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Lukijalle
Olavi Oskar Salonen (1914–1998) oli pitkän elämänsä aikana monessa mukana. Elämäntyönsä hän teki edistysmielisessä E-osuuskauppaliike OTK:ssa,
jonka palveluksessa hän oli vuodet 1934–1978. Hänet nimitettiin liikkeen
elintarvikeryhmän johtajaksi 1959 ja varapääjohtajaksi 1966. Eläkkeelle hän
siirtyi vuoden 1978 lopussa. Nyt julkaistavissa muistelmissaan, jotka hän kirjoitti vuosina 1980–1987, hän valottaa sekä yksityiselämäänsä että yhteiskunnallista toimintaansa teollisuuden, kaupan ja politiikan alalla.
Olavi Salonen toimi sosiaalidemokraattisen puolueen edustajana kauppa- ja
teollisuusministerinä Rafael Paasion I hallituksessa 1966–1968 sekä teollisuusministerinä Ahti Karjalaisen II b hallituksessa 1971. Tämän lisäksi hän
oli mm. Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston jäsen vuodet 1966–1983, joista
kahdentoista vuoden ajan puheenjohtajana.
Elintarviketeollisuuden asiantuntijana Olavi Salonen joutui usein ristiriitaan MTK:n kanssa. Hän puhui kuluttajien puolesta ja vastusti korkeita maataloustuotteiden hintoja. Hän sai tuntea suurta ylenkatsetta, kun hän ehdotti,
että metsänomistajien myyntituloista pidätettäisiin määräprosentti sulkutilille metsän raivaus- ja istutustöitä varten.
Myös ollessaan ministerinä Olavi Salonen koki ajoittain kovaa arvostelua.
Näin kävi mm. silloin, kun hän ehdotti lainojen indeksiehdoista luopumista.
Samoin hän vielä eläkkeellä ollessaankin sai lukea sanomalehdestä, kuinka
hän oli ollut kantona kaskessa Loviisan atomivoimalaa suunniteltaessa.
Olavi Salosella oli kuitenkin myös monia positiivisia muistoja. Ollessaan
kauppa- ja teollisuusministerinä hän oli keskeisessä asemassa Suomen viennin edistäjänä, kun Ruotsiin suunnattiin Finn Finland -kampanja 1966.
Samoin hän oli mukana kaksi vuotta myöhemmin, kun Britanniassa järjestettiin Finn Focus-68 -niminen vientinäyttely. Hänen aloitteestaan sai alkunsa
Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden linja, ja hänet
kutsuttiin alustajaksi paneeliin, kun ensimmäinen kansainvälinen huippujohtajien seminaari järjestettiin Davosissa 1971.
Koulutukseltaan Olavi Salonen oli yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän oli
syvällisesti perehtynyt liiketaloudellisiin kysymyksiin ja johti OTK:n elintarvikeryhmää erinomaisella menestyksellä. Tämän lisäksi hän oli kädentaitaja, mm. erinomainen piirtäjä, ja hän jopa elätti itseään sarjakuvapiirtäjänä useiden vuosien ajan. Hänen käsistään syntyi myös lukuisia puuesineitä, joita hän valmisti rintamalla asemasodan aikana. Näistä on muutamia
kuvia muistelmissa. Hän harrasti myösi urheilua ja oli innokas laulumies.
Tekstiin on tehty vähäisiä teknisiä muutoksia. Taulukoiden ulkonäköä on
selvennetty, ja toimituksen lisäykset on merkitty hakasuluin. Valokuvat on
lisätty jälkikäteen. Ne on saatu perheen kuva-arkistoista, Työväen arkistosta,
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Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistosta, Kansallisarkistosta sekä
Helsingin kaupunginmuseosta.
Kirjan julkaisemista varten olen saanut apua sisareltani, professori Mirja
Saarelta, HSO-sihteeri Marketta Stenrothilta, kasvatustieteen tohtori Ilona
Maaperältä sekä graafinen suunnittelija Sissu Muhujärveltä. Arvokkaita tietoja ovat antaneet valtiotieteen maisteri Eva Hänninen-Salmelin sekä filosofian tohtori Tapio Bergholm. Kuva-apua olen saanut Norjan suurlähetystöltä
ja vuorineuvos Pertti Voutilaiselta. Kiitän kaikkia sekä kälyäni Sinikka
Salonen-Saxénia ja lankoani Jussi Salosta perhearkistojen kuvista. Esitän
lämpimät kiitokset lapsilleni Satu Hyrskylle ja Kaarle Saloselle, joiden ehdotuksesta ryhdyin työhön saadaksemme appeni Olavi Salosen muistelmat
julkaistuiksi.
Kiitän Tradekan säätiötä ja Outokumpu Oyj:tä saamastani apurahasta sekä
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuraa, joka on ottanut kirjan
julkaisusarjaansa.
Helsingissä maaliskuun 30. päivänä 2022
Marjatta Salonen
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I OSA Laitakaupungin pojan vaiherikkaat
kehitysvuodet
Torpanpoika Oskari
Elettiin vuotta 1923. Aamuyön tuntien vaaletessa saapui "Suomi"-laiva Lahdesta Vesijärven ja Päijänteen kautta Vaherin laituriin. Osa matkustajista
nousi matkalaukkuineen puista kävelysiltaa pitkin laiturille. Olin päässyt
isäni mukana viikon lomamatkalle Jämsään, Turkinkylälle, missä isän kotitorppa Rajala sijaitsi. Isoisä Kalle oli meitä vastassa ja toivotti tulijat tervetulleiksi. Ilman pidempiä keskusteluja alkoi taivallus metsäpolkuja pitkin
kohti Rajalaa. Viileä aamuilma karisti unet silmistä ja nousevan auringon
punaamat männynrungot olivat toisenlaista katseltavaa kuin Helsingin ahtaat pihanäkymät. Rajalan torppa sijaitsi pienellä mäenkumpareella metsän
ja suon tuntumassa.
Ikäänkuin vuosien kokoonpainamassa harmaassa torpassa oli isä-Oskari
syntynyt 21. päivänä tammikuuta 1883 pakkasen paukkuessa savusaunan
nurkissa. Kivinen kiuas hehkui lämpöään ja toivotti pojan tervetulleeksi
edessä olevaan vaiherikkaaseen elämään. Syrjäkulman torpan niukoissa
oloissa Oskari kasvoi ja oppi työnteon jo lapsuudessaan. Hallan vaivaamat
suopellot antoivat epävarman toimeentulon torppari Kalle Joonaanpojalle ja
hänen lapsirikkaalle perheelleen. Oskari oli järjestyksessä kolmas yhdeksänpäisestä sisarusparvesta.
Olosuhteiden pakottamana hakeutui isäni jo 13-vuotiaana renkipojaksi
lähitaloihin. Kierreltyään renkinä useissa taloissa Jämsänniemellä, kuuli isäni
Vesijärven ja Päijänteen yhdistävän Vääksyn kanavan rakennustöistä. Uuden
ammatin oppiminen ei olisi pahaksi, tuumi hän ja lähti synnyinseudultaan
kanavatöihin Vääksyyn. Vahvarakenteisena nuorukaisena 19-vuotias Oskari
viihtyi kanavatöissä ja hankki itselleen kivimiehen ammattitaidon. Tosiasiassa hän jo 1900-luvun ensi vuosikymmenellä toteutti sekä maaltamuuton että
uudelleenkoulutuksen periaatetta. Vääksystä isäni siirtyi myöhemmin porariksi Helsinkiin.
Äitini Hilma Matilda Salonen os. Pakkala oli torpantyttö Tyrvään Sammaljoelta. Pakkala oli hänen kotitorppansa nimi, jota mustakulmainen Hermanni
hallitsi tiukalla otteella. Isoisäni Hermanni oli aikoinaan tullut äitinsä mukana
Pohjanmaalta ja pohjalainen tulisuus välähteli aika-ajoin sekä työnteossa että
muussa elämän menossa. Pakkalan savisten peltojen hoidossa oli äitini, kuusipäisen sisarusparven vanhimpana, Hermannin apuna jo pienestä pitäen.
Kynnön jälkeen oli kuivuneet savikokkareet nuijittava pieniksi puunuijalla ja
se oli sopivaa työtä tytöllekin.
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Oskari Salonen.

Hilma Salonen s. Pakkala.

Siinä sivussa sai äitini tottua auttamaan myös ojankaivuussa. Sisarusparven
kasvaessa sai Hermanni apua myös pojistaan ja Hilma-tytölle alkoi tulla mieleen ajatus muutosta Helsinkiin. Lapsijoukon vanhimpana hän oli auttanut
äitiään Hilmaa myös kotiaskareissa ja navettatöissä. Pakarin puolella hoidettiin voin kirnuaminen ja kutunjuuston valmistus. Pakarin takana olevassa
maitohuoneessa hapatettiin separoitu kerma laakeissa puuastioissa, ja puisessa pystykirnussa tapahtui itse voin kirnuaminen. Voi paloiteltiin ja punnittiin 1/2 kg ja 1/1 kg paloihin. Ne käärittiin kauniisti voipaperiin ja määräaikoina saapui kiertävä voin ostaja tekemään kauppoja sekä voista että kutunjuustosta. Kuttuja oli yhteensä 7–8 kappaletta. Niiden lypsäminen oli isoäitini tehtävä. Kun juuston valmistukseen ryhdyttiin, lämmitettiin maito ja
siihen lisättiin juoksutin. Sakeutunut osa kerättiin käsin tai harsoa käyttäen
puiseen juustokehään, jossa siitä puristeltiin käsin painellen hera pois. Juustokehän pohjassa olevat puuleikkaukset antoivat kutunjuuston pinnalle kauniit koristekuviot. Kuiviksi puristellut juustot nostettiin suolaveteen ja sieltä
myöhemmin laudalle kuivumaan. Kuumana kesäaikana oli kuiva suolaantunut kutunjuusto mitä parhainta särvintä ja suolavedestä nostettu tuore, pehmeä juusto oli mielestäni parasta herkkua.
Helsinkiin saavuttuaan Hilma sai työpaikan Koskisen kuppilassa keittiöpuolella. Sisukkaana tyttönä hän perehtyi keittiön tehtäviin ja sai ennen
pitkää vastattavakseen keittäjän tehtävät. Kuppilan ruokalista ei 1900-luvun
alkupuolella ollut kovinkaan monipuolinen. Vanhempani tapasivat toisensa
Helsingissä. Maaseudun niukoista oloista lähteneinä heillä oli paljon yhteistä
juteltavaa. Helsinkiin tutustuminen oli yhteinen kiinnostuksen kohde.
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Äitini Hilma oli isänsä perintöä tummatukkainen ja varreltaan sorja tyttölapsi ja isäni Oskari 180-senttinen harteikas voimamies. Tämä kaikki on todettavissa niistä valokuvista, joita palmusunnuntain ja muiden juhlapäivien
yhteydessä käytiin ottamassa oikein E. Lindströmin valokuvaamossa Itäinen
Viertotie 6:ssa. Avioliitto solmittiin vuonna 1912 ja yhteinen koti perustettiin
Kallion komean kivikirkon tuntumaan Neljäs linja 19. Talon puuosan F-portaasta vuokrattiin hellahuone huoneen ja keittiön käsittävästä asunnosta,
jonka omisti saman talon 2-kerroksisessa kiviosassa asuva Reinikainen. Keittiössä asuivat toiset vuokralaiset. Talo sijaitsi Neljännen linjan ja Castréninkadun kulmassa ja käsitti Neljännen linjan puolella 1-kerroksisen puuosan ja
Castréninkadun puolella 2-kerroksisen kivitalon. Talot oli rakennettu yhteen.
Kivirakennuksen alakerrassa oli useita Elannon myymälöitä.
Itse asunnossa oli uunin syvennyksessä olevan hellan vieressä "sermillä"
erotettu keittiöosa, jossa oli ruokakomeron lisäksi ”komuuti” ja sinkkinen
tiskipöytä. Vesi tuli kraanasta, mutta oli kannettava laskiämpärissä pihan
perällä ”pikkuloiden” yhteydessä olevaan laskikaivoon. ”Pikkulat" eli käymälät olivat rivissä ja jokaisella oli oma lukittava koppinsa ja puukannella
varustettu reikänsä, jonka alle hevosella vaihtoa hoitava "kippakuski" toi
määräaikana uuden tyhjän pöntön. Suurissa perheissä saattoi tilanne joskus
vaihdon viivästyessä muodostua kriitilliseksi.
Naapurihuoneiston omisti Valtion rautateiden viilari Kyösti Suometsä, joka
tunnettiin monipuolisena urheiluseura Jyryn urheilijana. Talvella hiihti
"Kössi" Kyläsaaren jäällä ja Kivinokassa tasamaalla pitkillä Ihanne-mallisilla
suksillaan ”prenikoita”, joita hänellä olikin melkoinen kokoelma. Suometsällä oli yksi poika Eero, jonka kanssa urheilimme myöhäisempinä vuosina.
Porarin ja kivimiehen työt olivat vuosisadan alussa usein tilapäisiä töitä.
Talojen pohjatöiden tultua valmiiksi loppui kivimiehen osuus ja uuden työmaan etsiminen oli edessä. Maaseudulta tulleen uuden miehen oli vaikeampaa päästä työporukoihin, joten työttömyyskausia oli ajoittain. Kuten monet
muutkin maaseudulta tulleet miehet päätyi Oskari Salonenkin lopulta poliisin
virkaan.
Vahvarakenteinen 90-kiloinen maalaispoika sai osakseen työtovereidensa
luottamuksen selvitellessään poliisin tehtäviin kuuluvia juopumus- ym. rikkomuksia. Paini kuului tällöin poliisien urheiluharrastuksiin ja Oskarin
kellonperiä koristi hänen elämänsä loppuun saakka painikilpailuista saatu
palkintomitali. Perheen elämä vakiintui.
Vuonna 1914 elokuun 28. päivänä syntyi Boijella, kuten Hilma-äidin sanonta kuului, perheen esikoinen, joka kasteessa sai nimen Olavi Oskari. Poika oli
terve ja vankkaa tekoa, hyvän ruokahalun ansiosta kiloja alkoi kertyä. Linjojen puutalon pihapiiriin liittyivät elämäni ensimmäiset muistikuvat. Neljäs
linja 19 eli Tapiolan asukkaiden joukossa oli linjojen tavallisten asukkaiden,
työläisten lisäksi parihuoneissa myös parempaa väkeä. Kaupungin raken-
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nusmestarin Ahlqvistin Ahti ja sähköliikkeen omistajan Sundbergin Uula
kuuluivat tähän joukkoon. Seinän takana asuvan valtion rautateiden viilarin
Kyösti Suometsän Eero ja isäni työkaverin laturi Paavo Leinon Paavo kuuluivat linjojen asukkaiden suuren enemmistön joukkoon. Olin pihan pojista
ainoa, joka asui vuokralaisena hellahuoneessa, muiden kavereiden vanhemmat olivat parihuoneosakkeiden omistajia. Tämä ei kuitenkaan haitannut
osallistumista tasaveroisena pihan leikkeihin.
Vuosi 1918 toi kansalaissodan tapahtumat myös Tapiolan piiriin. Torpanpoika ja kivityömies Oskari tunsi kuuluvansa vähempiosaisten joukkoon ja
liittyi poliisin tehtävistä Helsingin kaupungissa punaisten perustamaan,
yleistä järjestystä kaupungissa valvovan miliisin riveihin. Tämän hän tunsi
velvollisuudekseen vakavien pilvien keräytyessä Suomen taivaalle.
Kun taistelut Helsingistä alkoivat, avasivat saksalaiset asemistaan Alppilan
suunnalta tulen Kallion kirkon ympäristöön. Taistelun tauottua kokoontuivat pojat keräämään srapnellien lyijykuulia kirkon puistosta ja lähikaduilta.
Lähtemättömänä syöpyi mieleeni kuva kaatuneesta, joka makasi pidempään
Neljännen linjan ja Castréninkadun kulmassa. Tirkistelin näkymää ikkunaverhojen raosta, mutta mitään ei tapahtunut. Linjojen asukkaat tunsivat kansalaissodan vaikutuksen myös omien perheidensä piirissä. Monien myötätunto oli tappion kärsineiden punaisten puolella. Useiden perheiden huoltajat olivat vankileireillä tai kaatuneiden ja kadonneiden joukossa. Huhut liikkuivat toinen toistaan hurjempina. Pelko ja epävarmuus nosti päätään puutalojen hiljentyneillä pihamailla ja portaissa. Tapiolan poikajoukko eli mukana lähiseutuun liittyvissä kansalaissodan tapahtumissa. Kodeissa keskusteltiin hiljaisella äänellä sodan vakavista tapahtumista. Pojat olivat veistelleet
puupyssyjä pahimman varalta.
Valkoiset voittajat saapuivat eräänä päivänä myös Tapiolan pihaan. Kotona
olevat miehet koottiin pihalle riviin kuulustelua varten. Osa miehistä seurasi
kuulustelijoita. Tapaus järkytti koko talon elämää. Pojille tuli kiire omien
puuaseidensa kätkemiseen F-portaan rappujen nousun alle jääneeseen solaan, joka tuntui sopivalta piilopaikalta. Sinne rapun hämärään jäivät puuaseet useiksi päiviksi. Pienen taloyhtiön piirissä tunnelma oli painostava.
Toinen toistaan hurjemmat huhut kiertelivät suusta suuhun.
Isäni Oskari Salonen pidätettiin miliisin tehtävistään 15.4.1918 ja vietiin
vankina Suomenlinnan vankileirille. Isän vangitsemisen jälkeen oli tunnelma
kodissa toivoton. Äiti yritti saada tietoja isästä ja toimittaa ruokapaketteja
vangittuna olevalle miehelleen. Mitään yhteyksiä ei saatu. Itse odotin isää 4vuotiaan pojan kaipauksella. Epävarmuus jatkui. Alkoivat myös oikeudenkäynnit punavankeja vastaan. Valtion arkistossa olevien tietojen mukaan
pyydettiin saada "mahdollisesti löytyvä todistusaineisto alla mainitusta vangista Oskar Salosesta”. Haaste Helsingissä kokoontuvaan Valtiorikosoikeuteen oli päivätty 19.9.1918. Syyte kuului "vastaamaan valtiorikoksesta".
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Syyte avunannosta valtiopetokseen käsiteltiin 27.9.1918. Valtiorikosoikeuden päätös Oskar Salosen osalta oli vapauttava. Todistajana mainitaan entinen työtoveri poliisi Nieminen, joka todisti, "että miliisi (entinen poliisi)
Oskar Salonen eli vastaaja oli rehellinen mies ja aivan vaaraton". Vanki
palautettiin Suomenlinnaan. Vankileirillä eivät ilmeisesti kaikki vartijat
kuitenkaan yhtyneet Valtiorikosoikeuden päätöksiin.
Edellä selostamani oikeudenkäynnin jälkeen tapahtui seuraavaa. Ilolla
tervehdityn tuomion jälkeen odotimme isän vapautumista Suomenlinnasta ja
kotiinpaluuta. Aika kului eikä mitään tapahtunut, kunnes eräänä yönä äiti
kuuli varovaisen koputuksen ovelta. Isä seisoi oven takana hikisenä ja hengästyneenä.
– Nyt lähdetään Helsingistä ja kiireesti.
Lähtö tapahtuikin vielä samana yönä. Mukaan otettiin vain kaikki välttämätön. Kiireessä alkanut matka päättyi lopulta Sysmään. Sieltä saimme
Rajalan talosta vaatimattoman asunnon ja isä elätti perhettään vuoden päivät kivimiehen ammatillaan. Taloissa tarvittiin kivinavetoita, joten ammattinsa taitavalle miehelle riitti töitä. Olihan isäni saanut oppinsa kivirakennusten rakentamisessa Helsingin ammattitaitoa vaativissa töissä.
Suomenlinnan vankileirin tapahtumista kertoi isä myöhemmin. Vapauttavan tuomion jälkeen hänet palautettiin takaisin Suomenlinnan vankileirille,
missä päivät kuluivat entiseen tahtiin. Eräänä yönä hän heräsi äkilliseen
ravisteluun: "Hei Oskari herää, nyt ylös ja äkkiä.”
Herättäjä oli vartijan tehtävissä toimiva entinen poliisi ja työtoveri. Suomenlinnassa vanhat ystävät ja työtoverit olivat jakautuneet eri leireihin.
Toiset olivat vankeina ja toiset heidän vartijoinaan. Juoksupoikana Suomenlinnassa olleen Arvo Turtiaisen kuvaus tapahtumista kuopan reunalla oli
veristä totuutta. Kohtalon sormea johdatteli nyt se käsi, jota koristi valkoinen nauha.
Äkkiä unesta herännyt Oskari tunsi herättäjän, joka kuiskasi: "Aamulla
lähtee tämä porukka tuntemattomalle matkalle. Kokoa kamppeesi ja hiivi
rantaan. Siellä on vene, jolla voit soutaa Helsingin rantaan. Sieltä jatkat matkaa vielä tämän yön aikana".
Suomenlinnan vankileiri oli tullut tunnetuksi monin tavoin. Vanha edesmennyt ystäväni Yrjö Kallinen kävi puolustusministerinä ollessaan katsomassa vankiselliä, jossa odotti kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa. Palaan
vielä Arvo Turtiaiseen, joka kirjassaan "Elämää ja ystäviä" muistelee näitä
kansamme historian katkeria kohtalonvuosia nuoren pojan omakohtaisilla
kokemuksilla: "Kun minä näin sen punaisten vankien kurjuuden, ne nälkään
kuolevien miesten joukot ja miten ne tappoivat täitä piikkilanka-aitojen takana. Ja kun kuulin teloituslaukausten paukkeen Susisaaren teloituspaikalta,
jonne me pojat kerran soudimme ja hiivimme kallionkolosta tirkistelemään..."
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Veneen löytyminen ja soutumatka Helsinkiin olivat Oskarin elämän jännittäviä hetkiä. Jännitys jatkui kuitenkin vielä Sysmässä ollessamme. Rajalan
talon pojat olivat olleet kansalaissodassa valkoisten puolella. Mieleeni jäi
erikoisesti se, että vanhempani jatkuvasti varoittelivat 5-vuotiasta poikaansa puhumasta isän olosta Suomenlinnassa. Vuoden 1919 lopulla palasimme
Sysmästä Helsinkiin. Vuokranmaksu oli hoidettu poissaolomme aikanakin,
joten elämä jatkui Neljäs linja 19 vuokra-asunnossa.
Kallion komean graniittikirkon torni kohosi ylväästi korkeuksiin linjojen
matalien puutalojen keskellä. Hiljentyneille puiden ja pienten kukkapenkkien reunustamille pihoille kaikui iltaisin tornikellojen soittama kaunis
Sibeliuksen sävelmä. Ei pystynyt Sibeliuskaan musiikillaan saamaan kirkossa kävijöiden joukkoon värittömien puutalojen asukkaita. Heille elämän arki
oli kovaa todellisuutta.
Isälläni ei enää ollut asiaa poliisin tehtäviin, mutta ammattinsa taitavalle
kivimiehelle tarjoutui työtilaisuuksia porarina. Läntinen Brahenkatu 6:ssa
asuvan Lindström-nimisen työtoverinsa kanssa he muodostivat parin käsiporareina. Brahenkadun toiselle puolelle rakennettiin urheilukenttää ja
Porvoonkadulta poistettiin myös kalliota.
– Olavi hoi menehän viemään isälle kahvia, kuului äidin huuto alapihalta.
Kello oli vaille 9 ja isän kahvitunti työmaalla oli kello 9:n aikoihin. Äiti
ojensi verkkokassin, jossa oli sanomalehteen ja sukkaan kääritty kahvipullo
ja paketissa olevat voileivät. Lähdin astelemaan kohti Länsi Brahenkatua.
Ensin laskeuduin pihalta kivitalo-osan rapun kautta Castréninkadulle ja sieltä
edelleen rukoushuoneen ohi rakenteilla olevalle Helsinginkadulle. Syvä
Josafatin laakson monttu jäi vasemmalle, kun käännyin Brahenkadulle ja sitä
pitkin edelleen isän työmaalle. Parhaillaan louhittiin kalliota pois Läntistä ja
Itäistä Brahenkatua yhdistävältä Porvoonkadun osalta. Pysähdyin katselemaan porariparin työskentelyä. Lindström oli syöttövuorossa ja isä oli lyömässä sivureikää. Rytmikkäästi heilahteli kymmenkiloinen leka keskivartalon antaessa heilahduksellaan sille lisävauhtia. Syöttövuorossa oleva nosti
ja laski sekä pyöräytti poraa reiässä, johon vesi valui reiän yläpuolella olevasta vesiastiasta kourulla varustetun tippatikun kautta. Poran ympärillä
oleva kumirengas ja sen ympärille kierretty rätti estivät veden roiskumisen
syöttäjän housuille. Poran liikkeen tarkoituksena oli estää terää tarttumasta
mahdollisiin halkeamiin eli sööreihin. Syötön yhteydessä nousi poratusta
reiästä harmaata kivivelliä.
– Panehan poika kahvikassisi tuohon kiven viereen. Kohta on poran vaihto
ja saat viedä poran Erikssonin pajalle teroitettavaksi.
Reikää oli syntynyt metrin verran, kun pora vedettiin ulos sivureiästä. Isä
nosti vesikupin reiän vierestä ja veti kumisen roiskesuojan pois. Hän ojensi
poran porapojalle.
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– Olethan sinä vähän pieni porapojaksi, mutta tuolla kallion vieressä näet
pajan. Vie pora sinne ja sano, että Jämsän Salonen lähetti teroitettavaksi.
Kun palasin pajasta oli isä juonut kahvinsa ja tyhjä pullo oli kassissa. Jäin
kiinnostuneena seuraamaan työmaan tapahtumia. Laturi Leino oli parhaillaan panostamassa toista reikää. Ensin tulisi kurapaukku, jolla laajennettiin
reiän panospesää. Nalli työnnettiin sytytyslankaan, kiinnitys tapahtui puraisemalla. Nalli painettiin pehmeän dynamiittipötkön toiseen päähän ja
pötkö sytytyslankoineen asetettiin reiän suulle. Langan sytytys ja sähisevä
dynamiittipötkö pudotettiin pystyreikään. Varoitushuuto "palaa jo" tiedotti
kurapaukun tulosta. Paukku itsessään oli tussaus, joka heitti reiästä vettä ja
kivenporoa korkealle ilmalle. Käsinporaajat olivat aloittaneet työnsä uudelleen pidemmällä poralla. Isä oli nyt syöttövuorossa.
– Kiitokset kahvista, huusi isä työn touhussa ja pyyhkäisi veden kastelemaa hanskaansa punaraitaisen lyysinsä helmaan. – Illalla tehdään suutarintöitä kotona. Limaskit näyttävät lähteneen saappaista.
Palasin kotiin ja jätin kassini sermin takana olevan komuutin viereen. Livahdin pihalle, missä talon pojat seisoivat tarkastellen yläpihalla kasvavaa
tuomea.
– Oliskohan ne jo kypsiä, kysyi Pave.
– Yritä sinä, Uula, maistaa.
Uula käveli tuomen luo ja joukon pisimpänä tavoitti oksan, jossa oli mustia
tuomenmarjojen terttuja. Hän otti tertun käteensä, pisti sen suuhunsa. Varresta vetäen jäivät marjat suuhun ja hetken kuluttua Uula sylki joukon kivisydämiä suustaan. Koko joukko lähti yläpihalle, mutta samalla alkoi kadulta
kuulua kärryjen kolinaa ja portista ilmestyi "kippakuskin" hevonen raskaine
kärryineen. Kuski oli tullut tyhjentämään pihan perällä olevia talon käymälöitä. Keskikäytävän molemmilla puolilla olevien käymäläaukkojen alla olevat
pöntöt nostettiin kuormaan ja tyhjät pantiin tilalle. Rotat livahtivat koloihinsa ja voimakas tuoksu täytti yläpihan. Poikien suunnitelmiin tuli muutos.
– Mennään Egen klitsuun brassaamaan, ehdotti Ahti ja koko joukko katosi
alapihan mutkassa olevasta kellarin ovesta.
Eräs asia oli jäänyt mieleeni isän työmaalta palattua ja isän tultua ruokatunnillaan kotiin syömään. Kysyin hieman epäröiden.
– Pihassa on isoja kiviä, joihin vois porata reikiä, mutta ei ole poraa eikä
lekaa. Isä naurahti ja puhui jotakin voimien riittämisestä, mutta lupasi katsoa löytyisikö vanhaa poraa ja pientä lekaa oman pihan porareille.
– Hyvähän se on oppia työntekoa jo tuossa iässä.
Illalla ruokailun jälkeen isä otti suutarinlaatikkonsa ja ryhtyi "suutaroimaan". Nyt ei pohjattu saappaita puunauloja käyttäen, vaan lyötiin uudet
limaskit pohjiin irronneiden tilalle. Kivimäessä olisivat nahkapohjat ilman
rautaisia limaskeja kuluneet nopeammin. Yleensä seurasin tarkkana isän
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suutarointia. Tiesin myös miten nahkapohjat pantiin kenkiin. Isommasta
pohjanahan kappaleesta leikattiin pohjien kokoiset kappaleet. Ne liotettiin
vedessä ja vasaroitiin rautalestin päällä. Puolipohja kiinnitettiin parilla
naulalla alustavasti paikoilleen ja leikattiin pohjan mittoihin. Sitten alkoi
naulaaminen. Naskalilla reikä, puunaula reikään ja tarkalla lyönnillä painui
puunaula kertalyönnillä kokonaan nahan sisään. Isä valmisti itse puunaulat
kuivaamastaan koivusta. Parempien kenkien pohjaus tapahtui pikilangalla
neulomalla. Siinäkin hommassa tarvittavan pikilangan teki isä itse. Kerässä
oleva lanka kierrettiin koukistetun käden kyynärpään taakse ja sitten pystyssä olevan käden peukalon juureen. Kiertämisen ja katkaisun jälkeen tapahtui langan pikeäminen nahkaista pikilappua käyttäen. Lapussa oleva piki
kuumeni hangattaessa ja tarttui hyvin lankaan. Pikilangan punoksen kärkeen
kiinnitettiin vielä sianharjas ja lanka oli valmis suutarin käyttöön.
Miesten puuhatessa suutarin hommissa oli äiti pannut tulen hellaan ja kahvipannun sille kuumenemaan. Sermi erotti keittiöpuolen muusta huoneesta
ja sen takana punertavaksi maalatun komuutin kahdessa ylälaatikossa olivat
veitset ja haarukat sekä erikokoiset lusikat. Alaosan hyllyillä ovien takana olivat ryynit ja jauhot sekä erilaiset astiat. Astioita ja ruoan valmistuksessa tarvittavia elintarvikkeita oli myös huoneen nurkassa olevassa kaapissa, joka
kesällä oli lämmin ja talvella jonkun verran alle huoneen lämmön. Kellarissa,
jonne mentiin pihan kautta, olivat perunat, lantut, porkkanat ja punajuuret,
joita kesällä oli viljelty omalla Kumtähden palstalla. Syksyn tultua sato oli käsikärryillä työnnetty maatietä ohi Kumtähden sairaalan Itäiselle Viertotielle
ja sieltä Vallilan läpi radan yli ja Fleminginkadun ja Helsinginkadun kautta
linjoille. Viimeinen jyrkkä mäki kävi voimille, mutta siitäkin selvittiin ja syksyn sato saatiin talteen omaan kellariin. Laariin kertyi useampi hehto perunoita sekä kaikki palstalla viljellyt vihannekset. Omissa kotitorpissaan olivat
vanhempani tottuneet korjaamaan sadon maakellareihin, mutta Tapiolassa
eivät kellarit olleet maakellareita vastaavia, joten kevätpuolella alkoivat perunat itää ja juurekset pilaantua. Omavaraisuus oli kuitenkin perheellemme
suuresta merkityksestä. Kun lisäksi syksyn silakkamarkkinoilta vielä ostettiin
nelikko suolasilakkaa, selvittiin suhteellisen pienillä lisähankinnoilla ruokapuolesta.
Äidin priimus kohisi hellan syvennyksessä ja suutarointi jatkui. Kupit olivat
pöydässä paikoillaan, kun kahvi kiehui. Kahville nyt suutarit, kuului äidin
kutsu ja pian istui perhe iltakahvia juomassa kattolampun kalvaassa valossa.
Äiti oli päivällä leiponut karkeista vehnäjauhoista pullaa ja paistanut korppuja edellisen viikon pullasta. Tukeva pullansiivu maistui, kun sen oli kastanut kahviin, jossa oli parin sokeripalan antama makeus. Isän työpäivä alkoi
aamulla seitsemältä, joten herätys oli jo kuudelta. Perhe oli tottunut asettumaan yöpuulle varhain eli kello yhdeksän jälkeen. Äiti ja isä nukkuivat päästä
vedettävässä parisängyssä ja oma vuoteeni oli sivusta vedettävä puusohva.
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Elämää laitakaupungilla
Koulunkäyntini aloitin 7-vuotiaana Hämeenkadun koulussa. Koulu oli puutalossa, joka sijaitsi Kallion kirkkoa vastapäätä nykyisen kirkon omistaman
asuintalon paikalla. Opettajani Tyyne Puhakka oli ystävällinen ja pidetty
naisopettaja eikä koulunkäynnissä ollut hankaluuksia. Samalla luokalla oli
myös "Tapo" Vuorinen, jonka kanssa pitkän elämäni varrella tapasimme
monessa eri yhteydessä.
Nuoren pojan elämässä olivat kohokohtia viikonloput. Isän työpäivä päättyi lauantaina kello kahdelta. Raskaan työviikon jälkeen isä lepäsi tai parhaassa tapauksessa käytiin Vallininkadulla yleisessä Kalevan saunassa. Saunaan käveltiin vihta kainalossa. Löylyjen ja pesun jälkeen juotiin kaljamukit
pukuhuoneessa. Mutta parasta saunareissuissa olivat ne keskustelut, joita
käytiin saunan betonilauteilla tai pukuhuoneen kostean hikisessä ilmapiirissä. Joskus kävivät kansalaissodan mainingit korkeina, joskus selviteltiin
poliittisten puolueiden riitakysymyksiä, joskus oli mielenkiinnon kohteena
oman ympäristön asiat ja tapahtumat. Mutta yhteistä kaikille keskusteluille
oli, että mukanaolijat eläytyivät asiaan ja puheenvuorot saattoivat olla voimallisiakin.
Sunnuntai oli viikon ainoa vapaapäivä. Kivimiesten ammattiosasto kokoontui tavallisesti sunnuntaina aamupäivällä Töölönlahden rannalle rakennetussa Helsingin työväenyhdistyksen talossa, jota lyhyesti kutsuttiin
Työväentaloksi. Harmaa graniittilinna torneineen heijastui veden kalvoon,
kun Kallion kirkon luota laskeuduttiin Lönnrotinkatua Kolmannen linjan
kautta Toiselle linjalle. Kansalaissodan aikana tuhoutui Työväentalon torni ja
juhlasalin katto romahti tulipalossa. Kaikki korjattiin entistä ehommaksi,
kertoi isä, kun kävelimme Toiselta linjalta kallion yli Töölönlahden rantaan.
Loppuosa matkasta kulki ohi Työväen Säästöpankin kokouspaikalle.
– Onkohan Alma-täti työssä, kysyin puoliääneen. Enemmän kuin kivimiesten ammattiosaston kokous kiinnosti äitini Alma-siskon tapaaminen.
Hän oli Työväentalon alaravintolassa kassana. Siellä käydessäni sain usein
leivoksen ja mehulasin – ylellisyyttä, jota ei kotioloissa tunnettu. Äitini lähdettyä Pakkalan torpasta Helsinkiin oli nuoremman sisaren Alman mieleen
jäänyt kytemään ajatus seurata Hilman jäljessä töihin Helsinkiin. Aikanaan
suunnitelma toteutui ja Alma-tätini sai työpaikan myös ravintola-alalta tarjoilijana. Myöhemmin hän sai siirron kassaan, ehkäpä hyvän laskupäänsä
ansiosta.
Kokoushuone alkoi täyttyä. Isä tapasi tuttujaan ja juttu alkoi luistaa. Kokouksen alkaminen sai kuitenkin kaikkien huomion kiintymään itse asioiden
käsittelyyn. Oli esillä työtaistelun valmistelu parempien palkkojen puolesta.
Lakot muodostuivat 20-luvulla usein pitkäaikaisiksi eikä lakkoavustuksia
juuri pystytty jakamaan. Työväen Säästöpankissa olevat säästöt kulutettiin
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usein loppuun ja kotona laski äiti tarkkaan markkoja ruokaostoksia tehdessään. 1920-luvulla oli porarin palkka 8–10 markkaa tunnissa ja muurarin
vastaavasti 10–12 markkaa tunnissa. Lakot päättyivät usein tuloksettomina,
mutta usko yhteenliittymisen voimaan vaikeiden työolo-suhteiden ja palkkojen korjaamiseksi säilyi.
Eräänä iltana lähti isä vuokranmaksuun. Hän palasi tavallista nopeammin
takaisin kasvot punoittaen.
– No nyt se Reinikaisen piru sanoi meidät irti tästä asunnostamme. On
muutto edessä.
– Mihin me nyt tästä muutamme, tokaisi äiti yllättyneenä. Itse en tajunnut,
mitä isän sanoma oikein tarkoitti.
– Mistä tässä nyt asunnon ottaa tähän hätään. Ja mihin se Reinikainen tätä
hellahuonetta tarvitsee. Onhan niillä parihuoneet samassa talossa. Taitaa
joku poliiseista olla asunnon puutteessa. En ymmärtänyt tätä äidin sanontaa,
mutta poliiseista muistin, että päivisin näimme aina joskus poliisin pistäytyvän Reinikaisella. Millä asioilla, se ei äidinkään puheesta selvinnyt.
Alkoi asunnon etsintä. Uuden halvan asunnon löytäminen ei ollutkaan
helppoa, sillä maailmansodan ja kansalaissodan vuosina oli asuntojen rakentaminen ollut pysähdyksissä. Linjojen puutaloista etsittiin, mutta tuloksetta. Äiti, joka oli luonteeltaan äkkinäinen, alkoi hermostua ja sätti miestään
saamattomaksi. Oskari teki parhaansa, mutta asuntoa ei vain löytynyt. Kun
muuttopäivä alkoi uhkaavasti lähestyä, koetettiin Reinikaisen kanssa keskustella asiasta, mutta tuloksetta. Hän ilmoitti lyhyesti, että ellei huone ole
tyhjä määräaikana, niin huonekalut nostetaan pihalle.
Viime vaiheessa löytyi hätäratkaisu. Castréninkadun puolella olevista myymälähuoneista oli eräs tyhjillään. Tästä kivitalo-osan alakerrassa olevasta
myymälästä saatiin tilapäisasunto toistaiseksi. Pitkäaikaiseen asumiseen ei
tästä myymälätilasta olisi ollutkaan, sillä takana olevan varastohuoneen yhtenä seinänä oli tasattu kallioseinä, joka jatkuvasti hikoili vettä. Jo viikon
asumisen jälkeen tuskaili äiti: "Kaikkihan täällä homehtuu." Vesi valui kallioseinästä vieressä olevaan komeroon, missä osa vaatteista ja ruokatavaroista
oli. Vähitellen kosteus aiheutti hometta sekä vaatteisiin että muihin tavaroihin ja synnytti oman tuoksunsa.
Vanhempani yrittivät kaikin keinoin saada uutta asuntoa, mutta turhilta
näyttivät ponnistelut. Yllättäen löytyi apu isän vanhan työtoverin Hannes
Laukkasen kautta. Hän oli perhetuttuja ja käydessään luonamme myymäläasunnossa rypisti otsaansa ja sanoi; "Yritetään auttaa". Laukkasen nelilapsinen perhe asui Brahen kentän toisella puolella olevissa Sadan markan
villoissa eli Sadikassa. Nämä villat oli rakennettu vuosisadan vaihteessa
Porvoonkadun, Fleminginkadun ja Fredriksberginkadun rajaamaan kortteliin. Sadan markan villat käsitti 27 puurakennusta, joissa oli päädyissä
kaksi sisäänkäyntiä huoneen ja keittiön asuntoihin. Useissa tapauksissa oli jo
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keittiö vuokrattu eri perheille. Suurperheisillä taas oli hallussaan koko huoneen ja keittiön asunto eli parihuoneet.
Sadan markan villojen isännöitsijä Sihvonen oli käsitykseni mukaan kaukaista sukua Laukkasille ja ilmeisesti tämä oli eräs kanava, joka auttoi Laukkasta hankkiessaan hellahuoneen työkaverilleen Jämsän Saloselle. Ilo oli
korkealla Neljännen linjan ja Castréninkadun kulmatalon alakerran myymäläasunnossa, kun isä kertoi Laukkasen asuntoa koskevan uutisen. Heti tilaisuuden tultua lähdettiin tutustumaan Karlssoneilta tyhjäksi jääneeseen
hellahuoneeseen Fredriksberginkatu 32:ssa. Ilmeisesti edelliset asukkaat
olivat löytäneet tilavamman asunnon, sillä kuulimme hellahuoneessa asuneen kahdeksan henkeä.
Rikkinäisiä tapetteja ja kulunutta lattiaa tarkastellessaan sanoi äiti, "Tapeetit on uusittava ja lattia maalattava, muualla tulee siistiä pesemällä." Kyllä
muualla tarvittiin vielä paloöljyäkin, silla rikkinäisten tapettien alta marssi
esille sankka ruskeatakkien joukko. Paloöljy oli sen ajan DDT:tä vastaava
tehoaine. Tapetit liimattiin seiniin omin voimin. Sain olla osaltani auttamassa
minäkin, kun tapetin reunasta leikattiin parin sentin levyinen painamaton
reuna. Leikattu reuna liimattiin edellisen tapetin painamattoman osan päälle.
Vielä ruskea väri lattiaan ja kynnyksiin, niin uusi asunto näytti melko siedettävältä.
Suurena parannuksena Tapiolan asuntoon verrattuna oli kellarissa oleva
vesivessa. Sinne oli tosin talvellakin mentävä ulkokautta. Kellari oli tilava ja
käsitti oman viileän tiilistä muuratun kellaritilan perunoita, juureksia ja
marjapurkkeja varten. Lämmitykseen ja ruoanlaittoon tarvittavilla puilla oli
oma tilansa. Siinä kellarissa opin halkojen sahaamisen ja klapien teon.
Myöhemmin puiden hakkaamisesta tuli uusien kavereiden Vipen, Reiskan
ja muiden kanssa odotettu tapaaminen ja juttelutilaisuus. Puita sahattiin
yhteisvoimin ja lopulta oli kysymys siitä, kuka kulloinkin pääsi käyttämään
isän hyvin teroittamaa kirvestä. Kun puu oli nostettu pölkylle, arvattiin monellako iskulla se halkeaa. Oli kysymys voimista ja kilpailuhenki saa ihmeitä
aikaan.
Polttopuiksi pienittyjen koivujen pino kasvoi usein niin korkeaksi, että sain
isältä erikoiset kiitokset hänen työstä kotiin tultuaan ahkeruudestani.
Kun pieni muuttokuormamme hevosen vetämänä vähine "huonekaluineen" ja muine tavaroineen saapui Neljänneltä linjalta "sadikan" pihalle, alkoi
ympärille kerääntyä joukko uteliaita muuttoa seuraamaan.
– Mistä päin tullaan, kysyi pesutuvan portailla istuva nainen.
– Hei niillä on yks kundikin, kuului poikien joukosta.
Keskustelu vaikeni kuormaa tyhjentäessämme. Huonekalut sisälle. Isän
kalupakki, kirves, saha ja perunasäkit kellariin.
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– Tästä on heti lähdettävä siirtämään halkoja kellariin ja pienimään polttopuita. Saat sinä Olavi ottaa sen hommaksesi, ohjaili isä muuttotouhuja.
Sisällä pantiin huonekalut samaan järjestykseen kuin Neljännellä linjalla
olleessa hellahuoneessa. Sermi erotti komuutin ja tiskipöydän muusta huoneesta. Tummassa katossa riippui yksi 25 "kynttilän" lamppu ja talon säännösten mukaan ei huoneessa saanut useampia lamppuja kerrallaan käyttääkään. Uuden asuntomme ympäristö erosi linjojen pihapiiristä, mutta
tyytyväisiä oltiin. Keittiön asukkaan kanssa oli yhteinen eteinen ja sen nurkassa komero. Vinttiin johtivat jyrkät puuportaat eteisestä. Vintissä oli tavaratila pyykin kuivausta varten, lautaseinällä erotettava komero sekä keittiön että kamarin asukkaalle. Kolmikulmaiset kattoikkunat antoivat valoa
vinttitilaan.
Nukkumaan mentiin uusissa ajatuksissa. Petini oli tehty sivusta vedettävään puusohvaan, josta puukansi nostettiin illalla pois. Ei tahtonut uni tulla
silmään, sillä tapahtunut elämänmuutos pyöritti ajatuksia päässä. Pieni pelontunnekin ailahti rinnassa. Miten pärjään kavereiden kanssa näin monien
talojen ja pihojen piirissä. Neljännellä linjalla oli oman talon pihapiiri rajattu
asuintalon ja tiilistä rakennetun kellaririvin välille. Sitä rajoitti alapihalla
kaksikerroksinen kivitalo-osa ja yläpihalla pesutuparakennus ja ”pikkuloiden" rivit, joiden välissä toisella puolella oli "laskikaivo". Yläpihalta johti
porttikäytävä talon päädystä Neljännelle linjalle.
Uudessa asuinpaikassa olivat talojen pitkillä sivuilla leveämmät piha-alueet
ja porraspäädyissä oli talojen väliä vain 6–7 metriä. Miltei asuntomme nurkalla oli pesutuparakennus ja toiselle suunnalle laskeutui pieni mäki Fredriksberginkadulle. Sen toisella puolella, Fleminginkadun kulmassa oli vanha
tiilirakennus. Mitähän siellä mahtoi olla? Monenlaiset kysymykset nousivat
mieleen, kunnes uni vei voiton ja poika nukahti muuttopäivän rasitusten
antamaan sikeään uneen.
Seuraavana aamuna lähdin hieman jännittynein mielin pihalle. Kavereita
ilmaantui lähitaloista ja pian olivat he hyväksyneet uuden tulokkaan.
Muutto Neljäs linja 19:sta Sadanmarkan villoihin Fredriksberginkatu
32:een vaikutti elämääni monella tavalla. Hämeenkadun koulukin oli samalla Neljännellä linjalla. Alakoulun olin aloittanut kaikella kunnialla. Joulutodistuksen numerot olivat varsin hyvät, johtuen ehkä siitä, että osasin
lukea jo kouluun mennessäni.
Matka kouluun kulki nyt yli Kallion Kaarlenkadulle ja sieltä paloaseman
aidanviertä ohi Kallion kirkon kaarevien portaikkojen. Kallion paloasema,
josta myöhemmin tuli Helsingin pääpaloasema, oli poikien mielenkiinnon
kohde. Laajan piha-alueen takana oli ensimmäisessä kaksikerroksisessa
rakennuksessa alakerrassa hevosten kärryt ja yläkerrassa majailivat palomiehet. Takana olevassa rakennuksessa olivat hevostallit. Hälytyskellon
soidessa syntyi liikettä. Yläkerrasta laskeutuivat miehet tankoja myöten
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alakertaan. Hevoset noudettiin kärryjen eteen, valjaat kiinnitettiin ja juoksuvauhtia ajettiin ulos paloaseman portista. Palomiehet istuivat kärryissä ja
heleä kellojen kilkutus ilmoitti perässä juoksijoille missä päin paloi.
Kellojen ääni kantautui yli kärryjen kolinan ja pani pikkupoikien joukot
liikkeelle. Palokunnan perässä juostiin joskus pitkiäkin matkoja katsomaan
missä paloi. Linjoilla asuessani vietimme naapurin Eeron kanssa usein pitkiäkin aikoja paloaseman aidalla katsellen palomiesten harjoituksia. Palopäällikkö Gösta Vasenius oli poikien suuresti ihailema henkilö. Hän piti
kuuluvilla komennoillaan palomiehet kurissa ja järjestyksessä ja Kallion
paloasema oli kuulu nopeasta toiminnastaan hälytyksen sattuessa.
Kahden alakoululuokan jälkeen siirryin kadun toisella puolella olevaan
Kallion kansakouluun. Koulurakennus oli nelikerroksinen vaalea kivirakennus kirkkoa vastapäätä. Opettaja Väinö Hakala oli tukeva harjastukkainen
turvallisentuntuinen opettaja. Hän oli kuria ja järjestystä vaativa mies.
Tiukka ote niskavilloista palautti monen kurittoman pojan nopeasti järjestykseen. Koulu sujui kohtalaisesti, numerot olivat 7–8 tienoilla. Niinpä vanhemmat alkoivat ajatella poikansa tulevaisuutta. Kiertokoulu oli ollut molempien vanhempieni pohjakouluna. Äiti oli se, joka suunnitteli pojalleen
tulevaisuutta hengenmiehenä, mutta isä tuumi, ettei se koulu liene pahaksi
vaikka rupeaisi töitäkin tekemään. Laitakaupungin poikien oppikouluna oli
"Ressu" ja sinne kulki minunkin tieni. Läpäisin kokeen ja aloitin ensimmäisen luokan vuonna 1925 Vladimirinkatu 8–10:ssä sijaitsevassa "Ressussa".
Koulumatka piteni moninkertaiseksi, sillä Fredriksberginkadulta mentiin
Hakaniemen kautta Ylioppilastalolle ja sieltä noustiin ylös Vladimirinkadulle. Koulupäivä jakautui kahteen osaan. Aamupäivä oli kello 8–11 ja iltapäivä
kello 13–15 tai 13–16. Kävin päivällä ruoka-aikana kotona syömässä. Raitiovaunuun sai koulusta alennuslippuja, mutta pari matkaa päivässä tehtiin
tavallisesti kävellen tai joskus luvattomasti paraisten ruukkiauton "takapenkillä" istuen.
"Ressun" vanha rehtori K.F. Kerppola oli sairauden vuoksi luopunut virastaan vuonna 1924 ja uudeksi rehtoriksi tuli K. L. Cannelin. Hän toivotti
uuden I B -luokkani syksyllä 1924 tervetulleeksi kouluun. Ei ollut helppoa
laitakaupungin rauhalliseen elämään tottuneen pojan tottua uusiin kavereihin ja heidän peliinsä. Partiolaisten arvo ei siinä yhteydessä ainakaan
noussut silmissäni.
Opettajakunnassa muodostivat vanhat kokeneet opettajat kantajoukon.
Suomen kieltä ja kielioppia opetti Pekka Kijanen, uskontoa Roope Ylönen,
matematiikkaa V. J. Kallio, ruotsia G W. Grundström, historiaa V. J. Heikkilä,
piirustusta Antti Lindeblom ja voimistelua Toivo Latvio. Ensimmäinen luokka
meni alussa vanhojen koulutietojen pohjalta mukavasti. Toisella luokalla tuli
ruotsin kielen lisäksi saksan kieli, jonka monimutkainen kielioppi tuntui
vaikealta. Opettajana oli Irja Lindström, joka oli aikanaan esiintynyt Suomi-
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filmissäkin. Numerot kokeissa putosivat neloseen ja sen alle. Tästä johtuen ei
niitä aina tullut näytettyä kotonakaan. Ruotsin kieli sentään meni jotenkuten,
vaikka vaikeuksia oli siinäkin.
– No Olavi luehan nyt läksysi ennen kuin menet pihalle, joutui äiti usein
muistuttamaan, kun olin koulusta tultua livahtamassa pihalle kaverien
merkkivihellyksen kuuluessa ikkunan alta.
Vähille jäivät lukemiset. Matematiikka, voimistelu ja piirustus kiinnostivat
ja numerotkin olivat sen mukaiset. Toisella luokalla ollessani tuli keväällä
nelonen saksassa ja sen seurauksena ehdot kesälukemiseksi. Äiti teki parhaansa pitääkseen poikaansa kirjojen ääressä, mutta kieliopin koukeroihin
sotkeuduin syksyn kokeissa ja ehdot jäivät suorittamatta. Istuin toisen vuoden samalia luokalla ja uusien luokkatoverien parissa. Edessäni istui myöhemmin menestyväksi liikemieheksi kehittynyt Nils Etholén, myöhemmin
Etola. Hän oli kaksikielisenä hyvä kielissä, mutta matemaattiset aineet eivät
aina antaneet yhtä hyviä numeroita. Kehitimme eräänlaisen yhteisavun systeemin molemminpuoliseksi hyödyksi. Myöhemmin tuli ruotsin kielen opettajaksemme Ernst "Iso Keisari" Lampén, joka oli opettanut myös Etholénin
isää. "Lampus" antoi Etolalle tehtäväksi suorittaa aika-ajoin, kiireidensä
vuoksi, ruotsin kielen korjaustehtäviä. Kun kokeet oli jaettu takaisin, otti
"Lampus" muistikirjansa ja pojat ilmoittivat kirjoituksissa saamansa numerot. "Hyvin on mennyt" totesi hän kirjaa tarkastellessaan.
– Toista kertaa ei sitten enää istuta samalla luokalla, lausui isä vakavana,
kun selvittelin hänelle koulunkäynnin vaikeuksia.
Perheen piirissä jatkui arkinen elämä entiseen tahtiin. Sanomalehdestä
seurattiin päivän uutisia ja politiikan tapahtumia. Sosialidemokraatin asiamies kävi kotona hoitamassa lehden kuukausitilauksen ja perimässä tilausmaksun. Vanhoja perhetuttuja kutsuttiin kahville sunnuntaisin. Miesten
kesken liikkui keskustelu politiikan parissa. Vuoden 1918 tapahtumat olivat
vielä tuoreessa muistissa ja ammattiyhdistysliikkeen asiat lakkotietoineen ja
palkankorotusvaatimuksineen kiinnostivat keskustelijoita. Näitä keskusteluja kuunnellessani taisin saada ensimmäisen virikkeen politiikan tapahtumien seuraamiseen. Keskustelu oli usein vauhdikasta, varsinkin, jos Oskarin kaapista oli löytynyt "varpunen" ja siitä vähän vahvistusta kahvin joukkoon. Äiti täytti tyhjentyneet kahvikupit puoliväliin kahvilla ja loraus litteästä peltikanisterista antoi loppusilauksen "kupposelle". Eihän isäni mikään
viinamäenmies ollut, mutta siitäkin vähästa, mitä hän maistoi riitti äidillä
sanomista. Se ei kuitenkaan saanut isää muuttamaan tapojaan.
1920-luvun lopulla taloudellisen tilanteen alkaessa kohentua ryhtyivät
kivimiehet muodostamaan omia työporukoitaan. Työporukka teki tarjouksia
rakennettavien talojen pohjaurakoista omissa nimissään. Jos pohjaurakka
saatiin, tontilla oleva kallio porattiin ja ammuttiin pois. Perustyöstä tehtyjen
piirustusten mukaan kaikki oli valmista laudoitusta ja betoninvalua varten.
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Työn valmistuttua nähtiin, miten urakka oli kannattanut. Työn aikana miehille maksettiin normaalit tuntipalkat. Niiden yli jäänyt summa jaettiin
pohjarahoina työporukassa mukana oleville. Nämä pohjarahat olivat usein
alkuna omien asunto-osakkeiden hankintaan.
Työporukan jäsenenä ollessa oli isäni saanut pankkitililleen sen verran
säästöjä, että alkoi suunnitella oman asunto-osakkeen ostoa. Jussi Äyräs oli
ryhtynyt rakentamaan omaa osaketaloa Suruttomain kalliolle Torkkelinkujan varrelle. Sitä vastapäätä oli rakenteilla 4-kerroksinen kivitalo ja siitä
löytyi Salosen perheelle sopiva 31 neliömetrin huoneen ja pienen keittiön
oma asunto-osake. Pankissa olevat rahat eivät kuitenkaan riittäneet, joten
tarvittiin lainaa. Lainaa ei isä rohjennut mennä pankista pyytämäänkään.
Laina saatiin isän poikamiesvuosien kortteeri-isännältä, lapsettomalta Tuomen perheeltä, joka asui Itäinen Viertotie 28:ssa. Tuomet olivat ystävystyneet aikanaan kortteerimiehensä kanssa ja olivat valmiit auttamaan. Lainapaperin allekirjoittaminen jäi kuitenkin painamaan isäni mieltä.
– Lisätuloja olisi saatava, kertoili isä huoliaan äidille. Asiaa pohdittiin monessa eri yhteydessä ja lopputuloksena oli, että otetaan talonmiehen paikka.
Se antaisi melkoisesti lisätyötä, mutta sen mukana saataisiin myös rahaa ja
vapaa asunto.
– Osake pannaan vuokralle ja talonmiehen työstä saaduilla lisätuloilla ja
tarkalla elämisellä voidaan velkaa lyhentää.
Sopiva talonmiehen paikka löytyi isän työkaverin Lindströmin asuintalosta Länsi Brahenkatu 6:sta. Talo sijaitsi Brahen kentän toisella puolella
Vaasankadun kulmassa. Se oli kuusikerroksinen kivitalo, jossa ei ollut hissiä.
Vaasankatu oli kentän toisella puolella päättyneen Vaasankadun jatke ja
nousi melko jyrkkänä rinteenä ylös kohti Alppilaa. Kalliolan setlementin
vaalea tornitalo, entinen Bobrikoffin koulu oli yläosassa Kristiinankadun
kulmassa.
Vuosien aikana solmitut kiinteät siteet Sadikan jengin kavereihin eivät
katkenneet. Vuosien aikana oli tämä katujen huoleton poikajoukko tutustunut lähiympäristön metsiin, kallioihin ja uimapaikkoihin. Mutta ennen
kaikkea se oli harrastanut urheilua. Jalkapalloa pelattiin Brahiksella pitkin
päivää. Suurin puute oli kunnon futarista eli nahkapallosta. Ruohokenttiä ei
ollut, lukuun ottamatta Narvaa, pientä ruohon peittämää epätasaista metsäaukiota Fredriksbergin aseman toisella puolella. Narvalla ”skulattiin futista”
ja kauniina kesäpäivinä otettiin ”suulista”. Syyspuolella löytyi lähipelloilta
pahimpaan nälkään nauriita ja porkkanoita. Näin venyivät Narvan reissut
usein päivän mittaisiksi. Illalla kotia tullessa oli selittämistä, missä vetelehtimisessä päivä oli tullut vietettyä. Äidillä olisi tietysti ollut vaikka kuinka
paljon tehtävää.
Uimassa käytiin Kyläsaaressa eli Kyliksessä, Humalahdessa eli Humiksessa
ja Kulosaaren puusillan pielessä. Myöhemmin tulivat Mustikkamaan ja
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Hietiksen hiekkarannat. Kylis oli näistä lähimpänä ja sinne livahti poikajoukko läpi Sadikan pihojen ja yli Fredikan gartsan ohi Merivaaran tehtaan
junanradalle, jonka takana oli Pelastusarmeijan suuri paperivarasto. Vallilassa rakennettiin parhaillaan suuria kivitaloja matalien puutalojen keskelle.
– Hei Ola, huusi Onkka Mäkelänkadun kulmaan tultaessa. Sun mutsishan
venttaa.
– Kato, sähän saat broidin tai systerin, kuului joukosta. Asiasta oli puhuttu
kotona ja luulin salaisuuden pysyneen kodin omien seinien sisäpuolella.
– Mistäs arvaat, kysyin Onkalta.
– No senhän näkee jo mutsis mahasta, virnisteli naapurin Onkka.
– Kyll sä sen sit seinän takaa kuulet, kun ”broidi” syntyy, heitin vastaukseksi ja siihen keskustelu päättyi.
Kyläsaari eli Kylis oli laitakaupungin lasten uimapaikka. Sinne tosin laski
kaupungin avoviemäri ja kiinteässä muodossa olevat jätteet kelluivat usein
uimaria vastaan vedessä. Saaressa oli uimalaitos Vanhankaupungin selän
puolella. Sörkän vankilan puolella oli matalavetinen allas, jossa nuoremmat
harjoittivat uimataitoaan.
Huhtikuun 12. päivänä 1924 syntyi kivimies Oskari Salosen perheeseen terve poikalapsi. Monien neuvotteluiden ja kompromissien jälkeen "broidi" sai
kasteessa nimekseen Aarre Siro Oskari. Oskari oli nimenä molemmilla pojilla
isä Oskarin mukaan.
– Usko nyt mutsi, ei tommosta nimeä ku Siro voi antaa kundille, sanoin nimi keskustelun päätteeksi.
– Sehän ei kehtaa skolessa sanoa koko nimeään koskaan. Aarre Oskari olis
sopiva. Äiti vaikeni, mutta tiesin hänen pitävän nimiasiassa oman päänsä. Isä
oli sitä mieltä, että Oskari oli sopiva nimi pojalle toisena nimenä. Muuten sai
äiti päättää asian.
Aarre oli tervetullut perheenjäsen. Tuntui mukavalta, kun isä kävi noutamassa laitokselta velimiehen kotiin. Hellahuoneesta erotettiin vanhempien
puisen parisängyn viereen nurkka pikkuveljen pyykkikoria varten. Korivaiheen jälkeen poika siirtyi nukkumaan vanhempien kanssa päästä vedettävään puiseen parisänkyyn.
Äidinmaito ja "pullamössö" olivat Aarren kasvun perustekijät. Hyvinhän
poika kasvoikin. Jo alle vuoden ikäisenä hän taapersi hellahuoneen lattialla ja
kesällä leikki Sadanmarkan villojen pihoilla.
Eräänä päivänä toi isä hevosella työmaalla hakkaamansa nupukivet ikkunan alle rakentamaansa puutarhapenkkiä reunustamaan. Penkin viereen
koottiin pieni hiekkakasa Aarren leikkipaikaksi.
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– Tuohon kasvimaan reunaan istutan koinruohoja, tuumaili isä reunakiviä
paikoilleen sovitellessaan. Sen hän myöskin teki ja koinruohoteellä paranneltiin vuosien kuluessa monenlaisia sairauksia.
Pikkuveljestä sain kaipaamaani seuraa, mutta myös peräänkatsottavaa
pihalla. Kun monissa muissa perheissä oli myös samanikäistä jälkikasvua,
vuoroteltiin kaverien kanssa hoitohommissa.
Kauppamatkat kuuluivat jokapäiväisiin tehtäviini. Elannon maitokauppoja
oli sekä Fleminginkadulla että Vaasankadulla. Sekatavara- ja lihakauppa
olivat taas vastakkaisessa suunnassa Aho-yhtiössä. Harjutorilla oli hallirivi,
jossa käytiin äidin kanssa kalaa ja muuta tuoretta ruokatavaraa ostamassa.
Harvemmin ulottuivat torikäynnit Hakaniemeen saakka.
Äiti oli luonteeltaan tiukka kurin ja järjestyksen ihminen, mutta tiukan
paikan tullen vedottiin kyllä isä-Oskariin. Silloin saattoi kolttosia tehnyt tuntea, ei vain "koivuniemen herran” vaan myös isän vyöremmin vierailun
takamuksissaan. Tämä tapahtui kuitenkin verrattain harvoin. Hämäläissyntyisenä isä oli luonteeltaan rauhallinen ja perheestään hyvin huolta pitävä.
Kuri ja järjestys olivat kuitenkin asioita, joista ei tingitty.
Sadanmarkan villoissa elivät perheet ohuiden puuseinien erottamina. Tästä
johtuen tiesivät naapurit tarkoin äänekkäämpien perheneuvotteluiden syyt
ja seuraukset. Mutta värikkäimmät näytelmät tapahtuivat kuitenkin usein
ulkona pihapiirissä. Tilipäivinä jäi osa ukoista määräaikana töistä palaamatta.
Myöhästyneet hiipivät hissukseen illansuussa hieman horjahdellen kotiportailleen. Helppoa oli saada karkkirahat palaajilta ennen kuin äidit puuttuivat
asiaan. Sitten mentiinkin lujaa katsomaan, paljonko oli jäänyt rahaa tilipussin
pohjalle.
– Onks Mettälän Masa jo tullu, kyselivät pojat toisiltaan. He tiesivät, että
Masan kiviportaiden äärellä alkoi pian tapahtua. Masa ei ollut vielä saapunut, mutta pienen odotuksen jälkeen vaaleatukkainen laihahko mies takki
liehuen kääntyi kadulta talojen välikköön.
– Terve. Nyt tullaan, kuului vauhdikas tervehdys. Vaimo ilmestyi portaille ja
kehoitti miestään tulemaan sisälle syömään. Masa noudatti kutsua. Hetken oli
kaikki hiljaista, mutta sitten toiminta alkoi. Kaksi poliisia tarvittiin jälleen
Masaa autoonsa viemään ja poikajoukko seurasi tapahtumaa kuin parastakin
elokuvaa.
Vähitellen lauantai-ilta hiljeni pihoilla ja väliköissä. Syötiin ja monet kävivät vielä Aho-yhtiön saunassa puhdistautumassa. Nuoret puolestaan alkoivat valmistautua lauantai-illan viettoon. Osa lähti tansseihin, mutta pojilla oli
tiedossa, että Itäisellä Viertotiellä "Salkussa" oli jatkofilmi Tarzanista. Sinne
mentiin joukolla, sillä edellinen sarja oli katsottu edellisenä lauantaina. Kun
ensi kerran olin mukana filmien jatkosarjoja katsomassa kysyin: "Mistä
fyrkat joka lauantaiksi?''
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– Tu messiin vaan kyll libarit järjestyy, virnisteli koulukaverini Vepa.
Jäjestyihän se sisäänpääsy, mutta hieman luvattomasti takaoven kautta. Kun
näytännön jälkeen palattiin kotinurkille, keskusteltiin Tarzanin seikkailuista.
– Ja huomenna mennään Hyddaan (Alppila) brassaamaan Tarzania, lopetti
Vepa keskustelun.
Porvoonkadun toisella puolella oleva Brahenkadun kenttä oli paikka, jossa
poikajoukko vietti aikaansa jalkapalloa tai pesäpalloa pelaten tai urheillen.
Jalkapallo eli futis oli kuitenkin pelien kuningas, palloista vain tahtoi olla
pulaa. Välillä riitti palloksi vain lumpuilla täytetty ja kankaalla päällystetty
"futari".
Ikimuistettava tapaus oli, kun Vennu pienen leipurin pullakuskina ollessaan sai työnantajaltaan lahjana oikein pikilangalla neulotun nahkaisen jalkapallon. Nahkapallo oli käytössä iltaisin, mutta Vennun ollessa päivisin kärryineen liikkeellä, oli pallo kotona eteisen nurkassa. Mutta kerran tapahtui
poikkeus. Kauniina kevätpäivänä Vennu työnsi pullakuormaansa pitkin Läntistä Brahenkatua. Pikkukentän ruohikolla makasi kaverijoukko huudellen
pullakuskille tervehdyksiään.
– Pidä ruokatunti ja tu kentsulle futaamaan. Tuo samalla futari tullessas.
Vennu pysäytti kuormansa ja laski aisanpäät maahan. Seuraavassa hetkessä hän jo juoksi mäkeä alas kohti Rähäkkälää ja edelleen pitkin Porvoonkatua palloa noutamaan. Hetkessä oli peli käynnissä ja Vennu tavanomaisella maalivahdin paikallaan. Arska laukaisi kohti Vennun vartioiman
maalin alakulmaa. Maalivahti suoritti heittäytymisen ja sai pallon kouriinsa.
– Tää oli oikee Tammisalon pelastus. Näitteks kundit kuinka molari dyykkaa? Samalla kuului hätäinen huuto: – Hei Vennu tsiikaa sun pullastärras
tulee mäkeä alas. Peli keskeytyi ja pojat kääntyivät katsomaan kärryjen kulkua kiihtyvällä vauhdilla mäkeä alas. Ne törmäsivät edessä olevaan kiveen ja
lensivät kyljelleen. Pullalaatikot lensivät kärryistä ja niiden sisältö vieri eri
suuntiin. Poikajoukko lähti juoksemaan kärryjen luo.
– Oi jumalauta kyllä leipuri nyt huutaa, manasi Vennu juostessaan.
– Älä sure Vennu, pannaan porukalla äkkiä bulkit takaisin lodjuihin, lohdutteli naapurin Svenkka. Pian oli koko kaverijoukko keräämässä pullia
laatikoihin.
– Ei noita tähän lodjuun, ohjaili Vennu apumiehiään. Mä käyn viemässä futarin himaan ja lähden sit kierrokselle. Älkää kundit kertoko tästä kellekään,
sanoi Vennu kärryjä työntämään lähtiessään. Eikä siitä asiasta toisille kerrottukaan.
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Veljekset Olavi ja Aarre.

Perhekuvassa vuonna 1928 Olavi, Oskari, Hilma ja Aarre Salonen.
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Kalliolan poikakerhot
Vaasankadun, Porvoonkadun, Brahen kentän ja sen lähiympäristön nuorten
elämään liittyi 1920-luvulla läheisesti Vaasankadun yläpäähän, Bobrikovin
vanhaan kouluun, kansalaissodan jälkeen perustettu Kalliola. Se oli tohtori
Sigfrid Sireniuksen Englannista tuoma ajatus kristillisyhteiskunnallisesta
työkeskuksesta, jossa olivat vapaaopisto, nuorisokerhot sekä erilaisia yhteiskunnallisten kysymysten ympärillä kokoontuvia ryhmiä. Entinen Lontoon
merimiespappi Sirenius oli saanut Helsingin laitakaupungilla sijaitsevan
rakennuksen käyttöönsä lähinnä setlementtiliikkeen toiminnan aloittamiseksi Suomessa. Kansalaissodan tapahtumien yhteiskunnassa eri ryhmien
välillä kuilujen umpeenluominen oli eräs tohtori Sigfrid Sireniuksen työn tavoitteita. Se ei ollut helppo tehtävä varsinkaan Helsingin laitakaupungin kovia kokeneiden ihmisten keskuudessa. 1920-luvun alkuvuosina, jolloin
Kalliola aloitti toimintaansa, oli vielä osa kansalaissotaan osallistuneista vankeina ja sodan tapahtumat muistettiin laitakaupungin työläiskotien piirissä.

Kalliolan toiminta alkoi vuonna 1919 Bobrikovin vanhassa koulussa Sturenkadun
ja Kalliolanrinteen kulmassa. Rakennus purettiin ja uusi setlementtitalo valmistui
vuonna 1966. Kuva Väinö Kannisto 1946/Helsingin kaupunginmuseo.
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Sirenius työtovereineen uskoi kuitenkin olevansa oikealla asialla. Hän kiinnitti erikoisesti huomiota nuoriin, joita pyrki saamaan mukaan Kalliolan
tyttö- ja poikakerhoihin.
Vuonna 1922 ja 1923 levisi myös Sadan markan villojen poikajoukon keskuuteen tieto Kalliolasta ja sen kerhotyöstä. – Siellähän futataan ja skulataan
pesistä, sit joku Karpio kertoo jänniä juttuja Kalle Koljosesta, tiesi Vepa, mutta Arska keskeytti hänet: – Partsikahommaa, eikä se kuulu Sadikan kundeille.
Uteliaisuus voitti kuitenkin ja kun pojat saivat kutsun saapua Kalliolaan
keskustelemaan poikakerhon perustamisesta, mentiin mukaan joukolla. Siitä
sai alkunsa Voimat-niminen poikakerho, jonka ensimmäiseksi johtajaksi tuli
Sulo Karpio, eräs Suomen poikakerhotyön uranuurtajista. Sulo Karpio uurasti
innolla Voimat-kerhon poikien parissa ja sai pojat mukaan ei vain jokaviikkoiseen kerhotyöhön, urheiluun, leiritoimintaan, vaan myös veistoon ja askarteluun. Veistohuoneessa valmistettiin erilaisia vaneritöitä ja leikkikaluja
sekä muita Kalliolan myyjäisiin sopivia esineitä. Ennen myyjäisiä uurastivat
pojat aamupäivisin tuntikausia ja tuloksena oli melkoinen määrä leipälautoja,
pannunalustoja ja lasten leikkikaluja myyjäisiin. Koulun iltavuoron alkaessa
oli usein juosten noudettava kirjat ja eväät kotoa ja oikaistava suorinta tietä
kouluun.
Sulo Karpio kirjoitti myöhemmin sarjan poikakirjoja Kalle Koljosen seikkailuista. Alkuna olivat kerran viikossa Kalliolassa kynttilän lepattavassa
valossa pidetyt kertomusillat. Kertomuksissaan Karpio sai pojat eläytymään
tilanteisiin ja Kalle Koljonen tunnettiin melkein joukon keskellä eläväksi,
rohkeaksi ja aloiterikkaaksi miehenaluksi, jolla sydän oli oikealla paikallaan.
Kynttilän lepattavat varjot kuvastivat seinille varjokuvia, ikäänkuin tapahtumia esillä olevasta kertomuksesta. Kotimatkalla pimeän kentän yli ja korkean kallion reunaa Porvoonkadulle kuljettaessa oli turvallinen tunne, kun
kuljettiin joukossa. Isäni korviin olivat myös kuuluneet tarinat Kalliolasta.
– Mikä se semmoinen Kalliola oikein on, hän tiedusteli eräänä iltana palatessani kello kymmenen tienoissa kerhoillasta. Vastaustani odottamatta hän
jatkoi: – Eiköhän ole parasta kun jätät sinne menemättä.
Samansuuntaisia keskusteluja oli käyty myös muiden poikien kodeissa,
Pihalla pojat ihmettelivät ukkojen kantaa. Mutkien kautta asia tuli myös
Sireniuksen tietoon. Seuraavaan kerhoiltaan hän saapui Karpion mukana
keskustelemaan ja kertomaan Kalliolasta.
– Kun tämä Kalliola on monille vielä tuntematon ja teilläkin kodeissa on
kerhossa käynnistänne keskusteltu, niin jätän tässä teille pienen kirjeen
kotiin vietäväksi. Antakaa se isällenne.
Kotona selvisi, että kirjeessä oli kutsu isälle saapua Kalliolaan Voimat-kerhon iltaan tutustumaan Kalliolaan ja keskustelemaan asioista. Vuonna 1923
tällainen kutsu pappismieheltä oli hieman yllättävä työläisperheessä. Taisi

31

olla ensimmäinen isäni saama kirjallinen kutsu ja hän tutkikin paperia
pitkään.
– Mikäs kirje se on, tiedusteli äiti sermin takaa.
– Se tuli Kalliolasta, riensin vastaamaan. Isä oli edelleen vaiti ja näytti
miettivän. Myöhemmin hän sanoi äidille: – Pitänee mennä, kun lupaavat
siellä tarjota ruokaakin.
Kutsun saaneet isät saapuivat Kalliolaan omissa ajatuksissaan. He vilkuilivat ympärilleen, sillä rakennus oli heille tuttu vain Bobrikovin koulun nimellä. Kokoonnuttiin alakerran suureen kerhosaliin pitkän pöydän ympärille. Sirenius toivotti erikoisesti kerhopoikien isät tervetulleiksi ystävälliseen tapaansa. Hän käytti myös keskustelun ensimmäisen puheenvuoron.
Sulo Karpio selosti nuorison piirissä tapahtuvaa kerhotyötä. Sireniuksen
puhe on osiltaan jäänyt mieleeni. Hän sivusi myös vuoden 1918 tapahtumia.
– Ei ole helppoa luoda umpeen niitä kuiluja, joita tämä oman maamme
kansalaisten välinen taistelu on luonut eri yhteiskuntaluokkien välille.
Meidän kaikkien on kuitenkin yritettävä tehdä tässä asiassa parhaamme.
Toivon teidänkin lausuvan omia ajatuksianne.
Omien ammattiosastojensa kokouksissa puheenvuoroja käyttämään tottuneet miehet olivat alkuun vaiti ja vilkuilivat toisiaan. Sirenius oli merimiespappina ollessaan tottunut merimiehiin ja heidän usein suorasukaisiin
puheisiinsa. Hän kertoi joitakin ajatuksiaan ja sai keskustelun viriämään.
Taisi siinä keskustelun kiihtyessä tärähtää jämerä työmiehen nyrkkikin
pöytään lyötynä vahvistamaan esitettyjä mielipiteitä. Lopputulos monivaiheisesta keskustelusta oli myönteinen. Talon tarjoama hernekeitto ja
pannukakku päättivät neuvottelun. Aterian jälkeen tutustuttiin vielä taloon.
Myönteinen Iopputulos tuli esille, kun iltapimeässä palasimme kentän yli
kotiin: "Käy nyt sitten siellä Kalliolan kerhossa.”
Monet muistot liittyvät elämäni alkutaipaleelta Kalliolaan. Voimat-kerhon
johtajaksi tuli myöhemmin Heikki Wariksen opiskelijaboksissa asuva teologiaa opiskeleva Arvo Ohinen. Arvosta tuli läheinen ystäväni, jonka kanssa olin
yhteydessä elämäni myöhemmissäkin vaiheissa. Arvo Ohinen toimi Kemi
Oy:n tukkityömailla "jätkäpappina” ja myöhemmin Rovalan isäntänä Rovaniemellä ja Palosalmella. Hän oli ollut ennen sotia Viipurissa Toukolan setlementin isäntänä ja joutunut jättämään kotinsa sodan jalkoihin.
Kävimme koko perheeni kanssa Arvoa tervehtimässä 1950-luvun alkuvuosina. Palosalmen vanhojen tukkijätkien kodissa tapasimme vanhoja Lapin
metsätyömiehiä, jotka siellä viettivät elämänsä lepovuosia. He osallistuivat
voimiensa mukaan yhteisen Palosalmensa asioiden hoitoon.
– Miksi sen yhden miehen nimi oli pyyheliina-Korhonen, kysyi poikani
Pekka Ohiselta.
– Se johtui siitä, että Korhosia oli useita Lapin metsätyömailla.
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Tämä Korhonen oli siisti mies ja toi ensimmäisenä pyyheliinan asuntokämpälle. Presidentti Kekkonen oli myös Lapin matkoillaan käynyt Palosalmella. Hän oli tarjonnut vanhoille tukkijätkille omia sikareitaan, joiden
vatsanauhassa oli hänen kuvansa. Nämä kuvalla varustetut banderollit olivat
vielä tallella.
1930-luvun alkuvuosina päättyi Voimat-kerhon toiminta. Syynä oli poikien
kasvu miehen ikään. Vanhemmat kerholaiset menivät jo armeijaan ja niin
päättyi urheilukentillä kunnostautuneen kerhon toiminta.

Keväällä 1930 Salosen perheessä oli suuri suru, kun isä-Oskari menehtyi.
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Pulavuodet 1930–1934
Taloudellisen lamakauden merkit alkoivat näkyä jo 1920-luvun lopulla. Koko maailman laajuinen pula tuntui kasvavana työttömyytenä. Ankarat pulavuodet koettelivat varsinkin laitakaupungin työläiskoteja. Olimme muuttaneet Länsi Brahenkatu 6:sta Suruttomain kalliolle Franzeninkatu 12:sta isän
velaksi ostamaan 31 m²:n huoneen ja keittiön asuntoon. Se sijaitsi hissittömän talon neljännessä kerroksessa. Korkealta paikalta aukeni avara näköala
Harjutorille ja Ebeneserin lastentarhan kohdalle Helsinginkadulla. Velkataakka väheni ja ensimmäinen oma asunto, vaikkapa pienikin, tuntui mukavalta.
Isän kuolema vuonna 1930 maksasyöpään toi muutoksen perheen elämään. Isä oli omalla rehellisellä ja työntäyteisellä elämällään voittanut 15vuotiaan pojan kiintymyksen ja luottamuksen. Ennen kaikkea hän oli myös
antanut esimerkin koko tulevalle elämälleni.
Olin "Ressun" neljännellä luokalla ja oma ajatukseni oli koulunkäynnin lopettaminen, mutta äidilläni oli muita ajatuksia.
– Nyt yrität vapaaoppilaaksi ja käyt vielä viidennen luokan. Eiköhän keskikoulutodistuksella saa jotakin työpaikkaa, toimitti äiti.
Hän oli jo luopunut haaveestaan nähdä poikansa joskus kirkon saarnastuolissa. Vuonna 1931 sain keskikoulutodistukseni, mutta työpaikan saanti
oli vielä monen mutkan takana. Kiertelin työnhaussa Helsingin liikkeissä ja
tehtaissa, mutta tuloksetta. Vanhojakin työntekijöitä erotettiin ja pula-ajan
kova koura puristi erikoisesti liike-elämää. Kuljeskelin kaupungilla mieli
matalana ja tulevaisuuden suunnitelmat tukossa.
Kotitaloni vieressä Franzeninkadun toisella puolella olevalla tontilla oli
alettu louhia kalliota. Kerrottiin, että siihen tultaisiin rakentamaan Yhteiskunnallinen korkeakoulu.
– Vai oikein korkeakoulu, ällisteli äiti.
Olin seuraamassa korkeakoulun peruskiven muurausta ja kuuntelin rehtori
Yrjö Ruudun puhetta. Hän korosti erikoisesti sitä, että Yhteiskunnallinen korkeakoulu tarjoaa opiskelumahdollisuuksia myös sellaisille nuorille, joilla ei
ylioppilastutkinnon suorittamiseen ole ollut mahdollisuuksia. Tämä jäi erikoisesti mieleeni, kun seurasin tämän "Sörkän yliopistoksi" ristityn korkeakoulun rakennustöiden kehitystä.
Isän pitkäaikainen sairaus oli koetellut perheen taloutta ja leipä alkoi olla
tiukalla. Asunnon velan maksuun olivat menneet viimeisetkin rahat ja työttömyys alkoi tuntua pysyvältä olotilalta. Onneksi äiti onnistui saamaan tilapäisiä siivous- ja ompelutöitä, joiden antamilla tuloilla selvittiin eteenpäin.
Kesän 1931 kävin työnvälitystoimistossa Helenankadulla kahdesti viikossa
leimauttamassa työttömyyskorttiani. Kuljin ohi valtioneuvoston rakennuksen Aleksanterinkadulla. Hulluksi olisin nimittänyt tällöin jokaista, joka olisi
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sanonut minun 35 vuoden kuluttua istuvan vieressä olevien ikkunoiden
takana kauppa-ja teollisuusministerin tehtäviä hoitamassa.
Työnvälitystoimistossa leimautetulla työttömyyskortilla jaettiin sen ajan
työttömyysavustusta – ruokaa. Sillä sai Kampilla tai Vallilan raitiotallin vieressä olevasta rakennuksesta lautasellisen soppaa ja kolmanneksen reikäleipää. Peruna- tai hernekeitto maistuivat työnhaussa kaupunkia kiertäneelle pojalle. Ehkäpä näiltä ajoilta on peräisin se, että keitot kuuluvat mieliruokiini. Mielessä pyöri jatkuvasti myös ajatus tulevasta elämästä. Keskikoulun todistus olisi oikeuttanut opiskeluun teknillisessä opistossa ja se
ajatus pyöri usein mielessäni. Opistoon pääsy edellytti kuitenkin harjoitteluaikaa teollisuudessa.
Kiersin Helsingin tehdaslaitoksissa harjoittelupaikkaa tiedustellen, mutta
turhaan. Tilannetta kuvaa ehkä parhaiten Itäisellä Viertotiellä sijainneen
Kone- ja siltarakennus Oy:n insinöörin antama vastaus, kun olin tarjoutunut
palkatta harjoittelijaksi.
– Ei tarvita. Meille on tulossa valmiita insinöörejäkin samoilla ehdoilla.
Kivityömies Oskari Salosen perheen tuttavien joukosta löysin vain yhden,
jolla uskoin olevan mahdollisuuksia auttaa työpaikan järjestelyssä. Hän oli
Ammattijärjestön sihteeri Edvard Huttunen, entinen isän työkaveri, joka
sihteerin tehtäviin tullessaan jätti ”kalupakkinsa” kellariimme.
– Säilytä nyt näitä Oskari, jos sattuisi vielä tarvitsemaan.
Eihän Huttusen Eetu poriaan enää koskaan tarvinnut. Hänestä tuli myöhemmin Kansaneläkelaitoksen johtajakin. Menin pitkän miettimisen jälkeen
tapaamaan Huttusta, joka ei oikein tahtonut tuntea mitassa venähtänyttä
entisen työkaverin poikaa.
– Vai olet sinä sen Jämsän Salosen poika, sanoi Huttunen kerrottuani kuka
olin.
Selvitin isän kuoleman jälkeistä tilannetta. Tiesin Huttusen olevan mukana
Ol Elannon hallintoelimissä ja kysyin, olisiko hänellä mahdollisuuksia auttaa
työpaikan saannissa. Huttunen ei puhunut mitään vähään aikaan, siveli sitten
leukaansa, pudisti päätään ja kättään heilauttaen sanoi:
– Kyllähän niitä kummipoikia tällaisena aikana löytyy…
Pala nousi kurkkuuni, nousin tuolilta, sopersin jonkinlaisen anteeksipyynnön vaivaamisestani ja poistuin hiljaisena Sirkuskadulle. Kuljeskelin päämäärättä Töölönlahden rantaa ja keräsin toiveideni sirpaleita jonkinlaiseksi
kokonaisuudeksi, jolla ikuinen optimisti saattaisi jälleen ryhtyä suunittelemaan seuraavaa yritystä. Isävainajan rauhallinen kuva ja hänen antamansa
esimerkki nousivat mieleen ja auttoivat osaltaan myös uusiin yrityksiin.
Syntymätalossani Neljäs linja 19:ssa asui laturi Paavo Leino, isäni vanhoja
työkavereita. Olin Tapiolassa asuessamme usein käynyt heillä hänen poikaansa Paavoa tapaamassa. Leino asui kivirakennuksen toisessa kerrok-
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sessa. Äiti kuului Marttoihin ja perheellä oli piano, jota perheen tyttäret
Hilkka ja Maire soittivat. Menin käymään Leinolla ja kerroin vaikeuksistani
työn saannissa. Laturi Leino oli juureva mies ja toimissaan varsin määrätietoinen.
– En osaa sanoa mitään varmaa, mutta katsotaan. Puhun mestari Gustafssonin kanssa. Hänellä on alkamassa kaupungin hätäaputyömaa Alppilan
kalliolla. Siellä rakennetaan Sturenkatua Helsinginkadulle päin. Palaan
asiaan, jos jotakin mahdollisuuksia löytyy.
Alkoi odotuksen aika. Leino kertoi, että kaupungin hätäaputöissä maksetaan poikamiehille 3:60 tunnilta ja perheellisille 4:50 tunnilta. Erään syysillan hämärtyessä saapui Leino työstä palatessaan kertomaan iloisen uutisen. Pääsisin töihin jo seuraavana aamuna. Työmaan mestari Gustafsson oli
sanonut mittamiestä tarvittavan. Kalliosta irti ammuttujen isompien lohkareiden rikkominen tapahtui poraamalla ja ampumalla. Reiän lyöminen tapahtui yhden miehen työnä käsiporalla. Mittamiehen tehtävänä oli mitata
reikien syvyys. Raskasta poraustyötä suorittaville maksettiin urakkaluontoisesti parempaa palkkaa työsuoritusten perusteella.
Aamulla ennen kello 7 ilmoittauduin mestari Gustafssonille hänen työmaakopissaan eli "mestarin putkassa”!
– Mene nyt Leinon kanssa sinne kivimäkeen reikiä mittaamaan. Kysyin
palkkaa. – Se on se 3:60 poikamiehelle.
Laturi on herra kivimäessä, sen totesin kierroksemme aikana.
– Tämä on sen porarivainaan Jämsän Salosen vanhempi poika, esitteli Leino
minut koneporari Matti Tolppaselle. – Siltä jäi vielä toinen kymmenen vuotta
nuorempi poikakin.
– No vankalta kivimiehen alultahan poika näyttää. Mikä ettei täällä selviäisi.
Kello yhdeksältä oli kahviaika ja yhdeltätoista ruokatunti. Äiti oli käärinyt
valmistamansa eväsleivät paperiin. Sanomalehteen kääritty kahvipullo oli
vielä työnnetty paksun villasukan sisään. Kaikki oli sitten pakattu pieneen
ruskeaan pahviseinäiseen eväslaukkuun. Kannoin sitä kuin pientä matkalaukkua työmatkoillani. Sekä kahvitauon että ruokatunnin aikana kokoontuivat miehet matalaan puiseen ruokaputkaan. Se oli jonkinlainen parakki,
jonka toisessa päässä oli pieni keittiöpuoli. Seinässä olevasta luukusta antoi
ruokaputkanpitäjä miehille kahvikuppinsa korvapuusteineen sekä ruokaannokset. Ruokavalikoima oli rajoitettu. Peruna-, liha- ja hernekeitto vaihtelivat. Lisänä olivat silakkalaatikko, läskisoosi perunoiden kanssa ja lihapullat. Joskus oli myös makaronilaatikkoa. Äidin aamulla antamat ruokarahat riittivät vain keittoon, mutta olihan se ruoka tuttua jo ennestään. Keiton
ja voileipien avulla selviydyin ensimmäisestä työpäivästäni.
Työpaikan saanti nosti omanarvontuntoani, vaikka työn jatkuvuudesta ei
ollutkaan mitään varmuutta. Kovat talvipakkaset koettelivat alkuun ulko-
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töihin tottumatonta. Kotoa löytyivät isävainaan 45 numeron työsaappaat,
joihin sopi useampi äidin kutoma villasukka kovimpina pakkaspäivinä.
Porarien vanhaa temppua kiven läpi porattua reikää ja varsinkin tällaisen
litteän kiven siirtelyä yritettiin lisämitan saamiseksi, mutta isän kertomukset muistaen eivät mittamiehen pettämisyritykset onnistuneet.
Kevättalvella päättyivät hätäaputyöt ja työttömyys oli jälleen edessä. Leimautin korttiani työnvälitystoimistossa Helenankadulla ja söin soppajonoissa. Työnhaku oli toivotonta, mutta kiersin siitä huolimatta jatkuvasti
suuremmissa liikkeissä ja tehtaissa onneani koettamassa.
Elämääni oli kevätauringon mukana tullut hieman muutakin valoa.
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Paula Salonen s. Oterma ent. Österman.

Sadanmarkan villojen pojat ja tytöt muodostivat omat joukkonsa sekä yläpihalla että alapihalla. Tyttöjen touhuihin pojat sekaantuivat pääasiassa
tekemällä kiusaa ja heittelemällä pilkkakirveitään, mikä tavallaan osoitti
mielenkiinnon olemassaoloa. Yhteisiä pelejä pelattiin kentän piirissä tai
lyötiin palloa rauhallisella Porvoonkadulla.
Joukon nuorimpiin kuuluvana seurasin uteliaana eräiden vanhempien
poikien alkoholinkäyttöä. Tarinat ryyppyreissuista tai viikonvaihteen
tansseista ja kesällä tyttöjen kanssa tehdyistä saarireissuista tuntuivat usein
kertojan itsensä värittämiltä. Mielenkiinto tyttöihin väreili usein poikien
keskustelussa, ja ylimielisen suhtautumisen takana oli useimmiten aivan
muuta.
Träskmanin sisarukset liikkuivat kaupungilla ruotsalaispiireissä ja joku kavereista tiesi kertoa tarinoita näiden ulkomuodoltaan kauniiden tyttöjen
elämästä ja suhteista.
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Omaan elämänkuvaani oli yllättäen huhtikuussa 1932 ilmestynyt ”kohtalokas nainen”, vaaleakutrinen ja soreavartaloinen Paula nimeltään. Näin hänet
ensi kerran Kalliolan alakerran suuressa kerhosalissa nuorille järjestetyssä
illanvietossa. Voimat-kerhon lopetettua toimintansa siirryin nuoremman
Samoilijat-kerhon johtajaksi. Näissä merkeissä liikuin edelleen Kalliolan
piirissä.
Ensi silmäyksestä lähtien tunsin kiinnostusta hymyilevään, Tellun seurassa
saapuneeseen tyttöön. Nuorten yleisen kiinnostuksen kohteena olleen piiritanssin aikana yhtyivät kätemme ja katseemme ensi kerran. Tapasimme
seuraavan kerran kesäkuussa Mustikkamaan hiekkarannalla, jonne olin mennyt 7-vuotiaan veljeni Aarren kanssa työttömän vapaata iltapäivää viettämään. Paula kulki joustavin askelin kosteaa rantahiekkaa pitkin rantaviivan
suunnassa. Tervehdimme nyökäten ja taisin saada pienen hymynkin. Se tuntui valonpilkahdukselta toivottomuuden keskellä. Oliko sittenkin olemassa
vielä jotakin painostavan työttömyyden ja puutteen keskellä?
Äidillä oli tilapäisiä siivoustöitä, mutta toimeentulo kolmihenkisen Salosen
perheen piirissä oli varsin niukkaa. Luonteeltaan äitini oli riuskaotteinen
nainen, jolla oli myös terävyyttä kielessään.
– Sinäkin siinä täyskasvuinen poika vetelehdit vain kotona, jäi pyörimään
mielessäni.
Juhannuksena otin huovan ja voileipiä mukaani ja pyöräilin Kalliolan kesäkodille Herttoniemeen. Sinne oli kokoontunut tuttua tyttö- ja poikajoukkoa
juhannuksen viettoon. Ryhmässä liikuttiin eri järjestöjen ja seurojen kesäkodeilla ja loppuillasta kokoonnuttiin öljysataman sillalle tanssimaan ja kokkoja katselemaan. Näin Paulan ja Tellun eräiden poikien seurassa. Ei tahtonut
oikein uni tulla silmään, kun puolenyön jälkeen kääriydyin huopaani kesäkodilla.
Mustikkamaan uimaranta oli suuressa suosiossa 1930-luvulla. Siellä tapasimme kesän aikana useamminkin ja kiinnostus alkoi tuntua molemminpuoliselta. Syyskuussa pääsin jälleen hätäaputöihin kaupungin katurakennuspuolelle. Vallilan kirkolta kaivettiin kaapeliojaa Helsingin pitäjän kirkolle.
Työ oli urakkaluontoista ja siinä koeteltiin 17-vuotiaan nuorukaisen voimia.
Poikavuosien urheiluharrastusten vahvistama kroppa kesti, vaikkakin uupumuksen opin ensimmäisten työviikkojen aikana tuntemaan melko perusteellisesti.
Tuli välillä iloisiakin uutisia. Äiti onnistui saamaan vakinaista siivoustyötä
kaupungin sähkölaitokselta. Hymy suupielessä syötiin kotona juhlan kunniaksi hernekeittoa ja lettuja. Voileipien päälle oli myös ostettu oikein teemakkaraa. Illalla keskustelimme äidin kanssa pitkään siitä, miten elämää
tulevaisuutta ajatellen voitaisiin järjestellä. Äiti oli jo luopunut ajatuksesta
nähdä poikansa tulevaisuudessa kirkon saarnastuolissa.
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– Kun sinulla on se keskikoulupaperi, niin voisit mennä lukemaan tuohon
vieressä olevaan Yhteiskunnalliseen korkeakouluun. Siellähän voit lukea
työssä ollessasikin.
Mielessäni vilahti Paula, joka oli juuri aloittanut tyttökoulun kuudennen
luokan. Paula Östermanin isäpuolen sisar oli Yhteiskunnallisen korkeakoulun rehtorin Yrjö Ruudun perheen pitkäaikainen kotiapulainen ja Paula
tunsi Ruudun perheen.
Tunsin halua tarttua todenteolla opiskeluun, vaikka oppikoulun aikana lukeminen ei maistunutkaan. Kaapeliojan kaivuu syyssateella Vantaan joen
tuntumassa oli auttamassa päätöksentekoa ja antamassa uutta suuntaa elämälleni. Sovittiin äidin kanssa, että ilmoittaudun korkeakouluun, jonka maksutkin olivat varsin kohtuulliset. Portaita pääovelle astellessani muistin
peruskiven muuraustilaisuutta ja Yrjö Ruudun siellä lausumia sanoja: ”Tässä
korkeakoulussa on mahdollisuus ei-ylioppilaillakin suorittaa korkeakoulututkintoja.”
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Opiskelu- ja sotavuodet
Työpäivä kaupungin katurakennustöissä alkoi kello 7. Ojan kaivaminen oli
edistynyt lähelle Malmia. Työpäivä päättyi kello 4:ltä ja samaan aikaan alkoivat luennot korkeakoululla. Tämä oli eräs seikka, joka vaikeutti opiskelua, sillä matka Malmilta kotiin vei myös oman aikansa. Kaapeliojan kaivuutyön päättyessä lokakuun lopulla sovittiin kotona, että yritettäisiin tulla toimeen äidin 825 markan palkalla ja näin saisin keskittyä kokonaan opiskeluuni. Opintojeni päämääränä oli sanomalehtitutkinto. Tässä mielessä kuuntelin sanomalehtitekniikkaa ja historiaa, joita luennoi kirjailija Yrjö Soini eli
nimimerkki Agapetus. Olin kiinnostunut sanomalehtialasta, mutta pulavuosien jatkuessa oli kesäharjoittelupaikkojen saanti vaikeaa. Perheen kaupankäynnin keskittyessä osuusliike Elantoon ja Osuustukkukaupan pääkonttorin
kohotessa Suruttomain kallion tuntumaan Hämeentielle, alkoivat ajatukseni
liikkua osuustoiminnan parissa. Kuuntelin myös J.V. Kedon luentoja osuustoimintaopissa ja Leo Harmajan luentoja kansantaloustieteessä. Yksityis- ja
talousoikeuden luennot oli jaettu professori Kalle Kaupin ja professori Elpiö
[Elieser] Kailan kesken.
Vuoden 1933 alkaessa olin tiiviisti kiinni opiskelussani. Kävimme Paulan
kanssa luistelemassa iltaisin Kallion luistinradalla ja saattomatkalla Vallilaan
keskustelimme hänen koulunkäyntiinsä ja minun opiskeluuni liittyvistä
asioista. Yhteiskunnallisen korkeakoulun opiskelijoiden piirissä harrastettiin
myös politiikkaa. Lapuanliikkeen ja Mäntsälän kapinan hengessä toimi Isänmaallinen kerho. Sen puheenjohtaja Väinö Niva rakensi sodan jälkeen Pohjanhovia ja toimi myöhemmin Huhtamäki Oy:n johtajana. Vastapuolella oli
Sosialistikerho, jonka toiminnasta on erikoisesti jäänyt mieleeni eräs kokous.
Kirkon toiminnan yhteydessä olivat erimielisyydet kiristäneet tilanteen siihen pisteeseen, että kokousta häirittiin ikkunan läpi heitetyllä kivenmurikalla. Opiskelun yhteydessä unohtuivat kuitenkin poliittiset kannanotot.
Tiukka taloudellinen tilanne esti oppikirjojen oston. Olin järjestänyt opiskeluni korkeakoulun kirjaston aukioloaikojen mukaan. Olin kirjastossa aamupäivä kello 9–12, ja kello 13:sta edelleen iltaan. Välillä kävin kadun toisella puolella syömässä äidin valmistaman aterian.
Samaan aikaan opiskelivat Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa mm. Jorma
Tuominen, Hosian veljekset sekä Arvo Turtiainen ja Oiva Paloheimo. Konekirjoitustaitoisena kirjoitin konekirjoitushuoneessa itse esitelmäni ja tutkielmani. Siellä tutustuin lähemmin Oiva Paloheimoon. Hän saapui usein aamuisin konekirjoitushuoneeseen, istahti koneen viereen. Hetken tuumiminen ja
siitä alkoi runo syntyä. Illan istuminen oli tyhjentänyt taskut ja nyt oli hankittava uutta pääomaa. Kun runo oli valmis, nykäisi Oiva paperin koneesta ja
muut paikalla olleet saivat usein kuulla uusimman runoutemme tuotteen si-
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sällön. Pieni tuumiminen vielä ja sen jälkeen Oiva poistui kauppaamaan runoaan lehdille.
Yliopiston ja muiden korkeakoulujen suhtautuminen Yhteiskunnalliseen
korkeakouluun ja sen tutkintoihin oli 1930-luvulla väheksyvää. Rehtori Yrjö
Ruutu oli kuitenkin ennakkoluulottomasti avaamassa uutta linjaa maamme
korkeamman opetuksen piirissä. Jo tällöin voivat keskikoulun käyneet nuoret, suoritettuaan ylioppilastutkintoa vastaavat esitutkinnot, suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon, joka oppikirjamäärältään vastasi
yliopistotutkintoja. Vasta promootiossa 1956 nämä kandidaatit saivat viralliset maisterin arvonsa. Sörkän yliopiston promootiokulkue kulki Franzeninkadulta Fleminginkadulle ja edelleen Agricolankatua Kallion paloaseman ohi
Kallion kirkkoon. Paula oli seppeleensitojattarenani ja mukana myös kulkueessa. Muistelimme tällöin aikaa kaksi vuosikymmentä taaksepäin.
Suoritin päästötutkinnon, nykyisen sosionomitutkinnon, vuonna 1934 minimiajassa eli kahdessa vuodessa. Jo vuotta aikaisemmin olin tiedustelemassa työpaikkaa OTK:sta johtaja Antti Vierimaalta. Ei lupausta. Kävin sitkeästi koko vuoden uusimassa tiedusteluani. Välillä suoritin Myynti- ja mainoskoulun mainoskurssin ja tämän jälkeen käännyin OTK:ssa johtaja Toivo
Salmion puoleen työpaikkatiedustelulla. Salmio kehotti tulemaan uudelleen.
Samalla hän sanoi, että ei voi luvata mitään, sillä taloon ei vuosiin ole otettu
yhtään uutta työntekijää. Käydessäni myöhemmin johtaja Salmion luona hän
ilmoitti työpaikan löytyneen mainososastolta ja toimituksesta. Palkan suhteen Salmio ilmeisesti muisti sanontani, että palkka ei ole pääasia, kunhan
työtä vain löytyy. Sain palkkaa aluksi 600:- kuukaudessa. Nuoremman varastomiehen palkka oli tällöin 1200:- kuukaudessa.
Kuulin myöhemmin, että OTK:n johtajien Toivo Salmion ja Antti Vierimaan
tavatessa ruokailussa kertoi Salmio ottaneensa pitkästä aikaa uuden työntekijän taloon. Vierimaa sanoi tehneensä saman. Mies oli niin sitkeästi tarjoutunut töihin, että pitihän lopulta antaa periksi, Varsinkin kun taloudellisen
tilanteen parantuessa Keskusvarastolla tarvittiin työvoimaa entisten lisäksi.
Kun miehen nimi tuli esille, totesivat johtajat kumpikin ottaneensa taloon
saman miehen.
OTK:ssa alkoi työni talon sisäisten lehtien Viikkotietojen ja Myyntitietojen
toimituksessa. Esimiehinäni olivat maisteri Pentti Nikulainen, josta myöhemmin tuli Elannon koulun rehtori ja Yleisradion osastopäällikkö. Elämänsä
loppuvuodet Nikulainen oli Lappeenrannan opiston johtajana. Toisena esimiehenä oli Tauno Tainio, josta myöhemmin tuli OTK:n pääsihteeri ja viisastenkerhon jäsen. Jouduin tiukkaan koulutukseen ja myös usein terävän kritiikin alaiseksi, varsinkin Tauno Tainion taholta. Lyhyen toimitustyössä oloni
jälkeen tarvittiin laajenevalle mainososastolle lisävoimaa mainospäällikkö
Eino Finnen ja opiskelija Sakari Saarikiven lisäksi. Suoritettu Myynti- ja mainoskoulun kurssi lienee osaltaan vaikuttanut siirtoon, johon itse olin tyyty-
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väinen. Sakari Saarikivi, josta myöhemmin tuli taidehistorian professori ja
Ateneumin intendentti, oli työtoverini parhaasta päästä. Suunnittelimme ja
rakensimme yhdessä näyttelyitä Messuhalliin ja muualle. Näyteikkunoiden
rakentaminen ja ilmoitusten laatiminen aina mainoskuvauksia myöten kuului
myös tehtäviimme. Saarikivi ryhtyi työn ohella jatkamaan taidehistorian
opintojaan ja kirjoitti aikanaan väitöskirjan Hugo Simbergistä. Omalta osaltani päätin myös jatkaa opiskeluani iltaisin tavoitteena yhteiskuntatieteiden
kandidaatin tutkinto.
Eräänä syynä mainososastolle siirtymiseen saattoi myös olla se, että olin
harrastanut piirustusta vuosia. Oppikoulussa olin saanut piirustuksen opettajiltani Lindeblomilta ja Lagerstamilta korkeimpia arvosanoja ja pulavuosien puristuksessa olin käyttänyt vapaa-aikaani myös piirrettyjen sarjakuvien kehittelyyn. Vuonna 1933 myin ensimmäisen sarjakuvani Elanto-lehteen päätoimittaja K. N. Rauhalalle. Jatkossa tein erilaisia mainoksia ja julisteita sekä kuvitin eri lehtiä. Varsinainen piirtäjän tehtäväni oli TUL-lehden
urheilupiirtäjänä. Se alkoi tavallaan Helsingin Stadionilla vuonna 1938. Olin
varamiehena TUL:n Norja–Suomi-jalkapallomaaottelussa. Seurasin peliä
kentän reunalla ja mielessäni kypsyi ajatus urheilusarjan piirtämisestä TULlehteen. Toteutin ajatuksen ja lehti julkaisi sarjani, olipa vielä valmis keskustelemaan jatkostakin. Näin alkoi 10 vuotta kestänyt työni lehden vakituisena
piirtäjänä. Tein sota-aikanakin joitakin sarjoja siten, että asemasotavaiheen
aikana lähetin lehdelle piirroksiani Poventsasta saakka.
Eräänä kohokohtana piirtäjän työssäni pidän urheilusarjani julkaisemista
Tukholmassa Stockholms Tidningenissä. Sotien jälkeen oli matkavaluutan
saanti hyvin rajoitettua. Mustasta pörssistä sai kyllä esimerkiksi Ruotsin
kruunuja, mutta kovaan hintaan. Jouduin matkustamaan tällöin urheilu- ja
henkilökunta-asioissa Ruotsissa. Kruunujen hankkiminen aiheutti usein
päänvaivaa. Olin seuraamassa Suomi–Ruotsi-maaottelua Tukholman stadionilla. Mieleen tuli piirtää sarjakuva ottelun vaiheista ja tarjota sitä Tukholman lehtiin. Toteutin ajatuksen samana iltana ja heti ensimmäinen lehti
osti sarjani. Epäselväksi jäi oliko syynä sarjan sisältö ja piirtäjän taito vai
tekstissä esiintynyt hauska kielivirhe.
Lukuni edistyivät suunnitelmien mukaan. Mutta suurimmaksi vaikeudeksi
osoittautui kouluaikainen kompastukseni saksan kieli. Kandidaatin tutkinnossa oli vaatimuksena ylin kurssi yhdessä vieraassa kielessä. Tunsin, että
saksan kielessä tämä tentti jäisi suorittamatta. Perusteellisen harkinnan jälkeen jätin saksan kielen opinnot ja aloitin englannin kielen alimman kurssin.
En ollut lukenut englantia lainkaan. Asevelvollisuuden suorittaminen oli
edessä vuoden ja yhdeksän kuukauden kuluttua. Sitä ennen oli suunnitelmissani kandidaattitutkinnon tenttien suorittaminen, johon sisältyi myös
korkein kieliarvosana. Vähän yli puolitoista vuotta oli aikaa englannin kielen
taidon hankkimiseen. Tiesin, että ylimmän kurssin tenttiin kuului myös
englannin kirjallisuuden historia, josta keskustelu käytiin englannin kielellä.
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Tein tiukan lukuohjelman. Aamulla herättyä 2 tuntia englannin kielen opiskelua ja illalla vähintään saman verran. Kuuntelin lisäksi Linguaphone-kielikurssin levyjä vanhalla kähisevällä puurunkoisella ja isotorvisella gramofonilla.
Paula oli aloittanut myös opiskelun Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa.
Hän luki koulussa pitkää englantia ja oli suurena apuna kieliopinnoissani.
Iltaisin ja viikonloppuina ulkona kävellessämme kerrattiin englannin sanoja
ja ulkoa opeteltavia lauseparsia. Paula tuli myös englannin kielen luennoille
keski- ja ylimmän kurssin aikana.
Oppilaskunnan toimintaan en ennättänyt paljonkaan osallistua, mutta juhlissa ja oppilaskunnan tanssitilaisuuksissa olimme yhdessä mukana. Paula oli
voimistelevana ja urheilevana neitosena harrastanut myös tanssia. Hän oli
kevyt liikkeissään tanssilattialla ja lieneekö tästä johtunut, että tanssimusiikin soidessa harvoin jäi kappale tanssimatta.
Keskustelin opettajani tohtori Yrjö M. Biesen kanssa tiukasta opiskeluaikataulusta. Hän pudisteli alussa päätään, mutta myöhemmin arveli jo mahdollisuuksia olevan loppututkinnon suorittamiseen. Kun tenttiaika koitti, oli
Biese lomalla ja jouduin suorittamaan tenttini tohtori Helvi Hakuliselle. Kirjallinen koe tuli hyväksyttynä ja suullisestakin selviydyin täydellä kunnialla.
Kandidaattitutkintoni korkeimman arvosanan suoritin osuustoimintaopissa erittäin hyvillä tiedoilla. Aineyhdistelmääni kuuluivat kansantaloustiede, yksityis- ja talousoikeus, valtio-oppi ja sosiaalipolitiikka. Ilman suurempia juhlallisuuksia sain paperini rehtori Yrjö Ruudun kädestä, joka sydämelliseen tapaansa toivotti onnea ja menestystä elämäni taipaleelle.
OTK:ssa suorittamani päivätyön ja opiskelun ohella riitti silloin tällöin aikaa myös urheiluun. OTK:ssa toimi vireästi henkilökunnan oma urheiluseura. Tapio Rautavaara tuli töihin OTK:n myllylle 1935. Olin tutustunut
häneen jo työttömänä ollessani. Molemmat tunsimme pula-ajan kovat ajat.
Tapsa oli ollut hätäaputöissä Oulunkylässä sepeleitä hakkaamassa. Osuusurheilijain kilpailumatkoilla kävimme Viipurissa ja Tampereella keihästä
heittämässä ja myös vanhassa hyvässä Eläintarhassa. Tapsa voitti, Autonen
oli toinen ja itse olin varsin tyytyväinen kolmanteen palkintooni. Nämä olivat TUL:n yleisurheilukisat. Edistysmielisen osuuskauppaliikkeen urheiluriennoissa tapasin myös Kalle Lehmuksen, joka sotilasurallaan kipusi everstin arvoon saakka ilman kadettikoulua. Viipurissa oli Penna Tervo, poliittisessa elämässä myöhemmin varsin tunnettu persoona.
Helmikuussa 1937 astuin parin lykkäysvuoden jälkeen suorittamaan asevelvollisuuttani Suomenlinnan kautta Isosaareen Rannikkotykistöön. Linnakkeen päällikkönä oli luutnantti Niilo Rajanti ja alokaskomppanian päällikkönä luutnantti Veikko Vuorela. Luutnantti Vuorela halusi ilmeisesti tutustua alokkaisiin. Jouduin kahdenkeskiseen keskusteluun, jossa hän tiedusteli
opintojani ja työpaikkaani. Kun kerroin työskennelleeni OTK:ssa vuodesta
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1934, tokaisi tiukkailmeinen luutnantti Vuorela: "Sehän on kommunistinen
liike." Hämmästyin tästä, sillä omien tietojeni mukaan edistysmielinen osuuskauppaliike, jonka kaupallinen keskusliike OTK oli, ei ollut kommunistien
hallitsema. Olihan Paasikivikin Elannon jäsen. Totesin myöhemminkin mm.
res. upseerikoulun aikana, että jotakin oli välillämme kivenä kengässä.
Tapasin Veikko Vuorelan Isosaaren jälkeen vielä Merisotakoulun 15. upseerikurssin yhteydessä sekä Vilaniemessä Teikarsaaren taistelujen loppuvaiheissa. Aina nousi mieleeni ensitapaamisemme.
Alokasaika sujui tiiviiden harjoitusten merkeissä ja tykkimieheksi tultua oli
edessä aliupseerikoulu Isosaaressa. Linnakkeelle saapui oppilaita myös muilta linnakkeilta. Aliupseerikoulun johtajana toimi majuri Veikko Hassinen,
suoraryhtinen ja jämerä upseeri, jota me koulun oppilaat pidimme arvossa.
Uusien tulokkaiden joukossa olivat mm. Teuvo Aura, tuleva pääministeri ja
ylipormestari, Olli Kaila, joka myöhemmin palveli Ulkoministeriötä vastuunalaisilla paikoilla sekä Kansallispankkia pankinjohtajana. Kaarle Pentillä oli
saapuessaan rinnassa rivi ampumamerkkejä. Hänestä tuli myöhemmin teollisuusneuvos sekä tunnettu teollisuusjohtaja. Tässä muutamia mieleen jääneitä aliupseerikoulun oppilaita, joiden kanssa valtasimme Isosaaren kukkuloita ja pattereilla tuhosimme merimaaleja sekä 10-tuumaisilla että 6-tuumaisilla tykeillämme. Linnakkeen vääpeli Pihkanen piti huolen hyvinvoinnistamme ja pikku-Pihkanen antoi monta ilon aihetta koulun aikana. Kasarminamme oli vanha puukirkko saaren Santahaminan puoleisella rannalla ja
Eestiluodon puoleisessa päässä oli laituri ja sotilaskoti.
Iltaisin kokoonnuttiin sotilaskotiin puheluja odottamaan tai soittamaan
kaupunkiin. Kaisaa kulmaan lyömään löytyi aina joukkoa biljardipöydän
ympärille. Mikäli päivärahoista oli jotakin jäljellä juotiin mehut tai kahvit.
"Hei Salonen kenraalin tytär soittaa”, kuului huuto puhelimen luota. Tiesin,
että Paula oli saanut yhteyden Isosaareen Suomenlinnan keskuksen kautta.
Aina se ei onnistanut. Kenraalin tytär sanonta johtui siitä, että puolustusvoimain komentajana oli kenraaliluutnantti Österman. Paulan sukunimi oli
myös Österman.
Kesällä 1938 kerättiin Suomenlinnaan harjoitusleirille Rannikkotykistörykmentti1:n jalkapallojoukkue. Olin mukana joukkueessa. Vietimme kuukauden tällä komennuksella ja nautimme aurinkoisesta kesästä Suomenlinnassa ja kentillä peliharjoituksissa.
Aliupseerikoulusta selviydyin priimuksena, mutta suureksi yllätyksekseni
en saanut komennusta reserviupseerikoulutukseen. Osa aliupseerikoulun
oppilaista komennettiin RUK:hon Haminaan, mutta suurin osa Suomenlinnaan Merisotakouluun. Tavatessani vuonna 1984 silloisen linnakkeen päällikön majuri Niilo Rajannin hän kertoi käyneensä rykmentin komentajan
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luona tiedustelemassa, mistä johtui syrjäyttämiseni. Selvyyttä asiaan ei
Rajanti ollut saanut.
Jäin Isosaareen kouluttamaan alokkaita ja odottelemaan siviiliin pääsyä.
Aikaa oli miettimiseen.
Huhtikuussa 1938 palasin siviiliin ja työhöni OTK:ssa. Tuotannon osastonhoitaja Wäinö Wirtanen tarjosi mahdollisuutta siirtoon oman teollisuuden
asioita hoitavalle tuotannon osastolle. Kun sanoin teollisuuden asioiden olevan minulle uusia, lupasi hän järjestää tutustumiskierroksen vuoden aikana
tehtaisiin, varastoihin ja konttoreihin, jotta pääsisin perehtymään asioihin
oikein paikan päällä. Tervehdin tyydytyksellä Wirtasen ehdotusta ja pian olin
laaditun suunnitelman mukaisesti kierroksellani. Teollisuuden asiat kiinnostivat ja OTK:n oman teollisuuden piiriin kuului jo tällöin elintarviketeollisuuden lisäksi myös tekstiiliteollisuutta sekä tulitikkutehdas.
Tutustumiskierrokseni aikana jouduin sairaustapauksen vuoksi vastaamaan parin kuukauden ajan kahvipaahtimon toiminnasta. Tampereella oli
tutustumiseni kohteena makkaratehdas ja tulitikkutehdas. Tulitikkujen valmistusta seurasin erikoisella mielenkiinnolla ja myöhemmin siitä oli hyötyä,
kun jouduin vastaamaan täysin kotimaisista raaka-aineista tapahtuvasta
valmistuksesta.
Edellä piirustusharrastukseni yhteydessä mainitsin jo sotaväestä päästyäni
jalkapallomaaottelusta Stadionilla. Osuustoiminnallisen henkilökunnan urheiluseuran jalkapallojoukkueessa tutustuin TUL:n tunnettuun jalkapalloilijaan Akseli Pulkkiseen, joka pelasi Kullervon edustusjoukkueessa. Hän otti
kanssani yhteyttä ja tiedusteli, olisinko kiinnostunut pelaamisesta Kullervon
edustusjoukkueessa. Keihäänheitto oli jäänyt opiskeluaikana ja asevelvollisuutta suorittaessani. Tuntuma jalkapalloon oli säilynyt ja vastaukseni oli
myönteinen. Niin alkoi pelikauteni TUL:n mestaruussarjassa. Mieleen on erikoisesti jäänyt 12. p:nä elokuuta l938 Helsingin olympiastadionin avajaisissa
pelattu ottelu. Vastakkain olivat Helsingin piirin Palloliiton ja TUL:n joukkueet ensi kertaa. Ottelu päättyi tasapeliin 0–0, mutta hieman paremmalla
onnella olisin ollut Stadionin ensimmäisen maalin tekijä.
Kesällä 1939 sain nimityksen tuotannon osaston apulaishoitajaksi, tehtävänä pakkausmateriaalin ja raaka-aineiden hankinta eräille tehdaslaitoksille. Sodan uhkaavat pilvet alkoivat nousta taivaanrannalle. Varauduimme
tilanteeseen suorittamalla suurempia hankintoja tärkeistä tuontiraakaaineista kuten kemikalioiden ja kahvin osalta. Oman teollisuuden toiminta oli
varmistettava myös mahdollisissa poikkeusoloissa.
Paulan kanssa olimme menneet kihloihin juhannuksena 1938 ja hiljainen
vihkiminen tapahtui 7. päivänä lokakuuta 1939. Sen ajan tapoihin kuului
häämatka Aulangolle ja niin mekin pakkasimme laukkumme ja astuimme
Hämeenlinnan junaan. Uutiset sanomalehdissä kertoivat Kannaksen linnoitustöistä ja neuvotteluista. Epävarmuus tulevaisuudesta nousi pakostakin
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mieleen kävelyretkillämme syksyisessä puistossa ja radiouutisia kuunneltiin
korva tarkkana. Parin päivän kuluttua palasimme Helsinkiin. Kun avasimme
uuden vuokrakaksiomme oven, oli eteisen lattialla olevan postin joukossa
kutsu ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Ilmoittautumisen piti tapahtua
seuraavana aamuna Suomenlinnassa. Aamulla ilmoitin työpaikallani saamastani kutsusta kertausharjoituksiin ja lähdin sen jälkeen kohti Suomenlinnaa.
Kun ilmoittauduin ja esitin saamani kutsun, aikani jonossa seisottuani, sain
kehotuksen siirtyä sivulle odottamaan. Jonkin ajan kuluttua tuli ilmoitus, että
alikersantti Olavi Salonen siirretään Ly-määräyksellä sotavarusteita valmistavan teollisuuden käyttöön. OTK:n elintarviketeollisuus, vaatetusteollisuus,
teknokemiallinen- ja tulitikkutehdas tulisivat olemaan armeijalle varusteita
ja tarvikkeita toimittavia tehtaita. Upseerien vapauttaminen Ly-määräyksellä
oli vaikeata, mutta aliupseerit olivat mahdollisuuksien rajoissa.
Neuvottelujen jatkuessa Moskovassa tilanne kiristyi ja epätietoisuus ratkaisusta tuli esille keskusteluissa.
Marraskuun 30. päivänä olin ilmavalvontavartiossa OTK:n pääkonttorin
katolla. Tähystin kiikarillani merelle päin, kun yllättäen itäsuunnasta alkoi
kiikarin linssiin näkyä lentokoneita. Laskin kiikarin ja koetin tarkistella taivaalle Kulosaaren suuntaan. Hetken kuluttua näkyivät koneet jo paljaalla
silmälläkin ja kumea jyrinä alkoi myös kuulua niiden tulosuunnasta. Annoin
hälytyksen puhelimella ja ryhdyin seuraamaan koneiden liikkeitä. Ne lensivät länteen päin kohti Katajanokkaa ja käänsivät sitten suuntansa kohti kaupungin aluetta. Seurasin kärjessä lentävien koneiden liikkeitä, mutta äänistä
päätellen lisää koneita oli tulossa. Ensimmäiset pommien räjähdykset ja savupilvet tulivat kaupungin keskustasta. Katsoessani alas Hämeentielle näin
ihmisten juoksevan Haapaniemenkentälle ja muille aukeille paikoille, sillä
väestösuojelun taholta oli annettu tällainen ohje pommituksien sattuessa.
Ohjetta korjattiin myöhemmin ja hälytyssireenien soidessa suojauduttiin
pommisuojiin ja rakennusten kellareihin.
OTK:n vaatetustehtaista oli osa siirretty Kokkolaan ja Pietarsaareen, osan
jäätyä Helsinkiin. Tuotannon johto Salmio ja Wirtanen siirtyivät siirron yhteydessä Kokkolaan ja Pietarsaareen. Helsinkiin jääneenä jouduin siinä vaiheessa vastaamaan OTK:n Helsingissä sijaitsevien tehtaiden toiminnasta.
Monilla tärkeillä paikoilla työskentelevät miehet saivat kutsun sotapalvelukseen. Ensimmäiseksi tehtäväkseni tuli toiminnan kannalta välttämättömien miesten varaaminen Ly-määräyksellä sotatarvikkeita ja välttämättömiä elintarvikkeita valmistavan teollisuuden käyttöön. Henkilövarauksia
hoiti Helsingin teollisuuspiirin esikunta. Sen päällikkönä toimi eversti Backberg ja sijaintipaikkana oli sodan alkuvaiheessa Viikin kartanon päärakennus. Heti seuraavan päivän aamuna riensin Viikkiin mukanani luettelo ehdotetuista Ly-varauksista. Koko päivä kului keskustelujen, odotuksen ja epävarmuuden merkeissä. Iltaan mennessä sain osan varauksista ja kehotuksen
palata seuraavana päivänä jatkamaan neuvottelua. Tärkeää oli myös saada
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käyntiin naisten kouluttaminen komennuksen armeijaan saaneiden miesten
tehtäviin. Johtaja Salmio ja osastonhoitaja Wäinö Wirtanen soittelivat ja tiedustelivat tilannetta Helsingissä. Samalla he pyrkivät antamaan myös määräyksiä nuorelle miehelle siitä, miten asioita tulisi hoitaa. Kuuntelin aikani ja
koetin parhaani mukaan soveltaa käytäntöön saamiani ohjeita. Usein jouduin
kyllä tekemään ratkaisut oman harkintani mukaan. Oli suuri helpotus, kun
johtaja Toivo Salmio palasi Helsinkiin.
Pidin kirjeitse yhteyttä rintamalla oleviin kavereihin ja lähettelin heille paketteja. OTK:n tehdasalueen väestösuojasta muodostui Uudenmaan läänin ilmavalvontakeskuksen alainen itsenäinen teollisuuslohko, jonka johdossa oli
OTK:n myllyn johtaja L. H. Pulkki. Is-joukot pitivät harjoituksiaan teollisuusalueen pihalla.
Talvisota päättyi raskaissa tunnelmissa. Muutimme Mäkelänkatu 26:sta
Käpylään Hakan rakentamaan Olympiakylään. Uudessa asunnossa oli neliöitä 51 ja 3 huonetta ja keittiö. Asunto oli osittain velaksi ostettu. Se sijaitsi
ensimmäisessä kerroksessa saunan yläpuolella Koskelantie 48. Poikamme
Pekka syntyi toisen sotamme alkaessa 1941.
Mieliinpainuva tilaisuus oli presidentti Kyösti Kallion lähtö Helsingistä.
Olimme Paulan kanssa häntä varten muodostetussa soihtukulkueessa, jota
pitkin Kallio kulki viimeiselle matkalleen. Väsynyt kädenheilahdus näkyi auton ikkunasta ja asemalaiturilla päivätyönsä kaikella kunnialla suorittanut
Kallio vaipui talvisotamme ylipäällikön käsivarsille. Tunsimme elävämme
maamme historian hetkiä.
Kesäsodan alkaessa oli tilanne ennallaan. Sain Ly-määräyksellä komennuksen sotatarvikkeita valmistavan teollisuuden käyttöön. Jouduin edelleen hoitamaan mm. kaikki OTK:n henkilövaraukset. Ikätovereistani oli suurin osa
rintamapalveluksessa. Tunsin olevani miltei sotilaskarkuri, kun terveenä
miehenä olin kotirintamalla hoitamassa tehtäviäni. Vuoden 1942 alussa sain
postissa kotiin kutsun asepalvelukseen. En maininnut tästä esimiehelleni
Toivo Salmiolle ennen kuin päivää ennen lähtöpäivää. Hän sanoi puuttuvansa
asiaan. Jälkeenpäin kuulin, että saatu uusi Ly-määräys kulki perässäni Maaselän kannakselle kadoten sen lumisiin metsiin.
Keventynein mielin pakkasin reppuni ja Paulan saattelemana astuin asemalla junaan, joka vei minut, mutta toisaalta mieli raskaana, sotaretkeni ensimmäiseen pisteeseen Kuurilan täydennys- ja koulutuskeskukseen. Olin saanut komennuksen Maaselän kannaksella Seesjärven tuntumassa olevaan JR
25:een. Koulutus rintamalle jalkaväkirykmenttiin lähteville miehille oli tiukkaa. Pitkillä marsseilla hankittiin pohjakuntoa ja aseharjoituksilla tuntumaa
aseiden käyttöön. Kaikki tuntui menevän hyvin oikean jalan pientä kipeytymistä lukuun ottamatta. Saatoin myös hoitaa yhteyttä kotiin. Paula oli työssä
OTK:n konttorissa ja kotona hoiteli Pekkaa kokenut, lapsia hoitamaan
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tottunut keski-ikäinen Elli. Harjoitukset Kuurilan keskuksessa tiukkenivat
mitä lähemmäksi lähtöpäivä Maaselän kannakselle tuli.
Määräpäivänä saapui kuljetusjuna Kuurilan asemalle. Miehet ryhmitettiin
vaunuihin ja matkanteko alkoi. Evakuointihengessä siirtyivät muutamat maitolaiturilla olleet maitotonkat tuntemattomaan paikkaan ja asiaa koetettiin
selvitellä vielä matkan aikana. Laverilla lojuen kului aika ajatusten liikkuessa
kotipiirissä ja edessä olevassa tuntemattomassa. Suojärveltä lähdettyä seurattiin mahdollisuuksien mukaan maisemia, sillä olihan vanha raja tullut ylitetyksi. Äänislinna eli Petroskoi sivuutettiin. Samoin Kontupohja ja sitten olikin edessä Karhumäki, joka oli junamatkamme päätepiste.
Karhumäki harmaine hirsitaloineen oli hieman lohduton näky helmikuisessa harmaudessa. Itse kaupunkia lähestyttäessä huomasi sen sijaitsevan
osittain kukkuloiden ympäröimänä Äänisjärven rannalla. Käydyistä taisteluista muistuttivat lumesta erottuvat kaatuneiden ruumiit. Eräissä rakennuksissa pisti silmään koristeelliset kattojen reunukset ja päädyt. Ne olivat
taitavien ammattimiesten työtä.
Karhumäestä jatkui matka välittömästi omaan rykmenttiini JR 25:een ja sen
Jvkk 6:een. Rykmentti oli asemissa Maaselän kannaksen pohjoisosassa Seesjärven Suurlahdessa. Korsumajoitus oli järjestetty rintamayksiköiden tapaan.
Korsut eivät olleet suuruudella pilattuja, mutta antoivat suojan vihollisen tulelta. Talvi oli runsasluminen. Kuurilan koulutuskeskuksen rankkojen harjoitusten ja marssien kipeyttämä jalkani alkoi haitata liikkumista maastossa.
Kävin Jsp:llä punehtunutta jalkaani näyttämässä, mutta vilkaistuaan sitä passittivat takaisin linjaan. Seuraavalla kerralla sain hevoskyydin Jsp:lle, kun herätessäni jalka oli turvonnut ja sitä särki jatkuvasti. Jsp:ltä sain edelleen kiireellisen passituksen Kumsjärven kenttäsaiaalaan. Jalassa todettiin olevan
suonitukoksen eli veritulpan. Muutaman päivän jälkeen sain siirron Karhumäen sotasairaalaan. Sieltä jatkui matka edelleen Äänislinnan sotasairaalaan
ja Suomen puolelle Pietarsaaren sotasairaalaan. Pietarsaaresta sain yhteyden
Helsinkiin ja myöhemmin siirron 26. Sotasairaalaan Helsinkiin. Kuuden viikon makaamisen jälkeen leikkasi tohtori Länsimäki jalkani ja muutaman päivän sairaalassaolon jälkeen pääsin 2 viikon toipumislomalle kotiin.
Toipumisloman jälkeen alkoi matka jälleen Karhumäkeen ja omaan yksikkööni Maaselän kannakselle. Matkan aikana leikkaushaava aukesi ja tuotti
omat hankaluutensa useamman viikon aikana. Lääkintämiehiä ei ollut junassa ja oman nenäliinani avulla koetin auttaa asiaa.
Karhumäessä ilmoittauduin 2. Järj.keskus 1:ssä 8. p:nä heinäkuuta. Sain
siirron seuraavana päivänä 3. Järj.keskus 1:een ja edelleen 13. p:nä heinäkuuta 1942 3/Kev.Psto 11:een. Kev.Psto 11 oli ollut Laguksen jääkärien tykistönä keveine vuoristotykkeineen. Oli tullut miehistötappioita, joiden täydentämisestä oli nyt kysymys. Poventsan kaupungin valtauksen ja tulvavaiheen jälkeen oli majuri Uolevi Vesenterän komennossa oleva yksikkö jäänyt
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osallistumaan Poventsan puolustukseen. Lagus joukkoineen oli siirretty
Äänislinnaan. Aseistukseksi tulivat nyt 152 H-38-tykit.
Ensi tutustuminen 3 Kev.Psto 11:een tapahtui "lentokentän" laidalla olevassa patterin päällikön luutnantti Kykylän korsussa. Siellä tutustuin myös
aikaisemmin nimeltä tuntemaani urheilumieheen Luiro Salismaan. Hänen
kanssaan jouduin myöhemmin olemaan paljonkin yhteydessä. Maahan kaivettu korsu vankkoine kattorakennelmineen oli lämmin ja turvallisen tuntuinen paikka. Tätä turvallisuutta jouduin myöhemmin epäilemään vihollisen
patterin rummuttaessa paikkaamme, korsun vieressä olevaan puuhunkin
osuen.
Sain ystävällisen tervetulotoivotuksen ja paikan korsun ylälaverilla, jonne
nostin reppuni ja riisuin myös manttelini tyynyksi viikaten. Pääasiassa hämeenlinnalaisista pojista kokoonpantu yksikkö oli kulkenut läpi kovien taisteluvaiheiden. Se oli edennyt Laguksen jääkärien mukana Tuulosjoen taisteluiden ja koko pitkän etenemisvaiheen Karhumäkeen ja Poventsaan. Korsun
iltapuhteita värittivät usein tositapahtumiin perustuvat kertomukset taisteluista ja Stalinin kanavan tulvasta Poventsan kaupungissa. Uudelleen ja uudelleen sai myös korsussa asuva Mannerheim-ristin ritari alikersantti Paajanen kertoa käynnistään ristin noutomatkalla päämajassa Mikkelissä. "Oliko
Marskin lasi todella piripinnassa? Pystyikö ukko vuosistaan huolimatta ottamaan ryypyn tippaakaan tiputtamatta?" Mitä teki Paajanen Mannerheim-ristiin kuuluvalla 50 000 markan rahasummalla, jäi vaille vastausta, sillä Paajanen oli vakaa ja harvasanainen mies.
Poventsan kaupunki sijaitsi tavallaan Äänisjärven yläpään itäpuolella. Kaupungista alkoi Stalinin kanava, jonka kautta oli ollut vesiyhteys Ääniseltä
Vienanmereen.
Kesällä 1942 vieraili sotamarsalkka Mannerheim Poventsan rintamalohkolla. Hän saapui seurueineen etulinjaan ns. Pioneeriniemeen, missä sijaitsi
myös Kev.Psto 11:n tulenjohtopaikka. Marskia seurueineen varoitettiin liikkumasta etulinjan tuntumassa. Rohkeuttako vai Marskin antaman esimerkin
seuraamista, mutta yhdyshautoja ei käytetty. Kanavan toisella penkalla olleet
piiskatykit avasivat odottamatta tulen, jolloin seurue kenraaleineen etsi suojaa maastosta. Marski sen sijaan asteli harkituin askelin lähellä olevaan tulenjohtopaikkaan, mistä oli suora puhelinyhteys patteriin. Kanavan reunalla olevat tunnetut maalit oli laskettu valmiiksi, pahimpaan varautuen. Marski sai
nopean selostuksen tilanteesta ja otti omakohtaisesti puhelinyhteyden patteriin. Tulitus päättyi ja yhdyshautoja käyttäen seurue kokoontui takamaastoon. Kapteeni Petromaa oli saanut sirpaleen käteensä, joka oli saanut hätäsiteen. "Majuri on saanut osuman", sanoi Marski ja adjutantin tehtäväksi tuli
merkitä muistiin arvonkorotus kapteeni Petromaalle.
Toinen mielenkiintoinen tykistön toimintaan liittyvä tapaus oli Poventsan
kaupungissa olleen ns. roottoritalon asemien tuhoaminen. Punatiilisen talon
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ylimmässä kerroksessa oli vahvistetut tuliasemat, joista oli helppo valvoa
liikkeitä suomalaisten asemissa ja tuottaa miehistötappioita meikäläisille.
Eräänä sunnuntai-iltapäivänä saimme komennuksen lähteä suorasuuntauksella tuhoamaan roottoritalon tuliasemia. Ilma oli kaunis ja tuuleton, kun
traktori veti kuuden tuuman tykkimme suorasuuntausasemiin. Tykin asema
oli ennakkoon tarkoin määrätty. Aurinkoinen päivä oli painumassa iltaan ja
aurinko paistoi kaupunkiin metsän rajan yläpuolella. Se oli asemaan tykkiä
siirtäessämme juuri tykin takana kaupungista katsoen. Tarkoin määrättynä
ajankohtana avasimme tulen yläkerroksen tuliasemiin. Jäykät kranaatit räjähtelivät tiilitalon sisällä ja pian oli kaupunki punertavan tiilen pölyn peitossa. Kiivaan tulituksen jälkeen ällistynyt vihollinen huomasi, että kysymyksessä oli suorasuuntausammunta. Tuli lopetettiin ja tykki vedettiin pois asemastaan. Palasimme patteriin ilman tappioita. Jatkuvat räjähdykset tuliasemamme seuduilta osoittivat vihollisen paikallistaneen tykkimme tuliaseman.
Patteriston komentajan Uolevi Vesenterän tiedustelualiupseerina toimiessani hän ihmetteli, miksi en ollut asevelvollisena ollessani joutunut reserviupseerikoulutukseen? Kerroin hänelle vaiheitani Rannikkotykistörykmentti
1:ssä 1937–38. Tässä yhteydessä kypsyi ajatus anoa kevyen tykistön rintamayksiköstä Merisotakoulun res.upseerikurssille. Majuri Vesenterä lupasi
huolehtia siitä, että saisin puoltolauseen Kev.psto 11:sta. Tein anomuksen,
johon patteristoupseeri Otto Karttunen laati puoltolausunnon.
Yllätyksekseni anomukseeni tuli myönteinen ratkaisu. Palatessani joulukuun viimeisinä päivinä 1943 lomamatkalta Helsingistä korsuuni Poventsassa, sain heti ovella kuulla uutisen: "Heitä reppus laverille ja painu esikuntaan, saat litterat takaisin Helsinkiin."
Lähtötunnelmissa sujui ilta korsussa ja seuraavana päivänä nousin junaan
Karhumäen asemalla suuntana Helsinki ja Suomenlinna. Parin päivän junamatka sujui pienessä jännityksessä, sillä ajatukset tahtoivat pyöriä tulevaan
koulutusvaiheeseen liittyvissä asioissa. Merisotakoulun rakennukset Suomenlinnan Länsimustalla olivat tuttuja, olinhan asevelvollisuusaikanani viettänyt kuukaudenpäivät Suomenlinnassa rykmentin jalkapallojoukkueen leirillä ja käytyjen otteluiden aikana. Kadettikurssi majaili samassa rakennuksessa ja kadeteilla oli oma maineensa. Junan kulkiessa kohti Äänislinnaa palautui mieleen Maaselän kannaksen maisemia Vansjärveltä ja Sonkajäveltä.
Tykistötulen katkomat sekä tulen polttamat ja nokeamat kivikossa seisovat
metsän jäännökset muodostivat aavemaisen maiseman. Ääniefektin tälle antoivat kranaatinheittimien kranaattien räjähtelyt ja jalkaväkiaseiden yksittäiset laukaukset sekä konetuliaseiden sarjat. Matka jatkui. Äänislinnaan tuloa
odoteltiin aina pienellä jännityksellä. Olisiko Aunuksen rintamalta saapuva
juna ennättänyt Äänislinnaan ennen Karhumäestä tulevaa? Jos näin oli käynyt, olivat istumapaikat usein suurelta osalta varatut. Valittavana oli vain lattiapaikkoja. Yöllä olivat vaunujen tavarahyllytkin makuupaikoiksi kelpaavia.
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Sain Äänislinnasta Suomeen lähtevässä junassa istumapaikan. Juna lähti matkaan yötä myöten. Mielikuvitus keksi mitä erilaisimpia nukkuma-asentoja.
Eräs sellainen oli tavarahyllyn reunaan kiinnitetyn vöistä rakennetun lenkin
varaan pujotetut kyynärpäät pään ja leuan nojatessa vyölenkkiin. Tuli se uni
siinäkin kuljettaessa kohti Suojärven asemaa.
Paula oli saapumisestani yllättynyt ja ilostui, kun kuuli, että seuraavan puoli vuotta olen koulutuksessa Suomenlinnassa. Eipä silloin tiedetty mitä sekin
aika toisi tullessaan. Paula odotti tytärtämme Sinikkaa ja ymmärsin hänen
tässä tilanteessa olevan ylen onnellisen, kun saatoin iltalomillani pistäytyä
häntä katsomassa. Asuimme Käpylässä vuoden 1940 olympiakisoja varten
rakennetussa Olympiakylässä.
Heti tammikuun alussa ilmoittauduin Suomenlinnassa Merisotakoulun 15.
res. upseerikurssille. Eräs hiljainen toiveeni oli toteutunut. Vuonna 1938
huhtikuussa olin palannut pettynein mielin alikersanttina siviiliin asevelvollisuuttani suorittamasta. Olin astunut asevelvollisuuttani suorittamaan
helmikuussa 1937 saatuani opiskelun takia lykkäystä 2 vuotta. Valmistuin
yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi tammikuussa samana vuonna.
Merisotakoulussa sain määräyksen tykkilinjalle. Oppilaskomppanian päällikkönä toimi Isosaaren ajan kouluttajani Veikko Vuorela, nyt majuriksi kohonneena. En voinut välttää sitä, että silmieni eteen kohosi kuva ensimmäisestä keskustelustamme Isosaaressa 1937.
Kurssimme toimi sotaolosuhteissa. Sen saimme kouraantuntuvasti kokea
helmikuun suurpommitusten yhteydessä. Venäläisten lentovoimien suurhyökkäykset Helsinkiin 6. p:nä sekä 26. p:nä aiheuttivat lukuisia tulipaloja eri
puolilla Helsinkiä. MerSK:n 15. res. upseerikurssi sai komennuksen pommitusten aikana lähteä sammutustehtäviin palokuntien avuksi.
Olin kovimman pommitusyön iltana saanut iltaloman ja saavuin kotiini Käpylään illalla kuuden aikaan. Hieman myöhemmin tuli hälytys ja lähdimme
odottavan vaimoni kanssa naapuritalon kellariin rakennettuun tilapäiseen
pommisuojaan. Kellarin ikkunoiden eteen oli ladottu halkoja ja niiden päälle
hiekkasäkkejä. Kellari täyttyi lähitalojen asukkaista. Pommitus kuului aluksi
kaukaisempana jylynä, mutta pian alkoi kuulua raskaita pommien jyrähdyksiä myös lähempää. Sitten jyrähti ja valot sammuivat. Ikkunoiden suojana
olleet halot ja hiekkasäkit työntyivät sisälle suojaan. Olympiakylän lämpökeskus oli saanut osuman ja väestösuoja oli aivan lämpökeskuksen lähituntumassa. Putosin penkiltä lattialle ja koetin tyynnytellä vaimoani, joka varsin
rauhallisesti suhtautui tilanteeseen.
Koneiden jyristessä taivaalla ja valopommien valaistessa kirkkaasti tienoon
lähdimme katsomaan, miten asuintalomme oli selviytynyt pommituksesta.
Aikaisempien pommitusten rikkomat ikkunat oli korvattu pahvilevyillä. Levyt olivat osittain irronneet, mutta muuten oli rakennus vahingoittumaton.
Oli selvää, että lämpökeskuksen rikkoutuminen aiheutti sen, että lämpöä ei
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saatu keskuslämpöpattereihin. Kynttilöiden valossa katselimme toisiamme.
Tunsin suurta huolta seitsemännellä kuukaudella lastamme odottavasta
Paulasta. Kello läheni kymmentä ja iltalomani päättyi puolen yön maissa.
Tulipalojen loimut Helsingistä valaisivat eteläistä taivaanrantaa. Jatkuva
lentokoneiden jyrinä ja ilmatorjunnan kranaattien räjähdykset muistuttivat
vaiheita rintamaelämästä.
Petasimme Paulalle vuoteen keskelle pientä 51 neliömetrin asuntoamme.
Villavaatteiden päälle puettiin vielä turkki nukkumaan jäävälle ja päälle asetettiin kaikki perheen omistamat peitteet. Keskustelimme poikamme Pekan
maalla olosta. Hän oli hoitajansa Ellin kanssa vaimoni Paulan siskon Helvin
luona Keuruulla, sillä Paula hoiti vielä työtään OTK:n laskutusosastolla. Yhteinen lohdutuksemme oli, että vajaan kolmen vuoden ikäinen poikamme oli
poissa Helsingistä. Optimistina lohdutin Paulaa hellien hyvästelyjen jälkeen
ja lähdin kävellen halki palavan Helsingin kohti Suomenlinnaa. Kävely autiota
Mäkelänkatua läpi tulipalojen valaiseman Vallilan piirtyi mieleeni lähtemättömänä kuvana. Olimmehan aloittaneet yhteisen avioliittomme Paulan kanssa juuri tämän kadun varrella olleessa 42 neliömetrin kaksiossamme. Tilanne
Hämeentiellä ei näyttänyt yhtä pahalta, vaikka eri puolilla Helsinkiä raivoavat tulipalot heijastivat liekkiensä loimun myös Hämeentien varrella oleviin
kivitaloihin. Hakaniemeen saavuttuani jatkoin edelleen yli Pitkänsillan, joka
oli pommien sytyttämien tulipalojen valaisema. Poliisit valvoivat, että väestönsuojelumääräyksiä noudatettiin. Eräs sellainen oli se, ettei kaduilla saanut
liikkua hälytysmerkin jälkeen. Matkani oli keskeytyä Pitkänsillan yli tultuani,
mutta sain matkani keskeyttäneen poliisin uskomaan selitykseni loman päättymisestä klo 24.00. Kaivopuiston kärjestä kulki jäätie yli Suomenlinnaan.
Jäältä oli laajempi näköala kuin Helsingin savun peittämiltä kaduilta. Ilmassa
leijuvat valoraketit valaisivat tulessa loimuavaa Helsinkiä ja ilmatorjuntatykkien kranaatit räjähtelivät sulkuja ammuttaessa.
Ilmoittauduin Merisotakoululla ja kuulin upseerikurssin olevan palosotilaiden apuna sammutustehtävissä palavassa Helsingissä. Sain käskyn ilmoittautua Jääkärinkadulla pommiosuman saaneen talon sammutustehtävissä
apuna olevaan upseerioppilaiden ryhmään. Varusteet vaihtuivat nopeasti
työpukuun ja parin muun saapuneen kanssa olimme jäätiellä pian matkalla
kohti tulen valaisemaa, savuista Helsinkiä. Kaivopuiston rannasta nousimme
puiston halki kuljettuamme ylös Jääkärinkadulle. Palosotilaat johtivat sammutusoperaatiota ja tehtävämme apumiehinä tukivat varsinaista sammutustyötä. Nokisina ja väsyneinä palasimme aamun sarastaessa Suomenlinnaan
erästä sotakokemusta rikkaampina.
Merisotakoulun 15. upseerikurssi jakautui kahteen laivalinjaan, viestilinjaan, tykistölinjaan ja torjuntalinjaan. Se koulutti upseereita sekä laivaston
että rannikkotykistön käyttöön. Maavoimien yksiköstä Kev.psto 11:sta saapuneena jouduin tykistöryhmään, johon aikoinaan asevelvollisuutta 1937–38
rannikkotykistössä suorittaessani olin saanut koulutukseni. Rintamakoke-
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mukseni kevyessä kenttätykistössä oli sopivalla tavalla täydentänyt saamaani peruskoulutusta. Kun myöhemmin jouduin keskustelemaan mm.
armeijamme eri aselajien yhteistoiminnasta, alleviivasin kenttätykistökoulutuksen tärkeyttä osana rannikkotykistön koulutustoimintaa.
Merisotakoulun 15. upseerikurssi toimi sotaolosuhteissa. Oppilaiden ikä ja
sotakokemukset olivat myös erilaiset. Upseerikoulutusta oli saamassa mm.
Mannerheimin-ristin ritari Toimi Ovaskainen, joka edusti vanhempaa ikäpolvea ja oli kunnostautunut sodassa moottoritorpedoveneen päällikkönä.
Suoraan aliupseerikoulusta tulleita nuoremman polven edustajia olivat mm.
nykyinen Puolustusvoimain komentaja Jaakko Valtanen sekä jo eläkkeelle
siirtynyt kenraaliluutnantti Alpo Kantola
Myöhemmin korkean upseeriarvon saavuttaneita tykistölinjan miehiä
olivat Pentti Silvast, Klaus Eloranta ja Pentti Louhi. Laivalinjalla oli myöhemmin merivoimain komentajan tehtäviä hoitanut Bo Klenberg, josta kurssijulkaisussa käytettiin sanontaa "leveäharteinen salonkimatruusi".
Itse kuuluin 29-vuotiaana varttuneempaan joukkoon. Takanani oli myös
parin vuoden rintamakokemus Maaselän kannaksen taisteluissa. Kuukaudet
Merisotakoulussa kuluivat nopeasti tiiviin koulutuksen, oppilaskuntatoiminnan, kurssijulkaisun kuvittamisen ja yhteisen kuorotoiminnan merkeissä.
Tyttäreni Sinikka syntyi toukokuun 6. päivänä 1944 Keuruulla, jonne Paula
oli parin viimeisen odotuskuukauden ajaksi siirtynyt Helsingin pommitusten
jälkeen. Hänelle oli myös tarjottu mahdollisuutta siirtyä yhdessä 3-vuotiaan
poikamme Pekan kanssa Ruotsiin. Keskustelimme asiasta, mutta Paulalla itsellään oli selvä kanta asiassa. Hän halusi pysyä Suomessa omasta olotilastaan ja yleisen tilanteen vakavuudesta huolimatta. Olin saanut hallituspiirien
kautta luottamuksellista tietoa sotatilanteemme vakavuudesta.
Yleisen käytännön mukaan anoin kahden vuorokauden lomaa käydäkseni
vaimoani ja juuri syntynyttä tytärtäni tapaamassa. Upseerikurssin johtaja
majuri Veikko Vuorela ei puoltanut lomaani, mutta Merisotakoulun johtaja
komentaja S. Enkiö kuitenkin myönsi anomani loman.
Merisotakoulun 15. upseerikurssin loppuvaiheessa pidettiin taisteluharjoitus Santahaminassa yhdessä kadettikurssin kanssa. Eversti Karvinen määräsi ups. oppilas Olavi Salosen johtamaan taisteluharjoitusta. Hätkähdin hieman tehtävän saadessani, sillä kadetit olivat varsin kokenutta joukkoa. Edettäessä läpi Santahaminan kohti saaren etelärantaa huomasin, että kadeteilla
oli oma suunnitelmansa upseerioppilaan nujertamiseksi. Antamani käskyt
tulkittiin oman suunnitelman mukaisesti. Koko tilanteen hallinta tuntui valuvan käsistäni. Tein nopean ratkaisun. Keskeytin harjoituksen ja kutsuin koko
maastoon hajaantuneen joukon kokoon. Pidin kokoontuneelle joukolle puhuttelun, jossa vielä kertasin saadun tehtävän ja sen pohjalta antamani etenemiskäskyn. Harjoitus jatkui ja asiat luistivat toivomallani tavalla. Taiste-
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luharjoitus onnistui ja tavoite saavutettiin. Jäin odottamaan mahdollisia
jälkiseurauksia, mutta niitä ei kuulunut.
Kesällä 1944 tapahtunut Kannaksen rintaman murtuminen sai jännityksen
nousemaan upseerioppilaiden piirissä. Kurssin loppuviikot olivat menossa.
Yllättäen levisi tieto, että ylikersantti Pokkinen oli saanut tehtäväkseen koota
upseerioppilaiden keskuudesta panssaritorjuntayksikön, joka lähtisi Kannakselle ennen kurssiajan loppua. Olin lähtijöiden joukossa. Saimme tarkemmat
ohjeet tehtävästämme ja pikakoulutuksen panssaritorjuntatykin toiminnasta
vihollisen panssareiden tuhoamisessa. Lähtöön valmistauduttiin kiireellä.
Kesken touhujen tuli uusi yllätys. Kurssi kokonaisuudessaan lähtee torjumaan vihollisen läpimurtoa. MerSK. 15. upseerikurssi keskeytettiin ja vaatimattomien lopettajaisjuhlallisuuksien jälkeen lähetettiin vihreät vänrikit yksiköihinsä Kannakselle ja Viipurinlahdelle.
Merivoimain komentaja kenraaliluutnantti Väinö Valve korotti upseerioppilaat suoraan vänrikeiksi. Kenraali lausui kurssilaisille vakavia sanoja:
"Teidän asianne upseerikurssilaiset on ollut elää koko nuoruusaikanne sodan
merkeissä. Sota on lyönyt leimansa teidän koulunkäyntiinne, teidän elämäntapaanne ja varmasti myös teidän elämänkatsomukseenne." Mieliä jännitti
nyt kysymys siitä, mihin yksikköön ja mille rintamalohkolle saisimme komennuksen.
Ennen lähtöä ennätin vielä lomallani nähdä vaimoni Paulan ja pienen tyttäreni sekä poikani Pekan. He olivat löytäneet evakkopaikan Päijänteen rannalta Kalkkisista. Olimme olleet siellä aikaisemmin kesävieraina Kankaan perheessä. Tällä kerralla oli Paula onnistunut vuokraamaan pienen mökin käyttöönsä. Kalkkisiin kuului tykkien jyly Kannakselta, joten sodan tunnelmissa
sielläkin elettiin. Talon isäntä Lauri Kangas oli nostomiehenä saanut kutsun
armeijaan ja yhdessä saattajien kanssa astelimme Kottilan laituriin ja astuimme Lahteen menevään laivaan. Epävarma tulevaisuus huolestutti meitä lähtijöitä, mutta myös rannalle jääviä saattajia. Taisi siinä kyynelkin vierähtää
silmäkulmasta. Olin sopinut Paulan kanssa siitä, miten seuraavassa kirjeessäni kerron tarkemmin missä olen.
Laivan koneiden tasainen jyskytys rauhoitti mieltä ja ajatukset lähtivät liikkeelle. Merisotakoulun yllättävä päättyminen palasi mieleen. Ilman kannaksen murtumista ja vihollisen nopeata etenemistä Merisotakoulun 15. upseerikurssia tuskin olisi keskeytetty ennen määräaikaansa. Seuraava 16. upseerikurssi olisi myös todennäköisesti alkanut suunnitelmien mukaisesti. Jos
näin olisi käynyt, olisi komennukseni Helsingissä jatkunut, sillä oman kurssini priimuksena olisin jäänyt kouluttajaksi seuraavalle upseerikurssille. Vakava tilanne Kannaksella muutti kuitenkin kaiken toiseksi, ja nyt oltiin menossa kohti jylisevää Kannasta ja Viipurinlahtea, jonka yli vihollinen pyrki.
Lahdesta jatkui matka junalla Haminaan ja sieltä edelleen yksiköihimme.
Jouduin aluksi RTR 22:n pioneeriyksikköön, mutta varsin pian tuli siirto
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Viipurinlahden rannalle rannikon puolustuksesta vastaavaan yksikköön. Ilmoittauduin majuri V. Hassiselle, joka oli ollut aliupseerikouluni johtajana
Isosaaressa. Hän muisti vielä aliupseerioppilaansa vuodelta 1937 ja paperini
tarkistettuaan lähetti ottamaan yhteyden kapteeni P. Hedmaniin, joka oli
2.Mt.Ptrin päällikkönä. Keskustelun yhteydessä selvisi, että vanha kouluttajani alokasajalta ja upseerikoulusta majuri Veikko Vuorela oli kapteeni Hedmanin esimies.
Patterin tykit olivat leimojen mukaan viime vuosisadan lopulla valmistettuja 3 tuuman kenttätykkejä. Tehtäväni oli toimia toisen jaoksen johtajana.
Jaoksen sijoituspaikkana oli Vilaniemen juuressa vastapäätä Karjaniemeä.
Toinen jaoksistamme oli Karjaniemessä rannan tuntumassa.
Teikarsaaren taistelut olivat alkuvaiheessaan, joten jouduin jälleen mukaan rintamatoimintaan. Kev. Psto 11 ajat muistuivat mieleen Maaselän kannaksella ja Poventsassa. Myöhemmin totesin kahden vuoden kokemuksen
kenttätykistössä antaneen monta tulenjohtoon ja ammuntaan liittyvää käytännön taistelutoiminnan tietoa ja taitoa, joista oli hyötyä Teikarsaaren taisteluihin liittyneessä toiminnassa.
Suomalaiset olivat Teikarsaaressa, mutta vihollisen hyökkäystä odotettiin
millä hetkellä tahansa. Kapteeni Hedmanin sijaintipaikka oli kivisessä kellaritilassa, jonka kautta kaikki puhelinyhteydet patteriin ja jaoksiin kulkivat.
Puhelimitse saamiensa tietojen perusteella Hedman piti sotapäiväkirjaa,
josta 2.Mt.Ptrin toiminta Teikarsaaren taistelujen eri vaiheissa tuli tarkoin
selville. Tuskinpa näiden taistelujen vaiheista on montakaan näin tarkkaan
pidettyä sotapäiväkirjaa.
Eversti Niilo Lappalainen on kirjassaan "Veren kostuttamat saaret" antanut
realistisen kuvan Teikarsaaren ja Melansaaren taistelujen eri vaiheista.
2.Mt.Kptri tuki tulellaan saarissa käytyjä taisteluita ja ampui sulkuja mereltä
lähestyville aluksille.
Kovimmat taistelut käytiin pääsaaren Teikarin rannoilla ja maastossa. Saareen hyökkäävä vihollinen sai muodostettua sillanpääaseman ja laajensi sitä
voimakkaalla tulituella sekä mereltä että ilmasta. Joukkomme vetäytyivät
taistellen. Merivoimien komentaja oli antanut käskyn, jonka mukaan Teikarsaaresta ja Melansaaresta ei saanut luopua. Teikarsaaressa oli suomalaisia
350 ja Vilaniemestä kuljetettiin lisäksi pienempi apujoukko. Vihollinen työnnettiin kiivaiden taistelujen jälkeen saaresta. Muutaman päivän kuluttua alkoi uusi hyökkäys. Puolustajien joukko oli noussut 650 mieheen ja Melansaaressa oli lähes 200 miestä.
Hyökkäyksen paine kohdistui jälleen koko voimallaan Teikarsaareen. Sumun suojassa lähestyi saarta noin sadan aluksen maihinnousulaivasto. Patterimme ampui torjuntasulkuja jatkuvasti kuten kaikki taistelussa mukana
olevat tykistöyksiköt. Omat lentokoneemme pommittivat myös hyökkääjiä.
Saaressa käytiin rantaviivalla kovia taisteluita vihollisen pureutuessa saaren
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rantamaastoon. Eteneminen tapahtui suuria menetyksiä kärsien. Tilanne alkoi taistelujen edetessä muuttua. Teikarsaaren säilyttäminen suomalaisten
käsissä aiheutti ylivoimaisia ponnistuksia ja suuria menetyksiä. Tällöin saarissa olevien joukkojen komentaja majuri Myntti pyysi rykmentin komentajalta lupaa vetäytyä saarista. Rykmentin komentaja eversti Lyytinen antoi
luvan irrottautumiseen omalla vastuullaan säästääkseen joukkoja miestappioilta. Hän sai myöhemmin hyväksymisen toimenpiteelleen Merivoimien
komentajalta. Eversti Myntti kuuli tästä hieman ennen kaatumistaan.
Päivän painuessa iltaan järjestettiin saarista irrottautuminen, pienen joukon jäädessä turvaamaan vetäytymistä. Pääosaltaan uiden lähtivät miehet
Teikarista Melansaaren kautta kohti Vilaniemen rantaa. Uimareita tulitettiin
sekä maalta että ilmasta, mutta ihmeen moni säilytti henkensä vihollisen
kovassa ryöpytyksessä.
Merisotakoulun aikana kouluttajana ollut luutnantti Veijalainen jäi vetäytymisvaiheessa miehineen taistelemaan Teikariin ja kerrottiin hänen menettäneen henkensä vihollisen luotisuihkussa. Sodan jälkeen oli yllättävää tavata
Messuhallin käytävällä pirteässä kunnossa oleva "sankarivainajamme". Hän
kertoi joutuneensa taistelujen viime vaiheessa miehineen vangiksi ja oli palautettu Suomeen muiden sotavankien mukana vuoden 1944 lopussa.
Uimalla Teikarista ja Melansaaresta pelastuneita miehiä märkinä ja vajaissa
varusteissa kulki Vilaniemestä pääteiden suuntaan. Kovia kokeneet taistelijat
eivät paljon puhuneet, kokemukset olivat ajassa liian lähellä. Saarista luopuminen ei merkinnyt taistelutilanteen päättymistä. Paria päivää myöhemmin
illan suussa ilmoitti tähystyksemme viiden maihinnousuproomun lähestyvän
Lammassaaren ja Melansaaren välisessä salmessa. Suunta oli suoraan kohti
jaostamme. Hieman yllättyneenä tutkin tilannetta kiikarilla. Totesin kysymyksessä olevan vihollisen hyökkäyksen miehitettyjä maihinnousuproomuja
käyttäen. Tein ilmoituksen tilanteesta kapteeni Hedmanille ja komensin miehet tykeille. Pienen keskustelun jälkeen suunnattiin ensimmäinen tykki johtoproomuun ja arvioin etäisyyden. Ensimmäinen laukaus oli lyhyt. Nostin
etäisyyttä ja toinen vesipatsas nousi jo maalin tuntumassa. Tein korjauksen
ja maali oli haarukassa. Maihinnousuproomu sai osuman saarien välisessä
salmessa ja upposi. Uponneen aluksen paikalle hyökkäyksen kärkeen siirtyi
toinen maihinnousuproomu. Hyökkäystä jatkoivat entisessä suunnassa kaikki neljä jäljellä olevaa alusta. Siirsin tulen uuteen johtoalukseen, joka saikin
jonkin ajan kuluttua osuman. Maihinnousuproomu teki jyrkän käännöksen
kohti Lammassaaren rantaa. Rantaa lähestyessään se sai vielä toisen osuman
ja painui liikkumattomana lepäämään pohjatuntumassa Lammassaaren rantaveteen. Muutamia miehiä juoksi rantaan "valtaamaan Lammassaarta". Jäljelle jääneet kolme alusta kääntyivät välittömästi tulosuuntaansa ja vetäytyivät taistelusta.
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Heinäkuun loppupuoli ja elokuu menivät taistelujen jälkitilanteen selvittelyissä. Uusia joukkoja saapui Vilaniemen tuntumaan ja vihollisen toiminta
vilkastui varsinkin yöaikana. Tarkoituksena oli eräistä jäljistä ja havainnoista
päätellen vangin sieppaaminen. Uudet nuoren ikäluokan täydennysmiehet
eivät täysin käsittäneet vartiomiehen tehtävien tärkeyttä varsinkaan yöaikana. Se vaati ylimääräisiä tarkastuskierroksia vartiopaikoille. On myönnettävä, että rauhan tulo oli helpotus joukoillemme.
Siirryimme Vilaniemestä Klamilaan ja asetuimme asemiin rannikolle odottamaan rauhanteon jälkeisen tilanteen kehitystä. Hyvät puolukkamaat pienten suoalueiden reunoilla innostivat vapaa-aikoina marjamatkoille ja marjoja
lähetettiin myös Helsinkiin tiukoissa oloissa elävälle kotiväelle. Varsinainen
kotiuttaminen tapahtui Haminan kautta 16. päivänä marraskuuta 1944.
Sotareissuni oli päättynyt onnellisissa merkeissä. Vajaa kolme vuotta tuli
oltua eri rintamalohkoilla. Seesjärvellä JR 25:sta alkaneen sotasairaalakierroksen jälkeen jalkojen puutuminen oli alkanut vaivata varsinkin pidemmän
seisomisen yhteydessä. Vuonna 1964 tohtori Kivilaakso leikkasi molemmat
jalkani. Hän kieltäytyi tällöin "parsimasta" Sotasairaala 26:ssa tehtyä leikkausta ja ennusti sen vielä vanhemmalla iällä muistuttavan olemassaolostaan. Ennustus oli oikea. Viime vuosien aikana on tilanne johtanut siihen, että
Sotainvalidien Veljesliiton toimenpiteen tuloksena on todettu sotavammaisuusasteeni olevan 20 %.
Paluu rintamalta kotiin oli riemun hetki koko perheelle. 3-vuotiaalla Pekalla oli ollut kosketus isäänsä henkilökohtaisesti vain lomien yhteydessä. Muutoin oli isä kotipiirissä vain puhdetöinä valmistamiensa leikkikalujen muodossa. Poika keinui nyt tyytyväisenä polvellani ja esitteli innolla kuvakirjojaan ja kertoi pihan leikkitovereista. Kysyin suksista, jotka olin vuosi sitten
tuonut joululomalle tullessani joulupukin terveisinä. Sukset olivat olleet kovassa käytössä. Katseemme yhtyivät Paulan kanssa ja hymyilimme.
Suksilla on oma tarinansa. Tieto joululomastani saapui yllättäen Poventsassa olevaan korsuumme. Lähtöön oli aikaa noin viikon päivät. Mietin mitä
veisin pojalleni Pekalle joulupukin terveisinä. Vanhana hiihtäjänä päädyin
suksiin. Ne olisi korsuolosuhteissa tehtävä miltei yksinomaan puukkoa, kirvestä ja sahaa käyttäen. Huoltoportaassa oli tosin mahdollisuus saada höylää
lainaksi.
Vajaan metrin mittaiset sukset ja noin puolen metrin mittaiset sauvat käärössä kainalossani lähdin Poventsasta Karhumäen ja Äänislinnan kautta kotiSuomeen. Olympiakylään Käpylään saapuessani odotin saajan olevan iloisesti
yllätetyn "rintamasuksistaan". Näin kävikin. Sukset oli saatava heti käyttöön.
Vaatteet päälle ja sukset kainalossa pihalle. Olin tuskin saanut tulokahvit juotua ja olin parhaillaan purkamassa reppuani, kun ovikello soi. Pekka saapui
suksineen allapäin pihalta kotiin.
– No mikäs nyt on? kysyin hämilläni.
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– Ei nää ole mitkään hyvät sukset, tuhahti Pekka pää painuksissa.
– No miksei ole, kysyin pojalta.
– Eihän näissä ole karhun kuviakaan kärjissä niin kun on muilla.
Mieleeni välähti kuva Urheilutarpeiden hiihtävää karhua esittävästä tavaramerkistä. Sellainen oli omissakin suksissani. Nyt olivat hyvät neuvot tarpeen.
– Ei suksissa mitään vikaa ole. Mene nyt vähäksi aikaa poikien kanssa pihalle leikkimään. Koetin löytää ratkaisua tilanteeseen. Paula seisoi vieressäni
huolestuneen näköisenä.
– Näinkö siinä sitten kävi. Kovan työn ja vaivan jälkeen sukset eivät kelpaakaan, sanoi hän lohduttelun tuntua äänessään.
– Kyllä näillä suksilla vielä hiihdetään, tuumailin ja menin kaivelemaan kirjoituspöytäni laatikoita.
Vein sukset kirjoituspöydän viereen ja suljin ovet. Kuivasin sukset ja sivelin
purkista liimaa niiden kärkiosiin. Puolen tunnin kuluttua pyysin Paulaa hakemaan Pekan pihalta. Poika tuli kutsun saatuaan ja jäi ovensuuhun seisomaan.
Hän katseli ympärilleen ja sanoi:
– No missäs ne sukset on?
Otin sukset selkäni takaa ja näytin niiden kärkiä pojalle. Olin liimannut
kummankin suksen kärkeen sinisen leijonapostimerkin,
– Isän sinulle tuomat sukset on oikeat rintamasukset ja niissä pitää olla
kärjessä oikea leijonan kuva, ei näihin karhu kelpaa.
Pojan silmät kirkastuivat ja sukset kainalossa hän riensi pihalle. Ikkunasta
seurasimme Paulan kanssa, miten Pekka esitteli "rintamasuksiaan” pihan
poika-joukolle. Yleinen hyväksyminen oli seurauksena. Kysymys oli vain siitä,
kuka joukosta olisi päässyt ensimmäisenä näitä erikoissuksia kokeilemaan.
Tyytyväisenä sauvoi Pekka pihalla poikajoukon kärjessä.
– Olipa yksinkertainen ratkaisu. Odotin jo, että sukset olisivat jääneet nurkkiin harmikseni, sanoi Paula hymy suupielessä.
Paluu rintamaolosuhteista Käpylään rakennettuun Olympiakylään 51 m²:n
asuntoomme antoi rauhan ja tyydytyksen tunteen. Onnellisena perheenä
työnsimme Pirkko Sinikan vaunuja Koskelantiellä sekä vanhan Puu-Käpylän
idyllisillä teillä ja kaduilla. Sosiaalista asuntotuotantoa harjoittava Haka oli
rakentanut ja rakensi edelleen Käpylään laajaa asuntoaluetta. Alkusyynä olivat vuoden 1940 olympiakisat, joihin saapuvia urheilijoita varten Olympiakylä alkujaan rakennettiin. Kisoja ei sotaolosuhteiden vuoksi koskaan pidetty, mutta niiden ansiosta saatiin kipeästi kaivattuja asuntoja edullisella hinnalla helsinkiläisille. Osakkeiden hinta oli halpa ja korkeamman vuokran
muodossa maksettiin loppuhinta vuosien kuluessa. Ostaessa maksoimme 51
m²:n asunnostamme silloisessa rahassa 17 500 markkaa. Vuokraa maksoimme 720 markkaa kuukaudessa.
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Olympiakylä ja Haka avasivat uusia linjoja aluerakentamisessa. Toinen poikamme Jussi Olavi syntyi Olympiakylässä asuessamme 28.4.1948.
Asuimme ensimmäisessä kerroksessa saunan yläpuolella. Iltaisin kuului
alakerrasta kaukaisena äänenä ämpärien kolinaa. Sen annoimme kuitenkin
anteeksi, sillä niin sota-aikana kuin sen jälkeisinä vuosinakin olimme varsin
kiitollisia saunan antamasta ylimääräisestä lämmöstä. Varsinkin lattialla leikkivät lapset saivat siitä nauttia. Yleisesti säästettiin tällöin lämmityksessä
kaikkialla keskuslämmitystaloissa. Koskelantien toiselle puolelle, entisille
perunapalstoille raivasimme puutarhapalstan, jolla kasvatimme perunaa ja
juureksia. Multa oli osin kannettava matkan päästä. Korttiannosten jatkona
omat perunat ja juurekset olivat suuresta merkityksestä.

Perhe teki monia matkoja kotimaassa ja ulkomailla. Kuusamossa vuonna 1957
vasemmalta oikealle isä-Olavi, Sinikka, Jussi ja äiti-Paula.
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Jussi ylittää Taivalkönkään turvallisesti
isän kanssa.

Jussi, Sinikka ja isä Tanskassa 1955.

Kokeneena mainosmiehenä isä-Olavi keksi idean esitellä OTK:n tuotteita poikansa
Pekan kanssa.
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Rintamalla isä veisti pojalleen Pekalle kaksi puuhevosta. Ylhäällä keinuhevosen
selässä Pekan lapset Satu ja Kaarle ja alhaalla Satu kimon selässä.
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Työt alkavat siviilissä
Ilmoittauduin entiseen työpaikkaani Osuustukkukauppaan eli OTK:hon ja
sain entiset osaston apulaishoitajan tehtävät tuotantopuolella hoidettavikseni. Lähin työtoverini oli vaihtunut. Yhdessä "Kassu" Lumion kanssa ryhdyimme tekemään tarvikehankintoja omalle teollisuudelle. Esimiehenämme
oli tuotanto-osaston päällikkö Wäinö Wirtanen, keilaajana tunnettu ripeäotteinen mies. Olin entiseen tapaan myös mukana OTK:n henkilökunnan
urheiluharrastuksissa ja lauloin II-bassoa OTK:n Mieslaulajissa. Sota-aikana
Itä-Karjalan osuusliikkeen toimitusjohtajan paikalta Urho Kekkosen työtoveriksi siirtoväen huoltoon ja sieltä edelleen OTK:n tytäryhtiöiden osaston
päälliköksi siirtynyt Emil Aro oli uusi tuttavuus. Hänestä tuli vuonna 1945
OTK:n tuotannon johtaja, jonka kanssa jouduin sodasta palattuani varsin
läheiseen työsuhteeseen. Myöhemmin teollisuusneuvoksen arvonimen
saanut Emil Aro, joka kansan keskuudessa tunnettiin Eemelinä, antoi nuorelle miehelle mitä erilaisimpia tehtäviä. Hän oli tottunut delegoimaan tehtäviä alaisilleen ja sitä hän noudatti OTK:n tuotannon johtajaksi tultuaankin.
Teollisuusneuvos Aro oli ollut kauppamies ja saanut koulutuksensa myös
kaupan tehtäviin. Mutta varsin pian hän omaksui myös teollisen ajattelun.
Hänen aikanaan OTK:n teollinen toiminta laajentui voimakkaasti eri aloille.
Tahtina on tehdas ja vuosi, kuulin Aron usein keskustelussa reippaaseen
tapaansa suurta kämmentään pöytään lyöden tokaisevan. Näin usein tapahtuikin. Muistan erään kerran, jolloin sain kutsun hänen huoneeseensa.
– Nyt olen ostanut OTK:lle kattohuopatehtaan Keravalta. Käy katsomassa ja
tee esitys tehtaan käyntiin saattamisesta OTK:n tuotantoon liittyvänä tehdaslaitoksena. Nimeksi tuli tällöin OTK:n Kattohuopatehdas. Lähdin välittömästi
Keravalle Volkswagenillani ja löysin Bitumhuopa Oy:n tehdasrakennuksen
Keravan uudelta teollisuusalueelta. Kauppa tehtiin 17. p:nä tammikuuta 1955
ja tehdas ostettiin valmistuskoneistoineen. Tutustuin tehtaaseen ja palasin
kertomaan ensivaikutelmista teollisuusneuvos Arolle.
– Sekavalta näyttää koko homma. Tuntuisi parhaalta ratkaisulta, jos koko
tehtaan valmistuskoneisto uusittaisiin. Hankittaisiin ulkoa kattohuovan
valmistuslinja ostettuihin tehdastiloihin, selostin käyntini tuloksia.
– Olen sanonut vuorineuvos Alaselle ostaneeni käynnissä olevan kattohuopatehtaan. Tästä pidetään kiinni. Koneet kunnostetaan ja tehdas aloittaa
toimintansa näillä koneilla. Näin tapahtuikin ja ensimmäiset kattohuoparullat
valmistuivat huhtikuun puolivälissä 1955. Tätä ennen oli ratkaistava tehtaanjohtajakysymys. OTK:n kahvipaahtimon työnjohtajana ja tehtaanjohtajan varamiehenä toimi virkeä nuorimies Veikko Savolainen. Tarjosin hänelle tehtaanjohtajan tehtävää Keravalla ja Veikko Savolainen oli valmis vaihtamaan
kahvin tuoksun bitumin käryyn. Hän sai asiantuntija-apua kattohuovan valmistuksessa Bitumhuopa Oy:n valmistuksesta vastanneelta asiantuntijalta
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puolen vuoden ajan ja kattohuopaa alkoi syntyä. Vajavaisesta koneistosta
johtuen oli tehtaalla vaikeuksia bitumin imeytyksessä huopaan varsinkin,
kun totesimme Mäntän tehtaiden kattohuovan valmistukseen tarkoitetun
huovan lumppupitoisuuden olevan vain 40 %. Tähän saatiin korjaus. Koneiston puutteellisuutta korjasimme käyttämällä puhdasta puhallettua
bitumia pintabitumina. Tämä oli etu uutta huopaa markkinoitaessa.
Palaan vielä tehtaan alkuvaiheisiin. Heti oston jälkeen kävimme teollisuusneuvos Aron kanssa tehtaaseen tutustumassa oikein ajan kanssa.
Mukana olivat tehtaanjohtaja Veikko Savolaisen lisäksi OTK:n teknillisen
osaston edustajat, joiden tehtäväksi oli annettu vanhan valmistuskoneiston
kunnostus ja mahdollinen täydentäminen. Nopea tietojen saanti kattohuovan uusimmista valmistusmenetelmistä ja -koneistoista ei ollut helppoa.
Lopulta löytyi eräästä kalenterista pienikokoinen kaavapiirros kattohuovan
valmistuslinjasta. Sitä apuna käyttäen kunnostettiin kaupan mukana saatu
vanha valmistuskoneisto, jonka puutteita kuvasin jo edellä.
OTK:n kattohuopatehtaan vaatimattomasta alusta on kehittynyt eräs
maamme johtavista kattohuopatehtaista, jonka tuotteiden korkea laatu ja
tutkimustyön kautta kehitetyt tuoteuutuudet tunnetaan. Tehdas tunnetaan
nykyisin KERANA-kattohuopatehtaan nimellä.
Vuonna 1947 tapahtui OTK:ssa henkilövaihdoksia. Sain nimityksen tuotanto-osaston päälliköksi. Jouduin entistä enemmän perehtymään eri teollisuuden aloihin, pääasiassa kuitenkin elintarviketeollisuuteen, joka oli 70 %
OTK:n omasta tuotannosta. Liikkeenjohdollinen koulutus pääsi myös vauhtiin sodan jälkeen. Olin mukana erilaisilla kursseilla ja sain monia tietoja,
joita sovelsin käytännössä jokapäiväiseen työhöni. Teollisuuden laskentatyö
oli kuitenkin vielä OTK:n piirissä alkuvaiheessaan. Mieleen muistuu, miten
keskeisenä tällöin pidettiin vuosi-inventaariota, sen tarkkuutta ja oikeaa
hinnoittelua. Vuosi oli toimittu ja nyt nähtiin, miten oli mennyt. Oliko syntynyt voittoa vai tappiota? Sekä tuotannon johtaja Emil Aro että apulaisjohtaja
Wäinö Wirtanen alleviivasivat inventaarioiden tärkeyttä.
Eräs tapaus on jäänyt mieleeni. Sain teollisuusneuvos Arolta tehtäväksi
mennä tarkistamaan tytäryhtiömme Humppilan meijeri Oy:n sikalan inventaarioluettelon painoja. Hän epäili niissä tapahtuneen "pruuttausta". Isännöitsijä oli parhaan taitonsa mukaan arvioinut satojen sikojen elopainon. Oli
ehkä epävarmoissa tapauksissa tehnyt arvion pienemmän painon mukaan.
Näin oli seuraavan vuoden toiminnan varalle ehkä jäänyt pientä tuloksentekoreserviä. Teimme omat arviomme ja vertasimme niitä inventaarioluetteloihin. Teimme luetteloihin muutamia korjauksia.
Toimiessani OTK:n laajenevan tuotannon osastopäällikkönä vuosina 1947–
1957 jouduin mukaan myös eri teollisuuden alojen perustamien järjestöjen ja
liittojen hallintoelimiin. Samoin valtioneuvoston asettamiin komiteoihin ja
työryhmiin. Myös Eduskunnan käyttämänä asiantuntijana olin kuultavana eri
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valiokunnissa. Suomen sosialidemokraattisen puo-lueen asiantuntijana olin
1950-luvulta alkaen. Olin liittynyt puolueen jäseneksi vuonna 1942.
Tuotannon apulaisjohtaja Wäinö Wirtasen siirtyessä eläkkeelle vuonna
1957 sain nimityksen OTK:n tuotannon apulaisjohtajaksi ja edelleen vuonna
1959 elintarvikeryhmän johtajaksi. Tässä yhteydessä tuli valvontaani myös
elintarvikekauppa sekä maataloustuote- ja -tarvikekauppa ja alan tytäryhtiöt.
OTK:n johtokunnan jäseneksi tulin vuonna 1962. Uusiin asioihin perehtyminen sitoi miehen yhä enemmän työn pariin. Kerran Paulan kanssa laskiessamme totesimme matkapäiviä vuodessa olleen 115.
Päätettyäni opintoni Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa olin toiminut
myös yhteiskuntatieteiden kandidaattiyhdistyksen piirissä mm. puheenjohtajana. Tässä yhteydessä kuuluin kandidaattiyhdistyksen edustajana
korkeakoulun hallitukseen, joka joutui ottamaan kantaa myöhemmin myös
korkeakoulun siirtämiseen Tampereelle. Olin Tampereelle siirtämisen kannalla ja perustelin kantaani sillä, että Tampereen kaupunki tulee kohtelemaan omaa korkeakouluaan toisin kuin Helsinki, muutaman sadan oppilaan
yhteiskunnallista korkeakoulua. Professori Urpo Harva ei ollut siirron kannalla, mutta loppupäätös oli selvästi Tampereen kannalla. Tampereen kaupunki rakensi omalle yliopistolleen uudet tilat, jotka melko pian osoittautuivat riittämättömiksi ja opiskelijamäärä kipusi tuhansiin. Kun kutsun saatuani ensi kerran kävin tutustumassa entisen korkeakouluni ja sen jatkajan
Tampereen yliopiston tiloihin ja toimintaan, totesin olleeni aikanaan kymmenen ensimmäisen valmistuneen kandidaatin joukossa.
Vuonna 1956 toukokuussa pidettiin Yhteiskunnallisen korkeakoulun ensimmäinen promootio, johon Paulan kanssa osallistuimme. Juhlallisuudet
alkoivat toukokuun 9. päivänä Metsätalolla järjestetyillä seppeleensitojaisilla. Meidät maisteriksi vihittävät esiteltiin seppeleensitojiemme kanssa
isäntäväelle, kansleri ja rouva Eino Saarelle sekä heidän tyttärelleen Maija
Saarelle, joka oli seppelneitona. Kansleri Saari toivotti kutsuvieraat tervetulleiksi. Tilaisuudessa olivat saapuvilla mm. eduskunnan puhemies V.J.
Sukselainen rouvineen, apulaisoikeuskansleri E.J. Manner rouvineen, professori Yrjö Ruutu rouvineen. Edelleen Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen edustajat sekä Yhteiskunnallisen korkeakoulun professori- ja
opettajakunta rehtori Tuttu Tarkiaisen johdolla.
Priimusmaisteri Martti Qvist piti puheen isäntäväelle ja ojensi seppelneidolle 30 tulipunaista ruusua. Yht.kand. Reino Havunta puhui puolestaan
seppelneidolle, jolle lopuksi kohotettiin kolminkertainen eläköönhuuto.
Seppelneito Maija Saaren opastuksella suoritettiin seppeleen sitominen.
Varsinaiset maisterinvihkiäiset suoritettiin Yhteiskunnallisen korkeakoulun juhlasalissa helatorstaina 10. päivänä toukokuuta klo 13. Tilaisuutta
kunnioitti läsnäolollaan myös Tasavallan presidentti ja rouva Urho Kekko-
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nen. Kulkueen marssittua sisään piti promoottori professori Unto Kupiainen
puheen.
Yleisen akateemisen perinteen mukaisesti luettiin myös Yhteiskunnallisen
korkeakoulun kanslerin kirje, jolla tiedekunnalle annettiin oikeus promootion pitämiseen. Itse vihkimisen suoritti promoottori Unto Kupiainen. Sain
vuorollani seppeleen kulmilleni ja maisterinpaperit käteeni.
Juhlaa järjestettäessä olin saanut tehtäväkseni pitää pääjuhlassa puheen
kutsuvieraille. Olin osuuskauppaliikkeen juhlatilaisuuksissa tottunut puhumaan ilman papereita yksinkertaisen jäsentelyn pohjalta. Otin tämän lähtökohdaksi myös tätä puhetta laatiessani. Kirjoitin tosin puheeni kokonaisuudessaan ja koetin painaa sen sisällön mieleeni. Pääkohdat eli jäsentelyn
kirjoitin paperille, joka oli taskussani. Paula hermoili puolestani ja kehotti
ottamaan puheen tekstin taskuuni, mutta ottamatta se jäi.
"Herra Tasavallan Presidentti ja Rouva Kekkonen jne." Puheen alku sujui
suunnitelmien mukaisesti, mutta puolivälin tienoilla eksyin tekstistä. Paula,
joka tunsi puheeni sisällön, seurasi sydän syrjällään, mitenkä pääsisin takaisin puheeni juoneen. Pienen harhailun jälkeen tämä onnistui, ja Paula
kertoi jälkeenpäin todella huokaisseensa helpotuksesta. Jälkeenpäin kuulin
Kekkosen todenneen myös papereiden puuttumisen puheenpitäjältä. Otin
tapauksesta opikseni ja olenkin sen jälkeen pitänyt kaikki "Herra Tasavallan
presidentti" -alkusanoilla alkaneet puheeni papereita käyttäen.
Presidenttiparin poistuttua alkoi promootiokulkueen järjestäytyminen alaaulassa. Määräaikana lähdettiin liikkeelle kohti Kallion kirkkoa, jonne oli
matkaa puolisen kilometriä. Juhlamenojen ohjaaja dosentti Eino Kauppinen
kulki promootiokulkueen kärjessä ja hänen jäljessään asteli promoottori
Unto Kupiainen. Seuraavana tulivat laakeriseppeleet päässään maisterit.
Kansleri ja rehtori johtivat tiedekuntaa. Yliairut Gay von Weissenberg saattoi
seppelneito Maija Saarta. Heitä seurasivat naisseppeleensitojat ja heidän
jäljessään miesseppeleensitojat.
Tämän silloisen "Sörkan yliopiston" promootiokulkue kulki korkeakoululta Franzeninkatua pitkin Fleminginkadulle ja sieltä Agricolankatua pitkin
Kallion kirkkoon. Kirkossa pidettiin juhlajumalanpalvelus. Promootiokulkueen edetessä kulkivat tapahtumat elämäni taipaleelta kuin filminauhalla
mieles-säni. Lähtö asuintaloni Franzeninkatu 12 kulmalta, talon, missä vanha
äitini edelleen asui siirryttyään juuri eläkkeelle Helsingin kaupungin sähkölaitoksen siivoojan tehtävistä, suuntautuen Fleminginkadulle ohi Fleminginkatu 11:n. Talon perustusta louhittaessa putosi raskasporraskivi isäni jalalle.
Sitä väkisin kohottaessaan loukkasi hän todennäköisesti sisäelimensä. Tämän
arvelun esitti lääkäri isäni kuollessa haimasyöpään vuonna 1930 iältään 47vuotiaana.
Promootiokulkue kulki edelleen. Vasemmalla näkyi Kallion kirjastotalo,
josta poikavuosina lainasimme seikkailukirjoja ja jonka lukusalissa suurella
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innolla, vailla kielitaitoa tutkimme "Allersin" sarjakuvia. Siinä oli Karhupuisto, jossa kesäiltaisin kuultiin torvimusiikkia. Korkeiden kivitalojen takaa
aukesi näkymä Kallion paloasemalle, jonka aidalla 1920-luvun alkuvuosina
seurasimme hälytyksen saaneen palokunnan kiireistä lähtöä sammutustehtäviin. Takimmaisesta matalasta tallirakennuksesta kuljetettiin hevoset
punaisten palokärryjen eteen. Palosotilaat laskeutuivat etummaisen kaksikerroksisen rakennuksen yläkerrasta tankoja myöten alakertaan. Heillä oli
paikkansa palokärryjen sivuilla. Kellojen soidessa hevoset ravasivat ulos
paloaseman portista. Torvien puhallukset saivat myös aikaan sen, että muu
liikenne antoi tilaa palokunnan saapuessa. Poikajoukko juoksi palokunnan
perässä ja usein olimme seuraamassa jo letkujen vetämistä paloposteihin ja
sammutustöiden alkua.
Promootiokulkue kaarsi kohti Kallion kirkkoa ja sen sisäänkäyntiä. Vasemmalle jäi Kallion kansakoulu ja sen takana komeana kohoava ns. Pappilan asuintalo. Sen paikalla oli 20-luvun alussa puinen Hämeenkadun
kansakoulu, jossa opetettiin kahta alinta luokkaa. Aloitin Hämeenkadun
koulussa opiskeluni monivaiheisen taipaleen. Kahdella alakoulun luokalla oli
opettajana lempeästi hymyilevä opettajani Tyyne Puhakka. Hämeenkatu
laskeutui suoraan kirkolta alas Hakaniemeen. Sen varrella, mäen yläosassa
kouluni pihan toisella reunalla, oli puinen asuinrakennus, jossa kummisetäni
Silvonen perheineen asui. Hän hoiti Kallion kirkon kellojen soiton. Mieleen
ovat erikoisesti jääneet ne pyhäaamut, jolloin Silvosen sedän kanssa yhdessä
kapusimme kirkon tornin sisällä olevia puuportaita ylös torniin katselemaan
ympärille levittäytyvää Helsinkiä. Kallion kirkontorni oli tällöin Helsingin
korkein rakennus. Tornin yläosassa oli neljällä sivulla graniittimuurien suojassa katselijoille tarkoitetut parvekkeet, joista näköala oli yli silloisen Helsingin. Kallion koulu, jossa jatkoin koulunkäyntiäni alakoulun jälkeen, oli aivan kirkon vieressä. Työväentalon nelikulmainen torni kohosi Töölönlahden
rannalla, linjoille rakennettujen matalien puutalorivien takana. Töölönlahdella oli talvella kaksi luistinrataa, Suomalainen luistinrata ja Työväen luistinrata.
Promootiojumalanpalvelus pidettiin tutussa Kallion kirkossa. Kirkon naapurissa oli Neljäs linja 19, talo, jossa olin syntymäni jälkeen viettänyt 8 ensimmäistä elinvuottani. Talon pihaa hallitsi sen vierestä kohti korkeuksia
kohoava kirkontorni. Iltaisin ja pyhinä soittivat kirkonkellot unohtumaton-ta
säveltäjämestarimme Jean Sibeliuksen kaunista kirkkosäveltä. Promootiokulkue oli saapunut Kallion kirkkoon.
Kirkossa olivat mukana myös kaikki kutsuvieraat. Saarnan piti piispa Eelis
G. Gulin. Promootiopäivälliset ja juhlatanssiaiset pidettiin illalla ravintola
Adlonissa. Promootiotanssiaisia ajatellen oli uutterasti harjoiteltu vanhoja
tansseja, erikoisesti franseesia.
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Promoottori Unto Kupiainen piti illan ohjat leppoisasti hymyillen taitavasti
käsissään ja onnistui luomaan juhlatanssiaisiin iloisen ja hieman romanttisen
tunnelman. Puheiden jälkeen tanssivat kutsuvieraat poloneesin. Priimusmaisteri Martti Qvist ja seppelneito Maija Saari aloittivat maisterivalssin,
johon vihityt maisterit seppeleensitojineen yhtyivät. Franseesin esitys sujui
niin hyvin, että se oli "yleisön pyynnöstä" toistettava. Muutenkin vanhat tanssit saivat suosiota osakseen. Puolenyön tienoissa muuttuivat rytmit tanssilattialla. Oli menossa kevätyön juhla, jossa kaikki halusivat olla mukana sydämensä riemusta.
Aamuauringon loisteessa kolme minuuttia yli neljän juhlallisuudet päättyivät Havis Amandan patsaalle. Hartaina kuunneltiin maisteri Markku Salosen
nousevalle auringolle kohdistamaa tervehdystä.
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Mukana OTK:n elintarvikealaa kehittämässä
1950-luvun vuosina jouduin elintarviketeollisuuden asioissa entistä enemmän asiantuntijana kuultavaksi sekä sosiaalidemokraattisen puolueen puoluetoimikunnassa että eduskuntaryhmässä ja eduskunnan valiokunnissa.
OTK:n laajeneva elintarviketeollisuus käytti raaka-aineinaan maatalouden
tuotteita. Vuonna 1956 säädettiin ensimmäinen maataloustulolaki kahdeksi
vuodeksi. Siinä oli alku paljon arvostelua antaneelle maataloustulojärjestelmällemme, joka on saanut aikaan Suomessa erään maailman korkeimmista
elintarvikkeiden hintatasoista. Maataloustulolain yksipuolisessa soveltamisessa jouduin usein tuomaan esille myös kuluttajain näkökulmaa, johon
varsinkin vuoden 1958 jälkeen Maataloustuottajien Keskusliitto (MTK)
suhtautui yksipuolisesti.
Sokerikomiteassa pidimme sokerin kuluttajahintaa alhaalla rajoittamalla
kalliin kotimaisen sokerijuurikkaan raaka-aineosuuden 20-prosenttiseksi.
Sokerin alhainen hinta vaikutti myös kaikkien sokeria raaka-aineena käytvien tehtaiden tuotteiden hintoihin. Nykyisin käytetään kallista kotimaista
sokerijuurikasta kotimaisen sokerin raaka-aineena noin 60–70 prosenttia eli
kaksi kolmannesta.
Margariinin ja voin hintataistelu oli myös jatkuvasti esillä. Valtiovallan
päätöksillä ja toimenpiteillä yritettiin halvan margariinin hintaa nostaa
mahdollisimman lähelle voin hintaa, jotta saataisiin kuluttajat käyttämään
en-tistäkin enemmän voita. Keinoja kaihtamatta käytiin tätä taistelua, usein
tosiasiat täydellisesti unohtaen.
OTK oli ennen sotia ostanut teollisuusalueen Hämeenlinnan Kantolanniemestä. Sille alettiin rakentaa voimalaitosta ja sotien jälkeen OTK:n Puu Oy:n
tehdaslaitoksia. Sodan jälkeen ostettiin vierestä samansuuruinen alue elintarviketeollisuuden tarpeita varten. Sille rakennettiin alkuvaiheessa mylly ja
rehutehdas, jotka valmistuivat vuonna 1956. OTK:n Hämeenlinnan myllyn
suunnittelusta vastasi Helsingin Myllyn johtaja, tohtori L.H. Pulkki, josta
myöhemmin tuli professori. Hän oli maailmalla nimeä saanut viljakemisti,
joka myllylaboratorionsa yhteydessä olevassa tutkimuslaboratoriossa suoritti tutkimuksiaan, joiden tuloksista hän esitelmöi maailmalla.
OTK:n Rehutehtaan koosta ja tuotevalikoimasta jouduin väittelyyn maatalousosaston päällikön Wäinö Aron kanssa. Hän puhui rehusekoittamon
rakentamisesta ja vaati supistamaan alkuperäistä suunnitelmaa. Näin tapahtuikin, mutta jälkeenpäin jouduttiin rehutehdasta laajentamaan useaan
otteeseen.
Varmistaaksemme OTK:n Rehutehtaan valmistamien erilaisten rehuseosten kilpailukyvyn ja korkean laatutason tiedustelimme Viikissä toimivien
Helsingin yliopiston laitosten karjatalouspuolen opetuksesta vastaavalta
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professori Lauri Paloheimolta, olisiko hän ollut asiantuntijana käytettävissä.
Vastaus oli myönteinen ja näin alkoi tuloksellinen yhteistyömme korkeatasoisten rehuseosten kehittelyssä ja valmistuksessa. Yhteistyö jatkui vuosia
vailla pienintäkään kitkaa.
Myös tulevaa kirjolohenkasvatusta ajatellen aloitettiin 1950-luvun lopulla
kehitellä kalanrehuseoksia. Kävin Englannin suurissa tehtaissa keskustelemassa alan asiantuntijoiden kanssa ja näin heidän tehdaslaitoksensa. Siellä
selvisi myös raaka-ainekokoomus, jolla saatiin allaskasvatuksessa olevien
kirjolohien liha kauniin punaiseksi.
Saadakseni varmuuden asiassa sekä omakohtaisia kokemuksia kalankasvatuksessa hankin 2x2x2 metrin suuruisen verkkoaltaan Takkulan Tuhkurinjärven rannalla olevan kesäasuntoni laiturin läheisyyteen. Siihen hankittiin OTK:n Rehutehtaan toimeliaan johtajan Pekka Vuorisen toimesta keväällä 100 kappaletta yli vuoden ikäisiä kirjolohia. Altaan yläpuolelle asennettiin ruokinta-automaatti, joka pudotti määräajoin annoksen koerehua
verkkoaltaassa pirteinä polskiville kirjolohille.
Kuuma kesä nosti pienessä järvessä veden lämmön +25–26 asteeseen.
Seurauksena ilmeni sairauksia verkkoaltaassa olevissa kirjolohissa. Otin
yhteyttä asiantuntijoihin ja selostin tilannetta. Sain ohjeen tilanteen pelastamiseksi. Käskyn mukaisesti nostin kirjolohet haavilla verkkoaltaasta ja
kastoin ne 8 %:n lysoliliuokseen. Hoito onnistui ja vain 20 kappaletta sadasta kuoli sairauteen. Myöhemmin syksyllä suolasimme ja savustimme noin
350–400 gramman painoisia, punalihaisia kirjolohia koko perheen iloksi.
Jouduin myös OTK:n elintarviketeollisuuden johtajana entistä enemmän
mukaan Suomen Elintarviketeollisuusliiton toimintaan. Olin jäsenenä mylly-,
margariini-, keksi-, rehu-, kahvipaahtimo- ja teknokemiallisen teollisuuden
omien järjestöjen johtokunnissa sekä Elintarviketeollisuusliiton hallituksessa ja sen työvaliokunnassa. Vuoden 1978 lopussa, jolloin siirryin eläkkeelle,
oli vastuullani toimivan elintarvikekaupan ja -teollisuuden myynti noin 2 miljardia markkaa. Koko OTK:n oman teollisuuden myynti oli noin 1,5 miljardia
markkaa, josta elintarviketeollisuuden osuus oli kaksi kolmannesta eli noin
miljardi markkaa. Vastuullani oli ollut yhtenä yrityksenä maamme suurimman elintarviketeollisuuden kehittäminen ja pyörittäminen.
Vuonna 1958 sain OTK:n hallintoneuvoston päätöksellä varsin mielenkiintoisen tehtävän. OTK:lle olisi rakennettava oma keksitehdas. Sijoituspaikkana olisi Hämeenlinna, jossa toimivan myllyn tuottamien jauhojen jatkojalostuksesta oli osaltaan kysymys.
Paneuduin asiaan perusteellisesti, sillä ala oli minulle täysin tuntematon.
Matkustelin eri maissa tutustumassa keksitehtaisiin ja vähitellen aloin saada
käsityksen nykyaikaisesta keksiteollisuudesta. Tutustuin myös markkinointipolitiikkaan vanhana mainos- ja markkinointimiehenä. Suomessa myytiin
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tällöin keksit elintarvikemyymälöissä irtopainoisina. Asiakkaalle punnittiin
haluamansa määrä keksejä noin 2,0–2,5 kilon pelti- tai pahvilaatikoista.
Teknillisen osaston koneasiantuntija dipl. insinööri Kulmala sai tehtäväkseen perehtymisen koneistopuoleen. Päätoimittajan osalta kävimme useita
keskusteluja, mutta päädyimme tunnettuun englantilaiseen keksiteollisuuden koneiden valmistajaan.
Selvittelyt ja tutkimukset jaoin viiteen osaan:
1. Tehtaan tuotantosuunnitelma
2. Raaka-ainekysymykset
3. Pakkauskysymykset
4. Markkinointipolitiikka
5. Erikoistuotteissa tarvittava asiantuntemus

Tuotantosuunnitelma lähti liikkeelle suppeasta tuotevalikoimasta. Mukana
olivat sekä teräsnauha uusilla että verkkoarinauunilla valmistettavat erilaiset
keksit. Cream Cracker -voileipäkeksien valmistukseen kiinnitettiin erikoista
huomiota heti alusta alkaen, sillä olin valinnut juuri tämän tuotteen iskuartikkeliksemme. Vohvelit tulivat myös mukaan tuoteohjelmaan sekä Helsingistä
siirretty makaronien valmistus.
Myllyjen johtaja Pulkki sai tehtäväkseen selvitellä jauhokysymystä. Margariinitehtaan johtaja dipl. insinööri Matti Suvas laboratorioineen selvitteli
rasvakysymystä. Tärkeään vesikysymykseen paneutui keskuslaboratorion
päällikkö Väinö I. Salminen ja pakkausalaan perehtyneenä otin omalle vastuulleni pakkauspuolen, sillä näin, että siinä jouduttaisiin tekemään suurempi periaateratkaisu.
Markkinointiajatukseni perustui korkealaatuiseen iskuartikkeliin, jota
markkinoilla olevien suurien valmistajien ei olisi helppo "lyödä laudalta".
Tällä iskuartikkelillamme loisimme myös uuden tehtaan tuotteet kuluttajien
tietoisuuteen Fazerin ja Huhtamäen hallitsemilla keksimarkkinoilla. Iskuartikkelin löytymisellä on oma tarinansa. Olin vuorineuvos Uuno Takin kanssa
kongressimatkalla Englannissa. Käyttäen tilaisuutta hyväkseni olin sopinut
samalla matkalla käynnistä Jacobsin suurella keksitehtaalla Liverpoolissa.
Siellä näimme 8 suuritehoista keksilinjaa tuottamassa yksinomaan Cream
Cracker -voileipäkeksejä. Erikoisesti kiinnitin huomiota siihen, että keksit
paistettiin uunissa kauniin ruskeiksi. Meillä Suomessa olivat voileipäkeksit
tälloin hyvin vaaleita ja niiden menekki ei ollut kovinkaan suurta.
– Tuossa on iskuartikkelimme tulevalle keksitehtaalle, innostuin ja osoitin
keksilinjoja.
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Takki kysyi mitä tarkoitin. Kerroin hänelle ajatukseni työn alla olevan
keksitehtaan markkinointipolitiikasta ja niihin liittyvistä suunnitelmistani.
Hän hymyili ja nyökkäsi päätään.
Voileipäkeksien valmistuksen ympärille keskittyivät tämän jälkeen ajatukseni. Korkealuokkaisen voileipäkeksin valmistaminen vaati erikoiskoeistot. Samoin rasva- ja raaka-ainekysymys tulivat uuteen käsittelyyn. Lisäksi oli
saatava jo tässä vaiheessa, mutta erikoisesti käyntiin lähdettäessä, tehtaan
käyttöön pätevä asiantuntija valmistusta valvomaan ja tuotantoa sisäänajamaan. Onnistuimme tähän tehtävään löytämään Englannista ympäri maailmaa tunnetun asiantuntilan Jim Selbyn eli Cracker-Jimin. Sovimme asiat
hänen kanssaan ja Selby oli käytettävissämme aina asiantuntijaa tarvitessamme.
Syvennyin pakkauskysymykseen saatuamme laboratoriotutkimukset eri
myymälöistä ostetuista keksinäytteistä. Keksien kosteuspitoisuus oli muuttunut ja useissa tapauksissa ne olivat saaneet erilaisia sivumakuja myymälöissä olevista hedelmistä ym. voimakastuoksuisista tavaroista. Päätelmäni
oli, että keksit oli uudessa tehtaassamme pakattava tiiviisiin kuluttajapakkauksiin, joihin kosteus ja myymälässä olevat erilaiset tuoksut eivät pääse
tunkeutumaan.
Pakkauskysymys otettiin nyt kaikessa laajuudessaan selviteltäväksi. Lähdin kiertämään pakkauskoneita valmistavia tehtaita Euroopassa. Suurissa
keksitehtaissa ulkomailla oli jo käytössä pakkauskoneita, mutta ne oli rakennettu vain määrättyä pakkauskokoa varten. Pienen maan keksitehtaaseen me tarvitsimme koneen, jolla voisi pakata useita eri kokoja ja erimuotoisia keksejä. Vanhat ystävyyssuhteet auttoivat jälleen. Sain tietää, että SIG:n
pakkauskonetehtaassa Sveitsissä oli suunnitteilla tällainen pakkauskone,
jolla voitaisiin pakata 55 m/m–90 m/m keksikokoja ja lisäksi vielä erimuotoisia keksejä. Otin yhteyden tehtaan edustajaan ja sovimme matkasta
Sveitsiin. Tehtaalla käydyssä neuvottelussa pakkauspuolen johtaja kertoi,
että heillä oli kahta pakkauskonetta varten valettuna osat. Ensimmäisen
koneen oli tilannut suuri englantilainen tehdas. Kysyin voisiko OTK:n uusi
keksitehdas mahdollisesti saada käyttöönsä koneen numero kaksi. Asia
sovitiin ja tämä kone oli SlG:in konetehtaan ensimmäinen suoralla autokuljetuksella Suomeen toimittama kone.
Myöhemmin todettiin, että koneen suuresta nopeudesta johtuen jouduttiin
luopumaan vanhasta foliopakkausten laminointimenetelmästä. Tiiviin, kosteudelta suojaavan ulkokääreen laminointiin tarvittiin muoviliimaa.
Rasvakysymys sai loppuvaiheessaan toisen ratkaisun kuin mitä margariinitehdas olisi toivonut. Keksitehtaalle hankittiin omat keksirasvojen valmistuskoneistot. Näin saatiin rasvat tuotantoon halutun reseptin mukaisina
ja ehdottomasti tuoreina, mikä osaltaan lisäsi keksien säilyvyyttä.
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Tehtaanjohtajaksi olin suunnitellut OTK:n Ravintojalostetehtaalla vt. tehtaanjohtajana olevaa nuorta toimeliasta rationalisointitehtävissä toiminutta
Rauno Eskolaa. Hän suostui ehdotukseeni ja lähti puolen vuoden komennukselle CWS:n keksitehtaalle Harlowiin Englantiin oppimaan keksien valmistusta ja englannin kieltä.
OTK:n keksitehtaan rakennustyöt alkoivat 7.10.1959 ja rakennus oli valmis 17.6.1960. Kuukauden kuluttua tästä päivästä lähtivät ensimmäiset
Marie-keksit ja Cream Cracker -voileipäkeksit markkinoille. Uuden tehtaan
tuotteet saivat heti alkuunsa hyvän vastaanoton erikoisesti korkean laatunsa
ansiosta. Huomiota kiinnitettiin siihen, että ne olivat kilpailijoiden vastaavia
tuotteita keveämpiä. Cream Cracker eli iskuartikkelimme herätti heti huomiota uudentyyppisellä paistollaan ja lehikäisyydellään sekä laadun tasaisuuden säilyttävällä pakkauksellaan. Pakattu keksi tuli OTK:n keksitehtaan
mukana markkinoille Suomessa ja välittömästi seurasivat muut tehtaat perässä.
Keksitehtaan ensimmäisen vuoden tuotanto nousi 2,4 miljoonaan kiloon
keksejä ja tehdas saavutti pian 15–17 prosentin osuuden keksien tuottajana
maassamme. Vuonna 1974 valmistettiin keksejä Hämeenlinnassa jo 5 miljoonaa kiloa. Tehdasta on vuosien kuluessa laajennettu. Vuonna 1980 hankittiin
uusi keksien valmistuslinja, joka monipuolisuudessaan oli huippuluokkaa koko Euroopassa. Kun OTK:n keksitehdas oli toiminut 20 vuotta, se oli toimittanut erilaisia tuotteita kotimaahan ja maailmalle Japania myöten yhteensä 80
miljoonaa kiloa.
OTK:n keksitehtaan tulos oli alkuvuosistaan lähtien varsin tyydyttävä. Kun
hallintoneuvoston päätös tuli tietoon, tuli moni tuttu kuiskuttamaan korvaani kaikessa ystävyydessä: "Kyllä nyt iski OTK:n elintarviketeollisuus kireensä
kiveen." No epäilijät ovat tarkistaneet kantaansa ja Kantolan keksit tunnetaan edelleenkin hyvästä laadustaan.
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OTK:n elintarvikeryhmän johtajana Olavi Salonen kävi usein tarkastamassa tehtaiden valmistuslinjastoja. Kuvassa hän on kahvipaahtimossa yhdessä tehtaanjohtaja
Oiva Markkulan kanssa.
Kuva Olavi Salosen yksityisarkisto.
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II OSA Toiminnan vuodet kuluttajain ja
yhteiskunnan palveluksessa
Ministerinä Paasion I hallituksessa 1966-1968
Suomen maatalouspolitiikan vinoutumat ylituotantoineen alkoivat 1950luvun puolivälin jälkeen. 1960-Iuvun alkupuolella käytiin julkisuudessa
vakavia keskusteluja samoista asioista, jotka tänään yli 20 vuoden kuluttua
ovat edelleen korjaamatta.
Maatalouden ylituotanto ja korkeat elintarvikkeiden hinnat olivat lehtikirjoitusten ja väittelyiden kohteena. Monet työryhmät ja komiteat ovat istuneet
vuosien kuluessa. MTK on ajanut omaa kovaa linjaansa. Maatalousministeriö
etsi jatkuvasti tuloksia tuottamattomia keinoja ylituotannon supistamiseksi.
Kaikki tämä maksoi rahaa ja maataloustuotantomme tukiaiset kasvoivat. Samalla tulivat julkisuuteen elintarvikkeiden korkeat hinnat verrattuina muiden maiden vastaavaan hintatasoon. Agronomi ja ministeritehtäviä hoitanut
Hannes Tiainen, tohtori Pentti Viita, pääjohtaja Jorma Jalava ym. olivat asiantuntijoita, joiden kanssa yritimme vuosien aikana saada tervettä järkeä mukaan maatalouspolitiikkamme ratkaisuihin. Henkilökohtaisilla syytöksillä ja
hyökkäilyllä ovat monet näistä asiantuntijoista saatu vaikenemaan ja vetäytymään ministeriöiden tai muiden virastojen rauhallisempiin työympäristöihin.
Kansanedustajan ja myöhemmin valtiovarainministerin Eino Raunion
kanssa istuimme sokerikomiteoissa pitääksemme rajoissa ylikalliin kotimaisen juurikassokerin viljelyä ja käyttöä raaka-aineena sokerin valmistuksessa.
Sosiaalidemokraattinen puolue taisteli yleisten kuluttajaetujen puolesta
korkeiden elintarvikehintojen alentamiseksi. Jo yli 20 vuotta sitten otti puolue vaalitaistelunsa loppuvaiheessa iskulauseekseen myös maatalouden ylituotannon supistamisen ja vientituen alentamisen. 1966 eduskuntavaalitaistelun loppuhuipentumana vedettiin esille puoluesihteeri Kaarlo Pitsingin
toimesta 8-kohdan vaali-isku. Siinä oli yhtenä kohtana elintarvikkeiden hintojen alentaminen ja toisena terveen ja oikeudenmukaisen maatalouspolitiikan aikaansaaminen. Kuluttajat tunsivat jo silloin kukkaroissaan harjoitetun maatalouspolitiikan tuloksena syntyneet korkeat elintarvikkeiden hinnat. He toivoivat äänestäjinä voivansa korjata asiaa antamalla äänensä sosiaalidemokraateille. Seurauksena 1966 vaaleissa oli sosiaalidemokraattien
vaalivoitto ja vasemmistoenemmistö eduskuntaan. Tämä oli selvä voitto
Maalaisliitto-kepulaisesta Kekkosen presidenttikauden politiikasta.
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Näissä merkeissä alettiin vaalien jälkeen kehitellä hallitusratkaisua. Sosiaalidemokraatit olivat pitkään olleet syrjään työnnettyinä, mutta johdonmukaisen ja tiukan oppositiopolitiikan tuloksena oli nyt nousu vaalivoiton
ansiosta johtavaksi hallituspuolueeksi.
Pitkään venyneiden hallitusneuvottelujen aikana nousi eteen monia vaikeuksia. Sosiaalidemokraattisen puolueen puolueneuvosto oli huolissaan
siitä löytyisikö mahdollisuuksia suomalaisen maatalouspolitiikan uudistamiseen. Tämä asia olisi saatava selkeästi esille hallitusohjelmaa laadittaessa.
Maalaisliitto-Keskustapuolue taktikoi epäröimällä hallitukseen tuloaan.
Skdl:n mukaan saaminen hallitukseen oli vasemmiston kannalta myös tärkeä kysymys.
Johannes Virolaisen hallituksen hajottua sai sos.dem. puolueen puheenjohtaja Rafael Paasio presidentti Urho Kekkoselta epävirallisen tunnustelutehtävän. Oliko mahdollisuuksia kaikkien puolueiden hallituksen muodostamiseen? Eduskuntavaalien alustavien tulosten tultua tietoon oli jo tosin
käyty epävirallisia tunnusteluja hallituksen muodostamiseksi. Viikkoa myöhemmin Paasio ilmoitti, ettei hallitusta tältä pohjalta saada muodostetuksi.
Huhtikuun 5. päivänä sai Paasio oman puolueensa puoluetoimikunnalta
"vapaat kädet" hallitusasiassa.
Rafael Paasio valittiin 14. päivänä huhtikuuta eduskunnan puhemieheksi.
Hän aloitti samaan aikaan myös ns. presidenttikierroksen hallitusasiassa eli
keskustelun kaikkien eduskuntaryhmien johtohenkilöiden kanssa. Varsinaisen hallituksen muodostamistehtävän presidentiltä Paasio sai 16. päivänä
huhtikuuta. Vasta huhtikuun lopulla ilmoitti keskustapuolue olevansa valmis
jatkamaan hallitusneuvotteluja uudelta pohjalta.
Toukokuun 4. päivänä jätti Paasio hallitusasiassa mukana oleville puolueille "luottamuksellisen" ohjelmaluonnoksen, joka oli varsin pyöreä. Ministerien
paikkajako oli seuraava: 6 (sd), 5 (kepu), 3 (Skdl) ja 1 (skog).
Presidentti Kekkonen kiirehti hallituksen muodostamista. Paasion ohjelmaluonnos ei saanut varauksetonta eduskuntaryhmien kannatusta. Toukokuun 13. päivänä riensi kepun Johannes Virolainen esittämään oman ohjelmaluonnoksensa. Myös Skdl:n taholta esitettiin omia vaatimuksiaan. Suurimpana kantona kaskessa ohjelmaluonnoksessa olivat maatalouskysymykset sekä eläkeasiat.
Presidentti Kekkonen kiirehti edelleen hallituksen muodostamista esittäen
myös oman toivomuksensa aikarajaan nähden. Toukokuun 21. päivänä saatiin hallitusohjelmasta aikaan jonkinlainen kompromissiratkaisu. Hallitusneuvottelijat olivat tältä pohjalta valmiit suosittelemaan sen hyväksymistä
puolue-elimilleen ja hallituksen muodostamista. Mutta sos.dem. puolueen
sisällä alkoi tässä vaiheessa toimia puoluesihteeri Kaarlo Pitsingin oppositio.
Se ei hyväksynyt hallituksen periaateohjelmaa, koska siinä maatalouskysymyksissä oli annettu suuria myönnytyksiä Keskustapuolueelle.
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Keskustapuolueen eduskuntaryhmä hyväksyi toukokuun 25. päivänä ns.
kansanrintamahallitukseen menon äänestyksessä 28–14. Sos.dem. puolueen
puoluetoimikunta hylkäsi päivää myöhemmin äänillä 6–4 hallituksen periaateohjelman. Eduskuntaryhmä kuitenkin hyväksyi sen äänin 35–13, joten
ratkaisu jäi sos.dem. puolueneuvostolle. Keskustapuolueen puoluevaltuuskunta hyväksyi äänillä 63–30 puolueen menon hallitukseen.
Skdl:n yhteisessä kokouksessa oltiin yksimielisiä kansanrintamahallitukseen menosta. Samoin sos.dem.liiton puoluetoimikunnassa. Toukokuun 26.
päivänä kävi sos.dem. puolueen puolueneuvosto pitkän keskustelun hallitusohjelmasta sekä hallitukseen menosta. Tohtori Pentti Viita katsoi, että
maatalouden osalta tehdyssä kompromississa oli menty liian pitkälle. Hallitusohjelman maataloustulokohtaa ei voida hyväksyä. Äänestyksen jälkeen
tuli myönteinen päätös hallitukseen menosta äänin 24–13. Vastaehdotuksena oli sos.dem. vähemmistöhallitus.
Ilta-Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan 26. päivänä huhtikuuta mm.:
"Välinäytös
Hallitukseen meno oli alkanut sosiaalidemokraatteja arveluttaa lähinnä
maatalouspoliittisten ohjelmakohtien takia. Paasion kelpuuttamiin ehtoihin
kuului mm. ankaramman maataloustulolain hyväksyminen kuin se, jonka
vasemmisto runsas vuosi sitten äänesti yli vaalien. Tämän kohdan ilmaantuminen hallitusohjelmaan keskustapuolueen vaatimuksesta herätti alusta
alkaen ihmettelyä toisillakin tahoilla. Se merkitsi vasemmiston melko ehdotonta antautumista muunlaiseen maatalouspolitiikkaan kuin se varsinkin
ennen vaaleja oli ilmoittanut pitävänsä tulevan hallituksen yhtenä päätoimintalinjoista. Keskustapuolueen taitavat neuvottelutaktikot onnistuivat
pyrkimyksissään todennäköisesti yli omienkin odotustensa ja Paasion käteen jäi selvästi lyhin korsi.
Hallituksen muodostaja yritti tämän havaittuaan itsekin saada tingityksi
hallitusohjelmaa toiseen uskoon, mutta liian myöhään. Keskustapuolue
kiirehti tyytyväisenä lyömään ohjelman lukkoon, ja kun myös sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä eilen antoi puoltolauseensa hallitukseen
osallistumiselle, jäi sos.dem. puoluetoimikunnan kannanotolle ainoastaan
mielenosoituksen arvo. Välinäytös oli kuitenkin näiden hallitusneuvottelujen jännittävin käänne ja Paasiolle samalla vakava muistutus siitä, että
määrätietoisemmat otteet ajoissa olisivat olleet paikallaan."
Seuraavana päivänä alkoivat eduskuntaryhmien välillä keskustelut ministerisalkkujen jaosta. Tässä olen koettanut aikajärjestyksessä pääpiirteissään
esittää Paasion I hallituksen 43 päivää kestäneet "synnytystuskat". Presidentti Kekkosen oikeina ajankohtina suorittamat kiiruhtamiset hallituksen muodostamisessa saivat aikaan osittaisia pakkoratkaisuja hallitusohjelman maatalouspoliittisessa osassa.
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Tullessani Rafael Paasion kanssa maanantaina toukokuun 23. päivän iltana
kokouksesta pysähdyimme Hakaniemessä Elannon tavaratalon puiston puoleiseen kulmaan keskustelemaan hallitusohjelmaan liittyvistä maatalouspolitiikan kysymyksistä. Olinhan ollut puolueen käyttämänä asiantuntijana 50- ja
60-luvuilla eduskunnassa kuultavana. Paasio lopetti puheensa ja pienen
tauon jälkeen kysyi: "Olisitko valmis tulemaan hallitukseen kauppa- ja teollisuusministeriksi?” Yllätettynä olin hetken sanattomana. Tunsin keskustelutoverini ja tiesin, että hän oli esittänyt kysymyksensä vakavalla mielellä. "Jos
katsot kykyjeni ja taitojeni riittävän, on vastaukseni myönteinen. Katson kuitenkin asialliseksi keskustella lähdöstäni myös E-osuuskauppaliikkeen ylimmän johdon Eero Salovaaran ja Jorma Jalavan kanssa." Paasio lupasi seuraavana aamuna ottaa puhelinyhteyden Salovaaran ja Jalavan kanssa. Kiitin
Paasiota siitä, että hän oli ottanut nimeni esille.
Käsitin, että asia tulee lopullisesti ratkaistavaksi henkilökysymysten osalta
eduskuntaryhmässä ja puolueen korkeissa päätäntäelimissä. Henkilökysymyksistä käytiinkin vielä vilkasta keskustelua samalla, kun hallitusohjelmaa
hiottiin eri ryhmien valitsemassa ohjelmatyöryhmässä, jossa puhemies
Rafael Paasion ja puoluesihteeri Kaarlo Pitsingin lisäksi olivat pääministeri
Johannes Virolainen, ulkoministeri Ahti Karjalainen, kansanedustajat Ele
Alenius ja Leo Suonpää sekä kansanedustaja Olavi Saarinen. Seuraavana
päivänä aamupäivällä soitti Paasio hieman tuohtuneena: "Ei sieltä mitään
suostumusta lähtöösi tullut. Heittivät vain kalikoita pyöriin. Olet kuulemma
niin tärkeä mies, ettei voida irrottaa tehtävistään." Naurahdin ja totesin, että
mies kyllä voidaan irrottaa, jos halua vain on. Kysyin Paasiolta: "Onhan sinulla muitakin vaihtoehtoja?" Ei ole, ajattelin, että tulisit", sanoi Paasio. Jos näin
on, minä tulen. Hoidan sitten asiani OTK:n kanssa, kun palaan hallituksesi
erotessa", lopetin keskustelun. Löimme kättä ja asia oli selvä siltä osalta.
Seuraavana aamuna OTK:hon tultuani soi puhelimeni ja vuorineuvos Uuno
Takki kutsui minua huoneeseensa. Mennessäni mietin, mikä voisi olla syynä
kutsuun, sillä soittajan ääni oli hieman kireän tuntuinen. Tervehdittyäni kysyi
Takki suorasukaisesti: "Mitä Rauniolla on minua vastaan?" Katsoin kysyvästi
häneen ikään kuin en olisi ymmärtänyt, mitä kysymyksellä tarkoitettiin.
Takki toisti kysymyksensä hieman terävämmällä äänenpainolla. Vastasin,
etten tiedä, enkä ole myöskään kuullut kansanedustaja Eino Rauniolta mitään
vuorineuvos Uuno Takkia koskevaa lausuntoa. Keskustelu päättyi tähän ja
palasin työhuoneeseeni.
Asia jäi kuitenkin painamaan mieltäni, joten soitin Eino Rauniolle. Kerroin
keskustelusta ja siitä, etten ymmärtänyt lainkaan, mistä oli kysymys. Raunio
tuumi hetken ja puhkesi sitten nauruun. "Se oli varmaan sen eilisen eduskuntaryhmän kokouksessa käydyn keskustelun johdosta. Esitin sinua kauppa- ja
teollisuusministeriksi ja perustelin myös, miksi haluaisin tälle paikalle Olavi
Salosen. Uuno Takin nimi oli esillä myös kauppa- ja teollisuusministerin paikalle Helsingin Sanomien ministeriveikkauksessa 26. päivänä toukokuuta.
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"Tämä voi olla selitys aamulliseen keskusteluumme", lopetin ja pyysin
anteeksi, että olin vaivannut Rauniota.
Suomen Sosialidemokraatin numerossa 25. päivänä toukokuuta olevan jutun "Toimenpidepaperi aiheuttaa yhä erimielisyyttä" yhteydessä tuli nimeni
ensi kerran esille ministerilistan yhteydessä. "Ministerisalkut olivat eilen
myös keskustelujen kohteena. Sosiaalidemokraatit ovat kiinnostuneita ennen
kaikkea valtiovarain-, kauppa-, sisä-, opetus-, kulkulaitos- ja sosiaaliministerien salkuista. Uusia nimiä ministerilistalla ovat kauppaministerinä johtaja
Olavi Salonen sekä opetusministerinä pääjohtaja R. H. Oittinen."
Ministerisalkkujen lopullisessa jaossa sosiaalidemokraatit saivat 6 hallituspaikkaa, keskustapuolue 5 paikkaa, Skdl 4 paikkaa ja Tpsl 1 paikan. Pääministeri oli saanut eri puolueiden toivomuslistat ja niiden perusteella käytiin
neuvotteluja lehdissä seuraavaan tapaan:
"Tämän päivän ministereitä?
Sosiaalidemokraatit ja kepu haluavat kummatkin oikeusministerin paikan.
Kepu olisi vaihtanut sen puolustusministerin salkkuun. Kepu asettaisi sisäministeriksi joko Sulo Suorttasen tai Matti Kekkosen, jotka ovat kumpikin
juristeja (Hallituksessa tulee lain mukaan olla kaksi lainoppinutta). Simonistit ja Skdl käyvät kauppaa oikeusministeristä, jolloin TPSL on väläyttänyt
Aarre Simosta (toinen juristi) tälle paikalle. Skdl sen sijaan panisi oikeusministerikseen Erkki Tuomisen (KELAn johtaja). Muut TPSL:n ministeriehdokkaat olivat Ele Alenius (II valtionvarat) ja Leo Suonpää (kulkulaitos).
Jos kauppa TPSL:n kanssa onnistuu, putoaa Tuominen jonosta ja Paavo
Aitiosta tulee I sosiaaliministeri. Sosiaalidemokraattien varmoina pidetyt
ministerit ovat pääministeri Paasion lisäksi valtiovarainministeri Mauno
Koivisto, sisäministeri Veikko Kokkola, kauppa- ja teollisuusministeri Olavi
Salonen, opetusministeri R. H. Oittinen ja II maatalousministeri Lars Lindeman. Kepulla oli eilen esillä uusia nimiä mm. J. E. Partanen II sosiaaliministerinä.”
Paasion I hallitus, jonka presidentti Urho Kekkonen nimitti 27. päivänä
toukokuuta 1966, oli järjestyksessä Suomen 50. hallitus. Se sai kantaa nimeä
kansanrintamahallitus ja se seurasi Johannes Virolaisen 622 päivää istunutta
hallitusta. Paasion I hallituksella oli takanaan selvä enemmistö eduskunnassa
eli 152 edustajaa. Paasio totesikin, että hänen hallitustaan on vaikea kaataa
ulkoapäin. Oppositioon jää 48 kansanedustajaa, joten se pystyi estämään vain
perustuslakien kiireelliseksi julistamisen. Sosiaalidemokraatit olivat mukana
hallitusvastuussa nyt ensi kertaa vuoden 1958 ”yöpakkashallituksen” jälkeen. Kommunistit olivat myös olleet poissa hallitusvastuusta 18 vuotta.
Uuden hallituksen mahdollisuudet pitkäjännitteisenkin politiikan suunnitteluun ja hoitamiseen olivat hyvät. Eräs puute huomattiin kuitenkin ministerilistassa. Siitä puuttui naisministeri.
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Hallitus teki historiaa heti ensimmäisinä elinpäivinään. Raitahousut ja
mustat liivit jätettiin naulaan, kun mentiin seuraavana tiistaina Tamminiemeen. Hallitus oli pukeutunut tummaan pukuun. Eroavalla hallituksella oli
Tamminiemessä käydessään vielä raitahousut jalassa.
Paasion I hallituksen ministereiksi tulivat seuraavat miehet. Naisministereitä ei hallituksessa ollut.
Pääministerinä Rafael Paasio (sd), 63 vuotias päätoimittaja. Kokenut poliitikko, jolla oli myös aikaisempaa hallituskokemusta. Tasainen ja rauhallinen hallituksensa johtaja, jolta hätiköidyt ratkaisut jäivät tekemättä.
Ulkoasiainministerinä Ahti Kalle Samuli Karjalainen (kepu), 43-vuotias
Suomen Pankin johtaja. Monivuotinen ministeri ja kokenut poliitikko, joka
tarkkaan harkitsi sanomisensa.
Oikeusministerinä Aarre Edvard Simonen (Tpsl), 53-vuotias lakitieteen
lisensiaatti ja Suomen Pankin johtaja. Teräväpäinen sanavalmis kokenut
politiikan taitaja, joka oli hoidellut eri hallituksissa useita ministeriposteja.
Sisäasiainministerinä Martti Juho Viitanen (sd), 53-vuotias varatuomari ja
Kotkan kaupunginjohtaja ja sos.dem. puolueen puolueneuvoston puheenjohtaja. Jämeräotteinen ja kunnallispolitiikkaa tunteva sisäministeri.
Puolustusministerinä Sulo Elias Suorttanen (kepu), 45-vuotias varatuomari, joka oli poliittisen kokemuksen lisäksi saanut myös sotilaallista koulutusta.
I valtiovarainministerinä Mauno Henrik Koivisto (sd), 43-vuotias tohtori ja
pankinjohtaja. Tarkka ja harkitseva valtion varojenvartija. Kun istuimme
valtioneuvoston istunnoissa vierekkäin, tuli vaihdetuksi ajatuksia ratkaisu-ja
tehtäessä.
II valtiovarainministerinä Ele Allan Alenius (Skdl), 41-vuotias tohtori, joka
politiikan ohella tunsi kiinnostusta pankkialalle. Terävä-älyinen ja sanavalmis järjestöjohtaja.
Opetusministeri Reino Henrik Oittinen (sd), 54-vuotias monivuotinen
hallituskokemuksen opetustoimissa saanut ministeri. Ajoi määrätietoisesti
asioitaan, erikoisesti peruskouluasiaa.
I maatalousministerinä Nestor Johannes Kaasalainen (kepu), 51-vuotias
maanviljelijä, joka oli selvillä maanviljelyyn liittyvistä käytännön asioista.
Joskus jouduimme eri linjoille maatalouspolitiikan koukeroita hallituksessa
selviteltäessä.
II maatalousministerinä Lars Sebastian Lindeman (sd), 46-vuotias kalastus-, metsästys- ja metsäasioita maatalousministeriössä hoitava ministeri. Ei
pahemmin sekaantunut Kaasalaisen kuvioihin.
I kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerinä Leo Evald Suonpää (Skdl),
55-vuotias toimittaja. Määrätietoinen poliittisen linjan kasvatti, joka ymmärsi yhteistyön ajatuksen hallitustyössä.
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II kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerinä Niilo Mikael Ryhtä (kepu),
60-vuotias rajaseutukonsulentti, jolla oli aikaisempaakin hallituskokemusta.
Kauppa- ja teollisuusministerinä Olavi Salonen (sd), 51-vuotias OTK:n varapääjohtaja. Kokemusta kaupallisesta ja teollisesta toiminnasta. Ollut asiantuntijana maatalous- ja teollisuuspolitiikassa eduskunnan valiokunnissa.
Suomen Pankin pankkivaltuusmies.
I sosiaaliministeri Paavo Matias Koivunen (Skdl), 47-vuotias poliittisessa
työväenliikkeessä oppinsa ja kokemuksensa saanut poliitikko. Löysi ratkaisut vaikeissakin asioissa.
II sosiaaliministeri Esa Elias Timonen (kesk), agrologi Pohjois-Karjalasta.
Keskustapuolueen taitava ja sanavalmis taktikko, joka ymmärsi myös huumorin merkityksen politiikassa.
Pääministeri Paasio valitsi sihteerikseen kansanedustaja Paul Burmanin,
joka oli sos.dem. puolueen tiedotussihteeri. Burmanilla oli virallinen yhteys
siis sekä eduskuntaan että hallitukseen. Paasion ns. kansanrintamahallituksessa oli hallituskokemusta ennestään kuudella ministereistä. Yhdeksän ministereistä oli ensikertalaisia. Edellisestä Virolaisen hallituksesta oli mukana
kolme ministeriä. Erikoista huomiota herätti lehdistössä ja politiikkaa tuntevien piirissä se, että mukana hallituksessa oli myös kaksi kommunistisen
puolueen jäsentä. Aarre Simosen tulo hallitukseen vuoden 1957 jälkeen herätti voimakasta arvostelua erikoisesti sosiaalidemokraattien piirissä, istuivathan hallituksessa nyt samanaikaisesti puolueen kahden leirin edustajat.
Pääministeri jämerään tapaansa ilmoitti ottavansa vastuun hallituksestaan.
Samaa seulaa on käytetty kaikissa henkilövalinnoissa. Tasavallan presidentti
uskoi uudella hallituksella olevan menestymisen mahdollisuuksia. Me hallituksessa ensi kertaa olevat ministerit vannoimme perjantaina 27. päivänä
toukokuuta klo 18.00 ministerin valamme eli pari tuntia sen jälkeen, kun
Tasavallan presidentti nimitti uuden hallituksen tehtäviinsä. Asiaan kuuluva
Tamminiemen käynti siirtyi seuraavaan tiistaihin eli toukokuun viimeiseen
päivään.
Sunnuntaina oli OTK:n sääntömääräinen osuuskuntakokous, joka vielä
muisti hallitustehtäviin siirtyvää johtajaansa. Lauantaina oli OTK:n hallintoneuvosto kokouksessaan muuttanut organisaatiota ja perustanut varapääjohtajan viran, johon nimitettiin OTK:n johtokunnan jäsen ja elintarvikeryhmän johtaja Olavi Salonen.
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Paasion I hallituksessa oikealta vasemmalle Lars Lindeman, Olavi Salonen, Mauno
Koivisto, Martti Viitanen, Niilo Ryhtä, Ahti Karjalainen, Rafael Paasio, Reino
Oittinen, Aarre Simonen ja Esa Timonen.
Kuva Työväen Arkisto, kuvaaja Kalevi Keski-Korhonen.
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Loviisan ydinvoimalaitoksen rakentamisen alkuvaiheet
Kehittyvässä yhteiskunnassa on sähkön saanti tullut erääksi kustannuksiltaan ratkaisevaksi tekijäksi. Suomessa nelinkertaistui sähkön kulutus vuodesta 1950 vuoteen 1966. Jatkossa odotettiin kulutuksen nousun vielä kiihtyvän. Suurimman osan koskivoimasta tultua rakennetuksi oletettiin lisäyksen paineen kohdistuvan lämpövoimaloiden rakentamiseen. Vaihtoehdoksi
nousi 1960-luvulla ydinvoiman rakentaminen. Asia otettiin ensimmäiseksi
esille Suomen Akatemiassa, jonka aloitteesta vuonna 1955 asetettiin energiakomitea. Sen puheenjohtajana toimi professori Erkki Laurila. Energiakomitea sai tehtäväkseen maamme energiantarvetta koskevan selvityksen
laatimisen ottaen huomioon myös ydinenergian. Selvitys oli valmis vuonna
1956. Energiatoimikunnan työtä jatkamaan asetettiin Atomienergianeuvottelukunta vuonna 1957.
Kauppa- ja teollisuusministeriksi tullessani jouduin vuonna 1966 mukaan
Suomen ensimmäisen ydinvoimalan rakentamiskysymyksen ympärillä käydyn keskustelun pyörteisiin. Koetin perehtyä ydinvoimalakysymykseen
asiantuntijoiden avulla. Erikoisesti annoin tällöin arvoa pitkäaikaisen kokemuksen ja laajat tiedot omaavan professori Erkki Laurilan mielipiteille. Hän
oli jo yli 10 vuotta aikaisemmin ollut Teknillisen korkeakoulun professorina
hankkimassa Otaniemeen Suomen ensimmäistä reaktoria eli miilua. Hänellä
oli henkilökohtainen taito esittää vaikeatkin asiat yksinkertaisesti ja selkeästi. Vuoden 1959 lopulla Atomienergianeuvottelukunta suoritti yhteistyönä
tutkimuksen ydinvoiman osuudesta 1960-luvun sähköntuotannosta Suomessa.
Tutkimusten tuloksena neuvottelukunta suositteli vuonna 1963 täydellisen ydinvoimalaitoksen hankkimista Suomeen. Totesin kauppa- ja teollisuusministeriössä olevasta mietinnöstä valtionyhtiöllä Imatran Voima Oy:llä
olleen kiinnostusta asiaan sekä tutkimusyhteydet kanadalaisen Canadan
General Electric Co Ltd:n kanssa. Raportti yhteistyöstä oli jätetty heinäkuussa
1965 kauppa- ja teollisuusministeri Wiherheimolle. Vuorineuvos Heikki
Lehtonen oli esitellyt raportin omalle hallintoneuvostolleen jo kesäkuussa.
Hän tunsi suurta kiinnostusta ydinvoiman rakentamiseen Suomessa ja oli
tässä asiassa aktiivisesti liikkeellä. Lehtonen totesi tutkimuksiin viitaten, että
ydinvoima tulisi olemaan 1970-luvun alkupuolella halvin sähkön tuotantomuoto Suomessa.
Heinäkuussa 1965 lähetti Imatran Voima Oy yllättäen tarjouspyynnön yhdelletoista ydinvoimalaitoksia rakentavalle yritykselle eri puolille maailmaa.
Tarjous pyydettiin "avaimet käteen" -periaatteella eli valmiiksi rakennetusta
300–350 megawatin ydinvoimalaitoksesta. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin,
että tarjouksen lähettäneistä valitaan 3–4 taloudellisesti edullisinta tarjousta
loppukilpailuun. Edellytyksenä mainittiin vielä, että tarjouksen tekijällä tuli
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olla esitettävänä käynnissä oleva täysimittainen ja samantyyppinen ydinvoimalaitos. Tarjoukset pyydettiin jättämään marraskuun puoliväliin mennessä
samana vuonna. Sitä, että tarjous pyydettiin "avaimet käteen” -periaatteella
perusteltiin sillä, että kokonaisvastuu ydinvoimalaitoksen toiminnasta siirtyy
tällöin hankkijalle.
Syynä Imatran Voima Oy:n yllättävän nopeaan toimenpiteeseen tarjousasiassa oli epäilemättä vuonna 1964 yhteistoiminnan organisaatiota selvittelemään asetetun Ahti Karjalaisen puheenjohdolla toimineen atomienergiakomitean työn kariutuminen. Mukana komiteatyössä ollut maamme yksityinen teollisuus aloitti välittömästi Kotkan Höyryvoima Oy:n nimissä neuvottelut ydinvoimalasta samojen valmistajien kanssa ulkomailla, joihin Imatran
Voima Oy:llä oli ollut yhteys.
Syntyneen uuden tilanteen johdosta kiiruhti Imatran Voima Oy jättämään
kauppa- ja teollisuusministeriölle rakennuslupa-anomuksensa lopullisena
lokakuun 24. päivänä 1966.
Tarjousten jättöpäivään mennessä jättivät kaikki 11 ydinvoimalaitosten
rakentajaa tarjouksensa, joista osa vajavaisina hyljättiin. Lopulliseen kilpailuun jäi seitsemän tarjousta. Täydennysneuvottelut näiden kanssa aloitettiin
heti tarkastuksen jälkeen eli vuoden 1966 alussa.
Professori Erkki Laurilan johdolla kävi 12-henkinen valtuuskunta maaliskuussa 1966 tutustumassa Neuvostoliiton ydinvoimaloihin sekä alan tutkimuslaitoksiin. Mukana oli kolme Imatran Voima Oy:n edustajaa. Valtuuskunnan raportin mukaan ensimmäisen ydinvoimalaitoksen tilaaminen
Neuvostoliitosta ei ollut suositeltavaa. Teknillisessä mielessä ei raportin
mukaan ollut huomauttamisen aihetta. Valtuuskunta suositteli tilattavaksi
ydinvoimalaitoksen lännestä "avaimet käteen" -periaatteella.
Ilmeisesti valtuuskunnan matkan tuloksena saapui 13. päivänä huhtikuuta
1966 Neuvostoliiton tarjous, joka käsitti laitteiden ja polttoaineen hintatiedot, toimitukseen liittyvien luottojen ehdot sekä lyhyen yleisselostuksen
tarjotusta ydinvoimalaitoksesta. Tämä aineisto oli lähinnä tarkoitettu pohjaksi käytäville neuvotteluille. Neuvostoliitosta saapunut tarjous otettiin
viivästyksestä huolimatta vertailuihin mukaan.
Imatran Voima Oy:n johtokunta oli perehtynyt saapuneisiin tarjouksiin ja
todennut ne kaikki teknillisessa suhteessa hyväksyttäviksi. Loppukilpailukarsintaan tuli ratkaisevasti vaikuttamaan voimalalla tuotetun sähkön hinta.
Loppukilpailuun valittiin kolme tarjousta: länsisaksalainen AEG, kanadalainen General Electric Co Ltd ja amerikkalainen Westinghouse Ltd. Loppukilpailupäätös aiheutti voimakkaan reaktion Neuvostoliiton taholta. Toukokuun 3. päivänä 1966 Neuvostoliiton suurlähetystön taloudellinenneuvos
V.A. Serov ja hänen apulaisensa Naryskin ottivat yhteyttä Imatran Voima
Oy:hyn ja tiedustelivat, miksi heidän kanssaan ei ole neuvoteltu ennen loppukilpailupäätöksentekoa? He toivoivat, että Neuvostoliiton molempien maiden
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asiantuntijoiden yhteistyön pohjalle perustuva tarjous otettaisiin vielä
mukaan loppukilpailuun.
Toukokuun 10. päivänä Imatran Voima Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Aarre Simonen ja toimitusjohtaja vuorineuvos Heikki Lehtonen saivat kutsun Neuvostoliiton suurlähetystöön. Tarkoituksena oli keskustella
esillä olleista eroavista näkökohdista. Ne koskivat ydinvoimalaitoksen loppukilpailua ja tarjousten "avaimet käteen" -ehtoa sekä Neuvostoliiton V/O
Technopromexportin tarjouksen sisältöä. Keskusteluun osallistuivat suurlähetystön puolelta taloudellinen neuvos V.A. Serov ja kaupallinen edustaja
V.I. Borin. Laajan keskustelun aikana asiat eivät kuitenkaan selvinneet. Sovittiin kuitenkin matkasta Moskovaan ja yksityiskohtaisesta keskustelusta
V/O Technopromexportin kanssa suomalaisten tarjouskilpailussa soveltamasta laskentamenetelmästä. Vielä lähdön yhteydessa Serov korosti, että
heidän tarjouksessaan oli ydinvoimalaitoksessa kaksi turbiinia, joten se on
käyttövarmempi kuin muiden. Tästä johtui osaltaan korkeampi hinta.
Neuvostoliiton suurlähetystölle lähetetyssä kirjeessään Imatran Voima Oy
perustelee kantaansa "avaimet käteen" -tarjouskierrokseen seuraavasti:
"Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että hankkija ottaa täyden vastuun koko
voimalaitoksesta sekä kokonaishinnan, toimitusajan että teknillisen suorituskyvyn osalta. Tämän vuoksi olemme pyytäneet tarjoukset "avaimet käteen" -periaatteella. Kaikki muut tarjoukset on annettu tällä periaatteella
paitsi V/O Technopromexportin tarjous, joka käsittää ainoastaan laitteistojen ja ensimmäisen polttoainelatauksen toimituksen."
Osallistumisesta loppukilpailuun sekä esitetystä Moskovan matkasta sanotaan kirjeessä: "V/O Technopromexportin ja yhtiömme välisten hyvien
suhteiden vuoksi olemme kuitenkin valmiit keskustelemaan saamastamme
tarjouksesta, lähinnä seuraavia atomivoimalaitoksia silmällä pitäen sitoutumatta nyt kuitenkaan ottamaan V/O Technopromexportin tarjousta mukaan
parhaillaan käsiteltävänä olevan hankinnan loppuratkaisuun. Tätä varten
olemme valmiit lähettämään Moskovaan 5-miehisen, parhaista asiantuntijoistamme koostuvan valtuuskunnan edellyttäen, että ajatus Teidän taholtanne hyväksytään."
Valtuuskunnan kokoonpanoksi ilmoitettiin:
Valtuuskunnan johtaja, dipl.ins. Lasse Nevanlinna
Lämpötekniikan spesialisti, dipl.ins. Tauno Rask
Ydintekniikan ja instrumentoinnin spesialisti, dipl.ins. Kalevi Numminen
Säteilysuojaus- ja polttoainespesialisti, dipl.ins. Antero Jahkola
Rakennusteknillinen spesialisti, dipl.ins. Göran Fagerholm

Matkan ajankohdaksi esitettiin touko-kesäkuun vaihdetta 1966. Toukokuun lopulla matkusti valtuuskunta Moskovaan. Neuvottelujen päätöstilai-

85

suudessa ilmoitti V/O Technopromexportin johtaja Galavanov, että lopullisten sopimusneuvottelujen yhteydessä voitaisiin hintoja, vastuun jakoa sekä
laitoksen arvoja vielä tarkistaa.
Neuvostoliiton suurlähetystön taloudellinen neuvos V.A. Serov otti yhteyttä minuun pahoitellen Imatran Voima Oy:n tarjouskilpailun yhteydessä Neuvostoliiton tarjouksen jäämistä sivuun loppukilpailusta. En tuntenut asian
yksityiskohtia, joten lupasin ottaa tarkempaa selkoa asiasta. Samoissa merkeissä saapui puheilleni myös Ruotsin ASEA:n johtaja Curt Mileikowsky ihmetellen, miten naapurimaan Ruotsin tarjousta ei otettu lopputarkasteluun.
Annoin saman vastauksen kuin Seroville.
Olin tämän jälkeen yhteydessä Imatran Voiman toimitusjohtajan vuorineuvos Heikki Lehtosen ja hänen asiantuntijoidensa kanssa. Sain myös
Neuvostoliitosta palanneelta professori Erkki Laurilalta matkaan liittyneen
selonteon. Hallitustoverini Imatran Voiman hallintoneuvoston puheenjohtajan Aarre Simosen kanssa keskustelimme pitkään ja sain kuulla lisäksi hänen henkilökohtaisen kantansa. Suomen metalliteollisuus selosti myös
kantaansa esillä olevasta suurkaupasta, joka ”avaimet käteen"-periaatteella
hoidettuna veisi melkoisesti työtä maasta ulkomaiden metalliteollisuuksille.
Pyynnöstäni toimitti vuorineuvos Heikki Lehtonen asiasta 13. päivänä kesäkuuta 1966 päivätyn muistion, jonka viimeisellä sivulla olevassa loppupäätelmässä hän toteaa: "Länsimaisilla, etenkin amerikkalaisilla toiminimillä
on suurempi kokemus atomivoimalaitosten rakentamisessa, joten luotettavimman ja käyttövarmimman voimalaitoksen saamiseksi hankinta on annettava jollekin länsimaiselle toiminimelle. Tätä ratkaisua suosittelee myös akateemikko Laurilan valtuuskunta."
Syksyllä 1966 sai ulkoministeri Ahti Karjalaisen puheenjohdolla toiminut
atomienergiakomitea mietintönsä valmiiksi. Siinä puollettiin ensimmäisen
atomivoimalaitoksen rakentajaksi Imatran Voima Oy:tä. Edellytyksenä olivat
kuitenkin pitkäjännitteiset ja hankalat sopimusjärjestelyt yhtiön ja teollisuuden sekä suurten kunnallisten voimalaitosten kanssa. Näillä pyrittäisiin riittäviin laitoskuormituksiin, jotka antaisivat pohjaa tuleville suunnitelmille.
Lopullisten tarjousten viimeisenä jättöpäivänä marraskuussa sai Imatran
Voima Oy myös tarjoukset kahdelta Suomen ulkomaankaupan kannalta tärkeältä naapurimaalta Neuvostoliitolta ja Ruotsilta. Neuvostoliitto korosti
edelleen, että heidän tarjouksensa perustuu rakentamiseen yhteistoiminnassa molempien maiden asiantuntijoiden kanssa.
Vertailujen jälkeen Imatran Voima Oy:n johtokunta päätti esittää hallintoneuvostolle, että atomivoimalaitoksen rakentaminen annettaisiin joko länsisaksalaiselle AEG:lie tai amerikkalaiselle Westinghouse Ltd:lle. Hallintoneuvosto katsoi kuitenkin, että näin suuri ratkaisu kuuluu yhtiökokoukselle
eli yhtiön pääosakkaalle valtiolle.
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Imatran Voima Oy:n yhtiökokous pidettiin 29. päivänä helmikuuta 1967,
mutta asiaa ei siinä ratkaistu, vaan asia siirrettiin 15. päivänä huhtikuuta
1967 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen ratkaistavaksi. Tiistaina
maaliskuun 7. päivänä selostin hallituksen istunnossa atomivoimalaitosasian nykyvaihetta. Kun Imatran Voima Oy ei yksin pysty rahoittamaan
atomivoimalaitoksen rakentamista, olisi valtion rahoitusmahdollisuudet
selvitettävä. Näin suuren hankinnan kauppapoliittinen merkitys olisi myös
selvitettävä. Totesin lopuksi, että on täysin ymmärrettävää asian hoitami-nen
siten, ettei normaalin kaupankäynnin edellyttämää tarjousten käsittelyä ja
ratkaisumuotoja unohdeta.
Eduskunnassa jouduin myös vastaamaan tehtyyn suulliseen kyselyyn. Vastauksessani totesin, että asian ottaminen tässä vaiheessa hallituksen valvontaan ja ratkaistavaksi on asialle eduksi. Atomivoimalaitoksen ja sen polttoaineen hankinta edellyttävät kansainvälisiä valtiosopimuksia, joiden vaikutukset eri maiden osalta poikkeavat toisistaan. Hallituksen on varmistettava
Suomen puolelta nämä mahdollisuudet ennen kuin ratkaistaan, mistä maasta
tilaus tehdään. Vaikutukset maamme teollisuus- ja kauppapolitiikkaan on
myös selvitettävä. Tässä vaiheessa atomivoimalaitostarjousta ei enää voida
katsella pelkästään liiketaloudellisena ratkaisuna. Ratkaisun vaikutus maan
teollistamispolitiikkaan on otettava myös tässä vaiheessa tarkasteluun.
Kansanedustaja Ingvar Melin tiedusteli edelleen eduskunnassa, että oliko
hallitus tietoinen ydinvoimala-asiassa noudatetuista, kansainvälisistä tavoista piittaamattomasta menettelystä, joka on heikentänyt maamme mainetta maailmalla. Vastasin tähän kyselyyn seuraavasti: ”Ministeri Salonen
huomautti edelleen, että ydinvoimalan tilaamisessa on kyseessä normaali
kaupantekotapa, jossa pyritään viimeiseen vaiheeseen saakka saamaan tarjous mahdollisimman edulliseksi valtion kannalta. Tällöin joudutaan vetämään joskus melko kireälle kaupantekovaiheita aivan loppupisteessä. Hallituksen on myös kiinnitettävä huomiota kauppapoliittiseen puoleen, sillä
näinkin suuren kaupan kysymyksessä ollessa on myös valvottava tätä puolta
asiassa, sanoi ministeri Salonen."
Käsitykseni mukaan informaation antamisen julkisuuteen avoinna olevasta asiasta tuli perustua vain tapahtuneisiin tosiasioihin ja tehtyihin päätöksiin. Sanomalehtimiehet odottivat tietoja ja olivat herkkiä ennakoimaan
uutisissaan matkoihin tai eri henkilöiden tapaamisiin liittyviä olettamuksia.
En katsonut aiheelliseksi lähteä kaikkia näitä "uutisia" oikaisemaan.
Huhtikuun 10. päivänä tuli julkisuuteen virallinen tieto hallituksen ratkaisusta, jolla peruutettiin "avaimet käteen"-tarjouskierros. Tästä mahdollisuudesta oli mainittu jo tarjouspyynnön yhteydessä, mutta päätös herätti yllättävän suuren arvostelujen ryöpyn. Haastattelijoille kerroin lyhyesti, että on
väärin suorittaa näin suurta hankintaa "avaimet käteen” –periaatteella silloin, kun maassa on sotakorvausteollisuuden kehittämä korkeatasoinen
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metalliteollisuus ja toiseksi, kun maassa on varsin korkeatasoinen atomialan
tietämys. "Avaimet käteen" -toimituksissa kotimaisen metalliteollisuuden
toimitukset jäisivät vähäisiksi, eivätkä asiantuntijamme pääsisi mukaan varsinaiseen tutkimus- ja suunnittelutyöhön. Yhteissuunnittelu reaktorin ja muita laitteita toimittavan yrityksen kanssa tuo Suomeen sellaista know-how´ta,
jota voimme myöhemmin ehkä teollisuutemme viennillä muuttaa valuutaksi.
Tosiasia oli joka tapauksessa se, että kauppa- ja teollisuusministeriö ja sitä
johtava ministeri saivat kuulla kunniansa. Suomen maineen kansainvälisessä
kaupassa kerrottiin menneen sen sileän tien jne. Ei auttanut muu kuin antaa
tulla lunta tupaan oven täydeltä ja kehitellä omia ajatuksiaan edelleen.
Kesäkuun lopulla 1967 teimme yhdessä akateemikko Erkki Laurilan, vuorineuvos Heikki Lehtosen, ylijohtaja Pekka Rekolan ja johtaja Nils Björklundin kanssa ruotsalaisen ASEA:n kutsusta kolmen päivän tutustumismatkan Ruotsiin. Meidät toivotti tervetulleiksi ASEA:n johtaja Curt Nicolin.
Atomialan asiantuntija Curt Mileikowsky kertoi ASEA:n atomivoimalaitoksista ja tarjosi lounaan kotonaan.
Kävimme ASEA:n tutkimus- ja atomivoimalaitoksilla Studsvikissa, Ågestassa ja Oskarshamnissa, missä uusin laitos oli juuri valmistumassa. Kaikki
voimalat olivat kooltaan Suomeen suunniteltua pienempiä. Suuri päivälehtemme kertoi uutisessaan matkastamme kesäkuun 28. päivänä seuraavaa:
"Ratkaisevia neuvotteluja ensimmäisen Suomeen rakennettavan ydinvoimalaitoksen tilaamiseksi ASEA:lta käydään parhaillaan suomalaisen kauppa- ja
teollisuusministerin Olavi Salosen johtaman atomivaltuuskunnan ja ASEA:n
johtajiston kesken. ASEA:n mahdollisuudet ydinvoimalatilauksen saamiseksi
ovat vahvistuneet ja Ruotsissa uskotaan tilauksen olevan enää muodollista
päätöstä vailla.
Neuvotteluja käytiin tiistaina Västeråsissa, parin tunnin matkan päässä
Tukholmasta, ja niitä jatketaan vielä keskiviikkona samassa paikassa. Neuvotteluissa keskitytään lähinnä teknillisiin kysymyksiin, sillä ydinvoimalan
rahoitus lienee saatu selvitetyksi jo presidentti Kekkosen ja valtionvarainministeri Mauno Koiviston äskettäin päättyneen Ruotsin vierailun yhteydessä. Käynnissä oleviin keskusteluihin osallistuivat ministeri Salosen lisäksi
ylijohtaja Pekka Rekola, Imatran Voima Oy:n toimitusjohtaja vuorineuvos
Heikki Lehtonen sekä akateemikko Erkki Laurila.
Keskustelujen uskotaan olevan jo niin pitkällä, että avoimena ovat enää
erinäiset tekniset seikat sekä lopullisen päätöksen teko. Tällä hetkellä on
luovuttu aikaisemmasta ”avaimet käteen"-periaatteesta ydinvoimalan rakentamisessa ja ASEA:n tarjoukseen sisältyykin se etu Suomelle, että kaikilta
soveltuvilta osilta suomalainen teollisuus saa rakentaa ydinvoimalan tarvitsemat osat."
Mitäpä tuohon enää lisäämään. Tosiasia oli se, että tutustuimme eri tyyppisiin laitoksiin ja yritimme saada kuvaa ASEA:n valmistamien atomivoima-
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laitosten käyttövarmuudesta. ASEA:a oli arvosteltu erikoisesti riittävän kokemuksen puutteesta. Jo Suomesta lähtiessä oli sovittu, ettei kaupoista matkan
aikana keskustella.
Näin jälkeenpäin todettakoon, että olimme oikealla asialla, sillä myöhemmin jouduttiin Ruotsissa tekemään suuriakin korjauksia jo valmiissa ASEA:n
rakentamissa atomivoimalaitoksissa.
Seuraavana päivänä lehti korjasi hieman uutistaan: ”Suomalaiset rakentavat itse ydinvoimalaitoksensa. Teknillinen asiantuntemus ulkomailta. Suomalaiset tulevat itse olemaan päätekijöitä maamme ensimmäistä ydinvoimalaa rakennettaessa. Sen sijaan rakentamisessa tarvittava teknillinen asiantuntemus sekä eräät ydinvoimalaitoksen osat, lähinnä reaktori, tullaan hankkimaan ulkomailta. Suomi tulee tässä mielessä ottamaan yhteyttä ulkomaisiin valmistajiin yhteistyömahdollisuuksien tutkimiseksi. Ydinvoimalan toimittamisesta erittäin kiinnostunut ASEA on valmis osallistumaan Loviisan
voimalan rakentamiseen myös tältä pohjalta, mutta se ei kuitenkaan ole ainoana vaihtoehtona mukana.”
Kauppalehti kertoi 27. päivänä kesäkuuta: "Ydinvoimala tilataan vielä ennen syksyä? Maamme energiahuollon pullonkaulaksi kehittynyt kysymys
atomivoimalaitoksen rakentamisesta on nyt siirtymässä hyvää vauhtia kohti
ratkaisua. Varsin todennäköisenä ratkaisumahdollisuutena, joskin aikaisempia ilmeisen epätaloudellisempana; tulee esille vielä ennen syksyä tilauksen
tekeminen Ruotsin ASEA:n tehtailta. Tasavallan presidentin äskeisellä Ruotsin matkallaan käymiään kaupallisia neuvotteluja jatkamaan ovat nyt matkustaneet kauppa- ja teollisuusministeri Olavi Salonen, Imatran Voima Oy:n
toimitusjohtaja vuorineuvos Heikki Lehtonen ja akateemikko Erkki Laurila
[...] Kuten tunnettua jäi tilaus kaikilta saamatta kauppa- ja teollisuusministeri
Salosen puututtua hallituksen toimeksiannosta tilauksen jättämiseen asianmukaisessa järjestyksessä. Hallituksen antamassa selityksessä todettiin, että
ilmeisen edullisempia tarjouksia on saatavilla.” Uusi Suomi puolestaan otsikoi pääkirjoituksensa sanoilla "Epäedullinen kompromissi".
Olin pidempään kehitellyt mielessäni selvitystä siitä, miten suuren osan
atomivoimalaitoksessa tarvittavista komponenteista suomalainen teollisuus
pystyisi valmistamaan. Syyskuun 5. päivänä alkoikin tässä suhteessa tapahtua. Tällöin allekirjoitettiin kauppa- ja teollisuusministeriön ja Suomen
Atomiteollisuusryhmän välillä sopimus tutkimuksen ja selvittelyn suorittamisesta siitä, minkälaiset mahdollisuudet suomalaisella teollisuudella on
toimia maahamme rakennettavan ensimmäisen atomivoimalaitoksen päähankkijana. Sopimuksen allekirjoitin ministeriön puolesta yhdessä ylitarkastaja Ilkka Mäkipentin kanssa. Suomen atomiteollisuusryhmän puolesta sen
allekirjoittivat johtaja Nils Björklund ja toimitusjohtaja Uolevi Luoto. Tutkimusta kiiruhdettiin valmiiksi mahdollisimman pian, toivottavasti jo vuoden
loppuun mennessä.
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Puhuessani allekirjoitustilaisuudessa lausuin käsityksenäni, että atomivoimalaitosasiaa käsitellään nyt oikealla ja maamme teollisuuden kannalta
terveellä pohjalla. Tarkoituksena on, että suomalaiset asiantuntijat osallistuvat jo alkuvaiheista alkaen voimalan suunnittelu- ja rakennusvaiheeseen
yhdessä reaktorin ja laitteiston toimittavan ulkolaisen tehtaan asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksen ja suunnittelun kohteena tulee olemaan kooltaan Suomen tarvetta vastaava atomivoimala.
Tutkimus ja suunnittelutyö jakaantui neljään pääkohtaan:

1. Selvitetään maamme konepaja- ja sähköteollisuuden teknilliset ja
taloudelliset mahdollisuudet atomivoimalaitosta varten
tarvittavien laitteistojen valmistuksessa ja asentamisessa.
2. Selvitetään organisaatiokysymykset, koska kysymyksessä on näin
laaja-alainen kotimaisen teollisuuden resurssien käyttö yhden
suurprojektin rakentamisessa. Tehtävä avaa maamme
teollisuudelle uusia toimialueita, jopa vientiä ajatellen.
3. Selvitetään järjestelyjen ja monipuolisten toimitusten yhtey-dessä
syntyviä kustannustekijöitä. Saattaa vaikuttaa mm. hankintaaikatauluun.
4. Suoritetaan yhteenveto koko tutkimuksesta eli kuinka suuren osan
atomivoimalaitoksen komponenteista suomalainen teollisuus
pystyy valmistamaan.

Valmistumisen aikarajaksi sovittiin tammikuun viimeinen päivä.
Totesin puheessani myös sen, että Suomen Atomiteollisuusryhmä on jo
tähän mennessä pystynyt asian eri käsittelyvaiheissa kokoamaan maamme
teollisuuden voimavarat atomivoimalaitoksen rakentamisajatuksen ympärille.
Valtion taholta oli pyrkimyksenä luoda atomivoimalaitoksen rakentamisen
yhteydessä edellytykset metalli-ja sähköteollisuuden laajentumiselle. Tämä
sopi mainiosti maamme teollistamispoliittiseen ohjelmaan. Valtion tulo- ja
menoarvioon varattiin 110 miljoonan markan määräraha rakennettavan
atomivoimalan rahoituslainaksi.
Tässä vaiheessa otettiin jälleen yhteys atomivoimalaitoksia valmistaviin
tehtaisiin eri maissa ja pyydettiin tarjouksia Suomeen rakennettavasta voimalasta. Ei "avaimet käteen" -periaatteella, vaan siten, että tarjouskilpailun
voittaneen maan asiantuntijat ja suomalaiset asiantuntijat yhdessä vastaavat
suunnittelusta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta sekä suojakuvusta ym. suojalaitteista. Suomalaisen teollisuuden osuus komponenttien toimittajana ote-
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taan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tarjouksia odotetaan jo vuoden
1968 ensimmäisellä neljänneksellä.
Voimalaitosasiaa käsiteltiin jatkuvasti julkisuudessa. ASEA:n ja neuvostoliittolaisen V/O Technopromexportin nimet esiintyivät useimmin reaktorin
toimittaja-arvailuissa. Tiedossa oli, että Novo Voronezhiin oli rakennettu 400
megawatin atomivoimala, joka oli toiminnassa. Samaan yhteyteen rakennettiin jo toista samanlaista, kolmas oli suunnitteluvaiheessa ja neljännellekin
oli paikka jo katsottuna valmiiksi. Lehdistö toi esille väitteen, että Novo
Voronezhissä toimiva voimalaitos, jossa ei ollut suojakupua, vaati ym-pärilleen 5 kilometrin läpimittaisen suoja-alueen. Kun Imatran Voima Oy:n taholta
en saanut selvää vastausta kysymykseeni, päätin käydä paikan päällä tutustumassa myös toisen naapurimme atomivoimalaitoksiin. Tilaisuus tuli, kun jouduin noin viikon matkalle Moskovaan.
Neuvostoliiton vallankumouksen 50-vuotisjuhliin lähti keskiviikkona marraskuun 1. päivänä 1967 mm. delegaatio, jossa olivat hallituksen, eduskunnan sekä ystävyysseuran edustajat. Olin delegaation johtajana. Lensimme
Finnairin koneella, jossa myös Tasavallan presidentti matkusti juhlille Moskovaan. Keskustellessamme lentomatkan aikana kerroin Kekkoselle, että tarkoitukseni oli matkustaa juhlallisuuksien jälkeen Novo Voronezhiin tutustumaan paikan päällä toimivaan neuvostoliittolaiseen atomivoimalaitokseen
sekä sen vaatimiin suojatoimenpiteisiin. Presidentti Kekkonen piti ajatusta
hyvänä ja matkaa tarpeellisena. Huomasin keskustelun aikana hänen olevan
melkoisesti perillä atomivoimalaitosasiasta ja sen eri vaiheista.
Vallankumouksen 50-vuotisjuhlallisuudet oli järjestetty kokonaisuudessaan suurissa puitteissa. Hallitusta edustavan delegaation johtajana olin saanut paikkani paraatia seurattaessa aivan Leninin mausoleumin lähituntumassa olevassa katsomossa. Vaikuttava juhlaparaati ja puheet veivät aikaa tunteja, mutta pakkassäässä seisovia vieraita pidettiin lämpiminä kuumaa mehua
tarjoamalla.
Torstaina pidin puheen Neuvostoliitto-Suomi seuran juhlakokouksessa
Kalininkadulla sijaitsevassa Ystävyyden talossa. Juhlakokouksen puheenjohtajana toimi seuran varapuheenjohtaja Pesljak.
Perjantaina oli Neuvostoliiton keskuskomitean, Korkeimman neuvoston
puhemiehistön ja Venäjän Sosialistisen Federaation sekä Neuvostotasavallan korkeimman neuvoston puhemiehistön juhlakokous Kremlin kongressisalissa. Kokouksen alkuseremonioiden ja esittelyn jälkeen piti Neuvostoliiton presidentti Leonid Brezhnev puheen, joka kesti neljä ja puoli tuntia. Olin
saanut puheesta noin satasivuisen suomennoksen, josta saatoin seurata yleisön suurella kiinnostuksella kuuntelemaa puhetta. Illalla oli juhlakonsertti,
jossa puhemiesten ja kansanedustajien sekä valtuuskuntien jäseniä oli kaikkiaan 3500–4000 henkeä.
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Mieleeni ovat erikoisesti jääneet juhlaillalliset Kremlin kongressitalon yläkerran laajoissa ravintolatiloissa. Liput tilaisuuteen sain aikaisemmin Suomessa tapaamaltani varapääministeri Poliantskilta. Runsauttaan notkuvat
ruokapöydät ja välitön tunnelma loivat juhlamielen vieraisiin. Monien mielenkiintoisten vieraiden joukossa tapasin myös yli 80-vuotiaan Neuvostoliiton marsalkan Semen Mihailovits Budennyin, joka oli korkeimman neuvoston puhemiehistön jäsen. Kun näin marsalkan portaikon tasanteella, oli
hän valokuvaajien valokeilassa. Hänen molemmille puolilleen oli asetettu
iloisesti hymyilevät neitoset. Komeaviiksisen marsalkan hymy oli leveä ja
hyväntahtoinen. Terävä katse sekä esittelyn yhteydessä käymämme keskustelu osoitti, etteivät vuodet vielä pahemmin painaneet hevosen selässä nuoruusvuotensa taistellutta vanhaa soturia.
Vuosia jälkeenpäin tapasin hänen poikansa suomalais-neuvostoliittolaisen
tietokoneyhtiön yhtiökokouslounaalla Kalastajatorpalla Helsingissä. Istuimme vierekkäin ja käymämme keskustelun yhteydessä selvisi hänen toimineen aikanaan Neuvostoliiton kaupallisessa edustustossa Yhdysvalloissa.
Todellisena Donin kasakkana hän oli joutunut erään rodeon yhteydessä esittämään ratsastustaitoaankin ja pannut haastajansa hiljaisiksi. Kerroin tapaamisesta hänen isänsä kanssa Kremlissä vallankumouksen 50-vuotisjuhlien
yhteydessä.
Moskovasta jatkoin junalla matkaa Novo Voronezhiin. Ystävällisen vastaanoton jälkeen sain perusteellisen selvittelyn koko neljän atomivoimalan
yksiköstä ja erikoisesti toiminnassa olevasta ensimmäisestä voimalasta.
Kiertokäynnillä totesin mittareista 400 megawatin atomivoimalan ajavan
noin 5 % ylikapasiteetilla. Mitään varsinaista suoja-aluetta ei voimalan ympärillä ollut, vaan ihmiset liikkuivat vapaasti pelloilla ja asumustensa tuntumissa. Varsinaista suojakupua ei toiminnassa olevan yksikön reaktorissa
ollut. Tiedustellessani asiaa kuulin, ettei sitä tullut myöskään muihin rakennettaviin yksiköihin. Helsinkiin palattuani tapasin sanomalehtimiehiä asemalla. Kerroin heille näkemästäni ja totesin, ettei eristettyä suoja-aluetta
ollut Novo Voronezhin atomivoimalan ympärillä.
Suomen Atomiteollisuuryhmän selvitystyö kotimaisen teollisuuden atomivoimalan komponenttien toimitusmahdollisuuksista eteni hyvällä vauhdilla. Johtaja Nils Björklund on kirjassaan "Kakkosmies" kuvannut metalliteollisuuden näkökulmasta Suomen ensimmäisen atomivoimalaitoksen tarjouskilpailun eri vaiheita sekä tammikuussa 1966 perustetun Suomen Atomiteollisuusryhmän, jonka toimitusjohtajana oli Uolevi Luoto, toimenpiteitä
asiassa.
ASEA:n johtaja Curt Mileikowsky ja Neuvostoliiton suurlähetystön taloudellinen neuvos V.A. Serov sekä englantilaisen UKAEA:n edustajat pitivät
jatkuvasti yhteyksiä kauppa- ja teollisuusministeriöön. Sitkein heistä oli
ASEA:n Curt Mileikowsky, joka väsymättä oli liikkeellä uusilla ajatuksilla ja
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tiedusteluilla. Tiukan aikatauluni johdosta esitin sihteerilleni toivomuksen
näiden käyntien rajoittamisesta vain tärkeitä asioita koskeviin, koska asiassa ei juuri nyt ole tapahtumassa mitään ratkaisevaa. Hieman hämmästyin,
kun noin viikkoa myöhemmin Kööpenhaminan koneeni laskeutuessa Seutulaan Mileikowsky odotti portaiden vieressä jättäen kirjeen ja tiedustellen
keskustelumahdollisuutta. Kuulin myöhemmin, että hän oli atomivoimalaitosasian merkeissä lentänyt Suomeen yli 60 kertaa. Pitkälle vietyä kansainvälisen kaupankäynnin taktiikkaa.
Atomiteollisuusryhmän raportti valmistui vuoden 1968 alussa ja 8. päivänä helmikuuta järjestettiin raportin virallinen luovutustilaisuus Smolnassa.
Samalla sai myös lehdistö informaation asiasta. Hieman yllättävää oli se, että
kotimainen teollisuus pystyi valmistamaan lähes puolet atomivoimalan komponenteista.
Atomiteollisuusryhmän kautta saatiin tammikuussa 1968 tarjousten teknilliset osat Ruotsista ASEA:lta ja Englannista UKAEA:lta (United Kingdom
Atomic Energy Authority). Neuvostoliiton V/O Technopromexportilta (TPE)
tuli vastaava osa tarjouksesta maaliskuun puolivälissä. Kaupallisista ehdoistaan ilmoittivat tarjoajat 19. päivänä huhtikuuta.
Tarjoukset tutkittiin perusteellisesti ja vuorineuvos Heikki Lehtonen esitti
Imatran Voima Oy:n hallintoneuvostolle yhteenvedot toukokuun 7. päivänä
1968 sekä teknillisistä seikoista että taloudellisen vertailun tarjouksista.
Edullisimpana hän piti UKAEA:n tarjousta ja esitti, että reaktorilaitos tilattaisiin englantilaiselta UKAEA:lta yhteistyönä Suomen Atomiteollisuusryhmän
kanssa. Vaihtoehtona oli polttoaineen tilaaminen Neuvostoliitosta. Imatran
Voima Oy:n hallintoneuvosto käsitteli asiaa 31. päivänä toukokuuta 1968,
mutta jätti sen pöydälle.
Huhtikuun alkupuolella 1968 lähti Imatran Voima Oy:n hallintoeuvosto
puheenjohtaja Aarre Simosen johdolla asiantuntijoiden ryhmä Neuvostoliittoon. Kutsun oli esittänyt V/O Technopromexportin presidentti Maklakov.
Moskovassa käytyjen neuvottelujen jälkeen ryhmä tutustui Novo Voronezhin
atomivoimalaitoksiin, joista osa oli valmiina, osa rakenteilla, osa suunnittelussa ja osa tutkimusvaiheen alaisena. Kauppa- ja teollisuusministeriö seurasi
asian kehitystä ja asetti keväällä 1968 ministerivaliokunnan atomivoimalaitoskysymystä varten.
Maaliskuun lopulla 1968 oli Paasion I hallitus jättänyt erohakemuksensa.
Uudeksi kauppa- ja teollisuusministeriksi tullut Väinö Leskinen jatkoi atomivoimalaitosasian kehittelyä kohti lopullista ratkaisua pienen välivaiheen
jälkeen. Heinäkuussa saapui Neuvostoiiiton varaulkomaankauppaministeri
Alkimov valtuuskuntineen Suomeen. Neuvotteluja käytiin lähinnä hintakysymyksestä. Yllätyksenä tuli melkoinen hinnanalennus. Hallitus seurasi tilannetta, mutta päätti toistaiseksi pitää taukoa voimalan rakentamisasiassa.
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Hengähdysvaihe jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä kauppa- ja teollisuuusministeri
Väinö Leskisen Moskovan matkan yhteydessä sovittiin Imatran Voima Oy:n ja
V/O Technopromexportin välisten neuvottelujen jatkamisesta. Lähtökohtana oli ajatus tilauksen antamisesta Neuvostoliittoon varaulkomaankauppaministeri Alkimovin esittämillä kauppaehdoilla. Tässä yhteydessä alleviivattiin erikoisesti sitä, että voimalaitokseen liittyviä hankintoja olisi molempien
maiden asiantuntijoiden yhteistyön pohjalla pyrittävä sijoittamaan Suomeen
metalli- ja sähköteollisuudelle mahdollisimman laajassa mitassa.
Kuullessani tästä palasivat mieleeni atomivoimalaitoksen rakentamisen
monivaiheiset tapahtumat. Olin tyytyväinen, että tuli esitettyä peruutettavaksi "avaimet käteen” -periaatteella tehty tarjouskierros. Samoin siitä, että
allekirjoitin sopimuksen Atomiteollisuusryhmän kanssa sekä myös uudesta
tarjouskierroksesta ja rakentamisesta asiantuntijoiden yhteistyön pohjalta.
Kotimaisen teollisuuden piirissä oli kasvanut uusi atomivoimalaitosalaa tunteva asiantuntijoiden ja ammattimiesten joukko, joka pystyi toimittamaan
komponentteja myös vientiin.
Syyskuussa 1969 allekirjoitettiin Imatran Voima Oy:n ja V/O Technopromexportin välillä sopimus atomivoimalaitoksen rakentamisesta molempien
maiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Vielä saman kuukauden aikana Suomen
Atomiteollisuusryhmä teki sopimuksen omien toimitustensa osalta. Monien
mutkien kautta oli päädytty lopputulokseen, joka antoi varsin tyydyttävät
ehdot allekirjoitettuun sopimukseen.
Nyt elämme vuotta 1986. Kaksikymmentä vuotta on kulunut edellä kertomastani. Sekä Suomen ensimmäinen atomivoimalaitos, Loviisa ykkönen että
Loviisa kakkonen, ovat olleet toiminnassa ja kehittäneet sähköä Suomen teollisuudelle ja kodeille. Yhdessä yksityisen teollisuuden rakentaman Olkiluodon atomivoimalan kanssa toimittaa Loviisan atomivoimala sähkövoimasta
Suomessa noin kolmanneksen.
Sain maaliskuussa 1977 kutsukortin Imatran Voima Oy:ltä Loviisaan
Suomen ensimmäisen ydinvoimalaitoksen vihkiäisjuhlaan tiistaina maaliskuun 23. päivänä 1977 klo 10.00. Juhlan ohjelman yhteydessä oli maininta,
että Tasavallan presidentti ja SNTL:n Ministerineuvoston puheenjohtaja A.N.
Kosygin kunnioittavat tilaisuutta läsnäolollaan. Olisinpa todella halunnut olla
mukana vihkiäisjuhlassa. Jouduin kuitenkin lähettämään toimitusjohtaja
Pentti Alajoelle seuraavan sisältöisen kirjeen päiväyksellä 14.3.1977:
"Kiitän ystävällisestä kutsusta Suomen ensimmäisen ydinvoimalaitoksen
vihkiäisjuhlaan Loviisassa 23.3.1977. Valitettavasti joudun lähtemään liikematkalle San Franciscoon 19.3., joten en ole tilaisuudessa osallistumaan minua suuresti kiinnostaneeseen juhlatilaisuuteen. Toivotan Loviisan ydinvoimalaitokselle parhainta onnea ja menestystä toiminnassaan. Samalla kiitän
henkilökohtaisesti Imatran Voima Oy:tä atomivoimalaitosasioiden alkuvai-

94

heissa tapahtuneesta yhteistyöstä.
Kunnioittaen Olavi Salonen."

Kahdeksan vuotta sitten johtaja Kalevi Numminen Imatran Voima Oy:sta
kertoi lehdistölle 16. päivänä elokuuta 1978 Loviisan ydinvoimalasta, että se
on ehkä kansainvälisin ydinvoima-alan rakennustyö, mitä on toteutettu. Näin
on rakentamisessa pystytty ottamaan huomioon eri tahoilla parhaaksi osoittautunut asiantuntemus ja kokemukset. Ydinvoima-alan johtava ammattijulkaisu Nuclear Enginering International julkaisi tilaston maailman ydinvoimalaitoksista. Siinä suomalainen Loviisan atomivoimala oli 1977/78 vuodenvaihteessa suorituskyvyltään maailman toiseksi paras atomivoimalaitos.
Edellä oli vain englantilainen Hunterstonin A-voimala.
Suomalaisen asiantuntemuksen kehityksen tason osoittaa mm. se, että Neuvostoliitto tarjosi yhteistyötä Imatran Voima Oy:lle ydinvoimaloiden rakentamisessa kolmansiin maihin.
"Suomalainen turvalaitteisto ehdolla NL:n ydinvoimaloihin" otsikoi suomalainen lehdistö, kun Neuvostoliiton tärkeimmän ydintutkimuslaitoksen
Kurtzotov-instituutin johtaja Valeri Legasov kertoi Neuvostoliiton asettavan
suomalaisen tekniikan etusijalle muihin verrattuna.
Lopuksi tuoreimpia mielipiteitä atomivoimalaitoksen kehittelyn alkuajoilta. Akateemikko Erkki Laurila lausuu Helsingin Sanomain kuukausiliitteen
haastattelussa huhtikuussa 1986, että"avaimet käteen"-tarjouskilpailu lähti
liikkeelle ajolähtönä liian aikaisin. "Oikea lähtö tarjouskilpailuun olisi ollut
pari vuotta myöhemmin". Miksi Laurila Atomienergia-neuvottelukunnan puheenjohtajana aikanaan hyväksyi tämän tarjouskierroksen liikkeellelähdön?
Hän jatkaa haastattelussaan edelleen: "Jos silloin kauppaministerinä olisi
ollut vähän vakavammin otettava herrasmies ja vähemmän puhelias kuin
Olavi Salonen, olisin pyrkinyt siihen, että minä saan valtuudet neuvotella
neuvostoliittolaisten kanssa siitä, että ensimmäinen voimala ostetaan sieltä
ja toinen lännestä. Ei Saloselle voinut lähteä tämmöistä puhumaan. Se olisi
heti antanut haastattelun lehtiin ja asia olisi ollut pilalla. Oli pakko pitää suu
kiinni."
Esittäessäni hallitukselle "avaimet käteen"-tarjouskilpailun peruuttamista
perustelin kantaani laajasti. Hallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Tällöin en aavistanut, että "avaimet käteen"-tarjouskilpailun peruuttaminen oli
akateemikollemme arvovaltakysymys.
Toistan vielä Imatran Voima Oy:n toimitusjohtaja vuorineuvos Heikki Lehtosen 13.6.1966 päivätyn atomivoimalaitosasiaa koskevan muistion H- kohdan: "Länsimaisilla, etenkin amerikkalaisilla toiminimillä on suurempi kokemus atomivoimalaitosten rakentamisessa, joten luotettavimman ja käyttövarmimman voimalaitoksen saamiseksi hankinta on annettava jollekin länsi-
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maiselle toiminimelle. Tätä ratkaisua suosittelee myös akateemikko Laurilan
valtuuskunta."
Sekä Lehtosen että Laurilan kanta oli selvä. Kauppa- ja teollisuusministerin
paikalla jouduin katsomaan asiaa hieman laajemmasta näkökulmasta. Oli
otettava huomioon myös koko maan teollisuuspolitiikka, kauppapoliittiset
suhteemme, atomivoimalan toiminta pidemmällä tähtäimellä, raaka-aine- ja
jätekysymykset ym. Saamieni selvittelyjen, tutustumismatkojen sekä monien
eri asiantuntijoiden kanssa käymieni keskustelujen tuloksena olin muodostanut oman mielipiteeni. En olisi voinutkaan viedä hallituksen hyväksyttäväksi esitystäni "avaimet käteen"-tarjouskierroksen peruuttamisesta ilman
perusteellista asiaan paneutumista.
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Pääministeri Kosyginin vierailu
Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin vieraili ensi kerran Suomessa
vuonna 1963, jolloin hän puhui ystävyys-ja avunantosopimuksen 15-vuotisjuhlassa.
Toinen vierailu yhdessä puolisonsa kanssa tapahtui presidentti Urho Kekkosen kutsusta 13.–18. kesäkuuta 1966. Presidentti Aleksei Kosygin tunnettiin Suomessa maittemme välisen ystävyyden ja rauhanomaisen rinnakkaiselon rakentajana, joka tyynellä ja ystävällisellä olemuksellaan oli herättänyt
kansan keskuudessa kiinnostusta hänen Suomen-matkaansa kohtaan.
Tasavallan presidentti kertoi vieraansa olevan kiinnostunut Suomen teollisuudesta ja sen teknillisestä tasosta, joten kauppa- ja teollisuusministerin
mukanaolo matkaseurueessa olisi paikallaan. Osallistuin Helsingistä rautateitse Ouluun, Raaheen ja Kalajoelle suuntautuneeseen matkaan.
Pääministeri ja rouva Kosygin saapuivat junalla Helsinkiin maanantaina 13.
päivänä kesäkuuta 1966. Ulkoasiainministeri Ahti Karjalainen oli matkustanut rajalle vieraita vastaanottamaan ja toivottamaan heidät tervetulleiksi
Suomeen.
Helsingin asemalla olivat presidentti ja rouva Kekkonen vieraitaan vastassa. Virallisten vastaanottoseremonioiden ja kunniakomppanian kuuluvan
tervehdyksen jälkeen ajettiin Presidentinlinnaan, jonne vieraat majoittuivat.
Väkijoukko asemalla ja katujen varsilla tervehti vieraita. Pääministerin seurueen mukana saapui myös varaulkoministeri Vasili Kuznetsov. Tulopäivänä
pääministeri Kosygin ja varaulkoministeri Kuznetsov kävivät tervehtimässä
presidentti Urho Kekkosta. Samoin valtioneuvostossa tapaamassa pääministeri Rafael Paasiota. Ulkoasiainministeriössä he kävivät myös keskusteluja
ulkoministeri Karjalaisen kanssa.
Illansuussa alkoivat keskustelut presidentti Kekkosen kanssa. Näihin osallistuivat myös pääministeri Paasio ja ulkoministeri Karjalainen. Matkan jälkeen levänneille vieraille alkoi tiukka vierailuohjelma tiistaina kello 9 aamulla, jolloin laskettiin punavalkoinen seppele presidentti Paasikiven haudalle Hietaniemessä. Sieltä siirryttiin eduskuntataloon tutustumaan kansanedustuslaitoksemme tiloihin ja työskentelyyn. Molemmat varapuhemiehet
Paavo Aitio ja Veikko Kokkola toimivat oppaina. Kello 10.30 jatkuivat presidentti Kekkosen kanssa edellisenä iltana aloitetut keskustelut Presidentinlinnassa. Ne venyivät odotettua pidempään. Keskusteluissa tulivat esille erikoisesti maittemme väliset kauppasuhteet. Seurue myöhästyi hieman Suomenlinnan ohjelmasta.
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Rouva Kosyginan seurassa oli rouva Karjalainen, kun he tutustuivat Kätilöopiston sairaalaan. Laitoksen siisteys ja puhtaus sekä siellä vallinnut viihtyisyys saivat vieraalta tunnustusta.
Helsingin kaupunki tarjosi lounaan Suomenlinnassa ravintola Walhallassa
139 vieraalle. Aurinkoinen sää suosi Suomenlinnan matkaa. Se houkutteli
myös seurueen kävelylle Kustaanmiekalta kohti Susisaarta ohi vanhojen
vallien ja järeiden tykkien. Vieras ja presidenttimme saivat yllättävää kävelyseuraa, kun hymyilevä suomalainen pikkutyttö ujostelematta liittyi heidän
seuraansa.
Rouva Klavdia Kosyginalla oli Susisaarella erikoistehtävä suoritettavanaan.
Hän kastoi Valmetin telakalla valmistumassa olevan puutavara-aluksen
Tampere-nimiseksi ja tekikin sen sellaisella tarmolla ja taidolla, että laivan
keulaan lyömästään shampanjapullosta pärskeet roiskuivat sekä hänen itsensä että presidentti Kekkosen päälle. Kastetoimitusta seuranneella yleisöllä oli hauskaa, varsinkin kun presidenttimme tyytyväisen näköisenä sanoi:
"Ei päivää ilman shampanjaa." Rouva Kosygina oli turhan päiten ennakkoon
huolestunut kastetoimituksen onnistumisesta.
Tapansa mukaan presidentti Kekkonen toi esille eri tilanteissa tunnelmaa
vapauttavia ajatuksiaan. Historiaan kuuluvan tykin pyöräparin luona ne kohosivat aina kuuhun ja Venukseen saakka. Laivan tultua kastetuksi seurue
palasi Eteläsatamaan. Laivalla luovutettiin kummille tavanomainen lahja,
Björn Weckströmin suunnittelema kultainen rannerengas.
Illalla tarjosi pääministeri Paasio päivälliset valtioneuvoston juhlahuoneustossa. Vierailun herättämää huomiota todisti Helsinkiin saapuneen ulkomaisen sanomalehtimiesten joukko. Ministeri Osmo Orkomies piti heitä tilanteen
tasalla. Hän selosti kahteen eri otteeseen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa
käytyjä keskusteluja.
Keskiviikkona 15. päivänä tutustui pääministeri Kosygin suomalaiseen
teollisuuteen Suomen kaapelitehtaalla Båtvikissa ja Suomen Sokerin tehtailla Kantvikissa. Autokolonamme lähti liikkeelle Presidentinlinnasta keskiviikkona kello 9 aamulla. Ensimmäisessä autossa istuivat pääministerit
Kosygin ja Paasio tulkkinaan presidentin tulkki Loikkanen. Vanha Neuvostoliiton kaupan veteraani ”Nalle” Westerlund otti seurueineen vieraat vastaan
Kaapelitehtaalla ja vei välittömän ja ystävällisen tunnelman vallitessa läpi
tehtaan esittelyn. Vuorineuvos Gunnar Hernberg oli vastaanottamassa vieraitaan Suomen Sokerin uudella tehtaalla. Tätä korkean tason vierailua olisi
voinut pitää vaikka tehtaan vihkiäisjuhlana, sillä tehdas vihittiin virallisesti
käyttöön vasta syksyllä. Pääjohtajan valvovan silmän alla vietiin hyvin suunniteltu vierailukierros läpi kommelluksitta.
Rouva Kosygina yhdessä rouva Kekkosen kanssa tutustui tehtaan asuntoalueeseen. Lasten leikkejä katsellessaan hän kertoi kahdesta lastenlapsestaan, joista toinen on jo teini-iässä. Suomen Sokeri Oy tarjosi lounaan, jonka
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jälkeen palasimme takaisin Helsinkiin. Insinöörikoulutuksen saanut pääministeri Kosygin piti molempia näkemiään teollisuuslaitoksia alansa huipputasoa edustavina.
Kello 17 oli vastaanotto Neuvostoliiton suurlähetystössä. Vieraita oli 800,
joten täyttä oli. Pääministeri ja rouva Kosygin olivat vastaanotolla parin tunnin ajan, samoin presidentti ja rouva Kekkonen. Illalla kello 22 lähtivät vieraat suomalaisen matkaseurueen kanssa Helsingin rautatieasemalta erikoisjunalla Ouluun. Matkalle lähtiessäni olin ottanut mukaan 8 m/m kaitafilmikameran, jolla toivoin voivani ikuistaa matkan tapahtumia.
Hyvin nukutun yön jälkeen saavuimme Oulun asemalle kello 9.30. Torvisoittokunta kajautti säveleensä saapumisemme kunniaksi ja kaupunki lausui
vieraansa tervetulleiksi. Ohjelmassa olivat aamupäivällä kierrokset Typpi
Oy:n ja Oulu Oy:n tehdaslaitoksilla sekä puolen päivän aikaan Oulun kaupungin tarjoama lounas hotelli Tervahovissa. Typpi Oy:n laitoksia esittelivät
hallintoneuvoston puheenjohtaja Uuno Takki ja vuorineuvos Jaakko Lehmus.
Tekniikka kiinnosti pääministeri Kosyginia ja Typpi Oyn laitoksissa löytyi
paljon mielenkiintoista. Oman huomionsa sai osakseen Typpi Oy:n laajalle
ulottuva tutkimustoiminta.
Kolmekymmentä vuotta täyttänyt Oulu Oy oli valmistautunut vierailuun
laatimalla sekä suomen että venäjän kielellä selostuksen yhtiöstä ja sen toiminnasta. Se jaettiin saapuville vieraille. Oulu Oy:n palveluksessa oli lähes
2 500 henkeä ja sen selluloosatehtaan tuotanto ylitti 250 000 tonnia vuodessa. Yhtiön osakkeista omisti Kajaani Oy 49 %, valtionyhtiö Veitsiluoto Oy
49 % ja Suo-men Pankki 2 %. Raaka-aineen hankinta-alueena oli PohjoisSuomi. Myös Neuvostoliiton puolelta oli saatu puuta autokuljetuksilla.
Kun miehet tutustuivat teollisuuteen, oli rouva Kosyginalla ja hänen seurueellaan ohjelmassa käynti Alkupuiston lastentalossa. Lastentaloa esitteli
Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Jori Rissanen. Tervetulotoivotusten yhteydessä ojensi kaksi pikkutyttöä kukkakimppunsa vieraille. Erikoisesti kiinnosti rouva Kosyginaa uusi käytössä oleva opetuskokeilu, jossa lapset saavat
oppia lukemisen ja kirjoittamisen jo ennen kouluikää. Aikanaan teollisuuden
palveluksessa työskennellyt pääministerin puoliso tunsi myös kiinnostusta,
tervaporvareista puhuttaessa, vanhan ajan hautatervan valmistukseen tervahaudan rakentamisesta alkaen. Museossa hän lausui kauniita sanoja siitä
tavasta, millä seudun historiaa oli esitetty. Hän alleviivasi vielä lähtiessään
kaikessa tässä ilmenevän rakkauden kotiseutua kohtaan.
Torstaina iltapäivällä jatkui matka autoilla Raaheen. Ensimmäisessä autossa istui presidentti Kekkonen pääministeri Kosyginin kanssa. Aurinko paistoi ja kaikesta näki, että Suomi halusi osoittaa ystävyyttään ja vieraanvaraisuuttaan. Autojono pysähtyi Raahessa Pekan torille, missä vieraat toivotettiin tervetulleiksi Raaheen. Kukkaistervehdykset ja muistolahjat eri vierai-
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lupisteissä osoittivat vastaanottajien ystävällisyyttä ja arvonantoa yhdelle
naapurimaamme johtajista puolisoineen.
Sanomalehti Raahen Seutu kirjoitti etusivullaan suurikokoisten Kekkosen
ja Kosyginin kuvien yhteydessä: ”Valtiovierailun suuntautuminen tänne
osoittaa, miten suuren merkityksen Neuvostoliiton hallitus ja sen päämies
antavat Neuvostoliiton osallistumiselle Rautaruukki Oy:n laajan raudanjalostustehtaan toteuttamiselle. Kuten tunnettua, nyt jo lähes kaksi vuotta
toiminnassa olleen masuunilaitoksen pääkoneistot on toimitettu ja rakenteilla olevan terässulaton pääkoneistot toimitetaan Neuvostoliitosta. Neuvostoliittolaiset suunnitteluelimet, koneenrakentajat, asentajat ja käyntiinpanijat ovat merkittävällä tavalla osallistuneet hankkeen toteuttamiseen."
Rautaruukki Oy:n rakenteilla oleva terästehdas oli varsinainen vierailun
kohde. Kuten tunnettua, oli Neuvostoliitto toimittanut pääkoneistot terästehtaaseen sekä ollut mukana suunnittelussa huomattavalla panoksella.
Sainkin tästä hyvän keskustelun aiheen, kun junamatkalla Helsingistä Ouluun keskustelimme varaulkoministeri Vasili Kuznetsovin kanssa Neuvostoliiton ja Suomen välisen kaupan kehittämisestä. Neuvostoliitosta on ostettu Rautaruukki Oy:n mustan metallurgian korkeatasoinen tekniikka ja
koneistot. Vastavuoroisen kauppamme tasapainottamiseksi uskoisin meillä
olevan vuorostaan korkeatasoista teknologiaa tarjottavana Neuvostoliiton
värimetallurgiselle teollisuudelle.
Varaulkoministeri Kuznetsov sanoi tuntevansa värimetallurgiaa ja kysyi,
mitä tarkoitan tällä korkeatasoisella teknologialla. Kerroin hänelle Outokumpu Oy:n maailmalla patentoidusta liekkisulatusmenetelmästä ja sen
pääperiaatteesta: "Otamme siinä energiaa sulatusprosessia varten hienoksi
jauhetusta rikasteesta." Asia tuntui todella kiinnostavan naapurimaamme
varaulkoministeriä. Keskustelumme jatkui pitkään. Palasimme siihen vielä
seuraavana aamuna ennen Helsinkiin saapumistamme. Luulen tämän keskustelumme olleen eräänä alkusysäyksenä siihen, että Siperian suuren
Norilsk-projektin miljarditilaus aikoinaan saatiin Outokumpu Oy:lle.
Neuvostoliitosta Raaheen Rautaruukki Oy:n terästehtaan koneiden asentamista suorittamaan saapuneet ammattimiehet olivat pääministeri Kosyginin
kiinnostuksen kohteena. Kierrellessämme tehdasalueella hän jutteli miesten
kanssa ja tiedusteli töiden edistymistä. Kuultuaan kaiken edistyvän suunnitelmien mukaisesti hän hymyili tyytyväisenä. Tyytyväisenä hymyili myös
Rautaruukin vuorineuvos Helge Haavisto ja johtaja Toivo Härkönen, joka oli
kantanut varsinaisen helteen rakennus- ja asennustöitä läpivietäessä.
Pääministeri Kosyginille esiteltiin vielä työntekijöiden asuntoaluetta. Asunnoissa käytiin myös sisällä, oikein paikan päällä katsomassa, miten "teräsmiehet" perheineen Raahessa elivät. Kiertokäynnin aikana vieras otti mielellään yhteyttä myös nuoremman polven edustajiin. Asuntoalueella hän keskusteli 5-vuotiaan Anja Jokisen ja 7-vuotiaan Esa Järvisen kanssa. Heidän
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isänsä olivat parhaillaan Neuvostoliitossa Krivoi Rogissa konetoimittajan
koulutettavina. He saivat ennakkoon perehtyä tehtaan uuteen koneistoon ja
sen toimintaan. Pääministeri lupasi viedä terveiset isille Neuvostoliittoon.

Koetin käyttää filmikameraani matkan aikana, mutta kaikissa tilanteissa se
ei tuntunut sopivalta, joten moni hyvä tilanne jäi ikuistamatta.
Kun Rautaruukki Oy:ssä oli käyty ohjelman pääkohdat läpi, totesi presidentti Kekkonen: "Nyt olemme ansainneet kunnon löylyt koko joukko." Lähdimme autoilla kohti Kalajoen matkailuhotellia, missä oli varattu päivähuoneet seurueellemme. Tarkoitus oli, että jatkamme illalla kello 10 jälkeen
matkaa erikoisjunallamme takaisin Helsinkiin. Kalajoen kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Uuno Rahko ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Uuno Välimaa odottivat matkailuhotellin edessä korkeita vieraita. Seurasi kättely ja
ystävälliset tervetulotoivotukset.
Ja sitten se saunamatka.
Sauna sijaitsi muutaman sadan metrin päässä matkailuhotellista tasaisen
rantahietikon tuntumassa aivan meren äärellä. Lähdimme alkumatkasta liikkeelle autoilla, mutta loppumatkan hietikolla kävelimme. Aurinko paistoi tyynen merenpinnan yli luoden siihen oman häikäisevän vanansa. Kesäinen merimaisema oli parhaimmillaan. Näin tuntui olevan tunnelma myös rantasaunaa lähestyvällä joukolla. Heitimme takit päältämme ja kannoimme niitä olkapäillämme, sillä auringon lämpö alkoi tuntua. Saunassahan saadaan kunnon löylyt ja meressä virkistytään, nousi ajatus mieleen tarpoessamme kohti
saunaa. Kieltämättä nousi kylmä olutpullo myös mieleen kuumuuden kuivatessa kurkkuani.
Mutta kuinkas kävi. Saunajuomaksi oli kyllä matkan järjestäjien taholta tilattu hyvää suomalaista olutta, mutta säännökset olivat Kalajoella niin tiukat,
että alkoholia sisältävien juomien tarjoaminen matkailuhotellin ulkopuolella
voitiin sallia vain nimismiehen erikoisluvalla. Tämä siitäkin huolimatta, että
matkailuhotellilla oli oikeudet alkoholijuomien tarjoiluun. Kunnan omistaman saunan osalta saunaoluen tarjoilulupa Tasavallan presidentille ja suuren
naapurimaamme pääministerille sekä heidän seurueilleen käsiteltiin kunnanvaltuustossa. Ratkaisun saaminen oli pitkän keskustelun jälkeen ratkaistava
äänestyksellä. Vain yhden äänen enemmistöllä saatiin aikaan päätös, että
kuudelle saunojalle saatiin viedä matkailuhotellista pullo olutta saunojaa
kohden. Nämä kuusi henkilöä olivat ilmeisesti presidentti Kekkonen, pääministeri Kosygin, varaulkoministeri Kuznetsov, ulkoministeri Karjalainen,
kauppa- ja teollisuusministeri Salonen ja presidentin adjutantti Levo. Mutta
saunomassa olivat myös vuorineuvos Haavisto, johtaja Härkönen sekä tulkit,
joten saunojien joukko nousi kymmeneen. Lämpimästä aurinkoisesta päivästä johtuen miehet maistelivat olutta ja tilanne alkoi näyttää uhkaavalta jo ennen löylyyn menoa.
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Sauna oli hyvin lämmitetty ja hiki nousi pintaan antaen hyvän pohjan vihtomiselle. Vihtomisen jälkeen sanoi presidentti Kekkonen lähtevänsä vieraansa kanssa mereen uimaan. Höyryävät ilkosillaan olevat miehet astuivat
ulos saunan kuistille ja lähtivät astelemaan kohti vedenrajaa. Noin 150 metrin päässä poliisiketjun takana ollut valokuvaajien ryhmä näki tilaisuutensa
tulleen. He ryntäsivät läpi poliisiketjun ja lähtivät kameroineen juoksemaan
kohti saunaa. Tämä häiriö huomattiin saunalla ja uimaan matkalla olijoita
varoitettiin vaarasta. He kääntyivät ja palasivat saunan pukuhuoneeseen.
Pääministeri Kosyginin huumorintajua osoitti hänen toteamuksensa hymy
suupielessä käsiään levitellen: ”Mitähän maailman lehdistö olisi sanonut tällaisesta kuvasta?” Kuri ja järjestys palautettiin Kalajoen hietikolla ja valokuvaajat häädettiin pois ranta-alueelta saunojia häiritsemästä.
Uinti meressä piristi, mutta yleistä hämmästystä koko seurueessa herätti
se, että kuuden olutpullon lisäksi enempää olutta ei saunalle saatu. Ravintola
ilmoitti kohteliaasti, että lupa on nimismieheltä vain kuudelle pullolle olutta,
joten lisälähetystä ei voida toimittaa. No olut loppui ja osa saunojista jäi vaille
saunaoluttaan Kalajoen matkailuhotellin rantasaunassa. Oli siinä tunnetulla
paikkakunnan kansanedustajalla Kinnusella selittämistä, kun saunojien joukko palasi. Joku tiesi kertoa Kinnusen olevan periaatteiltaan raittiusmiehen.
Paljon on asioiden muututtava Kalajoella, jos aiotaan matkailuhotellia menestyksellä pyörittää, tuumivat saunojat.
Matkailuhotellin kaunista ruokasalia valaisi laskevan auringon punertava
valo. Orvokit ja kielot koristivat ruokapöytiä. Ulkona olivat sireenit ja pihlajat
puhjenneet kukkaan ja niiden tuoksu leijaili sisään avoimista ikkunoista.
Ruokalistalla oli raahelaiseen tapaan valmistettua siikaa, marinoitua häränfileetä ja jälkiruokana lakkoja kermavaahdon kanssa. Juomat olivat myös parhaasta päästä, ryyppynä suomalaista vodkaa. Tämä sai olutjupakan unohtumaan, ja tunnelmaa ruokapöydän ympärillä täydensi mereen punertavana
pallona laskeva aurinko.
Presidentti Kekkonen piti lämminhenkisen puheen ystävyyden ja rauhan
merkityksestä, mutta samalla myös henkilökohtaisen kanssakäymisen ja
luottamuksen tärkeydestä naapureiden kesken. Hän luovutti pääministeri
Kosyginille lahjanaan kalastusvälineet. Pääministeri Kosygin kiitti kauniilla
sanoilla ja sanoi vaimonsa kanssa nauttineensa Suomen matkastaan. He ovat
nähneet paljon mielenkiintoista, josta riittää ajatuksia ja keskustelua pitkälti
eteenpäin. Kauniimpaa ilmaa tuskin olisimme osanneet toivoakaan, hän sanoi
merelle aukeavaa maisemaa kädellään osoittaen.
Puheita kuunnellessa tuli mieleeni ajatus, että korkean tason ystävyyden
siteet ovat tämän matkan aikana taottu entistä lujemmiksi. Haikein mielin
jätimme Kalajoen matkailuhotellin ja kiiruhdimme asemalle, mistä erikoisjunamme lähti puoli yhdentoista aikoihin kohti Helsinkiä. Uni maistui matkamiehille ja seuraavana aamuna kello l0 saavuttiin Helsingin asemalle.
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Kotimatkalle Moskovaan pääministeri ja rouva Kosygin lähtivät lentäen
Seutulan lentokentältä lauantaina 18. päivänä kesäkuuta. Presidentti Kekkonen rouvineen oli vierastaan saattamassa. Virallisten lähtöseremonioiden
jälkeen seurasivat vielä lämpimät kädenpuristukset.
Onnistuneesta valtiovierailusta jäi mukana olleelle unohtumattomat muistot sekä värifilmi, jonka kohtalosta hieman myöhemmin. Neuvostoliiton suurlehdet Pravda ja Isvestja selostivat vaitiovierailua ja kommentoivat suomalaisten lehtien kirjoituksia vierailun eri vaiheista. Myös Pohjoismaissa oli
osoitettu erikoista mielenkiintoa pääministeri Kosyginin Suomen vierailua
kohtaan. Suuren sanomalehtimiesjoukon kautta levisivät uutiset laajan lukijajoukon tietoon eri puolille maailmaa.
Pohjoiseen tehdyn matkan aikana kuvasin viisi rullaa 8 m/m värifilmiä,
joista kokosin leikkaamalla ja tekstittämällä "dokumenttifilmin" pääministeri Kosyginin vierailusta. Paljon hyviä tilanteita oli matkalla jäänyt kuvaamatta, erikoisolosuhteet oli otettava huomioon filmikameraa käyttäessään.
Presidentti Urho Kekkonen matkusti hieman myöhemmin Neuvostoliiton
presidentin Leonid Bresnevin kutsumana linnustamaan Volgan suistolle. Joitakin aikoja hänen saapumisensa jälkeen saimme vaimoni kanssa kutsun Presidentinlinnassa järjestettäville päivällisille, joiden yhteydessä esitettäisiin
metsästysmatkalla otettuja diakuvia. Tiedustelin presidentti Kekkoselta, sopisiko samassa yhteydessä katsoa myös pääministeri Kosyginin vierailun yhteydessä matkalla ottamani värifilmi. Hän oli kiinnosunut näkemään filmin.
"Eiköhän se muitakin kiinnosta", sanoi Kekkonen ja niin otin filmin sekä projektorin mukaan päivällisille lähtiessämme.
Linnan mittasuhteisiin katsoen pienen päivällisseurueen kokoontuessa yhteen metsästyksen ja vierailujen merkeissä loi isäntäväki iltaan vapautuneen
tunnelman heti alusta lähtien. Eversti Urpo Levo, joka oli ollut mukana metsästysmatkalla, hoiti kuvien esittelyn. Metsämiesten saaliista päätellen lintukanta Volgan suistolla on runsas. Suosionosoitukset seurasivat esitystä.
Presidentin adjutantin johdattelu illan ohjelmassa jatkui hänelle tavanomaiseen joustavaan tyyliin, sopivasti tarttuvaa huumoriaan viljellen: "Sitten
seuraa suomalaisen filmin vuoro. Mehän tiedämme kaikki, kuinka suurissa
taloudellisissa vaikeuksissa elokuvien tuottaminen Suomessa tällä hetkellä
kamppailee. Seuraavassa näemme kustannusten säästämisestä elävän esimerkin. Neuvostoliiton pääministerin Suomen vierailun matkaosasta on tehty dokumenttifilmi. Käsikirjoituksen on tehnyt Olavi Salonen, filmin on kuvannut Olavi Salonen, sen on leikannut ja tekstittänyt Olavi Salonen ja filmin
esittää Olavi Salonen. Filmiyhtiö ei ole ilmoittanut toimintansa jatkamisesta.”
Projektori käynnistyi. Filmissä näimme välähdyksiä matkalta alkaen Oulun
asemalla torvisoiton säestyksellä suoritetuista vastaanottoseremonioista.
Filmin päähenkilöinä esiintyivät vapaasti ja luontevasti Aleksei ja Klavdia
Kosygin. Suosionosoitukset seurasivat esitystä.
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Keskustellessamme ilmaisi presidentti Kekkonen kiinnostuksensa filmiin.
Kun huomasin tämän, välähti mieleeni eräs ajatus. "Voitaisiinko ajatella, että
vierailun isäntänä lähettäisit filmin uuden vuoden lahjana pääministeri
Aleksei Kosyginille muistona yhteisestä matkasta. Esittämiseen sopiva projektori olisi ehkä paikallaan panna myös mukaan matkaan", tiedustelin presidentti Kekkoselta. Näin meneteltiin. Jälkeenpäin annoin tälle ajatukselle ja
sen toteuttamiselle suuren arvon, sillä matkalla mukana ollut pääministeri
Kosyginin puoliso Klavdia Kosygina kuoli vajaa vuosi matkan jälkeen. Filmissä oli useita kuvia hänestä sekä yksin että yhdessä puolisonsa kanssa.
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Finn Finland -kampanja
Yleisradion ohjelmasarjassa Suomen länsiviennistä kerrottiin lokakuun 9.
päivänä 1986 vientimme Englantiin vähentyneen. Eräänä syynä pidettiin
pätevien vientimiesten puutetta sekä vähäistä Suomen tuntemusta ostajien
keskuudessa. Uuden vientimiespolven kasvattamista pidettiin eräänä ratkaisuna.
Saman Yleisradion ohjelmassa oli kahta päivää aikaisemmin tieto, että naapurimaamme Ruotsin markkinoilla suomalaiset tuotteet ovat tunnettuja ja
ovat säilyttäneet Finn Finland -kampanjalla 20 vuotta sitten saavutetun laatumaineen. Ansio tästä kuuluu osaltaan valtion tuella järjestetylle Finn Finland -kampanjalle, mutta huomattavalta osaltaan myös yrityksille, jotka
täydellä innolla lähtivät mukaan kampanjaan.
Finn Finland -kampanja aloitettiin vuonna 1966 ja se jatkui vielä seuraavana vuonna. Toukokuun 27. päivänä virkaan astuneen Rafael Paasion ensimmäisen hallituksen kauppa- ja teollisuusministerinä totesin heti alkuvaiheessa tehtäviin perehtyessäni Suomen kauppa- ja maksutaseen olevan
korjaamisen tarpeessa. Valuuttavaranto oli myös supistunut hälyyttävästi.
Vuoden 1965 kauppataseemme oli ollut noin 700 miljoonaa silloista rahaa
tuontivoittoinen ja vuoden 1966 viiden ensimmäisen kuukauden tuontienemmyys oli 471,5 miljoonaa markkaa.
Vientiimme oli saatava vauhtia. Eteen nousi kuitenkin kysymys siitä, mistä
saadaan riittävästi kielitaitoisia ja kokeneita vientimiehiä. Keskustelin asiasta
Ulkomaankauppaliiton sekä eri yritysten vientitoiminnassa mukana olevien
henkilöiden kanssa. Totesimme käytännöllisen vientityössä mukanaolon tarpeellisuuden saadun teoreettisen koulutuksen jälkeen. Samalla tuli esille
myös käytännöllisen kielitaidon puute. Vähitellen vahvistui ajatus käytännölliseen vientityöhön liittyvän tukikampanjan järjestämisestä.
Vientiasian oli ottanut esille myös Suomenmaa pääkirjoituksessaan elokuun 21. päivänä 1966: "Kauppa- ja teollisuusministeri Olavi Salonen tuntuu
olevan erikoisen kiinnostunut ulkomaankaupasta ja sen kehittämisestä, ainakin niiden puheiden perusteella, joita hän on viime aikoina pitänyt. Äskettäin
pitämässään puheessa hän ehdotti, että vientipiirien ja valtiovallan välillä olisi järjestettävä neuvottelu viennin edelleen kehittämiseksi.
Ehdotus on tietysti hyvä, mutta jossain määrin myöhässä. Jo viime keväänä
Virolaisen hallituksen toimesta asetettiin erityinen vientineuvottelukunta,
jossa valtiovallan edustajien lisäksi ovat mukana kaikki tärkeimmät vientipiirit ja jonka tehtävänä on laatia suosituksia viennin edistämiseksi. Vientitoimikunta, joka on ulkoministeriön alainen – ulkoministeriön kauppapoliittinen osastohan yleensä vastaa ulkomaankaupasta – on pannut käyntiin
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selvitykset maksu- ja kauppataseen tasapainottamiseksi, missä toimenpiteet
viennin edistämiseksi näyttelevät keskeistä osaa.”
Kolmekymmentä vuotta käytännön liike- ja teollisuuselämässä olleena olin
ehtinyt olla mukana useiden eri komiteoiden ja työryhmien työssä. Tiesin kokemuksesta, että asioihin syventyminen niissä vei oman aikansa. Laajan neuvottelukunnan eri mielipiteiden yhteen sovittaminen vaati puheenjohtajalta
usein erikoista taitoa.
Katsoin, ettei ollut aikaa hukattavana. Kauppa-ja teollisuusministeriön tehvänä on huolehtia maan teollisen ja kaupallisen toiminnan kehityksestä ja
luoda sille edellytykset. Neuvottelukunta ei nyt riittänyt, tarvittiin nopeampia toimenpiteitä. Kampanja-ajatusta kehiteltiin edelleen. Erikoisen selvittelyn kohteeksi otettiin naapurimaamme Ruotsin markkinat, joille vientimme oli tuontia huomattavasti pienempää.
Suomalaisilla tuotteilla oli Ruotsissa heikon laadun maine ja sen korjaamiseen uskoimme olevan hyvät mahdollisuudet. Myös kielitaito näytteli omaa
osaansa silloin, kun tehtiin lopullinen ratkaisu vientikampanjamme suuntaamisesta Ruotsiin. Onnistunut nimiratkaisu auttoi osaltaan kampanjan nopeaa
vauhdittumista.
Finn Finland -kampanja Ruotsissa pyrki monin erilaisin toimenpitein herättämään huomiota ja mielenkiintoa Suomeen ja suomalaisen teollisuuden
tuotteisiin. Suomalainen laatu otettiin erikoisesti esille toimenpiteitä ja ohjelmaa suunniteltaessa. Naapurimaa Suomi olisi edullinen hankintamaa ruotsalaisille kuluttajille tavaroita hankkivalle kaupalle.
Suomalaiselle teollisuudelle oli tällöin myös korostettava oikeaa vientiajattelua. Vienti ei voi olla vain tehtaan ylituotannon markkinointikanava.
Sen on alun perin liityttävä tehtaan tuotannon suunnitteluun. Se auttaa tehdasta pitempiin tuotantosarjoihin ja alentaa kiinteiden kustannusten osuutta tuoteyksikköä kohden. Näin paranee yrityksen kilpailukyky ja myös taloudellinen kannattavuus.
Keskustelin Finn Finland -kampanjasta myös pääministeri Rafael Paasion
kanssa ja selostin mittasuhteita, joissa käsitykseni mukaan kaikki siihen liittyvät eri toimenpiteet oli tarkoitus viedä läpi. Mainitsin mm. cocktailtilaisuuden järjestämisestä suomalaisilla jäänsärkijöillä Tukholmassa, jonne uskoin
saavamme myös Ruotsin teollisuuden ja kaupan johtohenkilöitä. Esillä oli
ollut myös ajatus Suomen tasavallan presidentin osallistumisesta. Ruotsin ja
Suomen teollisuus- ja liikemiespiirien huipputason yhteinen esitelmä- ja keskustelutilaisuus oli suunnitelmissa. Toivoin pääministeri Paasion tulevan puheenvuoron käyttäjäksi yhteisessä lounastilaisuudessa. Pienen suostuttelun
jälkeen hän lupautuikin lounaspuheen pitäjäksi. Suomen teollisuuden osallistuminen Pyhän Erikin messuille tapahtui elintarvike-, tekstiili- ym. teollisuuksien omilla osastoilla pääasiassa vientiin sopivien tuotteiden esittelynä
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sekä selvittelynä laadun hyväksi tehtävän tuotekehittelytyön että tutkimustyön merkityksestä.
Tukholman jälkeen oli tarkoituksena laajentaa Finn Finland -kampanja eri
kaupunkeihin mm. Göteborgiin ja Malmöön.
Pääministeri Paasion saaman information jälkeen otin asian esille hallituksessa. Korostin erikoisesti sitä, että Finn Finland -kampanja rakentui monista eri tilaisuuksista ja niihin liittyvistä tekijöistä. Tarkoituksena oli antaa
ruotsalaisille kampanjan pohjaksi myönteinen yleiskuva koko Suomesta, eikä vain sen teollisuudesta ja kaupasta. Kokonaisohjelmaan kuuluivat sekä
kulttuurielämämme että korkealla tasolla olevan taide-elämämme esittelyt ja
näytännöt.
Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi esitykseni ja hyväksyi samalla myös
periaatteen valtion osallistumisesta sen kustannusten kattamiseen. Vuonna
1966 käytettiin Finn Finland -kampanjan rahoitukseen valtion varoja noin
miljoona markkaa.
Myös Suomeen tapahtuvan tuonnin kytkeminen mukaan kauppataseemme
tasapainottamiseen tuli esille. Seuraavassa ote Helsingin Sanomille 11.8.1966
antamastani lausunnosta: 'Toisaalta asettaa tuonnin korvaamisen ajatus suuren vastuun myös kotimaiselle teollisuudelle. Sen tulee tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla kehittää tuotteitaan ja tuoteratkaisuissa pyrkiä löytämään
omaa linjaansa. Ulkoa "löydettyjen" tuotteiden jäljittely tai niitä esikuvana
käyttäen suoritettu suomalaistaminen ovat usein halpoja tuoteratkaisuja. Ne
eivät saa muodostua suomalaisen teollisuuden tunnusmerkiksi. Onhan meillä
oma suomalainen ”disainimme”. Ennen kaikkea meidän on luotava sekä kotimaan että ulkomaiden markkinoita varten luottamusta herättävä oma suomalainen laatutuotteemme.”
Tuonnin kokonaisarvo v. 1965 oli 5 266 milj. Jos tässä pystytään saamaan
esim. 10 % supistus, merkitsisi se vuodessa valuuttasäästönä suurempaa
summaa kuin ns. uusvientimme määrän kaksinkertaistaminen vastaavassa
ajassa.
Syytä vakavaan harkintaan on olemassa sekä vientikaupan tehostumisessa
että tuonnin ja kotimaisen teollisuuden kysymystä tarkasteltaessa. Maamme
vientitoiminnan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet kehittyivät eteenpäin
monella taholla. Ulkomaankauppaliitto oli tiiviisti mukana tässä työssä.
Finn Finland -kampanjan valmisteluissa saatiin suurta apua Suomen Tukholman suurlähetystöltä ja suurlähettiläs Ralph Enckelliltä, joka omalla henkilökohtaisella panoksellaan ja hyvillä yhteyksillään vaikutti Ruotsissa vauhdilla valmistellun kampanjan onnistumiseen. Henkilökohtaisesti olen kiitollinen hänen kanssaan käymissä keskusteluissa ja neuvonpidoissa saamistani
asiantuntemukseen perustuneista tiedoista. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari oli myös kiitettävällä tavalla mukana Finn Finland -kampanjan järjestelyssä ja antoi monessa yhteydessä apuaan ratkaisuja tehtäessä.
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Kokonaisuutena katsoen Finn Finland -kampanja oli innolla asioihin tarttuneen suuren suomalaisjoukon yhteinen suurponnistus.
Kuten edellä sanoin, kampanja rakentui laajalle pohjalle. Koko Suomea, sen
talous- ja kulttuurielämää tuotiin esille eri tilaisuuksissa. Ruotsin sanomalehdistö antoi auliisti sivujaan Suomen asialle. Svenska Dagbladet mm. esitteli 22. päivänä syyskuuta 12 erikoissivuillaan Suomea. Tämä esittely liittyi
Finn Finland -kampanjan alkutoimenpiteiden yhteyteen.
”Helsinki tänään” -näyttely avattiin samoihin aikoihin. Siinä esiteltiin suurikokoisin valokuvin Helsingin uutta keskustasuunnitelmaa. Tukholman Konserttitalon pankkisalissa oli Suomen kulttuurirahaston järjestämä näyttely
"Tunnettua ja tuntematonta Suomea". Valokuvaesittelyn taustalla soi tilaisuutta varten sävelletty elektronimusiikki. Avajaisissa olivat Ruotsin kulttuuripiirit hyvin edustettuina.
Esitetyissä lausunnoissa kiinnittivät ruotsalaiset erikoista huomiota kampanjan monipuolisuuteen ja laajuuteen: "Satsningen har varit och är imponerande", kirjoitti mm. eräs Tukholman suurlehdistä pääkirjoituksessaan.
Kampanjajulisteita oli Tukholmassa jaettu myymälöihin noin 5000 kappaletta.
Suomen teollisuus esitteli omassa paviljongissaan monipuolisesti tuotteitaan elo-syyskuun vaihteessa avatuilla Pyhän Eerikin messuilla. Ruotsin ulkoministeri Torsten Nilsson avasi messut ja lausui avauspuheessaan erikoisen
kiitoksen suomalaisille, jotka olivat valinneet messut Finn Finland –kampanjansa kohokohdaksi. Hän viipyi kierroksellaan pitkään Suomen osastolla ja
tutustui maistiaisten muodossa elintarviketeollisuutemme tuotteisiin.
Keskustellessani ulkoministeri Nilssonin kanssa maittemme välisistä kehittämismahdollisuuksista hän totesi, että Suomen suuri näyttelypaviljonki sekä
teollisuuden lukuisat näyttelyosastot korkealuokkaisine tuotteineen ovat antaneet kuvan Suomesta monipuolisena teollisuusmaana.
Ruotsin teollisuuden viennin osalta ulkoministeri Nilsson kertoi, että Ruotsin valtio tukee monin tavoin elinkeinoelämän ponnistuksia tuotannon laajentamiseksi ja viennin tehostamiseksi. Myös tiedotustoiminnalle on annettu
tukea samoin kuin markkinointiponnistuksillekin. Uusia luottokanavia on
avattu vientitoimintaa edistämään. Pyhän Eerikin messujen avajaisia koskevasta selostuksesta seuraavassa lainaus HS 1.9., joka oli väliotsakkeen
"Erhardia odotetaan" jatkona: "Puheensa messujen ulkomaisille osanottajille
tarkoitetussa loppuosassa ulkoministeri Nilsson lausui eräitä huomaavaisia
sanoja kauppaministeri Saloselle suurenmoisesti laaditusta Finn Finland kampanjasta, joka kulminoituu juuri näillä Pyhän Eerikin messuilla." Tässä
yhteydessä hän mainitsi messuille lähipäivinä odotettavan myös Ruotsiin
viralliselle vierailulle saapuvaa liittokansleri Ludwig Erhardia.
Koska ulkoministeri Nilsson ei muiden tehtäviensä vuoksi voinut osallistua
Pyhän Eerikin messujen 250 vieraalle tarjoamalle lounaalle, nähtiin lounas-
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pöydässä kunniavieraan paikalla kauppaministeri Salonen, joka englanninkielisessä ja loppuosaltaan – kuten hyvien ja läheisten naapureiden kesken
on luonnollista – ruotsinkielisessä puheessaan julkitoi vieraiden kiitokset.
Läsnäolleet luonnehtivat kauppaministeri Salosen puheen "loistavaksi menestykseksi".
Myös Uusi Suomi kertoi kuvan kanssa Suomen olleen suurimpana osallistujana Pyhän Eerikin messuilla.
Syyskuun 21. päivänä alkaneen Suomen viikon tapahtumiin kuului aikaisemmin mainittu vastaanotto suomalaisilla jäänsärkijöillä Tarmo ja Sampo.
Alusten kiinnittyminen 22. päivänä syyskuuta viikon ajaksi Tukholman keskustan laituriin sai sadat tukholmalaiset liikkeelle. Teekkareiden orkesterin
esityksille riitti kuulijoita. Sama menestys jatkui teekkareilla vielä tavarataloissa ja Konserttitalon edessä olevalla Heinätorilla, missä kuulijat saivat tutustua myös reippaaseen suomalaiseen humppaan.
Suomalaiset toimittajat olivat kiinnostuksella mukana tiedotustoiminnassa
kotimaan lehdistölle tapahtumien kulusta. Lehdistö puolestaan välitti palstoillaan hyvin tietoa lukijoilleen Finn Finland -kampanjasta ja ruotsalaisten
suhtautumisesta siihen. Helsingin Sanomain toimittaja Maija-Liisa Heini kertoi 26. päivänä syyskuuta Tukholman tapahtumista seuraavasti:
"Kansallisoopperamme baletti-ilta tiistaina Tukholman kuninkaallisessa
oopperassa oli jo maanantaina auttamattomasti viimeistä sijaa myöten loppuunmyyty, asiakas poikineen nähtiin tänään maksamassa Åhlensin tavaratalon maanalaisen elintarvikemyymälän kassajonoissa suomalaisia makkara-,
juusto- ja leipäostoksiaan, kauniit tekstiilimme menevät Tukholmassa kaupaksi kuin kuumille kiville ja jäänsärkijä Tarmon lauteilla käydään jatkuvalla
syötöllä erilaisia suomalais-ruotsalaisia neuvotteluja. Nyt odotetaan vain presidenttipariamme, jonka on määrä saapua tiistai-aamuna kahden päivän vierailulle sinivalkoisissa väreissä kylpevään kuninkaallisen Ruotsin pääkaupunkiin, missä tasavaltamme päämiestä ja hänen puolisoaan odottaa tiivis
minuuttiohjelma. Yhdessä presidenttiparimme kanssa saapuvat tasavallan
kauppaministeri ja rouva Olavi Salonen."
Tasavallan presidentti Urho Kekkonen oli kiinnostuksella mukana jo kampanja-ajatusta suunniteltaessa. Hän oli luvannut saapua Tukholmaan puolisoineen huipentumana koko Finn Finland -kampanjan tapahtumaketjulle.
Myös Ruotsin radion ohjelmaan saatiin asiatietoa naapurimaasta Suomesta.
Radio esitteli presidentti Urho Kekkosen lähikuvassa. Siinä todettiin tasavaltamme päämies "kansanjohtajaksi, jossa on sekä jämeryyttä että charmia ja
joka tarvittaessa turvautuu politiikassaan koviinkin otteisiin". Kekkonen
esiteltiin myös presidentti Paasikiven läheisenä työtoverina. Esittely päättyi
selostukseen presidentti Kekkosen ja hänen puolisonsa tiistaina 27. päivänä
syyskuuta alkavan vierailun ohjelmasta.
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Tiistai syyskuun 27. päivä, joka oli ohjelmaltaan Finn Finland -kampanjan
kohokohta, valkeni aurinkoisena. Jo varhaisina aamupäivän tunteina saapui
presidentti ja rouva Urho Kekkonen seurueineen Arlandan lentokentälle.
Vasttassa oli prinssi Bertil ja pääministeri Tage Erlander sekä suurlähettiläs
ja rouva Ralph Enckell. Prinssi Bertil oli saapunut urheiluautollaan Arlandaan
ja kertoi kuninkaan olevan matkoilla etelässä. Hän toivotti presidenttimme
seu-rueineen sydämellisesti tervetulleeksi ja ilmoitti toimivansa isäntänä
kunin-kaanlinnassa tarjottavalla lounaalla.
Samassa vuorokoneessa saapui myös ryhmä Suomen liike-elämän korkeantason johtohenkilöitä. He osallistuivat Teollisuustalossa järjestettävään Ruotsin ja Suomen talouselämän yhteiseen keskustelutilaisuuteen. Ilman virallisia
seremonioita lähti autojonomme kohti Tukholmaa poliisiauto ja moottoripyörillä ajavat poliisit autojonon kärjessä. Äänimerkit soivat ja suuntana oli
Suomen suurlähetystö Västra Trädgårdsgatanilla, missä presidenttiparimme
asui Tukholman vierailunsa aikana.
Ennen varsinaisen ohjelman alkua tarjottiin suurlähetystössä aamutee. Ensimmäisinä ohjelmakohteina olivat Tukholman suuret tavaratalot. Kierros
alkoi Åhlensilta. Johtajat Gösta Åhlén ja Stig Engel olivat vieraita vastassa ja
toivottivat vieraat tervetulleiksi. Seurueen naisille rouva Kekkoselle, rouva
Saloselle ja rouva Enckellille ojennettiin kauniit kukkakimput tervetuliaistoivotusten yhteydessä.
Presidentti Kekkonen otti rutiinilla tavaratalokierroksen. Hän kokeili keinutuolia, väittäen osaavansa tämän homman, söi hernesoppaa ja hapanimelää limppua sekä suomalaista juustoa ja lakkahilloa. Kansallispuvuissa esiintyvät Östringin sisarukset tervehtivät presidenttiä kauniisti niiaten.
Pubin tavaratalossa kierros jäi hieman lyhyemmäksi. Vastaanottajina olivat
pääjohtaja Hjalmarsson ja isännöitsijä Olle Skoglund. Kiinnostusta herätti
Timo Sarpanevan Ambient-näyttely, missä esiteltiin Sarpanevojen suunnittelemia kankaita ja lasiesineitä. Näyttelytiloiksi oli tavaratalon toisessa kerroksessa varattu usean sadan neliömetrin suuruinen alue. Sen yhteydessä
suomalaiset mannekiinit Lenita Airiston johdolla esittelivät suomalaisen vaatetusteollisuuden uusimpia muotiluomuksia.
Muotia esiteltiin iltapäivällä myös Tukholman kuninkaallisen oopperan tiloissa "musikaalisen muotinäytöksen" merkeissä. Tässä vaiheessa seurueen
naiset erosivat omalle kierrokselleen Kansallismuseoon. Muu seurue jatkoi
tavaratalokierrostaan keskustassa. Näyteikkunoita katsellen eteni matka
Epa-tavarataloon, missä vastaanottajana oli johtaja Bengt Rydman. Hän toivotti vieraansa tervetulleiksi suomen kielellä. Mannekiiniesitys tarjosi silmäruokaa ja elintarvikepuolen maistiaiset tuntuivat vatsassa.
Porkkanamehua maistaessaan totesi presidentti Kekkonen hymy suupielessään: "Olipa hyvää konjakkia." Kangaspuidenkin ääreen presidenttimme
istahti ja sukkulan kuljettua loimien välistä löi hän kuteen tiukkaan kahdella
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perättäisellä lyönnillä kuten vanha kankaankutoja ainakin. Lyhyt poikkeus
suomalaisessa rahanäyttelyssä ennen saapumista NK:n tavarataloon. Ovella
odottivat johtajat Ragnar Sachs, Erik Söderberg ja Arthur Thiel kaunis vaasi
ja orkideat käsissään. Kierroksen ensimäisenä kohteena oli suomalainen
korukokoelma. Korujen suunnittelija Björn Weckström oli paikalla. Hän oli
varsin ilahtunut, kun presidentti Kekkosella todettiin olevan hänen suunnittelemansa kalvosinnapit. Tämä pieni yksityiskohta herätti hilpeyttä varsinkin
lähelle keräytyneessä katselijajoukossa.
Pieni lepohetki ennen Hänen Kuninkaallisen Korkeutensa Hallandin herttuan kuninkaanlinnassa tarjoamaa lounasta. Lounasvieraiden, kolmenkymmenen hengen joukossa olivat mm. pääministeri ja rouva Tage Erlander,
opetusministeri ja rouva Ragnar Edelman, protokollapäällikkö, ministeri ja
rouva Claes von König. Lounas oli taidolla kokoonpantu ja maittava. Tunnetaanhan isäntä, Hallandin herttua, suuresta asiantuntemuksestaan ruokiin
liittyvissä asioissa. Tämä tuli todettua, kun kokeilimme myöhemmin rouva
Salosen häneltä lounaan aikana saamaa silakoiden valmistusreseptiä. Valmistuksen aikana tosin silakoiden kalorimäärä nousi melkoisesti.
Lounaspöydässä kävi keskustelu vilkkaana, eikä se suinkaan liikkunut yksin Finn Finland -kampanjan parissa. Odotettua nopeammin päättyi eräs
mieleen jääneistä yksityiskohdista Tukholman käyntimme ohjelmassa. Lounaan jälkeen valmistauduimme jäänsärkijöille järjestettyyn vastaan ottoon
pientä jännitystä tuntien. Tulisivatko vieraat vastaanotolle jäänsärkijöille?
Tieto presidenttimme mukana olosta antoi kuitenkin uskoa tilaisuuden onnistumisesta.
Olimme varsin tyytyväisiä, kun totesimme kutsuvieraiden joukolla noudattaneen kutsua. Vilkas keskustelu virisi varsin pian ja pienissä ryhmissä saivat
vieraat myös tutustua jäänsärkijän sisuksiin konehuonetta myöten. Jäänsärkijöillä olivat ruotsalaiset kutsuvieraat, joiden joukossa oli mm. kauppaministeri Gunnar Lange, johtaja Jacob Wallenberg sekä johtaja Curt Nicolin
Aseasta, joka edusti myös suomalais-ruotsalaista kauppakamaria. Ruotsin
teollisuusliitto, Vientiteollisuusliitto, suuret pankit ja työntekijäjärjestöt
olivat vieraiden joukossa. Vieraat saivat tilaisuuden tutustua suomalaisen
laivanrakennusteollisuuden erikoisaluksiin. Suomalaisen jäänsärkijän tilaaminen Ruotsiin on jo pidemmän aikaa ollut esillä keskusteluissa.
Vanha ystäväni Merenkulkuhallituksen pääjohtaja Helge Jääsalo lausui keskustelun aikana käsityksenään olevan, että jäänsärkijää [ei] tarvita ainakaan
maittemme välisessä kanssakäymisessä jäitä murtamaan. Jäänsärkijöiden
vastaanotolla oli tarkoituksena ennen kaikkea tarjota mahdollisuus keskusteluille maittemme väliseen kauppaan liittyvissä kysymyksissä. Katseet käännettiin myös tulevaisuuteen. Esille tulivat suomalaisen teollisuuden alihankinnat. Suomalaiselta taholta esitettiin myös harkittavaksi sopivien ruotsa-
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laisten tehdasyksikköjen rakentamista Suomeen. Tällöin vältyttäisiin työvoiman kuljettamisesta yli Ahvenanmeren Ruotsiin.
Suomalaisilla jäänsärkijöilla järjestetyn vastaanoton aika täyttyi ja vieraat
alkoivat hyvästellä isäntiä. Tuntui siltä, että yleinen tyytyväisyys vallitsi. Keskustelujen aikana oli solmittu uusia tuttavuus- ja liikesuhteita. Mutta ennen
kaikkea oli opittu tuntemaan suomalaisia ja toivon mukaan myös opittu luottamaan suomalaisiin kauppasuhteiden rakentajina.
Suomalaisen teollisuuden esittely eri muodoissaan oli yllättänyt maailmalla
mainetta saaneet ruotsalaiset teollisuuspiirit. Jäykät suomalaiset eivät ehkä
olleetkaan niin tuppisuita kuin oli luultu.
Illalla oli Suomen kansallisoopperan baletti-ilta Tukholman kuninkaallisessa oopperassa. Ruotsin hallitus oli järjestänyt baletti-illan jälkeen myöhäisillallisen noin 300 vieraalle. Runsasohjelmainen päivä oli illassa. Hyvin oli
presidenttipari pysynyt mukana tiukassa tahdissa.
Keskiviikkona 28. päivänä syyskuuta presidentti Kekkonen oli mukana
Tukholman V Teknillisten messujen avajaisjuhlallisuuksissa. Ne olivat myös
osa Finn Finland -kampanjasta. Pääkonsuli Ragnar Söderberg avasi messut.
Hän sanoi puheessaan mm. että teollisuuden on kilpailussaan halpaa työvoimaa käyttävien maiden kanssa vastattava koneautomaatiolla, jolloin työvoiman käyttö jää minimiin. Presidentti Kekkosen ja hänen seurueensa lisäksi
oli paikalla pääministeri Tage Erlander sekä Ruotsin hallituksen ministerit
Torsten Nilsson, Herman Kling sekä Ragnar Edelman. Presidentti Kekkosella
riitti vielä kiinnostusta näyttelykierrokseen sekä esillä oleviin teknillisiin laitteisiin ja koneisiin.
Messukierroksen jälkeen seurasi presidentti ja rouva Kekkosen tarjoama
lounas Suomen suurlähetystössä, josta erikoisesti ovat jääneet mieleen lämminhenkiset puheet ja kiitokset vierailusta. Presidenttiparin kotimatka tapahtui keskiviikkoiltana. Saattajien joukkoon kuuluivat myös prinssi Bertil ja
pääministeri Tage Erlander.
Jäimme vaimoni Paulan kanssa edelleen Tukholmaan, sillä seuraavana päivänä oli ohjelmaa sekä päivällä että illalla. Aamupäivällä alkoi Ruotsin ja Suomen korkean tason teollisuus- ja talouselämän johtajien yhteinen neuvonpito
alustuksineen ja keskustelupaneleineen. Keskustelupanelissa olivat Suomen
puolelta mukana vuorineuvokset Stig Hästö ja Björn Westerlund sekä pääjohtaja Mika Tiivola.
Lounaalle oli Suomen pääministeri Rafael Paasio lupautunut saapumaan
lentäen Helsingistä lounaspuheen pitäjäksi. Olin lupaukseni mukaisesti häntä vastassa lentokentällä. Sekä korkeantason tapaaminen että lounastilaisuus vietiin läpi avoimen keskustelun, rakentavan kritiikin ja asioihin ennakkoluulottoman suhtautumisen hengessä.
Talouselämän huippukokouksen puheenjohtajana toimi Ruotsin teollisuusliiton puheenjohtaja Sverre R:son Sohlman, joka rakentavasti, mutta terä-
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västi esitti omia ajatuksiaan. Kokouksen alustuksissa valotettiin maittemme
välisen kaupan ja teollisuuden kehittämismahdollisuuksia asiantuntijoiden
näkökulmasta. Keskustelupaneeli käytti puheenvuoroja vilkkaasti teollisuuden rakennekysymyksen, rationalisoinnin, yhteistyön sekä työnjaon ympärillä.
Puheenjohtaja Sverre R:son Sohlman pohjusti puheenvuoroja lausumallaan
siitä, miksi Suomen vienti Ruotsiin ei ole nykyistä suurempaa. "Ruotsin markkinoilla on raudanluja kilpailu ja suomalaisen markkinoinnin puutteellisuudet." Tämän kuullessani palasivat mieleeni tekijät, jotka vaikuttivat ratkaisevasti siihen, että valitsimme juuri Ruotsin Finn Finland -vienti-kampanjamme
kohteeksi.
Scania Vabis autotehtaan toimitusjohtaja Gösta Nilsson kertoi siitä, miksi
he suorittavat alihankintoja muualta. Ensimmäisenä syynä hän mainitsi sen,
ettei valmistusta ole Ruotsissa. Toiseksi, että tuotantokapasiteetti on riittämätön. Kolmantena ja Suomen kannalta varteenotettavana oli se, että muiden
maiden valmistajat ovat hinnoiltaan halvempia tai tuotteet ovat laadultaan
parempia. Eräänä esimerkkinä hän mainitsi Oy Fiskars Ab:n, joka oli suurin
kuorma-autojen jousien toimittaja Ruotsiin. Toimitukset olivat 45 % kokonaistarpeesta.
Suomen Teollisuusliiton toimitusjohtaja Erik Tuomas-Kettunen totesi puheenvuorossaan, että Suomessa odotetaan teollisuustuotannolta 6 prosentin
nousua ja vienniltä vastaavasti 7 prosentin nousua.
Tavarataloketju Turitz & Co:n toimitusjohtaja Bengt Rydmanin mielestä on
monia suomalaisia yrityksiä, joiden markkinointi on esimerkiksi kelpaavaa.
Mutta toisaalta löytyy myös joukko sellaisia, joiden pyrkimykset Ruotsin
markkinoille ovat olleet ”melko haparoivia". Tarjoukset ovat olleet puutteellisia, samoin tarjouskirjeissä on toivomisen varaa. Suomalainen ammattityöläinen Ruotsin teollisuudessa sai myönteisen lausunnon työtaidostaan ja ahkeruudestaan. Professori Erkki Laurila ei nähnyt olevan mitään esteitä maittemme välillä tutkimustoiminnassa tapahtuvalle yhteistyölle.
Isännöitsijä Britta Baeckman esitti toivomuksen tekstiiliteollisuudellemme:
"Rakentakaa erillinen vientitalo, kuten sveitsiläiset ovat tehneet. Siellä voimme käydä ja tutustua tuotteisiinne ja valita, mitä haluamme ostaa. Olisi mukavaa matkustaa Helsinkiin pari kertaa vuodessa ja samalla tuntea hyötyneensä
matkastaan."
Puheenjohtaja kohotti lopuksi varoittavan sormensa suomalaisille: ”Älkää
luulkokaan, että yksin tällä kampanjalla panette viennin pyörät pyörimään.
Se vaatii vielä paljon määrätietoista työtä yrityksiltänne."
Iltaohjelmaamme kuului Tukholmassa järjestetyn Suomen viikon päättäjäistilaisuus Kaupungintalon Sinisessä aulassa ja Kultaisessa salissa. Vieraita
saapui tilaisuuteen noin 800. Erikoisuutena oli, että illallinen tarjottiin seiso-
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vista pöydistä suomalaiseen tapaan. Oli monia, jotka epäilivät tilaisuudesta
tulevan suuren pannukakun, mutta he erehtyivät.
Näin kirjoitti lehdistömme suurin Helsingin Sanomat viiden palstan selostuksessaan päättäjäisjuhlista: "Kahdeksaansataan nouseva vierasjoukko
täytti torstai-iltana Tukholmassa Finn Finland -kampanjan merkeissä Kaupungintalon Sinisessä aulassa ja Kultaisessa salissa järjestetyn Tukholman
Suomen viikon päättäjäistilaisuuden […] Vieraiden vastaanottajat pääministeri Rafael Paasio, ministeri ja rva Olavi Salonen sekä suurlähettiläs ja rva
Ralph Enckell suoriutuivat kaikella kunnialla kädenpuristusurakasta." Tilaisuudessa edusti Ruotsin hallitusta ministeri Rune Hermansson rouvineen.
Helsingin suurlähettiläs Ingemar Hägglöf rouvineen oli myös vieraiden joukossa.
Pieni episodikin sisältyi illan tapahtumiin. Juuri kun ennen tilaisuuden alkua olimme vaimoni kanssa yhdessä pääministeri Rafael Paasion sekä suurlähettiläs ja rouva Ralph Enckellin kanssa asettuneet kättelyriviin odottamaan vieraiden saapumista, asteli ministeri Rainer von Fieandt luokseni. Hän
pyysi minua ilmoittamaan pääministeri Paasiolle, että hän on valmistautunut
Finn Finland -kampanjan suomalaisen kunniakomitean puheenjohtajana lausumaan vieraat tervetulleiksi ruotsin kielellä. Hämmästyin hieman, koska tiesin pääministerillä olevan taskussaan valmiiksi kirjoitetun tervetuliaispuheen. Puhe oli tarkoitus kääntää kuulijoille ruotsin kielelle.
Menin kertomaan saamani tiedon pääministeri Paasiolle. Hän oli hetken
vaiti ja sanoi sitten omaan rauhalliseen tapaansa: "Pääministeri pitää tervetuliaispuheen ja suurlähettiläs Enckell on lupautunut kääntämään sen ruotsin kielelle". Palasin von Fieandtin luo ja kerroin pääministerin puhuvan. Puhe käännetään ruotsiksi. Ministeri von Fieandt ei kuitenkaan antanut periksi.
"Olen valmistautunut lausumaan vieraat tervetulleiksi ja luovutan sen älkeen
puheenvuoron pääministeri Paasiolle.” Menin uudelleen Paasion luo ja kerroin von Fieandtin tekemästä "kompromissiehdotuksesta". Vastaus tuli pääministeriltä lyhyesti ja terävästi: "Kerro ministeri von Fieandtille, että minä
toivotan juhlayleisön tervetulleeksi." Näin tapahtuikin ja suurlähettiläs
Enckell käänsi puheen ruotsiksi. Illan kuluessa pidettiin kaksi puhetta. Ministeri von Fieandt oli valmistanut juhlatilaisuutta ajatellen historian ajoista alkaneen ja nykyaikaan ulottuneen puheen, joka keskittyi suurelta osalta Ruotsin ja Suomen välisiin kulttuurisuhteisiin.
Ruotsin hallituksen kiitokset laajan ja onnistuneen Finn Finland -kampanjan johdosta sekä kiitokset Suomi-viikon päättäjäisjuhlasta ja maittavasta
ateriasta esitti ministeri Hermansson. Hän sai runsaat suosionosoitukset puheessa käyttämistään suomenkielisistä sanoista. Osataan sitä me suomalaisetkin vieraissa olla kohteliaita. Kaupungintalon juhlissa olivat miehet yleisesti pukeutuneet smokkiin ja naisista osa oli täyspitkissä ja osa lyhyissä juh-
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la-asuissa. Suomalaista naiskauneutta edusti missimme Satu Östring sisaruksineen.
Helsingin Sanomat kertoi juhlasta lukijoilleen: ”Onnistunut juhla, sanoivat
kaikki myöhäistunneilla nautittuaan suomalaisen illallisen herkuista, pyörähdeltyään hilpeästi Ronnie Franckin tahteihin ja rakenneltuaan pitkin iltaa
suomalais-ruotsalaisia siltoja.”
Finn Finland -kampanjaan liittyviä Suomi-viikkoja järjestettiin Ruotsissa eri
kaupungeissa. Olin mukana Tukholman lisäksi Göteborgissa, Malmössä ja
Västeråsissa. Syyskuun 8. päivänä olivat Göteborgin Suomi-viikon avajaiset
kaupungintalon Börsenin juhlasalissa. Paikalle saapuneen edustavan suomalaisten talous- ja teollisuusmiesten joukon lausui tervetulleeksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olle Jansson.
Kaupunkikuvassa näkyi Finn Finland -kampanjan tunnuksia sekä Suomen
lippuja. Kaupoissa olivat suomalaiset tuotteet etualalla. Suomen Ulkomaankauppaliiton kansliapäällikkö Runar Kockbergin vastuulla olivat Göteborgin
Suomen-viikon järjestelyt ja hän oli onnistunut tehtävässään parhaimmat
kiitokset ansaitsevalla tavalla. Hänen ja Ulkomaankauppaliiton toimitusjohtajan Lennart Henrikssonin kanssa oli yhteistyö koko kampanjan ajan sujunut kitkatta ja tuloksellisesti.
Avauspäivä päättyi Lorenzbergin ravintolassa tarjoamiini päivällisiin. Vieraita oli 70. Ennen päivällistilaisuutta oli informatiotilaisuus lehdistölle. Vastasin lehdistön tekemiin kysymyksiin ja selostin maittemme väliseen kauppaan liittyviä kysymyksiä. Göteborgin kaupunki oli järjestänyt iltapäivällä
vastaanoton, jossa oli tilaisuus kiittää Göteborgin kaupunkia Finn Finland kampanjalle sekä Suomelle osoitetusta myötämielisyydestä.
Malmön kaupunki liittyi myös Finn Finland- kampanjan ohjelmaan. Siellä
pidettiin marraskuun alussa yhdestoista "Gumaeliusträffen", joka oli suuren
ruotsalaisen mainostoimiston vuosittain järjestämä esitelmä- ja keskustelutilaisuus ravintola Kungsparkenin tiloissa. Nämä tilaisuudet ovat muodostuneet erittäin suosituiksi esitystensä korkean tason ja avoimen, kriitillisesti
asioiden ytimeen pyrkivien keskustelujen takia. Tällä kerralla oli tilaisuudessa 700 osanottajaa. Pääosan muodostivat skånelaiset teollisuuden ja markkinoinnin asiantuntijat ja johtohenkilöt. Gumaeliuksen järjestämän tilaisuuden
puhujiksi on yleensä pyritty saamaan eri alojen tunnettuja asiantuntijoita.
Tunsin esitteleväni Finn Finland -kampanjaamme sekä maittemme väliseen
kauppaan liittyviä tapahtumia varsin hyvässä seurassa. Ministeri Olof Palme
oli pääpuhujana ja hän tarkasteli mm. rationalisointikysymystä eri näkökulmista. Esityksensä loppupuolella korosti hän myös koulutuksen ja tutkimustyön merkitystä sekä yhteistyötä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän välillä.
Svenska Handelsbankenin varatoimitusjohtaja Eric Lindström toi esille
monia uusia linjoja Ruotsin uudesta kehityksestä. Palveluelinkeinot lisääntyvät ja teollisten työpaikkojen osuus vähenee. Koulutustaso nousee ja tek-
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niikka tulee avaamaan odottamattoman paljon uusia mahdollisuuksia kehitykselle. Tunnettu toimittaja Marianne Höök käsitteli esityksessään naista
mainonnan kentässä. Hän totesi varsin kriitillisessä puheenvuorossaan
miesten johtaman mainonnan olevan sukupuolikysymyksessään varsin
vanhoillisen.
Omassa puheessani kerroin Finn Finland -kampanjan saamasta menestyksestä Ruotsissa. Nyt on työtä viennin hyväksi jatkettava ja pyrittävä käytännöllisiin kauppatoimiin. Ruotsi toi vuoden 1966 kahdeksan ensimmäisen
kuukauden aikana Suomesta 35 % enemmän tavaroita kuin edellisenä vuonna. Optimistina sanoin uskovani Suomen mahdollisuuksiin kaupan lisäämisessä pohjoismaisilla markkinoilla. Kerroin esimerkin savukkeiden viennistä.
Monelle kuulijoista oli varmaan yllätys se, että Suomen vienti vuonna 1965
oli 31 miljoonaa savuketta ja edellisenä vuonna 17 miljoonaa savuketta. Vuoden 1966 ensimmäisen 6 kuukauden aikana on vienti yksinomaan Ruotsiin
ollut 33 miljoonaa savuketta.
Toivoin laajempaa ja tehokkaampaa yhteistyötä pohjoismaisen toimialarationalisoinnin ja pääomasiirtojen lisäämiseksi. Kerroin Suomen suhtautumisen ulkomaisiin investointeihin olevan myönteisen. Eräänlaisena houkuttimena ovat käytettävissä oleva työvoima sekä palkkatasomme, joka on
Ruotsin palkkatasoa alempi. Lopuksi kiinnitin huomiota Pohjolan kansojen
yhteisesiintymiseen ulospäin "Skandinavia"-tunnuksen alla.
Ohjelman aikana seurasin eturivillä istuessani mielenkiinnolla hyvänä puhujana tunnettua ministeri Olof Palmen esiintymistä. Hänen puhuessaan
vallitsi salissa täysi hiljaisuus. Puheen asiapitoinen sisältö kiinnosti kuulijoita, mutta yhtä paljon kiinnosti se tapa ja eläytyminen, jolla Palme asiansa
esitti.
Ennen Paasion hallitukseen tuloani olin E-osuuskauppaliikkeessä ollut monilla puhujamatkoilla yhdessä Yrjö Kallisen kanssa. Vertasin häntä puhujana
Olof Palmeen. Eroa oli esitystavassa. Jos Yrjö Kallinen syttyi puhuessaan voimallisesti, oli Palme puheensa huippukohdissa innostuessaan usein varpaillaan puhujapöntön takana. Sama usko omaan asiaan siirtyi myös kuulijoihin
molemmilla puhujilla ja sai heidät kiinnostuksella puhetta kuuntelemaan.
Sydsvenska Dagbladetin Snällpostenin piirtäjä oli liikkunut puhujakorokkeen tuntumassa ja ikuistanut kynällään esitysten pitäjiä. Erikoisen onnistuneita olivat kuvat "Statsrådet Palmesta", joka oli ikuistettu juuri edellä kuvaamassani asennossa puhujapöntön reunoista kiinni pitäen.
Edustavalla suomalais-ruotsalaisella kuulijakunnalla oli tilaisuuden jälkeisellä vastaanotolla tilaisuus jatkaa mielipiteiden vaihtoa ja solmia yhteyksiä
tulevaa jatkotoimintaa ajatellen.
Finn Finland -kampanjan aikana matkustin Ruotsiin yksitoista kertaa puhumaan tai eri tilaisuuksissa mukana olemaan. Mieleeni ovat jääneet erikoisesti
Västeråsin Aros 66 -messut. Istuin pääjuhlassa eturivissä. Maaherra Gustav
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Cederwall avasi messut. Avauspuheessaan hän puuttui pohjoismaiseen taloudelliseen yhteistoimintaan. Keskustelin puheen jälkeen vieressäni istuneen
maaherran sekä hänen toisella puolellaan istuneen pääministeri Tage Erlanderin kanssa eräistä puheen pääkohdista. Olimme Tage Erlanderin kanssa
saaneet edellisenä yönä majoituksen maaherra Gustav Cederwallin luona.
Juhlavan illallisen jälkeen lähdimme vielä yhteisestä sopimuksesta "haukkaamaan raitista ilmaa", mutta todellisuudessa melko pitkäksi muodostuneesta
rauhallisesta iltakävelystä muodostuikin mitä mielenkiintoisin poliittinen
keskustelu, joka liikkui myös yhteisten tuttujemme parissa. Mm. valtioneuvos
Karl August Fagerholm oli Tage Erlanderin vanha ystävä ja puoluetoveri.
Käytin oman puheenvuoroni Aros 66 -messujen pääjuhlassa Finn Finland kampanjasta sekä Suomen teollisuuden ja taloudellisen kehityksen tulevista
kaavailuista.
Pääministeri Tage Erlander, juhlan pääpuhujana, istui mietteliäänä. Hetken
kuluttua hän pyysi tyhjän tuolin käyttöönsä. Tuolia pöytänään käyttäen hän
tämän jälkeen ryhtyi kirjoittamaan taskustaan ottamalle paperille. Lyhyiden
miettimistaukojen jälkeen Erlander pisti kynän ja paperin taskuunsa ja siirsi
tuolin pois. Ohjelman mukaisen puheenvuoron tullessa hän astui puhujakorokkeelle, otti paperin taskustaan ja piti salintäytteiselle yleisölle loistavan
puheen paperissa olevaa jäsentelyä apunaan käyttäen.
Hän oli hieman aikaisemmin tuolia kirjoituspöytänään käyttäen kirjoittanut
puheensa jäsentelyn. Seurasin pääministeri Tage Erlanderin puhetta ja sen
johdonmukaista sisältöä loppuhuipennukseen saakka kiinnostuneena. Puhujan esitystapa erosi ministeri Olof Palmesta, mutta se tehosi kuulijakuntaan.
Erlanderin puheen ajatus oli, että pohjoismaisittain meidän on ulospäin oltava yksi kokonaisuus, mutta sisältäpäin näemme toisemme myös kilpailijoina.
Kehityksestä hän totesi, että tekniikan vallankumous kulkee eteenpäin liian
nopeasti. Jos jäämme odottamaan yksinomaan rationalisoinnin kautta tapahtuvana kehitystä ja sen kulkua eteenpäin, meidät lyödään ulos kansainvälisestä kilpailusta.
Maaherra Gustav Cederwallin puheenvuoron jälkeen seurasi 8 asiantuntijan muodostama keskustelupaneli, jossa Suomea edustivat vuorineuvos
Bertel Långhjelm Oy Wärtsilä Ab:stä ja professori Klaus Waris Suomen Pankista. Ruotsin metalliteollisuutta edusti johtaja Göran Philipson. Puheenjohtajana toimi Asean pääjohtaja Curt Nicolin. Hän ei toiminut vain puheenjohtajana, vaan asetti myös osanottajille vastattavaksi kysymyksiä. Hän toivoi
myöhemmin asioihin puuttumista mm. tullien ja käytännön pohjoismaisen
yhteistyön kysymyksissä. On selvitettävä lähemmin, kuinka läheisestä yhteistoiminnasta voi olla kysymys.
Vuorineuvos Långhjelm lausui puheenvuorossaan, että Suomella on yhteistyössään kaksi päälinjaa:
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1. Alentaa kustannuksia ja panostaa erikoisesti laatuun ja tuotteiden
omaperäisyyteen.
2. Keskitymme niille aloille, joissa meille on kehitysmahdollisuuksia.
Esimerkiksi kenkäteollisuuteen, konepajapuoleen, elektroniikkaan ja
kemian teollisuuteen. Elintarvikkeissa, tekstiileissä ja kodin sisustusartikkeleissa meillä on osittain eräitä ratkaisemattomia markkinointi- ja laatukysymyksiä.
Illalla oli perinteellinen iltatilaisuus Kansanpuiston aukiolla, jonne oli kerääntynyt yli 600 henkeä. Pääjohtaja Curt Nicolin toivotti vieraat tervetulleiksi. Hän kertoi puheensa yhteydessä jutun toimitusjohtajasta, joka kirjoitti
yrityksensä vuosikertomusta. Kirjanpidon numerot eivät olleet vielä lopullisesti selvinneet. Hän kirjoitti: "Vuosi on ollut yrityksellemme loistava." Numeroiden valmistuttua osittain hän korjasi: "Vuosi on ollut yritykselle menestyksellinen." Kun kirjanpidon numerot alkoivat selvitä, hän korjasi: "Vuosi
on ollut hyvä." Kun vuoden lopulliset, tarkistetut numerot selvisivät, hän kirjoitti lopullisen tekstin: "Meillä on jälleen ollut yksi toimintavuosi."
Tämän jälkeen kiitti pääministeri Tage Erlander ateriasta. Puheensa lopussa hän antoi pöytänaapurilleen yhteenvedon päivästä: ”Meillä on ollut yhteinen päivä – on ollut hyvä päivä – meillä on ollut loistava päivä."
Yhteenvetona Finn Finland -kampanjan monista tapahtumista palaa mieleen Tukholman kaupungin Suomi-viikon johdosta järjestämä iltavastaanotto, johon osallistui eduskunnan ja Suomen talouselämän edustajia sekä
korkeata virkamieskuntaa. Isäntänä toimi Tukholman kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Karl Albert Andersson, joka toivotti vieraat tervetulleiksi.
Omassa puheenvuorossani lausuin kauppa- ja teollisuusministerin ominaisuudessa toivomuksen, että käynnissä oleva Finn Finland -kampanja ei koskaan loppuisi vaan kaikki nyt aloitettu jatkuisi ja kaikki kampanjan yhteydessä vihitty säilyisi.
Suoman Ulkomaankauppaliiton kokouksessa 8. päivänä joulukuuta 1966
pitämässäni esitelmässä toivotin menestystä seuraavan vuoden Finn Finland
-kampanjan jatkolle. Suomen Vientinäyttelylautakunnan valmistelujaosto oli
jo käsitellyt vuoden 1967 jatkotoimenpiteitä ja pyytänyt niistä lausuntoa
mm. Suomen messuilta, Suomen Ulkomaankauppaliitolta, Suomen suurlähetystöltä Tukholmasta sekä Suomalais-ruotsalaiselta kauppakamarilta.
Lokakuun lopulla oli ryhmä tanskalaisia talousmiehiä opintomatkalla Suomessa. Tanskan suurlähetystössä järjestettiin tiedotustilaisuus liike-elämämme piirissä suoritetun kiertomatkan jälkeen. Suomen todettiin olevan
erinomaisen opintomatkan kohteen maatalousmaasta hyvällä vauhdilla
teollisuusmaaksi muuttuneen Tanskan teollisuusmiehille. Retkikunnan
johtaja Frode Slipsager totesi puheenvuorossaan: "Finn Finland -kampanja
otettaisiin ilman epäilyksiä avosylin vastaan myös Tanskassa, jossa Suomea
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loppujen lopuksi ei kovinkaan hyvin tunneta enempää kuin Tanskaakaan
Suomessa."
Ruotsin kauppaministeri Gunnar Lange totesi haastattelussaan 15. päivänä
helmikuuta 1967: "Finn Finland -kampanja on huomioitu Ruotsissa varsin
ainutlaatuisella tavalla. Olen nähnyt monia kansallisia kampanjoita vuosien
kuluessa Ruotsissa. Useita niistä ei ole lähestulkoonkaan huomioitu vastaavassa määrin. Suomen laita on toisin.
Erityistä arvoa kampanjalle antoi presidentti Urho Kekkosen käynti Tukholmassa Suomi-viikon aikana. Suomen valtiopäämiehen vierailu korosti sitä
merkitystä, jonka Suomi antoi maittemme välisten taloudellisten ja kaupallisten sekä kulttuurisuhteiden kehittämiselle."
Viimeisin muistutus Finn Finland -kampanjan tuloksista ja sen jatkuvuudesta saatiin varsin arvovaltaiselta taholta. Kun Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto puolisoineen 20. päivänä lokakuuta vuonna 1986 oli mukana Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 50-vuotisjuhlassa Tukholmassa, hän puheessaan maittemme välisestä kaupasta toi esille myös pitkäjännitteisen Finn Finland -kampanjan merkityksen. Myös pohjoismaisten yritysostojen lisääntymiselle ja yhteiselle teollisuudelle on luotu pohja kampanjallamme. Presidentti Mauno Koivisto oli vuonna 1966 Paasion I hallituksen valtiovarainministerinä ja vaikutti kannanotollaan ratkaisevasti Finn
Finland -kampanjan rahoitukseen keskusteltaessa valtion osuudesta kampanjan rahoituksesta.
Lopuksi totean, että kaksi vuosikymmentä suunnitelmallista ponnistelua
Ruotsin ja Suomen välisen kaupan kehittämiseksi on kantanut tuloksia. Finn
Finland -kampanjalla on suomalaisille tuotteille Ruotsissa saatu laatutuotteiden maine, joka on säilynyt. Kiitos tästä lankeaa suomalaisten vientiyritysten oikealle ja pitkäjännitteiselle markkinointipolitiikalle. Saab-Valmet autotehdas Uudessakaupungissa on eräs kampanjan aikoihin vireillepantu yhteinen yritys, jonka tuotannosta menee vientiin yli 80 %. Jopa Amerikan markkinoilla on kysyntää enemmän kuin tehdas pystyy sinne toimittamaan.

119

Finnfocus-68, uiva vientinäyttely
Vuonna 1967 saapuivat Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden edustajat puheilleni kauppa- ja teollisuusministeriöön esittämään suunnitelmaansa vientinäyttelyn Finnfocus-68 järjestämisestä Lontooseen. Innolla esittelivät nuoret, kaupan ja liike-elämän tehtäviin opinnoissaan tähtäävät opiskelijat ajatuksiaan laivalle rakennettavasta vientinäyttelystä. Näyttely rakennettaisiin
Suomessa. Siihen toivottiin osallistuvan yritysten, jotka pyrkivät avaamaan
vientiään Englantiin tai entistä vientiään laajentamaan.
Ajatus tuntui mielestäni hyvältä, vaikka tietääkseni vastaavasta näyttelymuodosta meillä ei kokemuksia juuri ollutkaan. Tarkoitus oli viedä laiva
Thames-joelle, jossa suurkaupungin asukkailla olisi tilaisuus tutustua esillä
oleviin suomalaisiin tuotteisiin.
Kauppakorkeakoulun opiskelijoilla oli tarkoituksena hoitaa näyttelyn järjestäminen ja esittelytehtävät mahdollisimman pitkälle omin voimin. Jo
näyttelyidean alkuvaiheessa oli käännytty monien kokeneiden vientikauppaa ja näyttelytoimintaa tuntevien henkilöiden puoleen. He olivat luvanneet
asiantuntija-apuaan ja ohjausta vientinäyttelyn onnistumiseksi.
Keskustelun aikana tuli esille myös Finn Finland -kampanjasta saadut kokemukset. Kun epäilyksistä huolimatta Tukholman kaupungin rantaan ankkuroiduille kahdelle jäänsärkijälle järjestettyyn vastaanottoon saatiin runsas
osanottajien joukko, talouselämän huipputasoa myöten, uskoimme komean
Finnpartner-laivan vetävän myös näyttely-yleisöä puoleensa.
Innostuin itsekin opiskelijoiden kanssa kehittelemään, mitä onnistuneen
näyttelyn rakentamisessa olisi otettava huomioon. Lupasin omasta puolestani kauppa- ja teollisuusministeriön tuen yritykselle. Katsoin, että juuri käytännön vientityössä saavat kauppatieteitä opiskelevat kokemuksia, jotka
täydentävät heidän opiskeluaan. Ja viennin kehittämistähän juuri tässä vaiheessa Suomessa tarvittiin. Vientityöhön perehtyneistä kielitaitoisista henkilöistähän meillä juuri oli puutetta. Arvelin myös taloudellista tukea löytyvän
tälle uudelle ja rohkealle yritykselle.
Kun tunsin jonkin verran Lontoota sanoin, että laivan sijoituspaikalla tulee
olemaan ratkaiseva merkitys sille, kuinka paljon lontoolaisia saadaan tutustumaan uivaan vientinäyttelyymme. Kun suunnitelmat etenivät, pyysin järjestäjiä pitämään minut tilanteen tasalla. Ajattelin tällöin erikoisesti laivan
sijoituspaikkaa. Innostunein mielin lähtivät Kauppakorkeakoulun ylioppilaat
Finnfocus-68:n, uivan vientinäyttelyn suunnitelmiaan jatkamaan ja toteuttamaan.
Myöhemmin kuulin heiltä, että laivan sijoituspaikaksi Lontoossa suunniteltiin viranomaisten taholla East Endin satama-aluetta. Tunsin pettymystä.
Käsitin, että suurkaupungin satama-alueelle ei näyttelyssä kävijöitä saada
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suuriakaan määriä, vaikka autokuljetus kaupungista sinne järjestettäisiinkin. Mielessäni kehittyi rohkea ajatus suomalaisen vientinäyttelylaivan ankkuroimisesta Towerin sillan eli Tower Bridgen tuntumaan. Tällöin oltaisiin
aivan suurkaupungin sydämessä ja yleisen huomion kohteena, sillä uusi, komea autolauttamme Finnpartner vetäisi Thames-joella varmasti katseita
puoleensa.
Nämä ajatukset pyörivät päässäni, kun jouduin hieman myöhemmin muissa
asioissa matkustamaan Lontooseen. Otin yhteyttä suurlähettilääseemme Leo
Tuomiseen, jonka tunsin uuden suurlähettiläspolven toimivaksi edustajaksi.
Hän ymmärsi kaupankäynnin ja sen kehittämisen merkityksen diplomatiaan
liittyvänä osana. Kerroin hänelle, miten Kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat
oma-aloitteisesti lähteneet kehittämään ja hankkimaan itselleen arvokkaita
käytännön kokemuksia vientinäyttelyn järjestämisessä.
Suunnitelmissa oli, että Finnpartner-autolautan näyttelytiloiksi varattu
2000 neliömetrin esittelytila tulisi teollisuutemme käyttöön kokonaisuudessaan. Näyttelystä tulisi eräs suurimmista vientinäyttelyistämme. Omana käsityksenäni sanoin Leo Tuomiselle, että opiskelijat ovat valmistautuneet vientinäyttelyä suunnitellessaan ja rakentaessaan käyttämään hyväksi mahdollisimman laajassa mitassa vanhemman polven asiantuntemusta.
Keskustelimme asiasta ja huomasin, että paikan suhteen olimme Leo Tuomisen kanssa samoilla linjoilla. Uiva vientinäyttelymme olisi saatava Thamesjoen näkyvimmälle paikalle. Towerin sillan alajuoksun puolella olisi oikea
paikka Finnpartnerille. Suurlähettiläs Leo Tuominen ehdotti käyntiä
Towerissa, mistä olisi hyvä näkymä Thamesille ja ajatellulle uudelle sijoituspaikalle. Ajoimme autolla Toweriin ja rannalta katsellessamme vahvistui
ajatus, että eräs parhaita vientinäyttelymme sijoituspaikkoja olisi Towerin
sillan alajuoksun puolella.
Leo Tuominen lupasi ottaa asian huolekseen. Kotimaahan palattuani kerroin tapaamisestani suurlähettilään kanssa näyttelyn järjestäjille. He ymmärsivät asian tärkeyden. Odotin mielenkiinnolla uutisia Lontoosta. Tiesin,
että Leo Tuomisen yritys laivan sijoituspaikan muuttamiseksi ei ollut helposti toteutettavissa. Lontoon suuruisessa kaupungissa ei kaupungin satama-asioista ja laivojen sijoituskysymyksistä päättävien henkilöiden mielipiteitä ja kannanottoja vallan helpolla muuteta. Toisaalta olin saanut Lontoon suurlähettiläämme Leo Tuomisen kyvyistä ja taidoista diplomaattina
varsin hyvän käsityksen. Diplomatiaahan tässä nyt varmasti tarvittiin.
Niin siinä vain kävi, että Finnfocus-68 vientinäyttelyaluksemme Finnpartnerin ankkuripaikka tuli sijaitsemaan 250 metriä Tower Bridgestä eli
Towerin sillasta Thamesin alajuoksun suuntaan. Lontoolaiset tulivat näyttelyaikana aivan toisella lailla tietoisiksi suomalaisten tuotteiden esittelystä
kuin jos näyttely olisi ollut East Endin satama-alueella. Myöhemmin tava-
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tessamme kertoi Leo Tuominen, miten hän onnistui tähän toivottuun lopputulokseen pääsemään.
Kirjoituksessani Finnfocus-68 -näyttelystä lausuin: "Nykyisissä liike-elämän tehtävissä olevalla vanhemmalla polvella on täysi syy olla mukana yhteistyössä antamassa oma ratkaiseva panoksensa Finnfocus-68:n onnistumiseksi. Vain hyvällä ja luottamuksellisella yhteistyöllä voidaan tässä vaativassa tehtävässä onnistua. Valtion taholta tullaan kiinteästi seuraamaan
näyttelysuunnitelman kehittymistä. Toivon, että näyttelystä muodostuu
maamme teollisuuden viennille menestyksellinen ja että siitä saadut kokemukset antavat meille uusia vihjeitä näyttelytoimintamme edelleen kehittämisessä."
Uiva vientinäyttelymme Finnfocus-68 avattiin näyttävästi Lontoossa. Sain
kutsun avajaisiin, mutta muiden tehtävien vuoksi en ennättänyt kutsua noudattaa. Vientinäyttelymme sai osakseen huomiota Lontoossa.
Näyttelyn jälkeen saapuivat Kauppakorkeakoulun opiskelijat luokseni
kauppa- ja teollisuusministeriöön ja luovuttivat näyttelyn mitalin sekä lausuivat kiitoksensa myönteisestä suhtautumisestani heidän näyttelyajatukseensa heti sen alkuvaiheessa. Näyttely onnistui ja uskon, että sen järjestämisessä mukana olleet opiskelijat olivat saaneet hyvän tuntuman vientikauppaamme ja sen monivaiheeseen kehittelyyn.
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Suomalainen henkilöautotehdas
Talouselämän kehitykseen liittyvät kysymykset olivat mielessäni, kun ensimmäisenä työpäivänä Paasion I hallituksen kauppa- ja teollisuusministerinä astuin valtioneuvoston rakennuksen Aleksanterinkadun puoleisesta
pääovesta sisään ja edelleen työhuoneeseeni. Eroava ministeri T. A. Wiherheimo kävi vielä aamupäivällä noutamassa joitakin papereitaan sihteeriltä
sekä kättä puristamassa. Avaralle Aleksanterinkadun puolella sijaitsevalle
työhuoneelle antoivat oman leimansa seinille ripustetut arvokkaat taideteokset sekä lasivitriineissä olevat jäänsärkijöiden pienoismallit. Asettuminen taloksi tapahtui nopeasti, sillä ministeriön kiivas työntahti täytti pian
aikatauluni aamusta iltaan.
Kotimaisen teollisuuden asiat, kiristynyt valuuttatilanne sekä tuonnin ylijäämä olivat sellaisia asioita, jotka antoivat huolenaihetta. Teollistamissuunnitelma, varsinkin uuden teollisuuden kehittämismahdollisuudet valtion yhtiöiden asioiden ohella, veivät ajatukset teollisuuden käytännön kysymysten pariin. Suomalaisen henkilöautoja valmistavan tehtaan rakentamisesta oli keskusteltu eri yhteyksissä. Autojen valmistaminen Suomessa
olisi osaltaan ollut valuuttoja säästävä toimenpide ja toisaalta viennin osalta
myös valuuttoja maahan tuova toimenpide. Autoteollisuus olisi myös työtilaisuuksien antajana ollut varsin merkittävä työllisyyden ylläpitäjä. Uskoin
myös kotimaisella automerkillä olevan merkitystä monikirjavaa automerkkien lukumäärää supistavana tekijänä.
Valtionyhtiö Valmet Oy oli ilmoittanut kiinnostuksensa uudesta toimialaansa liittyvästä teollisuudenalasta. Keskustelimme asiasta useaan otteeseen
Valmet Oy:n pääjohtajan Olavi J. Mattilan kanssa. Keskustelujen tuloksena
totesimme, että suomalaisen autotehtaan rakentaminen ja tuotannon aloittaminen olisi monivaiheinen ja samalla riskialtis ratkaisu. Totesimme samalla, ettei oman suomalaisen automerkin kehittämiselle ollut mitään edellytyksiä. Jonkun tunnetun automerkin lisenssivalmistus olisi ainoa järkevä
ratkaisu. Mutta mikä olisi se automerkki ja minkä kokoisen auton valmistukseen meillä olisi parhaat mahdollisuudet ajatellen jatkuvaa ja kannattavaa tuotantoa. Päätehtaan tulisi olla valmis omalla vientiorganisaatiollaan
hoitamaan kotimaisen myynnin yli jäävien autojen markkinoinnin ulkomaille. Päätehdas hoitaisi kehitys- ja tutkimustyön suurelta osalta ja olisi
mukana uuden suurinvestoinnin rahoituksessa. Samoin pidimme tärkeänä
päätehtaan alihankintoja Suomen metalliteollisuudelle mahdollisimman
laajassa mitassa. Alkuvaiheista alkaen oli kotimaisen henkilöautoja valmistavan tehtaan rakennussuunnitelmilla omat vastustajansa. Myös epäilijöiden
joukko oli melkoinen.
Valmet Oy:n piirissä ryhdyttiin kuitenkin tekemään laskelmia ja tutkimuksia laadittujen alustavien suunnitelmien pohjalta. Annoin tukeni autotehdas-
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asialle ja informoin myös hallitusta asiasta. Yllättävää oli, että varsin suuret
autotehtaat Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Pohjoismaissa osoittivat kiinnostustaan asiaan.
Suomessa valmistettavan auton kokokysymystä selvitettiin tiedossa olevan
autokantamme perusteella. Tietoja täydennettiin kehityksen kulkuun vaikuttavilla ennusteilla. Pikkuautot pyörivät silloin useiden Euroopan maiden teillä ja niillä oli omat kannattajansa. Volkswagen, Fiat, Morris, Opel, Austin ja
Skoda tunnettiin Suomessakin. Asiaa tutkittaessa luovuttiin kuitenkin heti
alkuun ns. pikkuautosta. Suomen olosuhteet ja auton kestävyys vaikuttivat
siihen. Halpa hinta oli toisaalta houkuttimena myönteiselle ratkaisulle.
Kalleimman hintaluokan automerkit jäivät myös ulkopuolelle kalliin hintansa ja pienen kysyntänsä perusteella. Ajatukset alkoivat vähitellen keskittyä ns. keskisuuren autoluokan tuntumiin. Sellaisesta autosta uskottiin kehittyvän suurinta autonkäyttäjäjoukkoa tyydyttävän ja Suomen olosuh-teisiin
sopivan käyttöauton. Hinnaltaan sen tulisi myös olla kilpailukykyinen.
Kun näin pitkälle oli päästy, alettiin suorittaa karsintaa sopiviksi katsottujen automerkkien joukossa. Uloslyöntivaiheessa putosivat pois monet varsin
hyvät ja Suomessakin tunnetut automerkit. Loppusuoralle selviytyivät automerkit mm. Italiasta, Ranskasta ja Ruotsista. Lopputarkistukseen valittiin
viisi autotehdasta, joiden kanssa päätettiin ottaa yhteyttä laadittujen kokonaissuunnitelmien pohjalta. Tehtaat olivat Fiat, Renault, Austin sekä ruotsalaiset automerkit Volvo ja Saab.
Kotimaisen auton valmistusmääristä keskulteltaessa lähdettiin siitä toiveajatuksesta, että vähitellen saataisiin lähes puolet henkilöautokannastamme
suomalaiselle automerkille. 30 000 auton vuosituotanto asetettiin tavoitteeksi. Yli kotimaisen kysynnän jäävät autot menisivät vientiin. Edellytimme, että
päätehdas omalla vientikoneistollaan hoitaisi tämän ylijäämän viennin.
Henkilöautoja valmistavan autotehtaan rakentaminen Suomeen oli suuri
investointi. Sen rahoituksessa oletettiin päätehtaan olevan mukana. Ainakin
tuotannan alkuvaiheessa jouduttaisiin tuomaan huomattava määrä valmiita
osia päätehtaalta. Vastapainoksi esitettäisiin, että päätehdas antaisi koko
tuotantoaan koskevia alihankintoja Suomen metalliteollisuudelle.
Pyrkimyksenä tulisi olemaan, että auton valmistuksessa tarvittavista osista
mahdollisimman suuri osa tehtäisiin Suomessa. Uusien työpaikkojen määrän
autotehtaassa arvioitiin nousevan noin 1000–2000 työpaikkaan tuotannon
päästyä käyntiin.
Tiivistimme suunnitelmamme seuraaviin pääkohtiin:
– Vuotuinen tuotantomäärä on noin 30 000 autoa.
– Päätehdas osallistuu autotehtaan investoinnin rahoitukseen.
– Päätehdas siir tää koko tuotantoaan koskevia alihankintoja Suomeen.
– Päätehdas vastaa pääosaltaan automerkin kehitys- ja tutkimustyöstä.
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– Tutkitaan mitä mahdollisuuksia on saada verohelpotusta kotimaiselle
autolle.
– Autotehdas toimii GATT- ja Efta-sopimusten puitteissa vailla erikoissuojaa.
– Päätehdas hoitaa vientikoneistollaan yli Suomen tarpeen jäävien autojen
viennin.

Kun näin pitkälle oli päästy, tuli esille myös kysymys tehtaan sijoituspaikasta. Sen ratkaiseminen päätettiin kuitenkin jättää tuonnemmaksi. Tässä
vaiheessa tuli Valmet Oy:n pääjohtaja Olavi J. Mattila luokseni keskustelemaan osallistumisestani edellämainittuja automerkkejä valmistaviin autotehtaisiin tehtävälle kiertomatkalle. Tehtaat olivat jo ennakkoon ilmoittaneet kiinnostuksestaan yhteistuotantoon Suomeen rakennettavan autotehtaan kanssa. Olin valmis lähtemään, kunhan ajankohdat olisi saatu sovitettua
muuhun ohjelmaani. Samalla sovimme, että päätehtaille selvitetään jo ennakkoon pääkohdat sopimukseen liittyvistä ehdoistamme. Suhtautuminen niihin
saattaa jo aiheuttaa karsintaa matkakohteissa.
Ensimmäisinä vetäytyivät "kilpailusta” italialaiset ja ranskalaiset. Palkintosijoista jäivät kilpailemaan englantilainen tehdas sekä molemmat ruotsalaiset. Mieleeni ovat jääneet käynnit Englannissa ja Ruotsissa, missä Volvon ja
Saabin välinen kilpailu sai yllättäviäkin käänteitä.
Palatessani Montrealin maailmannäyttelystä Expo-67 saavuin Englannin
hallituksen kutsumana Lontooseen 8.–10. päiviksi lokakuussa 1967. Tapasin
siellä Suomesta saapuneen vaimoni sekä pääjohtaja ja rouva Olavi J. Mattilan. Lentokentällä oli vastassa hallituksen edustajana apulaiskauppaministeri P.J.W. Mallalieu, joka tarjosi lounaan seurueellemme. Iltapäivällä tutustuimme Hampton Courtiin, joka oli Englannin kuninkaan entinen maaseutuasunto.
Tutustumisemme pääkohteena oli British Motor Corporationin Longbridgen tehtaat Birminghamissa. Siellä valmistettiin noin 10 000 Austinmerkkistä henkilöautoa viikossa. Keskustelimme BMC:n pääjohtajan Sir
George Harrimanin kanssa lisenssivalmistuksen mahdollisuuksista. Tapasimme myös tehtaan teknillisen ja kaupallisen johtajan sekä tutustuimme
tehtaan valmistuslinjoihin. Käytyjen keskustelujen yhteydessä esitimme
omat ajatuksemme päätehtaan mukanaolosta yhteistuotannossamme.
Englantilaisen suurtehtaan johto osoitti herrasmiesten tapaan kiinnostusta
asiaamme. Kun kysymyksessä oli tutustumiskäynti, ei varsinaisia neuvotteluja tässä yhteydessä käyty. BMC:n autotehtaan autojen vienti vuodessa on
360 000 autoa, joista 40 000 omille kokoonpanotehtaille. Eri maissa sijaitsevissa paikallisissa tehtaissa valmistetaan noin 100 000 autoa.
Käynnin jälkeen Mattilan kanssa käymässämme keskustelussa totesimme,
että taitaa loppukilpailu jäädä ruotsalaisten väliseksi kaksinkamppailuksi.
Osallistuimme vielä ennen illallista hallituksen Lancaster Housessa järjes-
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tämälle vastaanotolle. Isäntänä toimi kauppaministeri Anthony Crosland.
Illallisen tarjosi Vientineuvosto. Vieraslista osoitti, että olimme Englannissa
hallituksen kutsumina vieraina.
Lokakuun 10. päivän ohjelmassa oli käynti uudenmallisessa atomivoimalaitoksessa Winfrith Heathissa. Huomasimme englantilaisten olevan erikoisen kiinnostuneita atomivoimalan toimittamisesta Suomeen. Peruuttamani
ensimmäisen "avaimet käteen" -tarjouskierroksen jälkeen näytti kiinnostusta
toimittajamaiden piirissä olevan vielä riittävästi jäljellä.
Iltapäivällä tapasin yllättäen kahdenkeskisessä keskustelussa kauppaministerin Anthony Croslandin hänen työhuoneessaan. Keskustelimme vierailun
aikana esille tulleista asioista. Esille tulivat myös maittemme väliseen kauppaan liittyvät kysymykset mm. kauppataseen tasapainottamisesta.
Eräänä Lontoossa olomme ajalta mieleeni jääneenä yksityiskohtana olivat
valtiovarainministeri Mauno Koiviston puhelinsoitot. Hän halusi varmistaa
minä päivänä ja millä koneella saavun Helsinkiin. Yritin tiedustella, oliko kysymys jostakin erikoisesta asiasta. Sanoin olevani tarvittaessa valmis lähtemään vaikka seuraavalla koneella Helsinkiin. "Jatka vain ohjelmaasi", oli
valtiovarainministerin vastaus. Mieltäni jäi kuitenkin kaivertamaan kysymys
siitä, miksi tarkka ja harkitsevainen Koivisto oli ottanut puhelun Lontooseen.
Sain vastauksen kysymykseeni Helsinkiin saavuttuamme, mutta siitä myöhemmin. Palasimme Englannista 11. päivänä lokakuuta kello 13.40 Seutulan
lentokentälle.
Edessä olivat vielä käynnit Ruotsissa sekä Volvon että Saabin tehtailla. Samalla keskustelisimme myös sopimuksesta sekä siihen liittyvistä ehdoista.
Käynnistä Volvon tehtailla muistuttaa tätäkin kirjoittaessani edessäni kirjoituspöydällä oleva Volvo 1927 -pienoismalli. Volvo esitteli tehtaansa täydessä toiminnassa sekä selosti tulevien mallien kehittelyä. Toimitusjohtaja
Gunnar Engellau oli kiinnostunut lisenssivalmistuksesta Suomessa eikä pitänyt esittämiämme ehtoja osallistumisesta lainkaan kohtuuttomina neuvottelujen pohjaksi.
Saabin tehtaille tehtävää matkaa varten tarvittavan ajan varaaminen määräaikana tuotti vaikeuksia. Lopulta löytyi yhden päivän aika. Asean johtaja
Mileikowsky oli suunnitellut matkalla poikettavan myös Jönköpingissä uusimpaan lentokonetyyppiin tutustumassa. Paluumatkan yhteydessä hän oli
ajatellut vielä poikkeamista atomivoimalaitoksella. Sanoin mielipiteenäni,
ettei sellaista ohjelmaa voida sovittaa yhden päivän puitteisiin.
Mileikowsky lupasi hoitaa asian. Hieman hymyillen hyväksyin ohjelman,
mutta ajattelin, että päivää pidempää aikaa ei ole käytettävissä. Niin vain
kävi, että päivässä selvisimme ohjelmastamme kiitos nopean Köpenhaminasta Mileikowskyn hankkiman pienen suihkukoneen, jolla lähdimme matkaan Helsingistä aamuvarhain. Saabin tehtailla Göteborgissa oli vastaanotto
ystävällinen. Alkukeskustelujen jälkeen saimme tutustua tehtaan korkeata-
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soiseen tekniikkaan. Erikoisselostuksen saimme pitkäaikaisen kehittelyn
alaisena olevasta uudesta Saab 99 -mallista. Uusi suurempi Saab 99 –henkilöauto oli nyt kehitetty siihen pisteeseen, että mallikappale oli esitetty informaatiotilaisuudessa. Pitkäaikainen kehittelyvaihe oli edeltänyt uuden mallin
valmistumista. Nyt seurasivat Saab 99 -auton laatukontrollin ja kestävyyskokeiden eri vaiheet, joista kerrottiin avoimesti. Testit suoritettiin ohjelman
mukaisesti Ruotsin vaikeilla tieosilla ja maailman vaikeimmiksi todetuilla
koeradoilla.
Uuden suuremman Saab-mallin kehittely oli aloitettu jo 1950-luvulla.
Vuonna 1958 oli tunnettu mallisuunnittelija ja teknillinen asiantuntija Sixten
Sason antanut ulkomuodon ja lopulliset linjat uudelle automallille. Tähtäimessä oli 1970-luvun huippuluokan auto, jossa muodon ja taloudellisuuden
lisäksi ajovarmuudelle ja ajomukavuudelle annettiin suurta painoa. Vuonna
1962 oli uuden automallin ulkomuoto lopullisesti valmis ja alkoi varman ja
tehokkaan moottorin kehittäminen. Maailmankuululle insinööritoimistolle
Ricardo & Co Engineers Ltd annettiin tehtäväksi perehtyä yksityiskohtaisesti
moottoriratkaisuun. Loppuratkaisuna oli 4-sylinterinen moottori, josta vuonna 1963 toimitettiin ensimmäiset 20 kappaletta koemoottoreita. Ne joutuivat
rasittavien koeajojen kohteeksi. Moottorien valmistuskysymystä selvitettäessä todettiin, että tunnettu englantilainen Leyland konserni ja Saab olivat tulevaisuutta varten olleet kehittämässä samantyyppisiä moottoreita. Tuloksena
tästä oli yhteistuotannosta sopiminen ja sen aloittaminen uudessa moottoritehtaassa Coventryssä Englannissa. Saab sai tämän ratkaisun ansiosta hyväkseen suurtuotannon edut, korkean valvotun laadun ja halvemman hinnan.
Vuosina 1966 ja 1967 kokeiltiin moottoreita monipuolisilla koeajoilla mm.
2 kuukauden kovalla talviajolla. Kesällä 1967 oli uusi Saab 99 valmis lopullisiin kokeisiin, joissa sen tuli täyttää kaikki asetetut vaatimukset ajovarmuuteen, taloudellisuuteen ja ajomukavuuteen nähden. Ensimmäiset uudet
suuremman Saab 99:n lopulliset kymmenen näytekappaletta valmistuivat ja
Valmet Oy sai yhden näistä koeajettavakseen Suomessa.
Pääjohtaja Olavi J. Mattila soitti kauppa- ja teollisuusministeriöön ja kertoi
Valmet Oy:n saaneen käyttöönsä uuden Saab 99 -mallin koeauton. Hän kysyi,
olisinko kiinnostunut kokeilemaan uutta 1970-luvun Saabia. Vastaukseni oli
myönteinen. Sovimme, että Mattila tulee sovittuun aikaan noutamaan hieman
jännittyneen koeajajan valtioneuvoston rakennuksen Aleksanterinkadun
pääoven luota. Mattila saapui määräaikana ja niin lähdimme asiantuntijakuljettajan ohjaamina kohti Tarvontietä, missä oli sopivia suoria koeajoja varten.
Ensi näkemältä uuden Saab 99:n muoto ja linjat tuntuivat hieman oudoilta
silloisiin automalleihin ja niiden muotoiluun verrattuna, mutta liikkeelle lähdettyä takapenkin matkustajasta tuntui kuin olisi istunut isomman auton
matkustajana. Ajoimme Tarvontielle ja siellä sain lähemmin tutustua auton
ulkonäköön ja teknillisiin yksityiskohtiin. Odotin vain sitä hetkeä, jolloin sai-
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sin tarttua uuden Saab 99:n ohjauspyörään ja lähteä kokeilemaan autoa käytännön ajossa. Ensi vaikutelma uudesta 1970-luvun Saab 99:stä oli yllättävän
myönteinen. Jos suomalainen autoteollisuus tulee markkinoille näin perusteellisen valmistelu- ja kokeiluvaiheen läpi käyneellä tulevaa vuosikymmentä
varten suunnitellulla autouutuudella, olemme luomassa uutta menestyvää
teollisuudenalaa Suomelle. Tällaiset ajatukset pyörivät päässäni, kun kiihdytin auton nopeuden yli 100 kilometrin. Auto tuntui painuvan tiiviimmin tienpintaan ja ajovarmuus oli toista luokkaa kuin aikoinaan omistamallani Simca
Arondella. Simca oli 1950-luvun alkuvuosien kaunislinjainen edustaja, mutta
ajovarmuudessa oli suuremmilla nopeuksilla toivomisen varaa. Toisen ruotsalaisen henkilöauton Volvon ajo-ominaisuudet ja ajovarmuus olivat tunnettuja, mutta näin aloittelevana koeajajana tuntui Volvo raskaammalta ajaa.
Pidimme Volvoa ja Saabia kahtena vakavasti otettavana kilpailijana. Sattuma auttoi Saabia sikäli, että se sattui juuri tässä vaiheessa olemaan loppusuoralla 1970-luvun uuden ja suuremman Saabin suunnittelussa. Lopulliset
keskustelut sopimuksesta ja siihen liittyvistä ehdoista olivat vielä käymättä.
Mutta ennen kuin niihin päästiin käsiksi, tapahtui Volvon taholta yllättävä
yhteydenotto. Eräänä päivänä soi puhelin ja sihteerini rouva Lehtinen ilmoitti Volvo-yhtymän toimitusjohtaja Gunnar Engellaun toivovan yhteyttä. Odotin jotakin lisäinformaatiota Volvo-yhtymän taholta. Se tulikin, mutta hieman
toisessa muodossa kuin olin odottanut. "Olemme odottaneet lopullista vastaustanne Volvo-henkilöautojen lisenssivalmistusta koskevassa asiassa.
Olemme vielä valmiit odottamaan kolme viikkoa. Ellei ratkaisua siihen mennessä saada aikaan, peruuttaa Volvo-yhtymä tarjouksensa eikä ole mukana
ratkaisua tehtäessä." Yllättyneenä yritin selvitellä syitä ratkaisun pitkittymiseen.
Ensinnäkin oli kysymyksessä täysin uusi teollisuudenala, jonka ratkaiseminen on Valmet Oy:ssä, valtionyhtiössä, vietävä hallintoneuvoston kokouksessa ratkaistavaksi. Vaikkakin kauppa- ja teollisuusministeriö osakkeita
hallitsevana voi vaikuttaa asioihin, on ratkaisu käytännössä hallintoneuvostolla, jonka laajalla pohjalla oleva kokoonpano edellyttää perusteellista informatiota ja ennakkoluulojen voittamista. Kerroin ratkaisun hieman viivästyvän, mutta käsitykseni mukaan autotehtaan rakentamiseen tulee myönteinen
ratkaisu. Toimitusjohtaja Engellau pysyi kannassaan. Valitin tilannetta ja sanoin, että kolmen viikon kuluessa ei lopullista ratkaisua saada aikaan "Valitan Volvon poisjääntiä", loppui puhelinkeskustelumme.
Tämän jälkeen Valmet Oy ryhtyi Saab-Scania tehtaan kanssa yksityiskohtaisempiin keskusteluihin. Tehdas oli jo aikaisemmin ilmoittanut hyväksyvänsä sopimusneuvottelujen pohjaksi kaikki esittämämme ehdot. Sopimusneuvottelut sujuivat yllättävän myönteisessä hengessä ja hallituksenkin näytettyä vihreätä valoa autotehtaan rakentamiselle kaikki näytti selvältä.
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Tässä vaiheessa sain yllättäen puhelun Volvolta Ruotsista. Soittaja oli jälleen Volvo-yhtymän toimitusjohtaja Gunnar Engellau. Hän sanoi palaavansa
uudelleen lisenssivalmistusta koskevaan asiaan. Vaikkakin heidän asettamansa määräaika kolme viikkoa oli kulunut umpeen, olisi Volvo edelleen
valmis jatkamaan keskusteluja tekemästään tarjouksesta. Kiitin ilmoituksesta, mutta sanoin sen tulleen hieman liian myöhään. Olimme jo ottaneet
yhteyden toiseen ruotsalaiseen autonvalmistajaan ja neuvottelimme parhaillaan lisenssivalmistukseen liittyvän sopimuksen yksityiskohdista.
Puhelun päätyttyä jäin ajattelemaan asiaa. Tiesimme Volvo-henkilöautojen
olevan markkinoilla laatuautojen maineessa. Miksi Volvo oli perunut tarjouksensa lisenssivalmistuksesta juuri siinä vaiheessa, kun lopullisen ratkaisun
aika lähestyi? Uusi ja suurempi Saab 99 oli saamiemme tietojen ja kokemusten perusteella tulevaisuutta ajatellen lupaus 1970-luvun automarkkinoille.
Saab-Scania oli taustatekijöineen suhtautunut käytyihin neuvotteluihin yllättävän myönteisesti. Esittämämme ehdot oli käyty läpi myönteisessä hengessä. Olisiko Volvo mennyt yhtä pitkälle?
Autotehtaan rakentaminen oli ollut useassa eri yhteydessä esillä lehtien
palstoilla. Suuri yleisö seurasi asian kehitystä suurella mielenkiinnolla, sillä
olihan auton merkitys koko kansan kulkuneuvona kasvamassa. Kotimaisen
auton valmistus toisi tullessaan tuhansia uusia työpaikkoja metalliteollisuuteen. Myönteinen suhtautuminen asiaan alkoi saada yhä enemmän kannatusta. Eduskunnan piirissäkin nousi asia esille, kun kansanedustaja Esko J. Koppanen teki asiasta kirjallisen kysymyksen No 24/13.2.1968: "Onko hallitus
tehnyt jo päätöksen kotimaisen autotehtaan perustamisesta ja jos on, minkälaisiin kannattavuus- ym. laskelmiini päätös perustuu?"
Vastauksessani eduskunnassa lausuin mm. "Kysymys henkilöautoteollisuuden aikaansaamisesta maahamme on ollut esillä jo muutaman vuoden ajan.
Lähinnä on valtion sektorissa tähän kysymykseen liittyviä tutkimuksia suorittanut Valmet Oy, joka valtion yhtiöistä lähinnä toimialallisesti soveltuisi
vastaamaan henkilöautovalmistuksesta. Tutkimusten alkuvaiheessa kerättiin yleisiä tietoja maan henkilöautokysynnästä, sen jakautumisesta eri hintaluokkien kesken sekä kysynnän oletettavasta kasvusta lähimmän vuosikymmenen puitteissa. Sen jälkeen otettiin Valmet Oy:n taholta yhteys sellaisiin
toiminimiin, joiden kanssa voitaisiin ajatella olevan hedelmällisen yhteistyön
mahdollisuuksia henkilöautovalmistuksessa. Jo alustavissa tutkimuksissa oli
näet todettu, ettei puhtaan kotimaisen henkilöautotyypin luomiseen ole sen
paremmin teknillisiä kuin taloudellisiakaan edellytyksiä. Vaimet Oy:n tutkimukset ovat viime kuukausina keskittyneet lähinnä muutamien kiinnostavampien yhteistyöehdokkaiden asiassa tekemien suunnitelmien ja ehdotusten analysointiin.
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Kuten edelläolevasta ilmenee, ollaan henkilöautokysymyksessä vasta tilanteessa, jossa pyritään mahdollisimman tarkasti selvittämään henkilöautovalmistuksen kannattavuuden edellytykset yhteistyössä jonkin ulkolaisen autotehtaan kanssa. Vasta kun tämä selvitys on valmistunut, voi valtioneuvosto
ottaa käsiteltäväkseen, onko syytä investoida rahaa kotimaiseen henkilöautovalmistukseen, missä muodossa yritys olisi syytä perustaa jne.”
Valtiovallan taholta oli alusta alkaen alleviivattu perustettavan autotehtaan
kannattavuutta. Tässä suhteessa varmisti tilannetta Saab-Scanian ja Valmet
Oy:n välinen yhteistyösopimus, joka kattoi sekä valmistuksen että markkinoinnin. Elokuun puolivälissä 1968 perustettiin Oy Saab-Valmet Ab varsinaista autotuotantoa hoitamaan sekä Oy Scan-Auto vastaamaan markkinoinnista. Osakkeiden omistus jakautui tasan 50 %–50 % molemmissa yrityksissä.
Valmet Oy:n hallintoelimissä asian käsittely sujui seuraavasti: Huhtikuun
19. päivänä 1968 hallintoneuvosto yhtyi johtokunnan edellisenä päivänä tekemään päätökseen ja valtuutti yhtiön johdon jatkamaan neuvotteluja autotehtaan rakentamiseksi Saab-Scanian kanssa laaditun alustavan sopimuksen
pohjalta. Oy Saab-Valmet Ab:n autotehdas sijoitettiin länsirannikolla Uuteenkaupunkiin. Rakennustyöt alkoivat vuoden lopulla ja peruskivi muurattiin 23.
päivänä marraskuuta.
Ensimmäinen suomalainen Saab 99 valmistui vuotta myöhemmin eli tarkkaan sanottuna 13. päivänä marraskuuta 1969. Tämä oli alku suomalaiselle
autoteollisuudelle, jonka kehitys 17 vuoden aikana on johtanut monien vaiheiden jälkeen nykypäivään.
Nykytilannetta tarkastellessamme voimme todeta, että erikoisesti pohjoismaisia olosuhteita varten suunnitellun ja korkeat teknilliset vaatimukset
täyttävän Saab-henkilöautotuotannon menestys maailman automarkkinoilla
on ollut yllättävän myönteinen. Jopa Yhdysvaltain markkinoilla kysyntä on
tarjontaa suurempi.
Vuonna 1970 oli suomalaisten Saab 99:n myynti 4421 kappaletta. Viisitoista vuotta myöhemmin valmistus- ja myyntimäärä on kymmenkertainen
eli lähes 44 000 kappaletta, joista Suomeen jää vain 6500 autoa muiden mennessä vientiin. Erikoisesti on alleviivattava sitä, että vuonna 1986 lähes neljännes Saabeistamme menee Yhdysvaltoihin ja kilpailee siellä sekä amerikkalaisten että japanilaisten henkilöautojen kanssa. Varsinkin uuden avoauton
kysyntä on voimakkaassa nousussa.
Saab Cabriolet -avoautoa valmistetaan vain Uudenkaupungin tehtaassa samoin kuin eräitä muitakin huippuluokan malleja. Suomalaisella ammattitaidolla on osuutensa Saab-erikoisautojen korkeaan laatutasoon. Siitä ovat varakkaat autonostajat olleet valmiit maksamaan kilpailijoita korkeampiakin
hintoja. Oikeaan osuneet tuoteratkaisut ja korkea laatu ovat Suomen kaltaisen pienen maan autoteollisuuden myyntivaltteja. Kiitos on syytä antaa myös
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Saabin päätehtaan viennistä vastaavalle tehokkaalle markkinointikoneistolle.
Suuri päivälehtemme (HS 12.10.-86) kirjoitti Suomessa valmistetuista
Saabeista seuraavaa: "Saab-Valmet on turboillaan ja avoautoillaan päässyt
voimakkaaseen nousuimuun. Uudenkaupungin autotehdas tekee nykyisin
vain autoja, joille on asiakas valmiina. Kysyntä on niin kova, että osa halukkaista ulkomailla jää jopa ilman Saabia. Uudessakaupungissa on nyt myös
aloitettu Saabin lippulaivan ”ysitonnin”, tuotanto erityisesti Keski-Euroopan
markkinoille.
Keskittyminen kalliimman luokan autoihin ja viimeisen päälle tietokoneistettu tuotanto ovat luoneet nousulle pohjan. Autoista pystytään tekemään
yksilöllisiä. Uudessakaupungissa valmistetaan tyypiltään tai varustukseltaan
oikeastaan yli 5 000 erilaista autoversiota.” Uutisen loppuosassa kerrotaan
edelleen: "Saab investoi tänä vuonna Uudessakaupungissa 190 miljoonaa
markkaa ja vielä tämän vuoden aikana valmistuu tuotekehityskeskus sekä
maalaamon laajennus. Saab-Valmetilla autot valmistuvat kymmenen prosenttia pienemmällä työvoimalla kuin Ruotsissa."
Nykyisin tarjoaa Uudenkaupungin autotehdas työpaikan yli 2300 työntekijälle. Vuodenvaihteessa määrää lisätään vähintään sadalla, kun päivätuotantoa nostetaan 190 autoon. Tähän ratkaisuun vaikuttaa Yhdysvaltain viennin
jatkuva kasvu. Markkinoinnin laajentamiseksi erikoisesti Euroopan suuntaan
on panoksia lisätty mm. Länsi-Saksan markkinoilla. Saavutetut tulokset innostavat yrittämään.
Valtioyhtiöiden toimintaa on eri yhteyksissä arvosteltu, joskus kirpeästikin.
Valmet Oy:kin on ollut mukana tässä arvostelujen myllyssä, mutta tilanne on
muuttunut. Nykyisen pääjohtajan johdolla on kehitetty paperikoneiden patentoituja valmistusmenetelmiä. Menestyksellä toimivan autotehtaan kehittäminen on myös omiaan osoittamaan, että valtion omistuksessa olevien
osakeyhtiöiden yleisarvostelu ei ole paikallaan. Oikeat ja tehokkaat miehet
oikeilla paikoilla saavat yrityksen kehittymään ja menestymään olipa sitten
osakkeiden omistajana valtio tai yksityinen.
Kotimaisen autotehtaan perustamis- ja päätösvaiheissa mukana olleena
tuntui vaikealta käsittää jouluaattona 1986 Helsingin Sanomissa ollutta koko
sivun juttua, joka oli otsikoitu "HS selvitti, kuinka Uudenkaupungin autotehdas pelattiin Saabille, Wallenberg selätti suomalaiset". Tekstissä oleva maininta Wallenbergien kiinnostuksesta Suomeen rakennettavasta henkilöautotehtaasta pitää paikkansa. Edellä olen pyrkinyt selvittämään tapahtumia,
jotka liittyivät automerkin valintaan sekä lisenssivalmistuksen sopimusehtojamme. Meillä oli alusta alkaen pyrkimyksenä löytää sopivia verohelpotuksia
kotimaassa valmistettavalle henkilöautolle, mutta mitään ratkaisevasti hintaan vaikuttavaa ei löytynyt. Tämän totesimme yhdessä pääjohtaja Olavi J.
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Mattilan kanssa. Johtaja Curt Mileikowskyn moniin Suomen-matkoihin vaikutti suurelta osalta Asean kiinnostus atomivoimalaitoksen rakentamiseen.
Volvon johtaja Gunnar Engellaun puhelimitse tekemä ilmoitus 3 viikon
määräajasta ja Volvon vetäytymisestä oli minulle suuri yllätys. Ilmoitin hänelle jo puhelimessa, että valitettavasti tämä johtaa Volvon jäämiseen pois
kilpailusta. Puhelun päätyttyä otin yhteyden pääjohtaja Olavi J. Mattilaan.
Totesimme ilman, että Wallenbergit olisivat ratkaisuumme vaikuttaneet
muuten kuin ilmoittamalla hyväksyvänsä sopimusehtomme, että Saab on
selvinnyt voittajana ja tulisi olemaan kotimainen automerkkimme.
Asian edelleen hoitaminen sopimuksineen jäi Valmet Oy:n johtokunnan ja
hallintoneuvoston päätettäväksi tältä pohjalta. Asia oli omalta kohdaltani
selvä, kun hallitus maaliskuussa 1968 erosi. Selvitin autotehdasasian eri
vaiheet seuraajalleni, vanhalle poikavuosien kaverille Väinö Leskiselle. Hän
sanoi hoitavansa asian viimeistelyn hallituksessa.
Valmet Oy:n hallintoneuvosto hyväksyi johtokunnan tekemän ehdotuksen
19. päivänä huhtikuuta 1968 ja valtuutti Valmet Oy:n johdon jatkamaan asian
valmistelua Saabin kanssa.
Mitä Kone Oy:n sekaantumiseen kauppaan tulee, en kuullut siitä sanaakaan
ennen ratkaisun tekoa Saabin hyväksi. Kone Oy:n toimelias Pekka Herlin on
saattanut omia kauppojaan vauhdittaakseen pyrkiä kytkemään näitä asioita
yhteen. Kauppa- ja teollisuusministeri Väinö Leskinen ei ole enää meille asioista kertomassa, mutta Olavi J. Mattila ei haastattelussa yhdy ajatukseen,
että Wallenberg olisi sanonut autotehdas- ja hissikauppoja niputetun yhteen.
Toukokuun lopussa 1968 eduskunta jo hyväksyi henkilöautotehdaskaupan.
Volvon johtaja Engellaun ilmoitus palaamisesta mukaan kilpailuun uusilla
yllättävillä tarjouksilla ei enää muuttanut asiaa, sillä Saabin kanssa tehdyssä
esisopimuksessa oli kielto neuvotteluista muiden autotehtaiden kanssa.
Käsitykseni on, että tehty ratkaisu henkilöautotehtaan rakentamisesta, jota
ministeriaikanani vein eteenpäin, oli oikeaan aikaan suoritettu teollisuuspoliittinen ratkaisu. Siinä päädyttiin oman harkintamme pohjalta tulokseen,
joka on ollut Suomelle edullinen monessa suhteessa.
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Saabin autotehtaalla Göteborgissa lokakuusssa 1967 johtaja Curt Mileikowsky
vasemmalla esittelee ministeri Olavi Saloselle uutta Saab-mallia.
Kuva Olavi Salosen yksityisarkisto.

133

Kruununprinssi Haraldin matkassa

Norjan kruununprinssi Harald tutustuu Tuusulan taistelukouluun 25.2.1967.
Kuva Pressfoto/Kansallisarkisto/Tasavallan presidentin kanslian II arkisto.

Tasavallan presidentin Urho Kekkosen kutsumana vieraili Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa (HKK) Norjan kruununprinssi Harald Suomessa 24.2.–
1.3.1967 välisenä aikana. Varsin mieluisana "komennuksena" jouduin mukaan kruununprinssi Haraldin ja hänen seurueensa matkalle Imatralle ja Lappeenrantaan. Matkalle lähdimme Lahdesta heti Salpausselän kisojen päätyttyä.
Vieras saapui Oslosta Helsinkiin norjalaisella sotilaskoneella räntäsateessa
ja tuiskussa. Kone oli DC 3 -merkkinen kuljetuskone, jota käytettiin jo sodan
aikana mm. Tukholman ja Englannin välisiin kuljetuksiin. "Samanlainen oli ilma Oslosta lähtiessämme", sanoi kruununprinssi Harald räntäsateen osittain
valkaisemalle Tasavallan presidentti Urho Kekkoselle valittaen samalla koneen myöhästymistä sovitusta aikataulusta. Huomiota herätti se, että vieraalla oli myös sukset matkassaan. Säiden haltijat eivät olleet erikoisen suopeita
kruununprinssi Haraldin ensimmäiselle viralliselle vierailulle Suomeen. Hän
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oli kyllä käynyt Suomessa vuoden 1952 olympialaisten kisojen aikana purjehdusta seuraamassa.
Presidentin lisäksi olivat Seutulassa pääministeri Paasio, ulkoasiainministeri Karjalainen sekä muita hallituksen jäseniä ja virkamieskunnan edustajia.
Helsingin Varuskuntasoittokunta sekä Kaartin pataljoonasta kokoonpantu
kunniakomppania hoitivat vastaanottoseremoniat totuttuun tapaan. Kentälle
levitetyn punaisen maton suhteen oli sitä hoitavilla miehillä omia huoliaan.
Voimakas tuuli ja sen mukana lentävä lumiräntä peittivät maton. Useaan kertaan jouduttiin sitä harjalla puhdistamaan vierasta odoteltaessa. Vieraan astuessa koneesta oli matto jälleen osittain lumen peitossa.
Kruununprinssi Harald oli pukeutunut Norjan armeijan jalkaväen kapteenin univormuun. Sotilaallisen ryhdikkäästi hän tarkasti kunniakomppanian
yhdessä presidentti Kekkosen kanssa. Seurueessa olivat mukana komentajakapteeni Jan Ørner, everstiluutnantti Leif Johanssen sekä kapteeni Arne
Pran ja lähetystösihteeri Ivar Eriksen. Suomalaiseen seurueeseen kuului mm.
lähetystöneuvos Tankmar Horn.
Vielä samana päivänä tapahtuivat sekä kunniakäynti että kukkienlasku
marsalkka Mannerheimin muistomerkillä sekä seppeleen lasku Hietaniemen
sankariristille. Juhlapäivälliset presidentinlinnan valtiosalissa alkoivat klo 20.
Kutsuvieraita oli noin sata. Valtiosali oli koristeltu Norjan väreillä, valkoisilla
ja punaisilla neilikoilla sekä sinisillä freesioilla.
Yhdessä kynttilöiden valon kanssa kukat antoivat päivällispöydälle ja koko
Valtiosalille juhlavan tunnun. Aterialla tarjottiin hanhenmaksapasteijaa, merianturaa ja lampaankaretta sekä jälkiruokana päärynöitä intialaiseen tapaan. Linnan keittiö oli tehnyt parhaansa ja onnistunut. Varuskuntasoittokunta huolehti musiikista esittäen mm. Edvard Griegin, Jean Sibeliuksen ja
Oskar Merikannon sävellyksiä.
Tasavallan presidentti lausui puheessaan kruununprinssi Haraldin seurueineen tervetulleeksi Suomeen. Hän totesi maittemme välisten ystävyyssiteiden jatkuneen sukupolvesta toiseen. Suomen itsenäisyyden aikana virallisia
vierailuja Norjasta Suomeen ovat tehneet sekä kruununprinssin isoisä kuningas Haakon että hänen isänsä kuningas Olav. Molemmista vierailuista oli jäänyt vain miellyttäviä muistoja. Presidentti Kekkonen toivoi kruununprinssi
Haraldin vierailusta muodostuvan kiintoisan tutustumiskäynnin sekä välittävän hänelle tunteen siitä, miten me suomalaiset suhtaudumme Norjan uutteraan ja rohkeaan kansaan.
Maittemme välillä on ollut muuttoliikettä jo vuosisatoja sitten, tosin enemmän Suomesta Norjaan kuin päinvastoin. Aikanaan Norjasta muutti Suomeen
eräitä teollisuusmiehiä, jotka ryhtyivät täällä menestyksellä harjoittamaan
mm. metsäteollisuutta. Tähän yrittäjätoimintaan liittyvät nimet Gutzeit, Halla
ja Stockfors. Karut luonnonolosuhteet ovat ehkä olleet osaltaan muokkaamassa kansojemme luonnetta yritteliäisyyteen ja sitkeyteen, ominaisuuksiin,
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jotka ovat osaltaan olleet vaikuttamassa keskinäisen ymmärtämyksen syntymiseen maittemme välillä.
Kruununprinssi Harald kiitti puheessaan Tasavallan presidentti Urho Kekkosta saamastaan ystävällisestä kutsusta vierailla Suomessa. Samalla hän toi
julki myös isänsä kuningas Olavin sydämelliset terveiset Tasavallan presidentille ja koko Suomen kansalle. Kruununprinssi alleviivasi kansojemme välillä vallitsevaa pohjoismaista yhteenkuuluvaisuutta ja keskinäistä kunnioitusta. Hänen puheessaan käyttämä sana veljeys, joka on syntynyt vuosisatojen ystävällisestä yhteistyöstä, palautti mieleeni työskentelyni pohoismaisena yhteistyöministerinä. Se on ollut yhteisymmärryksen sävyttämää ja varsinkin norjalaisten kanssa olemme löytäneet kokonaisuuden parhaaseen pyrkiviä ehdotuksia ratkaisuiksi. Yhteenkuuluvaisuus ja veljeys ovat juuri oikeita
sanoja kuvaamaan niitä monia henkilökohtaisia siteitä, joita vuosikymmenien aikana olen monilla eri aloilla norjalaisten kanssa rakentanut.
Kruununprinssi Harald puuttui puheessaan myös taloudellisiin kysymyksiin. Hän totesi, että Eftan syntymisen jälkeen on kauppavaihto maittemme
välillä kaksinkertaistunut. Samoin on Pohjolan merkitys yhteisenä markkina-alueena tullut selvemmin kokonaiskuvaan mukaan. Puhuja lausui ilonsa
myös siitä, että hänellä oli tilaisuus vierailla Suomessa juuri itsenäisyytemme juhlavuonna, jolloin Suomi on ollut itsenäisenä valtiona 50 vuotta. Vielä
ennen loppukiitostaan kruununprinssi toi esille urheilulliset yhteydet maittemme välillä, varsinkin talviurheilun osalta. Tunnelma juhlapäivällisillä oli
kotoinen ja puheiden jälkeen täytti innokas puheensorina Valtiosalin.
Toisena ja kolmantena vierailupäivänä seurasi kruununprinssi seurueineen
Salpausselän kisoja Lahdessa. Matkalla Lahteen poikkesi hän Tuusulan taistelukoulussa katsomassa, miten hänen isoisänsä kuningas Haakonin aikanaan
istuttama kuusi oli kasvanut ja menestynyt. Autot jatkoivat tämän jälkeen
matkaansa suoraan Lahteen. Kaupungintalolle saavuttiin kello 11. Tervetulotoivotusten jälkeen lähdettiin tehdaskierrokselle Esko Järvinen Oy:n suksitehtaaseen.
Iltapäivällä lähti kruununprinssi Harald hiihtostadionille kisoja seuraamaan tarkoituksella katsella myös iltamäenlaskua. Illaksi oli Lahden kaupunki järjestänyt illalliset HKK kruununprinssi Haraldin kunniaksi Hotelli
Salpaukseen. Illallisilla saavutti kruununprinssi menestystä hyvänä puheiden pitäjänä. Hän puuttui puheessaan sanaan sisu, jolla hän oli luullut olevan
vain yhden merkityksen – suomalainen sisu. Suomalais-norjalaisesta sanakirjasta oli kuitenkin selvinnyt, että tällä sanalla oli liitännäisiä ja useita erilaisia merkityksiä, kuten sisus, sisustus, sisukunta ja sisustusarkkitehti. Sana
sisu ei ollutkaan niin selvä ja yksinkertainen kuin hän oli luullut.
Illallisten jälkeen pistäytyi kruununprinssi seurueineen vielä hotellin baarissa, missä aika kului omassa seurassa jutellessa aina pikkutunneille saakka. Ehkäpä olisi isäntien taholta ollut paikallaan koota pieni urheilijoiden

136

joukko illallisten jälkeen yhteiseen tilaisuuteen keskustelemaan kruununprinssin seurueen kanssa. Toisaalta kruununprinssi näytti viihtyvän hyvin
oman seurueensa kanssa, minkä totesin junamatkalla Imatralle ja takaisin.
Sunnuntaiaamuna kruununprinssi Harald lähti jo varhain kisapaikalle sukset mukanaan. Hiihtolenkki alkoi Lahden seurahiihtomajalta ja seurasi pitkän matkan hiihtoa varten merkittyä latua. Hiihtäjien joukkoa veti hyvällä
vauhdilla Salpausselän hiihtojen järjestelytoimikunnan johtaja, vanha urheilumies Lauri Valonen. Mukana olivat kruununprinssin norjalainen seurue
sekä suomalaiset lähetystöneuvos Tankmar Horn ja everstiluutnantti Esko
Raunio. Lähes viiden kilometrin hiihtolenkin jälkeen palasi joukko takaisin
hiihtomajalle. Hyvin ennätettiin vielä seuraamaan 50 kilometrin hiihtoa,
jossa voittajaksi selviytyi norjalainen Olle Ellefsäter, jonka kruununprinssi
tunsi henkilökohtaisesti. Tämä voitto nosti tunnelmaa norjalaisten keskuudessa. Kutsuvieraille oli Lahden kaupunki järjestänyt lounaan kaupungin
ammattikoululle. Salin keskelle oli katettu seisova pöytä. Kaupungin omat
kutsuvieraat ennättivät varaamaan paikkansa pöydän lähituntumasta, joten
myöhemmin saapuneilla tuntui olevan omia sijoittumisvaikeuksiaan.
Kisapaikalla seurasi kruununprinssi Harald kisojen tapahtumia kutsuvierasaitiosta. Hän keskusteli presidentti Kekkosen kanssa kisojen tapahtumista. He lähtivät yhdessä lounaspaikkaan ammattikoululle juomaan kahvia
seurueensa kanssa. Istuimme vaimoni kanssa samassa pöydässä. Seuraan
liittyi vielä kaupunginjohtaja ja rouva Olavi Kajala. Kun kahvit oli juotu, lähdettiin joukolla kisapaikalle seuraamaan erikoismäenlaskua. Kisojen erikoismäenlaskusta kehittyi vähitellen oikea Norja–Suomi-maaottelu, jossa vastakkain olivat kruununprinssin suosikki Björn Wirkola ja suomalaisten Veikko
Kankkonen. Kilpailun loppuvaiheessa meidän Kankkosemme pääsi jyvälle ja
leiskautti komean voittohyppynsä. Rehteinä urheilumiehinä norjalaiset antoivat tunnustuksensa Kankkosen hermojen hallinnalle ja loistavalle voittohypylle. Tasapuolisuutta voittojen jaossa osoitti se, että Ruotsin Barbro Martinsson voitti naisten 10 kilometrin hiihdon.
Iltapäivällä lähti diplomaatteja ym. kutsuvieraita Helsingistä tuonut kisajuna takaisin Helsinkiin. Vaimoni Paula matkusti tällä junalla. Hyvästelimme,
sillä minun matkani suuntautui kruununprinssi Haraldin ja hänen seurueensa mukana erikoisjunalla kohti Imatraa. Kisapaikalta saapuneen seurueen
kanssa söimme kevyen päivällisen Seurahuoneella ja palasimme kello 18
seuraamaan palkintojen jakoa kisapaikalle. Erikoisjunamme lähti Lahdesta
kohti Imatraa kello 19. Matkalla riitti juttua kisoista. Wirkolaa ja Kankkosta
verrattiin keskenään ja taidettiin Wirkolasta jossakin vaiheessa tehdä Norjan
Veikko Kankkonenkin. Kisojen maratonmatkan 50 kilometrin voitto pani
norjalaiset hymyilemään. Käytyjen keskustelujen lopputuloksena totesin, että
norjalaiset ovat todellista urheilukansaa, joka elää kisoissa mukana enemmän kuin me suomalaiset ainakin, mitä tulee talviurheiluun ja erikoisesti
mäenlaskuun.
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Imatralle saavuimme illalla myöhään. Mitään virallista ohjelmaa ei ollut
enää illaksi järjestetty. Mutta Gutzeitin miehet olivat omin lupinensa päättäneet hoidella Norjan tulevaa kuningasta. Majoitus oli järjestetty Enson vierasmajalla Saimaanhovissa, jonne kruununprinssi seurueineen matkasi maaherra Esko Peltosen johdolla. Vuorineuvos Pentti Halle ja johtaja Lassi Parkkinen
toivottivat yhtiön puolesta vieraat tervetulleiksi. Kevyen iltapalan jälkeen jatkui ilta rattoisan seurustelun merkeissä. Aamulla ennen tehdaskierrokselle
lähtöä oli Saimaanhovissa vuorineuvos Pentti Hallen esittely Kaukopään ja
Tainiokosken tehtaista.
Tehdaskierroksen jälkeen suunnattiin matka Imatrankoskelle. Imatran
Voima oli avannut voimalaitoksen sulkuportit ja laskenut Imatran kosken
vedet valloilleen. Kruununprinssi Harald seisoi pitkään sillalla ihaillen
Imatran kosken kuohuja parhaimmillaan. Imatralta lähdettyä kierrettiin
autoilla Rauhan parantolan kautta. Pihalle kokoontuneet sairaanhoitajat ja
muu henkilökunta saivat nähdä Norjan kruununprinssin, mutta kädenpuristus jäi toteutumattomaksi haaveeksi. Saimaan kanavalla maaherra Urho
Kiukas, kanavavaltuutettuna, selosti kanavan rakennustyötä yhdessä rakennuspäällikkö Anton Outamon kanssa. Sen jälkeen käytiin Mustalan ja Mälkiän
sulkuja katsomassa ja ajettiin autoilla tutustumiskierros kanavan vartta pitkin. Lappeenrantaan saavuttuamme tarjosi kaupunki vieraalle lounaan hotelli Jukolassa. Kruununprinssi Haraldin toivotti tervetulleeksi valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Valto Käkelä. Vielä käynti Etelä- Karjalan museossa ja taidemuseossa sekä sightseeing-kierros kaupungilla ennen erikoisjunamme lähtöä kello 15.40 kohti Helsinkiä, jonne saavuimme kello 19.15.
Tiistaina oli ohjelmassa tutustuminen Tapiolaan, Teknilliseen korkeakouluun sekä Dipoliin, missä valtioneuvosto tarjosi lounaan kruununprinssi
Haraldille seurueineen. Kruununprinssi lähti liikkeelle Presidentinlinnasta
yhdessä presidentti Kekkosen kanssa kello 10.30. Ravintola Linnunradasta
saatiin yleiskuva Tapiolasta lintuperspektiivistä katsottuna. Teknillistä korkeakoulua esitteli sen rehtori Einar Stenij. Valtioneuvoston lounaalla oli isäntänä pääministeri Rafael Paasio. Mukana oli useita ministereitä ja virkamieskunnan edustajia. Tiistai-iltana kruununprinssi Harald tarjosi päivälliset
Norjan suurlähetystössä Tasavallan presidentti Urho Kekkosen kunniaksi.
Olimme vaimoni kanssa mukana päivällisillä, jotka norjalaiseen tapaan hoidettiin kotoisen tunnelman hengessä. Puheista ilmeni tyytyväisyys onnistuneeseen matkaan ja sen ohjelman kokoonpanoon.
Norjan kruununprinssin kotimatka oli suunniteltu alkavaksi maaliskuun 1.
päivänä kello 10. Sää oli aamulla yhtä huono kuin vieraan tullessa. Räntäsateen johdosta kruununprinssiä ja hänen seuruettaan noutamaan saapunut
puolustusvoimain lentokone saapui Seutulaan vasta kello 11.50, joten lähtö
myöhästyi parilla tunnilla. Kunniakomppania vetäytyi aamukahville lentokentän ravintolaan. Presidentin punaisen maton levittäjät käärivät lumisen
mattonsa rullalle ja ryhtyivät uudelleen toimiinsa vasta kello 11 jälkeen. Olin
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Seutulassa kruununprinssiä saattamassa ja muistan, miten räntäsateen vallitessa kaikki lähtöseremoniat vietiin läpi vauhdilla. Taidettiin siinä kiireen
tohinassa kansallishymnitkin soittaa normaalia nopeammassa tahdissa. Lähtökiireessä olevan kruununprinssi Haraldin voimakas kädenpuristus hyvästellessä ja saattajien vilkutukset valokuvasi norjalaiskoneen lentoemäntä koneensa oviaukosta. Sain kruununprinssi Haraldilta muistoksi yhteisestä matkastamme hänen omakätisellä nimikirjoituksellaan varustetun valokuvan sekä H-kirjaimella ja kruunulla varustetut kultaiset kalvosinnapit. Niihin liittyvät unohtumattomat muistot urheilukruununprinssin rehdistä olemuksesta
ja ystävällisestä suhtautumisesta kaikkia tapaamiaan suomalaisia kohtaan.
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Prinssi Bertilin matkassa

Prinssi Bertil ja ministeri Olavi Salonen Haikon kartanossa johtaja Leo Vuoriston ja
rouva Satu Vuoriston vieraina 23.5.1967. Kuva Olavi Salosen yksityisarkisto.

Keväisen sään vallitessa Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa (HKK) prinssi
Bertil saapui presidentti Urho Kekkosen kutsumana viiden päivän vierailulle
Suomeen toukokuussa 1967. Olin saanut tehtäväkseni seurata mukana prinssi Bertilin matkoilla Porvooseen ja Tampereelle. Jouduin näin lähemmin tutustumaan tämän sympaattisen ja varsin demokraattiselta vaikuttavan naapurimaan prinssin Suomen matkoihin 23. ja 24. päivinä toukokuuta.
Prinssi Bertilin, joka oli pukeutunut ilmavoimien kenraalimajurin univormuun, toi Seutulaan Finnairin vuorokone. Tasavallan presidentti toivotti vieraansa tervetulleeksi. Seurasivat sotilaalliset kunnianosoitukset. Vierailunsa
aikana prinssi Bertil asui presidentinlinnassa. Majoittumisensa ja linnassa
syödyn lounaan jälkeen hän suoritti kunniakäynnit Suomen marsalkan haudalla ja laski kukkansa sankarivainajien ristille.
Illalla oli presidentinlinnassa päivälliset vieraan kunniaksi. Presidentti ja
rouva Kekkonen ottivat yhdessä prinssi Bertilin kanssa vieraat vastaan linnan peilisalissa. Tervehtiessämme prinssiä vaimoni kanssa kiitimme viimeisestä eli hänen Tukholman kuninkaallisessa linnassa tarjoamastaan lounaas-
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ta. Hän muisti vierailumme Tukholmassa presidentti ja rouva Kekkosen seurassa. Päivällinen tarjottiin linnan valtiosalissa. Presidentti Kekkonen ja
prinssi Bertil pitivät naapurimaiden suhteita kuvaavat lämminhenkiset
puheet. Sekä Ruotsin että Suomen kansallislaulut loivat tunnelmaa.
Seuraavana aamuna ennen kello kymmentä oli lähtö linnasta autoilla Neste
Oy:n tehdaslaitoksille Sköldvikiin sekä sieltä edelleen lounaalle Haikon kartanoon. Lounaan jälkeen oli ohjelmassa vielä tutustuminen vanhaan Porvooseen ja Runebergin kotiin.
Presidentti Urho Kekkonen ei ollut mukana matkalla. Itse olin tilaisuudessa
liittymään seurueeseen vasta Neste Oy:n tehdaslaitoksilla. Tulomatkalla seurue oli poikennut Vanhassakaupungissa, missä Eino E. Suolahti oli kertonut
vieraalle kuningas Kustaa Vaasasta, Helsingin perustajasta, sekä kaupungin
rikkaimmasta miehestä Hans van Sandenista.
Neste Oy:n tehdaslaitoksiin tutustuimme Uolevi Raaden opastuksella. Vallitsevan lakon johdosta oli vierailuohjelmaa supistettu. Pääasiallinen öljyjalostamon esittely oli nyt suoritettava karttojen sekä piirustusten ja prosessikaavioiden esittelyllä. Suurella mielenkiinnolla seurasi prinssi Bertil vuorineuvos Raaden asiantuntemuksella tapahtunutta esittelyä öljyjalostamon eri
vaiheiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Täydentävät kysymykset osoittivat, että prinssi Bertil ei ensi kertaa vieraillut öljyjalostamossa.
Lehdistö seurasi mukana matkalla ja kertoi seuraavana päivänä Neste Oy:n
öljynjalostamolla käynnistä: "Seurueeseen tällä välillä liittynyt ministeri
Olavi Salonen näytti tyytyväiseltä Neste Oy:n toimitusjohtajan selostusta
kuunnellessaan ja koska ministeri Salonen istui lopun matkaa prinssi Bertilin
kanssa, Tasavallan presidentin kuninkaallisen vieraan käyttöön asettamassa
autossa, voinee olettaa, että autossa epäilemättä maittemme välisen entistä
läheisemmän taloudellisen yhteistyön merkeissä käyty keskustelu sai optimistisemman sävyn sköldvikiläisten tunnelmien ansiosta. Tampereella heitettäneen lisää löylyä kiukaalle."
Seuraavana tavoitteena oli Haikon kartano, missä Neste Oy tarjosi vieraalleen lounaan. Haikkoon ajettaessa istuimme samassa autossa ja keskustelimme Suomen valtiojohtoisesta öljynjalostusteollisuudesta. Sade vihmoi auton
ikkunoihin, mutta se ei haitannut kiinnostuneita keskustelijoita. Prinssi Bertil
kertoi myös yhdessä kaupan ja teollisuuden edustajien kanssa tekemästään
matkasta Amerikkaan. Totesin Ruotsilla olevan käytettävissään loistavan
liike- ja teollisuusvaltuuskuntien johtajan, joka kuningashuoneen jäsenenä ja
prinssinä oli erikoisasemassa demokraattisessa Amerikassakin. Yllättävää oli
todeta myös se suuri asiantuntemus, jolla prinssi Bertil keskusteli asioista,
jotka liittyivät teollisuuteen ja kauppaan sekä Ruotsin ja Suomen välisiin
kauppasuhteisiin. Hän ei unohtanut Finn Finland -kampanjaakaan, jonka
merkeissä olimme tavanneet Tukholmassa.
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Matkaseurueessamme oli mukana mm. molempien maiden suurlähettiläät
Ingemar Hägglöf ja Ralph Enckell sekä kamariherra eversti Gösta Tegnér,
apulaisosastopäällikkö Åke Wihtol ja protokollapäällikkö Åke Frey.
Haikon kartanossa toivottivat prinssi Bertilin tervetulleeksi kartanon isäntäväki Satu ja Leo Vuoristo. Lounaalla olivat mukana myös Porvoon kaupungin edustajat, kaupunginjohtaja Per-Erik Nyholm sekä kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Gunnar Baltscheffsky ja Porvoon hiippakunnan piispa KarlErik Forssell.
Ilmeisesti Haikon isäntäväki sekä kartanon keittiö olivat selvillä prinssi
Bertilin kiinnostuksesta keittiötaitoihin, sillä ruokalista oli pantu kokoon
kulinaarisella taidolla. Lapista kotoisin oleva keittiömestari oli leiponut ohraleivän, jota tarjottiin poronluuliemen kanssa. Lämpimänä ruokana syötiin
savulohta korvasienimuhennoksen ja uusien perunoiden kanssa. Jääkarpalot
täydensivät ateriaa. Kahviin ja konjakkiin päästyä olikin tunnelma mitä parhain ja keskustelu virisi vilkkaana Porvoon kaupungin historian ympärille.
Prinssi Bertilin kiitosaihe oli todellisen gastronomin kiitos, sillä hän ei unohtanut siinä myöskään keittiön puolella työskennelleitä, jotka olivat loihtineet
lounaspöytäämme todella herkullisen aterian.
Matka jatkui Porvooseen, joka juhlaliputettuna otti vastaan naapurimaan
prinssin. Kadut olivat yleisön kansoittamia kuin konsanaan Venäjän tsaarin
avatessa vuonna 1809 kuuluisat Porvoon valtiopäivät. Kuten tunnettua oli
Porvoon kaupungilla matkailuasiamiehenään tällöin jo 80 vuotta täyttänyt
insinööri Georg Christiernin. Hän tunsi Porvoon mutta ennen kaikkea
Runebergin elämänvaiheet ja häneen kotiinsa ja perheeseensä liittyvät
tapahtumat. Hänen monipuolista selostustaan höystivät monet henkilöihin ja
yksityiskohtiin menevät kuvaukset.
Mieleeni jäi tältä käynniltä erikoisesti tarina salin kristallikruunusta. Se oli
nostettu sille korkeudelle, että Runeberg saattoi liikkua huoneessa lyömättä
siihen päätään. "Miten mahtaisi minun pääni käydä", kysyi lähes 190-senttinen prinssi Bertil. Hän kokeili – juuri ja juuri hän pääsi kulkemaan kruunun
alitse päätään siihen lyömättä. Yleisöjoukko odotti Runebergin kodin ulkopuolella. Kun tulimme ulos kadulle, kuului iloisia tervehdyksiä prinssille. Vielä autosta hän ikkunan avattuaan heilutti kättään tervehdyksenä porvoolaisille.
Erikoisesti kiinnosti prinssi Bertiliä nähdä Götan henkikaartin muistomerkki. Henkikaarti oli ollut sijoitettuna Porvooseen vuosina 1803–1805. Yhteinen Ruotsinvallan historiankausi tuli esille keskusteluissamme matkan varrella. Porvoon tuomiokirkossa tuomiorovasti Yngve Bäck ojensi vieraalle
kirkon historian. Insinööri Christiernin puolestaan luovutti hänelle Pro Borgå
-mitalin. Prinssi Bertil toivoi kiitospuheessaan kirkon entistämistöiden sujuvan suunnitelmien mukaisesti. Piispa Karl-Erik Forssell Porvoo tietoineen
veti monessa suhteessa vertoja insinööri Christierninille. Hän osasi vielä li-
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säksi mainion taidon tarinoiden kertojana. Hän kertoi prinssille tämän isän ja
piispa Rosenqvistin yhdennäköisyydestä ja totesi myös piispan olleen komean miehen.
Sydämellisen tunnelman vallitessa Porvoossa vietetyt tunnit ilahduttivat
prinssi Bertilin mieltä. Maittemme vanhat vuosisataiset yhteydet ja niihin
liittyvä historian lehtien kahina muistuttivat näin demokratiassa elävälle
naapurimaamme Ruotsin olevan historiaansa vaalivan kuningaskunnan.
Paluumatka Helsinkiin sujui nopeasti onnistuneen Porvoon-käynnin
tapahtumia muistellessa. Vieras tuntui olevan kiinnostunut myös henkilöistä,
joita hän oli tavannut päivän aikana.
Iltaohjelmana oli Puccinin ooppera Turandot Kansallisoopperamme esittämänä. Pääosan lauloi kansainvälisestikin tunnettu oopperataiteilijamme
Anita Välkki. Mukana oli myös oopperalaulaja Irma Urrila. Oopperaesitykseen en ollut hallituksen iltakoulun vuoksi tilaisuudessa osallistumaan.
Oopperan jälkeen tarjosi ulkoasiainministeri ja rouva Ahti Karjalainen Savoyssa teatteri-illallisen, jolle vaimoni kanssa osallistuimme. Puheita ei pidetty, mutta vireä keskustelu illan esityksestä jatkui pitkään.
Torstain osalle oli jälleen laadittu tiukka päiväohjelma. Lähtö Presidentinlinnasta tapahtui jo kello 9 jälkeen aamulla. Presidentti Kekkonen oli isäntänä mukana seurueessa, joka suuntasi matkansa Porkkalan Kantvikissa
sijaitseville Suomen Sokeri Oy:n tehdaslaitoksille. Prinssi Bertil kertoi matkan yhteydessä Ruotsin valtion suunnittelevan uuden maatalouspolitiikkansa periaatteiden mukaan kotimaisen sokerituotantonsa supistamista.
Tehdaskierroksella sai vieras lahjaksi työntekijöiltä jäljennöksen vuodelta
1572 peräisin olevasta Ruskon katajaisesta tuopista. Oppaana tehdaskierroksella toimi Suomen Sokeri Oy:n pääjohtaja vuorineuvos Gunnar Hernberg, joka asiantuntemuksella opasti kuninkaallista vierastaan sokerin valmistuksen hienouksiin. Hän kertoi myös, että Suomessa on erikoinen sokerikomitea mietinnössään päätynyt siihen, että sokerin kuluttajahinnan pitämiseksi alhaalla on kotimaisen juurikkaista valmistetun raakasokerin osuus
pidettävä alhaisena eli 20 prosentin tasolla.
Suomen Sokeri Oy lahjoitti vieraalleen hopeatarjoittimen, jossa oli kaiverrettuna Porkkalan sokerijalostamon rakennusten ääriviivat. Kantvikin satamassa purki Kuubasta saapunut laiva juuri raakasokerilastiaan. Vieraat
johdatettiin satama-alueella seisovan vanhan veturin luo. Se seisoi venäläisten vuokra-aikanaan rakentamalla radalla. Yllätykseksemme kuulimme,
että veturin perässä oleva vaunu oli vanha historiallinen Bobrikovin salonkivaunu. Tällä junalla vietiin presidentti Kekkonen ja prinssi Bertil seurueineen Nokia Oy:n Pikkalan teollisuuslaitoksille.
Retuperän soittokunnan ruotsalainen vastine "Humpsvakar" vauhditti
matkaa sävelillään. Junan lähdettyä toimi vuorineuvos "Nalle" Björn Westerlund isäntänä. "Pikkalan ratayhtiön" lähetystö saapui arvokkaasti astellen
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paikalle ja kutsui presidentti Kekkosen sekä prinssi Bertilin yhtiön kunniajäseniksi. Sen merkiksi he saivat päähänsä kunniajunailijan komeat punaiset
virkalakit. Jälleen halusivat tehtaiden työntekijät muistaa vierasta lahjaesineellä, joka oli suomalainen puuveistos. Mielenkiintoisten tehdaskierrosten
jälkeen vietiin seurue Suomen autoteollisuuden Sisu-maastoautoilla kivikkoisen metsämaaston kautta Båtvikin kartanoon, missä Nokia Oy tarjosi lounaan.
Lounaan jälkeen presidentti Kekkonen palasi Helsinkiin. Asetuin hänen
edustajanaan prinssi Bertilin autoon, kun jatkoimme matkaa kohti Tamperetta. Kun tiesin vieraamme kiinnostuksen autoihin, tuli matkalla puhetta
Keimolan uudesta kilparadasta, joka oli tunnetun liikemiehen ja kilpa-autoilijan Curt Lincolnin aikaansaama. Kuuntelin mielenkiinnolla, kun prinssi
Bertil kertoi hänen ja Lincolnin yhteisistä vuosien takaisista kokemuksista
kilparadoilla. Hän oli isänsä Ruotsin kuninkaan tietämättä osallistunut
Bugatti-kilpa-autolla kilpa-ajoihin. Näissä kuvioissa hän oli tutustunut Curt
Lincolniin, joka oli hyvä kilpakumppani radalla. Näistä nuoruuden vuosista
oli peräisin heidän ystävyytensä.
Kun prinssi Bertil tiedusteli missä Lincoln asui, kerroin hänen asuvan Helsingin lähellä Westendissä aivan meren äärellä. Samalla rohkaisin mieleni ja
tiedustelin olisiko vieraamme, ulkopuolella virallisen matkaohjelman, halukas tapaamaan vanhaa kilpakumppaniaan Curt Lincolnia. Prinssi Bertil hymyili ilahtuneena ja vastasi: "Mielelläni, jos se vain voidaan sovittaa ohjelmaan." Lupasin Tampereelle tultuamme ottaa selkoa, olisiko Lincoln tavoitettavissa. Jos yhteys saadaan, uskoin hänen omalta kohdaltaan järjestävän ajan
tapaamiselle. Matkan aikana näimme tietyömailla ruotsalais-suomalaisen yhteistyön ulottuvan myös tietöiden piiriin.
Tampereelle saavuimme aikataulun mukaisesti. Automme ajoi suoraan
vuorineuvos Lauri Kivekkään kotiin Mariankatu 40, jonne prinssi Bertil
majoittui. Hänen lisäkseen jäi Kivekkäiden luo kamariherra, eversti Gösta
Tegnér. Matkalla vallinnut sade oli lakannut ja liput liehuivat lämpimässä
kevättuulessa. Muu seurue majoittui Hotelli Tammeriin.
Tampereen kaupunki otti kuninkaallisen vieraansa vastaan juhlallisesti
uuden keskusvirastotalonsa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa,
joka valmistui lopullisesti vain muutamaa tuntia ennen vastaanottotilaisuutta. Ruotsin prinssi Bertel oli ensimmäinen virallinen vieras talossa. Kaupunginjohtaja Erkki Lindfors lausui korkean vieraan tervetulleeksi Suomen
Manchesteriin. Kun tarjoilun yhteydessä yksi tervetuliaismaljoista särkyi sirpaleiksi, sai prinssi siitä aiheen vastauspuheeseensa. "Olen erittäin onnellinen, kun olen voinut tehdä jotakin Tampereen hyväksi. Tämä talo saatiin
tulomme johdosta valmiiksi kolme tuntia sitten ja nyt tuli sille onnentoivotukset oikein sirpaleiden kanssa."
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Kiertokäynti kaupungilla aloitettiin Tampereen yliopistolta. Mieleeni palasivat yliopiston ovesta sisälle astuessani ne vaiheet, joiden tuloksena
Helsingissä toiminut Yhteiskunnallinen korkeakoulu päätettiin siirtää Tampereelle kaupungin nimeä kantavaksi yliopistoksi. Tampereen yliopiston
kansleri Eino Saari oli vastaanottamassa korkeata vierasta ja esitteli mm.
pyöreätä luentosalia, joka voitiin jakaa liukuovilla osiin. Tampereen keskussairaalan ala-aulan potilasjoukko sai osakseen prinssin huomion ja sydämellisen tervehdyksen. Vieras oli kiinnostunut sairaalan toiminnasta aina yksityisiin sairastapauksiin saakka. Vielä oli ohjelmassa käynti Tampereen kesäteatterissa. Matka sinne kulki Amurin kaupunginosan ja Pispalan kautta. Sade
ei tuntunut haittaavan vieraan kiinnostusta Tampereen tiiviissä tahdissa tapahtuneeseen varsin monipuoliseen esittelyyn.
Tampereen kaupunki tarjosi prinssi Bertilin kunniaksi illalliset kaupungin
juhlahuoneustossa. Kunniavieraan vieressä istuivat Tampereen yliopiston
kansleri Eino Saari ja vuorineuvos Lauri Kivekäs. Istuin vastapäätä häntä
yhdessä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Eino Loikkasen kanssa. Pöydässä oli mukana myös Tampereella oleva Ruotsin konsuli Henrik Lilius.
Herkullisen aterian aikana virisi vilkas keskustelu, jonka aikana tuli esille
kysymys siitä, miksi kaupunkia nimitettiin Suomen Manchesteriksi.
Seuraavana päivänä olivat aamupäivällä käynnit Attilan kenkätehdas
Oy:ssä ja Valmet Oy:n lentokonetehtaassa. Lentokonetehdasta esitteli Valmet
Oy:n pääjohtaja Olavi J. Mattila, joka kertoi yhteistyöstä Ruotsin teollisuuden
kanssa sekä Valmet-traktoreiden menekistä Ruotsissa. Muistoksi käynnistä
prinssi Bertilille ojennettiin Valmetin valmistama, uusinta mallia oleva Suomen Leijona Champion -tarkkuuspienoiskivääri, joka tuntui sopivan erikoisen hyvin lahjan saajan käteen.
Ennen lähtöä Tampereelta tarjosivat vielä vuorineuvos ja rouva Kivekäs
kodissaan lounaan HKK prinssi Bertilin kunniaksi. Kello 14 aikoihin lähti
autojonomme kohti Helsinkiä. Lupaukseni mukaisesti olin ottanut yhteyden
Curt Lincolniin ja kertonut hänelle prinssi Bertilin terveiset. Lincoln ilahtui ja
sanoi olevansa Keimolan kilparadalla odottamassa tuloamme. Onnistunutta
vierailua seurannut epävakainen sää oli yllättänyt seurueemme Tampereella
olomme eri vaiheissa. Toivoin sään suosivan seuruettamme Keimolassa. Kerroin prinssi Bertilille yhteydestäni Curt Lincolnin kanssa ja tulevasta tapaamisestamme Keimolan kilpa-ajoradalla. Keimolan rataa lähestyessämme
ajoimme Tampereen tieltä oikealle kohti kilparadan pääporttia. Autosta
noustuamme tapasivat vanhat kilpaveikot toisensa ja pelkkä kädenpuristus
ei siinä riittänyt tervehdykseksi. Molemmat muistelivat yhteisiä kilpailujaan,
kun astuimme portista sisään kilparadalle. Seurueemme pysähtyi hetkeksi
aivan kuin vetääkseen keuhkoihinsa kilparadan henkeä. Radalla seisoi kaksi
autoa. Käännyin Lincolniin ja osoitin autoja kysyvästi. Hän hymyili: "Pitäähän
vanhan kilpa-autoilijan päästä kokeilemaan uutta kilpailurataamme." Pysähdyin hetkiseksi miettimään. Tosiaan innokas automies ja entinen kilpa-ajaja

145

prinssi Bertil oli koko vierailunsa ajan saanut istua mustien autojen takaistuimilla, mutta ratissa olivat olleet joko Ragnar Lindblom tai Vilho Lemmetty.
Nyt hän pääsisi auton ratissa kokeilemaan uutta rataa ja näyttämään ajotaitoaan radalla ensimmäisenä odottavan Audin ohjauspyörän takana.
– Kuka ajaa toisella autolla, kysyin Audin perässä seisovaa Mercedes-henkilöautoa osoittaen.
– Se on ministeriä varten, vastasi Lincoln ehkä pientä ilkikurisuutta äänessään.
Hätkähdin tämän kuultuani, sillä näin kovien automiesten seurassa en ollut
mielikuvituksessanikaan koskaan kuvitellut ajotaitoani testattavan. Prinssi
Bertil ja Curt Lincoln astuivat autoonsa. Äkkinäisen startin ja reippaan kiihdytyksen jälkeen auto lähti vauhdilla kiertämään rataa. Nousin minulle varattuun autoon ja käynnistin sen. Tunsin merkin ja ajo sujui, mutta omalla vauhdillani eli hieman päälle 100 kilometrin tuntinopeudella.
Huomasin television kameramiesten auton yrittävän seurata ensimmäistä
autoa, mutta toisella kierroksella sen oli annettava periksi. Maaliin tulin hyvänä kakkosena vanhojen kilpaveikkojen keskustellessa jo radan ajo-ominaisuuksista. Prinssi Bertil antoi hyvän lausunnon Keimolan autokilpailuja
varten rakennetusta radasta ja sen laitteistosta. Olimme eläneet erään virallisen vierailun epävirallisista hetkistä, jota lämmitti vanhojen autourheilulle
vuosia elämästään uhranneiden miesten jälleennäkemisen ilo.
Perjantaina 26. päivänä toukokuuta tarjosi HKK prinssi Bertil päivälliset
Ruotsin suurlähetystössä Tasavallan presidentin kunniaksi.
Lehdistö oli kiitettävällä tavalla seurannut kuninkaallisen vierailun tapahtumia. Tässä eräs katkelma (HS 27.5.1967) tekstistä: ”Aina vain korvasieniä.
Lauantaina kotimatkalle lähtevän prinssi Bertilin päivä päättyi eilen Ruotsin
suurlähetystössä järjestettyihin illallisiin. Vieraita oli kuutisenkymmentä.
Heidän joukossaan nähtiin Tasavallan presidentti ja rouva Sylvi Kekkonen,
eduskunnan puhemies ja rouva Johannes Virolainen, Paasion hallituksen varapääministeri ja rouva Reino Oittinen, ulkoministeri ja rouva Ahti Karjalainen sekä niinikään Keimolassa ajotaitoaan koetellut kauppa- ja teollisuusministeri Olavi Salonen rouvineen. Kuninkaallisen vieraan tämänkertaisella
matkallaan tapaamassa lähinnä talouselämäämme edustaneessa vierasjoukossa oli myös entinen Tukholman lähettiläämme Georg A. Gripenbergin
komea hahmo sekä tietenkin Tukholman Läntisen Puutarhakadun lähetystötalon nykyinen isäntä suurlähettiläs Ralph Enckell rouvineen. Suurlähettiläs
ja rouva Ingemar Hägglöfin tarjoamilla illallisilla syötiin savustettua lohta
pinaatin kera, kananpoikaa korvasienien kera, korvasienet kuulunevat myös
kulinaarisista harrastuksistaan tunnetun prinssi Bertilin mieliruokiin päätellen siitä, miten useassa yhteydessä niitä hänelle on tämän matkan aikana tarjottu, juustokakku sekä mesimarjajäädyke. Puheita ei pidetty aistikkaasti katetussa illallispöydässä, sitä kodikkaampi oli ilmapiiri kuninkaallisen vie-
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raamme tämänkertaisen Suomen käynnin varsinaisesti päättyneessä tilaisuudessa Esplanadin kauniissa lähetystötalossa.”
Prinssi Bertilin kotimatka alkoi lauantaina 27. päivänä toukokuuta Seutulassa punaista mattoa myöten kaikkine virallisine juhlallisuuksineen presidentti Urho Kekkosen ollessa saattamassa vierastaan. Viiden päivän mittainen naapurimaan prinssin kuninkaallinen vierailu oli päättynyt. HKK prinssi
Bertilin omakätisellä nimikirjoituksella varustettu valokuva kotonani muistuttaa mieliin valoisia muistoja yhdessä viettämästämme ajasta hieman sateisina toukokuun päivinä 1967.
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Valtiojohtoiset yhtiöt
Valtion omistuksessa olevien yhtiöiden siirtämisestä yksityisomistukseen on
viime aikoina käyty keskusteluja. Niiden osakkeiden noteeramisen pörssissä
otti ulkomaankauppaministeri Jermu Laine esille syksyllä 1984. Mielipiteet
näyttävät jakautuvan näissä asioissa sekä puolesta että vastaan. Osaltaan
näyttää poliittisilla mielipiteilläkin olevan osansa kannanottoihin.
Olen maamme kaupallisen ja teollisen toiminnan piirissä työskennelleenä
joutunut mukaan myös valtionyhtiöiden hallintoneuvostoihin. Typpi Oy:n
hallintoneuvoston puheenjohtajana olin 1969–71 ja Outokumpu Oy:ssä
vastaavassa tehtävässä 1971–83. Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana olin 1966–70. Puheenjohtajana oli tällöin jämerä entinen
"sotaministeri" Emil Skog. Tätä taustaa vasten olen muodostanut oman käsitykseni valtionyhtiöistä ja niiden toiminnasta. Uudesta näkökulmasta jouduin
katselemaan asiaa Paasion I ja Karjalaisen II b hallitusten jäsenenä ollessani.
Tällöin jouduin kauppa- ja teollisuusministeriön edustajana olemaan mukana
yhtiökokouksissa toisin sanoen edustamaan osakkeenomistajaa.
Kuten tunnettua ovat suuret valtionyhtiöt osakeyhtiömuotoisia. Niillä on
omat hallintoelimensä johtokunnat tai hallitukset ja hallintoneuvostot. Ministerin sijasta saattaa yhtiökokouksessa olla myös kansliapäällikkö osakkeenomistajan edustajana. Yhtiökokousten välillä on ylin valvonta ja päätäntävalta hallintoneuvostolla, jonka tehtävistä ja vastuista on selvät määräykset osakeyhtiölaissa. Ulkomaankauppaministeri Jermu Laine toi vuonna 1984
esille uuden ja hieman yllättävän ajatuksen. Hän katsoi, että nykymuotoisista hallintoneuvostoista voitaisiin luopuakin. Parlamentaarinen yleisvalvonta
ja kehittelyn seuranta voitaisiin valtionyhtiöiden osalta siirtää eduskunnan
erikoisvaliokunnalle. Se keskittyisi teollisuuspoliittisten asioiden lisäksi
myös valtionyhtiöiden asioihin.
Omasta mielestäni pidän ajatusta kuolleena syntyneenä. Kuulee usein sanottavan, että hallintoneuvostojen valta on olematon tai että hallintoneuvostojen valta horjuu. Tämä pitää varmaan paikkansa moniin valtionyhtiöihin
nähden, kuten usein myös osuustoimintalain puitteissa toimivien osuuskuntien hallintoneuvostojen osalta. Mutta yleisenä periaatteena en tätä voi hyväksyä. On myös olemassa valtionyhtiöitä, joissa hallintoneuvostot nauttivat
yritysjohdon arvostusta. Niissä suuretkin ratkaisut tehdään perusteellisen
esittelyn ja saavutetun yhteisymmärryksen pohjalla.
Tässä yhteydessä muistuu mieleeni 17 vuoden työskentelyni Outokumpu
Oy:n hallintoneuvostossa. Pääjohtajina tai toimitusjohtajina sekä johtokunnan tai hallituksen puheenjohtajina olivat näiden vuosien aikana idearikas ja
älykäs teollisuusmies Petri Bryk, sitkeä ja työteliäs Kauko Kaasila sekä Brykin
pikäaikainen työtoveri Jorma Honkasalo ja nykyinen Outokumpu Oy:n tulevaisuuden rakentaja Pertti Voutilainen. Eri toimialoja koskevien yksityiskoh-
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taisten selostusten avulla hallintoneuvosto pidettiin tietoisena siitä, miten
asioita Outokumpu Oy.ssä hoidettiin. Neljännesvuosittain annetut todellisiin
numeroihin perustuvat kannattavuuslaskelmat ja budjettivertailut antoivat
selvän kuvan tuloksen muodostumisesta vuosineljänneksittäin. Keskustelut
olivat kokouksissa aina vilkkaita eikä erimielisyyksien esille tuomistakaan
kartettu. Palaan niihin tekstissäni myöhemmin.
Hallintoneuvoston jäsenet olivat puheenjohtajakautenani poliittisessa elämässä mukana olleita ministereitä, akateemikkoja, professoreita, tohtoreita,
kansanedustajia, pankinjohtajia, teollisuusjohtajia sekä valtion virastojen
pääjohtajia. Kaikille heille oli yhteistä kiinnostus suuren metallurgisen yrityksemme Outokumpu Oy:n asioihin ja yhtiön toiminnan kehittäminen.
Olen eri yhteyksissä esittänyt mielipiteenäni, että sekä valtionyhtiöissä että
osuustoimintaperiaatteella toimivissa liikeyrityksissä, joissa johdolla ei ole
samaa kannustinta kuin yksityisyrittäjällä, on erikoista huomiota pantava
johtaportaan henkilöiden valintaan. Erikoisella tarkkuudella on myös valittava hallintoneuvoston puheenjohtaja, sillä hänen vastuuntunnostaan, asiantuntemuksestaan ja liiketaloudellisesta ymmärtämyksestään usein riippuu,
miten aktiivisesti ja oikein käytännön asioita hoitava liikkeenjohto toimii
yrityksen menestykseksi.
Hyvän ja tehtäväänsä oikein ymmärtävän hallintoneuvoston puheenjohtajan saamiseksi tehtävään yrityksen on oltava valmia jopa korvaamaan hänelle työstään yli vaatimattomien kokous- ja vuosipalkkioiden. Valitettavan
usein hallintoneuvostojen puheenjohtajan paikalle, kuten palkkiovirkaan,
istutetaan pitkään uskollisesti palvelleita puoluemiehiä tai ikääntyviä kansanedustajia, joilla ei ole liike-elämäkokemusta lainkaan. He näkevät tehtävänään olevan usein vain kokousrutiinien läpiviemisen. Tähän he ovat saaneet
kokemusta vuosikymmenien aikana puolue- ja järjestötoiminnassa ollessaan.
Eräs etu heillä kuitenkin on, he ovat vaivattomia hallintoneuvoston puheenjohtajia yrityksen johdon kannalta katsottuna. Hallintoneuvoston kokoukset
valmistellaan johdon kanssa ja viedään läpi suunnitelman mukaisesti nopeassa tahdissa. "Oli hyvä kokous, kun käytettiin vain pari puheenvuoroa", kuulee
usein loppulausuntona tällaisen kokouksen jälkeen.
Tällaisia kokouksia pitäviä hallintoneuvostoja nimitetäänkin usein kumileimasimiksi. Niiden merkitys yritykselle ei useinkaan ole sen etujen mukaista.
Liikkenjohtoon perehtynyt idearikas ja kannattavuuskysymyksiä ymmärtävä
hallintoneuvoston puheenjohtaja kehittää yhdessä yrityksen johdon kanssa
hallintoneuvostostaan kokonaisuuden parasta ajattelevan ja sen hyväksi toimivan koneiston. Tähän pääsemiseksi on myös hallintoneuvoston jäseniksi
pyrittävä löytämään aktiivisia yrityksen asioista kiinnostuneita ja niihin perehtyviä henkilöitä.
Valtiojohtoisissa yhtiöissä vastaa hallitus ja käytännön johto liiketoiminnan tuloksesta ja operatiivisesta toiminnasta. Hallintoneuvoston tehtävänä
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on päättää uusille toimialoille menosta ja vanhojen toimialojen lopettamisesta, suurista investoinneista ja ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta. Edelleen yhtiön johdon valitsemisesta ja erottamisesta sekä heidän palkoistaan. Siis melkoisen tärkeistä asioista. Ei luulisi olevan varaa toimia pelkkänä leimasimena. Jos näin on, voidaan hyvällä syyllä sanoa, että hallintoneuvostolla ei ole valtaa, valta on siirtynyt osakkenomistajille, valtionjohtoisissa yhtiöissä siis kauppa- ja teollisuusministeriölle. Tätä voidaan pitää osakkeenomistajien virheenä, sillä hallintoneuvostojen henkilövalinnat
ovat yhtiökokouksen käsissä. Vai ovatko?
Valtionyhtiöiden henkilövalinnoista puhuttaessa on tilanne toinen kuin yksityisissä yhtiöissä. Kuten niin monissa asioissa ovat poliittiset tekijät tässäkin sotkeutuneet peliin. Puoluetoimistot tahtovat liiankin aktiivisesti pistää
oman lusikkansa mukaan henkilövalintojen soppaan. Kansliapäällikkö Bror
Wahlroosin mielestä "hallintoneuvoston tulisi olla yhtiöiden hallitusten valvontaelimiä ja niiden pitäisi kyetä tarpeen vaatiessa koviinkin otteisiin. Jos
johtaja ei ole hyvä, niin hallintoneuvoston tulisi ryhtyä toimiin johdon vaihtamiseksi eikä ministeriön".
Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävänä on valvoa, että ne valtionyhtiöiden henkilöratkaisut, jotka ministeriölle kuuluvat, hoidetaan siellä, ei
poliittisten ansioiden, vaan pätevyyden ja asiantuntemuksen pohjalta. Ministeriön ei toisaalta tule puuttua ratkaisuihin, jotka kuuluvat valtionyhtiöiden
omassa piirissä tehtäviin.
Valtionyhtiöiden osakepääoma on kaikkiaan noin neljä miljardia markkaa
eli samansuuruinen summa mikä vuosittain maksetaan maataloutemme
ylituotannon vientitukena! Tätä taustaa vasten osakepääoma on mielestäni
yllättäväin pieni. Budjettia käsiteltäessä neljän miljardin vientituki hyväksytään vuosittain "valitettavana tosiasiana", mutta muutaman kymmenen
miljoonan osakepääoman korotuksesta jollekin valtionyhtiölle käydään
tiukkaakin keskustelua eduskunnassa. Osakepääomien korottaminen on jo
budjettia laadittaessa ollut usein monien neuvottelujen tulos sekä valtiovarainministeriön että monivaiheisten hallituksen sisäisten neuvottelujen
yhteydessä.
Valtion harjoittamassa teollisuuspolitiikassa on usein kirpeästi arvosteltu
uusille teollisuuden aloille menoa. Varsinkin jälkeenpäin on oltu viisaita.
Erikoisesti on esimerkkinä käytetty Valco Oy:n kuvaputkitehdasta, joka
aiheutti valtiolle puolen miljardin menetykset. Ihmettelyä herätti se, että
tärkeimmissä henkilövalinnoissa ei perusteellisemmin selvitetty henkilöiden sopivaisuutta juuri Valco Oy:n kaltaisen yrityksen tehtäviin. Tosiasiahan
oli, että meillä Suomessa oli suhteellisen pienet kokemukset teollisesta yhteistyöstä huipputekniikan ja huippuun viedyn työtehon omaavien japanilaisten kanssa. Kapealla tuotealalla toimivan tehtaan suunnitteleminen
"robottitehtaaksi" oli myös uutta teollisuuspoitiikassamme. Kun otetaan
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huomioon, että valtionyhtiöiden osuus koko teollisuudestamme on noin
viidennes, voidaan tällaiselle riskialttiille teollisuusalalle menoa ja siitä
aiheutunutta tappiota katsella tätäkin taustaa vasten.
Valtionjohtoiset yhtiöt eivät ole selvitelleet epäonnistumisiaan konkurssien
kautta. Eikö valtionyhtiöillä voisi olla sama konkurssiuhka kuin muillakin
yrityksillä? Eihän valtionyhtiöiden toiminta ole mitään sosiaalista yritystoimintaa. Useat suuret valtionyhtiöt joutuvat viennissään kilpailemaan maailmanmarkkinahintojen pohjalla ilman pienintäkään tukea. Vaitio pitää vielä
tavoitteena osingonjakoa sijoitetulle osakepääomalle. Meillä Suomessa maatalouden piirissä tapahtuva yrittäminen on ainoaa sosiaalisesti tuettua yritystoimintaa, jossa korkeat tuottajahinnat maksetaan kaikista tuotetuista
kiloista kysynnästä.ja maailmanmarkkinahinnoista välittämättä. Valtiojohtoinen teollisuus ei toimi näiden periaatteiden mukaan.
En kannata valtionyhtiöiden hallintoneuvostojen lopettamista ja asioiden
siirtämistä eduskunnan valiokunnan tai suoraan kauppa- ja teollisuusministeriön hoidettavaksi. Tämän suuntaisesta keskityksestä saadut kokemukset ovat olleet vähemmän myönteisiä. Valtionyhtiöiden menestyksellisessä
toiminnassa on syytä ottaa huomioon samat periaatteet, mitkä ovat vauhdittamassa yksityisten osakeyhtiöiden toimintaa.
Erään suuren ja menestyvän valtionyhtiön toimitusjohtaja toi esille työn
yhteydessä syntyneitä ajatuksiaan valtion yritystoiminnasta seuraavaan
tapaan:
1. Suomessa toimivat valtionyhtiöt samojen lakien ja säännösten
alaisena kuin yksityisessä osakkeenomistuksessa olevat yritykset.
2. On väärin olettaa, että valtionyhtiöt toimisivat ilman ohjausta ja
valvontaa. Hallintoneuvostossa on laaja asiantuntemus ja kokemus. Se seuraa saamiensa selostusten ja raporttien avulla yrityksen kehitystä ja puuttuu tarvittaessa asioihin tiukallakin otteella.
3. Yritystoimintaa on hoidettava kaikkialla, myös valtionyhtiöissä
sekä hyvinä että huonoina aikoina. Aina ei pystytä tekemään myöskään yksinomaan hyviä ratkaisuja. Johdon tasossa ja työtehossa
voi myös olla vaihteluita, jotka liikkeenjohdollisella koulutuksella
tosin pyritään korjaamaan.
4. Menestyminen antaa valtionyhtiöille samaa varmuutta kuin yksityisille yrityksillekin. Usein tulee tämä tunnustus menestymisestä
paremmin esille ulkomailla kuin tutuilla kotimaan markkinoilla.
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Valtionyhtiöitä fuusioimassa
Pitkäaikaisen esimieheni ja työtoverini vuorineuvos Uuno Takin nimi liittyy
läheisesti maaliskuun alussa viimeisenä sotavuonna 1944 perustetun valtionyhtiön Typpi Oy:n nimeen. Hän oli tällöin hallituksessa kauppa- ja teollisuusministerinä ja valittiin myös uuden yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Hänen toimikautensa puheenjohtajana kesti lähes 25 vuotta.
Syyskuun puolivälissä vuonna 1968 saapui yllättäen tieto vuorineuvos
Uuno Takin kuolemasta. Hän oli mies, joka sitkeydellään oli työn ohella opiskellen suorittanut ylioppilastutkinnon sekä korkeakoulututkinnot lainopillisissa aineissa ja kauppatieteissä. Uuno Takin kuoleman jälkeen hoiti hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtäviä seuraavaan yhtiökokoukseen saakka
varapuheenjohtaja V.J. Sukselainen. Seuraavassa yhtiökokouksessa tulin valituksi Typpi Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Aloin perehtyä mielenkiinnolla tämän Oulussa teollisuuttaan harjoittavan valtionyhtiön asioihin.
Typpi Oy:n osakkeista omisti valtio 99,7 %. Pienosakkaina olivat mukana
Kansaneläkelaitos ja Rikkihappo Oy. Typpi Oy:n tehtaiden sijoituspaikaksi oli
hallitus määrännyt vuonna 1950 Pohjois-Suomen. Lopulliseksi paikaksi valittiin Laanilan virkatalon alue Oulun kaupungin koillislaidalla. Syyskuun
alussa vuonna 1952 tuotettiin tehtaan ammoniakkilaitoksella ensimmäiset
tonnit synteettistä ammoniakkia ja vielä saman kuukauden aikana ensimmäiset erät uutta kotimaista oulunsalpietaria.
Typpeä tuotettiin aluksi 16 000 tonnia vuodessa; Tuotantoa nostettiin viiden vuoden kuluttua 35 000 tonniin vuodessa ja edelleen viiden vuoden kuluttua 55 000 tonniin vuodessa. Vuonna 1964 oli vuosituotanto 70 000 typpitonnia ja vuonna 1968 se nousi 200 000 tonniin typpeä vuodessa.
Seoslannoitetehdas, väkevän typpihapon valmistuslaitos, ammoniakki- ja
urealaitos olivat nopeassa tahdissa suoritettuja investointeja, jotka monipuolistivat Typpi Oy:n tuotevalikoimaa.
Ensikäynnille Typpi Oy:n laitoksille Ouluun tullessani kiintyi huomioni tehtaiden ympärillä olevaan luurankometsään. Tehtaiden poistokaasut olivat
tuhonneet pahimmin koivuja ja mäntyjä, mutta myös muut puulajit olivat
poistokaasuista kärsineet. Tämän "kuoleman varjon laakson", kuten lehtimiehet sitä nimittivät, syntyminen oli aiheuttanut laajoja tutkimuksia Oulun
yliopiston, Oulun kaupungin ja Typpi Oy:n taholta. Typpi Oy:n tuotteet salpietari, erilaiset typpilannoitteet, urea, ammoniakki, typpihappo, metanoli,
erilaiset tyrnituotteet ja harvinaiset maametallit olivat sellainen tuotekokoelma, että ne olisivat vaatineet sijoituspaikakseen kaukana asutuskeskuksista olevan laajan teollisuusalueen. Oulun kaupunki on kärsimiensä vahinkojen "korvaukseksi” saanut kymmenien miljoonien verotulot sekä 1500
vakinaista työpaikkaa asukkailleen.
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Viimeisten viidentoista vuoden aikana on ympäristön suojeluun kiinnitetty
suurta huomiota. Fosforin poisto-ohjelma jätevedestä ja fluoriyhdisteiden
poistaminen uudella pesumenetelmällä auttoivat jo 1960-luvulla saamaan
korjausta aikaan. Typpi Oy:n ympäristösuojelupäällikkö, vesikysymyksiä erikoisesti hallitseva kemisti Unto Anttila ryhtyi vuonna 1970 kuromaan umpeen aikaisempien vuosien voimakkaan tuotannon nousun aiheuttamia epäkohtia. Vuosien mittaan tilanne on osaltaan korjaantunut saasteiden ja poistokaasujen puhdistamiseen kohdistuneen laajan tutkimustoiminnan ansiosta.
Valtioneuvosto antoi vuonna 1966 päätöksen, jonka mukaan Typpi Oy:n
tehtäväksi tuli huolehtia ammoniakkiteollisuuden laajentamisesta Suomessa. Samalla tuli esille sopimuksen tekeminen Rikkihappo Oy:n kanssa väkilannoitekaupan hoitamisesta sekä ammoniakin toimituksista. Rikkihappo Oy
osti tarvitsemansa ammoniakin ja typpiliuoksen Typpi Oy:Itä. Hinta oli ennakolta määrätty. Venäläisen apatiitin toi molemmille yhtiöille Rikkihappo Oy.
Rikkihappo Oy huolehti kaikkien lannoitteiden myynnistä Suomessa. Typpi
Oy:n valmistusosuudeksi oli sopimuksessa määrätty 17 %. Vientiä varten
toimi yhteinen vientiorganisaatio. Kentällä tuli esille kilpailuasenne omien
tuotteiden mainonnan yhteydessä. Sopimuksen mukaan eivät sopimuskumppanit saaneet uutta tuotantoa rakentaessaan "astua toistensa varpaille".
Asioihin perehtyessäni totesin Typpi Oy:n ja Rikkihappo Oy:n toimintojen
liittyvän monessa kohdin läheisesti toisiinsa. Kuulin pääministeri Reino
Lehdon hallituksen aikana Rikkihappo Oy:n olosuhteita hyväksi käyttäen
yrittäneen ottaa siipiensä suojaan Typpi Oy:n. Asia tuli kuitenkin esille siinä
muodossa, ettei se saanut kannatusta kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuusosastolla.
Myönnän, että asioihin perehtyessäni nousi mieleen ajatus fuusiosta, mutta
nimenomaan toimialarationalisointia ajatellen. Syynä tähän oli mm. se, että
Typpi Oy:n toimintakertomusta tarkastellessani totesin liikevaihdon olleen
65 miljoonaa markkaa. Lyhytaikaiset velat olivat 27,3 miljoonaa ja pitkäaikaiset velat 91,3 miljoonaa markkaa. Velkojen kokonaissumma oli yhteensä
118,6 miljoonaa markkaa. Osakepääoma oli 36,4 miljoonaa markkaa ja oma
pääoma yhteensä 44,8 miljoonaa markkaa. Vähitellen perehdyin Typpi Oy:n
toimintoihin. Erikoisesti olin kiinnos-tunut seuraamaan tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka tuntui hyvin ja tehokkaasti organisoidulta.
Se jakautui kolmeen pääryhmään:
1. Uustutkimukseen – uudet prosessit ja tuotteet
2. Tehdastutkimukseen – valmistus ja prosessien optimointi
3. Palvelevaan tutkimukseen – kirjallisuuspalvelu, patenttien valvonta,
saaste- ja turvallisuusvalvonta
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Erikoisesti panin merkille, että tässä valtionyhtiössä oli pantu painoa tutkimustoiminnan omaperäisyyteen ja laatuun. Käytössä olivat myös varsin pätevät henkilöresurssit.
Vuoden 1970 puolivälissä laadittiin muistio Typpi Oy:n tuotannon laajentamisesta ja laitosten sijoittamisesta tulevaisuutta ajatellen. Siinä todettiin, että
eri teollisuudenaloista kemian teollisuus tulee laajenemaan eniten.
Muistiossa käsiteltiin mm.
– typpiteollisuuden kehitystä,
– Typpi Oy:n teollisuuden lähiaikojen laajennussuunnitelmia,
– Oulun teollisuusaluetta teollisuuden sijoituspaikkana,
– Hankoniemen teollisuusaluetta teollisuuden sijoituspaikkana ja
– yleisiä näkökohtia.

Hankoniemen teollisuusaluetta sijoitusapaikkana perusteltiin mm. raakaaineiden kuljetuksella, tuotteiden rahtikustannuksilla, sijaintina markkinaalueella ja ympäristön suojelulla. Tänne tulisi myös keskittymään maakaasun käyttöön suunniteltu osa teollisuudesta. Maakaasusta valmistettavaa
ammoniakkia tuotettaisiin lähellä omia tuotteita sekä kemian teollisuuden
raaka-aineeksi.
Samalla kaavailtiin myös yhteistyötä Neste Oy:n kanssa. Typpi Oy:n vaikea
rahoitustilanne tuli usein esille keskustellessani johtokunnan puheenjohtajan vuorineuvos Jaakko Lehmuksen kanssa investoinneista ja niiden rahoittamisesta. Sain muistion asiasta helmikuussa 1971. Siinä todettiin yhtiön rahoitustilanteeseen vaikuttaneen seuraavien tosiseikkojen:
”Lannoitteiden hintakysymys
Vuonna 1967 suoritetun devalvaation yhtey-dessä eikä jälkeenpäinkään ole
yhtiölle myönnetty oikeutta raaka- ja tarveaineiden hinnannousua vastaavaan tuotehintojen korotukseen. Tämä on merkittävällä tavalla kaventanut
yhtiön omarahoitusmahdollisuuksia viimeksi kuluneiden vuosien aikana.
Myöskään muusta kustannusten noususta johtuvaa vaikutusta hintoihin ei
ole huomioitu. Nämä seikat merkitsevät yhtiölle n. 8–10 mmk vuodessa.
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysohjelma
Pääosa viime vuosien suuriin investointeihin saadusta pääomasta on
hankittu ulkomaisista rahoituslähteistä ja toimitusluottojen avulla suhteellisen lyhyen, 3–6 vuoden pituisen kuoletusajan puitteissa. Vuoden 1971
aikana joudutaan lainoja lyhentämään yhteensä 39,6 mmk:lla, mistä lyhytaikaisia toimitusluottoja 24,6 mmk, sekä suorittamaan suhdannetalletusta
0,9 mmk.
Uuden ammoniakkilaitoksen käynnistys
Uuden ammoniakkilaitoksen käynnistyksessä esiintyneet vaikeudet ovat
luonnollisesti vaikuttaneet yhtiön rahoitustilanteeseen, erikoisesti, koska
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ureatehtaan käynti on toistaiseksi täysin riippuvainen uuden ammoniakkilaitoksen tuotannosta.
Investointien kokonaismäärä vuonna 1971 nousi 25,7 miljoonaan. Typpi
Oy:n rahoitusmahdollisuuksia selviteltäessä todettiin omien rahoitusmahdollisuuksien olevan 7,5 miljoonaa 1971, 15 miljoonaa 1972, 20 miljoonaa
1973 ja 25 miljoonaa markkaa 1974.”
Jos edellytämme lyhytaikaisen velan pysyvän entisellään sekä lainojen lyhennyksen vuonna 1971 olevan 39,6 miljoonaa ja investointien 25,7 miljoonaa markkaa, olisi vieraan pääoman tarve 58 miljoonaa markkaa. Tämä
summa olisi hankittava osakepääoman korotuksena tai lainoina. Nyt alkoi
fuusioajatus kypsyä hyvällä vauhdilla. Typpi Oy lähetti 22.5.1971 osakepääoman korotusta ja kokonaistilannetta koskevan kirjeen kauppa- ja teollisuusministeriölle. Karjalaisen II b hallituksen teollisuusministerinä olin keskustellut kauppa- ja teollisuusministeri Arne Bernerin kanssa fuusioasiasta.
Otimme sen esille hallituksen neuvottelussa 26.5.1971. Neuvottelussa todettiin, ettei Typpi Oy:n osakepääomaa voida korottaa esitetyn suuruisella summalla, jotta yhtiön talous ja jatkuva kehittäminen voitaisiin lähivuosina saada
turvatuksi.
Kirjeellä, joka oli päivätty 27.5.1971, annettiin Typpi Oy:n hallintoelimille
kehoitus ryhtyä uudelleen selvittämään fuusiota Rikkihappo Oy:n kanssa.
Asia olisi otettava hallintoneuvostossa esille päätöksentekoa varten.
Typpi Oy:n hallintoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 1.6.1971 ja
päätti äänestyksen jälkeen äänillä 5–3 hyväksyä johtokunnan tekemän esityksen fuusion toteuttamisesta Rikkihappo Oy:n kanssa. Hallintoneuvosto
päätti kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle käsittelemään ja tekmään
päätöksen fuusioasiasta. Fuusiopäätökseen esittivät hallintoneuvoston jäsenet Pentti Liedes ja Pekka Vilmi, jotka äänestivät fuusiota vastaan, eriävän
mielipiteensä. Kolmannen vastustavan äänen antoi Jaakko Kemppainen. Poissa kokouksesta oli T. Saloranta.
Rikkihappo Oy:n hallintoneuvosto käsitteli asiaa myöhemmin ja teki myönteisen päätöksen. Fuusion teknillinen toteuttaminen tapahtuu sulauttamalla
Typpi Oy Rikkihappo Oy:hyn. Uuden yhtiön johtokuntaan tulee molempien
fuusioyhtiöiden edustajia. Molempien hallintoneuvostojen kokousten jälkeen
käsiteltiin fuusiokysymystä vielä molempien yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Ne yhtyivät hallintoneuvostojen päätöksiin.
Liedes ja Vilmi perustelivat fuusiota vastustavaa kantaansa sillä, että fuusion toteuduttua mahdollisesti tehtävät laajennukset ja muut investoinnit
suunnataan etelän laitoksiin. Myös Pohjois-Suomen maakuntaliitto lähetti
valtioneuvostolle kirjelmän, jossa se muistutti, että Pohjois-Suomen etuja ei
saisi unohtaa. Typpi Oy:n laitoksia varten suunnitellut investoinnit olisi toteutettava Pohjois-Suomessa.
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Lehdille antamassani haastattelussa korostin sitä, että Pohjois-Suomessa
olevien laitosten toimintaa fuusio ei uhkaa. Päinvastoin, sillä Typpi Oy:n
kiristynyt rahoitustilanne on estänyt hyvienkin investointisuunnitelmien
toteuttamisen. Typpi Oy:n tutkimuslaitoksissa on kehitetty monia kilpailukykyisiä tuotteita, joiden tuotantoon saattaminen on kohdannut rahoitusvaikeuksia. Yhden suuren yhtiön puitteissa tuotantoa pystytään kehittämään
voimakkaammin ja rahoituskysymykset on myös helpompi ratkaista.
Sekä Paasion I hallituksen kauppa- ja teollisuusministerinä että Karjalaisen II b hallituksen teollisuusministerinä tarkastelin valtionyhtiöiden toiminnan kehittämistä erikoisesti yhtiöiden yhteenliittämisen eli fuusioiden näkökulmasta.
Kun totesin Oulunjärven eteläpuolella olevan mm. vanadiinia tuottavan
Otanmäki Oy:n, jolla oli myös Raajärven rautamalmikaivos, kokonaistuotannon pienuuden sekä rajoitetut kehittämismahdollisuudet, ryhdyin valmistelemaan sen fuusioimista Rautaruukki Oy:hyn. Teollisuusneuvos Ilmari Harki
ei ainakaan alkuun fuusioajatuksesta pitänyt. Laajan kokemuksen teollisuusmiehenä omaavana hän ajatuksen kuitenkin hyväksyi ja fuusio toteutui.
Kemijärvi Oy:n olivat valtio sekä Veitsiluoto Oy ja Kemijoki Oy perustaneet
Kemijärvelle harjoittamaan puunjalostusteollisuutta. Yhtiö valmisti sulfaattiselluloosaa yli 100 000 tonnia vuodessa. Tehtaan paikasta käytiin aikanaan
eri suuntiin meneviä keskusteluja. Ehkäpä juuri tästä syystä tehtaan tuotanto-ohjelma jäi verraten rajoitetuksi. Toimitusjohtaja L. Hannunkarin kanssa
kävimme aikanaan paikan päällä keskusteluja ja samoin Kemissä Veitsiluoto
Oy:n toimitusjohtajan vuorineuvos Aarne Pelkosen kanssa. Keskustelujen tuloksena oli Kemijärvi Oy:n fuusio Veitsiluoto Oy:hyn.
Avarakatseiset valtionyhtiöiden toimitusjohtajat ovat usein olleet niitä
avainhenkilöitä, jotka fuusioita suunniteltaessa ja tehtäessä näkevät kokonaisedun omaa asemaansa tärkeämpänä.
…
Kauppa- ja teollisuusministeriöllä oli oma vastuunsa valtionyhtiöiden ja
osakkeenomistuksensa kautta Pohjolan puun jalostamisesta. Tältä pohjalta
kehittyi mielessäni suunnitelma laajemman puunjalostusalan yhteenliittymän muodostamisesta Pohjois-Suomeen. Syynä olivat myös osaltaan Kemi
Oy:n vaikea taloudellinen tilanne. Valtionyhtiöt Veitsiluoto Oy, Kemijärvi Oy
sekä Kemi Oy olisivat yhteenliitettyinä saaneet aikaan melkoisen toimialarationalisoinnin ja sen kautta säästöjä kustannuksissaan.
Olin yhteydessä Kemi Oy:n silloisen toimitusjohtajan vuorineuvos Aulis
Kairamon kanssa. Matkustin hallintoneuvoston puheenjohtajan, nykyisen
valtioneuvos Martti Miettusen kanssa paikan päälle Kemiin tutustumaan
tilanteeseen. Vuorineuvos Kairamon huoneessa käydyn keskustelun otti
Kairamo talteen, joten se lienee vieläkin kuultavissa. Kysyin Kairamolta mm.
oliko Kemi Oy:n selluloosatuotantoa laajennettaessa ehkä ajateltu Pohjolan
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puun monopolisoimista mahdollisimman pitkälle yhden yhtiön eli Kemi Oy:n
käyttöön. Vasta seuraavassa vaiheessa olisivat tulleet esille ratkaisut jalostusasteen nostamisesta. Vuorineuvos Kairamo hymyili ja vastasi, että saattoihan sellainenkin ajatus olla mukana ratkaisuja tehtäessä.
Helsinkiin palattuamme otin yhteyttä 15.10.1966 vuorineuvos Jakob von
Juliniin ja kutsuin hänet keskustelemaan kanssani ministeriöön Kemi Oy:n
asiasta lähinnä yksityisten osakkeenomistajien edustajana. Esitin von
Julinille suunnitelmani Pohjolan puunjalostuteollisuuden suuryrityksestä
sekä ajatuksen siitä, että valtio olisi kiinnostunut hankkimaan osake-enemmistön Kemi Oy ssä. Kysyin olisivatko yksityiset osakkeenomistajat kiinnostuneita keskustelemaan osakekaupasta. Vuorineuvos von Julin arveli vastauksen olevan kielteisen, sillä yksityiset osakkeenomistajät olivat keskenään sopineet, ettei Kemi Oy:n osakkeita myydä valtiolle. Yritin vielä perustella suuren Pohjolan puunjalostusalan yrityksen merkitystä työllistäjänä ja
laajapohjaisena puunhankkijana Lapissa, mutta tuloksetta. Kiitin vuorineuvos Jacob von Julinia suorasta vastauksesta. Hän sanoi lähtevänsä Kemi Oy:n
hallintoneuvoston kokoukseen, missä tehdään ratkaisu mm. Kemi Oy:n ylimmän johdon eläkkeelle siirtymisestä.
Vasta parin vuosikymmenen kuluttua tuli Pohjois-Suomen puunjalostusteollisuuden yhteenliittäminen ratkaisuvaiheeseen. Sen sai aikaan rahoittajapankki KOP lähtemällä liikkeelle Kajaani Oy:n asioissa. MTK:n kiinnostus
Pohjois-Suomen puunhankintaan ja puun hintakysymykseen sekä Metsäliiton laajenevan puunjalostusteollisuuden valtapyrkimykset saivat aikaan
monivaiheisen pelin tämän maamme teollisuuspolitiikan kannalta tärkeän
asian ympärillä.
Veitsiluoto Oy ei saanut jatkuvissa taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevaa Kemi Oy:tä. Sen vei halpaan hintaan Metsäliiton teollisuus. Oulu Oy:n
osakkeet osti monivaiheisen pelin jälkeen täydestä hinnasta Veitsiluoto Oy.
Kajaani Oy, joka alkuvaiheessa oli mukana, jäi sekundantiksi tässä kamppailussa.
Mielenkiinnolla seuraamani ja vuosikymmeniä kestänyt Pohjois-Suomen
puunjalostusteollisuuden rationalisointi laajalla pohjalla jäi puolitiehen.
Pohjolan varsin pitkälle hakattujen puuvarojen osalta kamppailu jatkuu.
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Kultaa huuhtomassa Lemmenjoella
Paasion hallituksessa ollessani jouduin liikkumaan eri asioiden yhteydessä
myös Lapin maisemissa. Helsingissä jouduin puuttumaan tämän maakunnan
asioihin Lapin miesten lähetystöjä vastaanottaessani. Kun vielä Lapin läänin
maaherra Martti Miettunen rouvineen olivat vanhoja tuttuja, en lainkaan ihmettele, että tartuin kuin kala koukkuun, kun Geologisen tutkimuslaitoksen
ylijohtaja Vladi Marmo tiedusteli, olisimmeko vaimoni Paulan kanssa kiinnostuneita loman merkeissä lähtemään kullanhuuhdontamatkalle Lemmenjoelle. Marmo kertoi, että suunnitteilla oli lentää pienemmän seurueen kanssa Oulun kautta Ivaloon ja sieltä jatkaa autoilla matkaa Inarin kautta Njurgalahteen ja Lemmenjokea ylös kultamaille. Matkalle lähdettäisiin elokuun alkupäivinä 1967.
Vladi Marmo kertoi jo alustavasti neuvotelleensa seurueen kokoonpanosta.
Mukaan tulisivat läänin päämies, maaherra Martti Miettunen Henna-rouvineen, Marmo itse Kaija-rouvineen ja Olavi Salonen Paula-rouvineen. Neljänneksi pariskunnaksi oli ehdolla akateemikko Erkki Laurila rouvineen, mutta
perhejuhlat tulivat saadun tiedon mukaan esteeksi. Hammaslääkäri Veikko
Valtonen Sissi-rouvineen täydensi neliapilan. Ennen matkalle lähtöämme
emme tunteneet Valtosen pariskuntaa. Muut matkaan tulijat olivatkin vanhoja tuttuja.
Lentomatkalla Helsingistä Ouluun istui koneessa takanani Johannes Virolainen. Koneen noustua Seutulasta hän vanhana tuttuna tarttui olkapäähäni
ja kysyi minne olemme matkalla. Käänsin päätäni ja vastasin lyhyesti: "Lemmenjoelle kultaa huuhtomaan." Puheliaaksi mieheksi tunnettu Virolainen
istui hiljaa jonkin aikaa, mutta toisti sitten kysymyksensä: "Mie kysyin oikein
tosissai, minne ootte matkalla?" Käännyin Virolaiseen päin ja sanoin: "Olemme tosissamme matkalla Lemmenjoelle Lappiin kultaa huuhtomaan. Näin
Suomen Pankin pankkivaltuusmiehenä on vähän ajateltava pankin kultavarannon kasvattamistakin", lisäsin hymyillen.
Tähän päättyi keskustelumme matkan aikana Virolaisen syventyessä lukemaan aamulehteä. Mutta se jatkui Oulun lentokentällä, kun Johannes Virolainen asteli meitä kohden hallin lattian yli kahden vilkkaasti juttelevan henkilön seurassa. "Tottahan sie puhuit", naureskeli Virolainen ja jatkoi: "Esittelen tässä siulle ja vaimolles lisää kullanhuuhtojia – Valtosen pariskunnan."
Kaikilla oli hauskaa, kun kerroimme lentokonekeskustelustamme.
Lentäessämme edelleen Oulusta Rovaniemelle ja Ivaloon tutustuimme lähemmin neljänteen kullanhuuhtojapariskuntaan Sissi ja Veikko Valtoseen,
joiden kanssa viettäisimme lähipäivät erämaassa kullankimallus silmäkulmassamme. Tällöin en vielä tiennyt, että naisilla oli mielenkiintoa myös puolijalokiviin, granaatteihin ja korundeihin. Valtosilla oli kesäpaikkansa Kangas-
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niemellä kuten meilläkin, joten tuntui aivan siltä kuin olisimme tavanneet
lähinaapureita.
Ivalosta matka jatkui autoilla Inarin kautta Njurgalahteen, missä asusti
Juhani Jomppanen, oppaamme lähipäivien aikana. Hänen Kirsti-puolisonsa
oli etelästä kotoisin ja koulutukseltaan kielimaisteri, joka hoiti perheen ja
kehittymässä olevan matkailutoimen kaikella taidolla – kielitaidosta puhumattakaan. Kirsti-rouva keskusteli tarvittaessa vieraidensa kanssa kuudella
kielellä. Kävimme katsomassa suvannoksi leventyneen Lemmenjoen toisella
puolella olevia kelohongista rakennettuja lomamökkejä, joissa kelpasi vieraiden asustella. Juhani Jomppasen moottoriveneellä lähdimme kotisatamasta
ylös Lemmenjokea kohti vanhaa Kultalanhaminaa, joka sijaitsee Morgam
Viibuksen kohdalla. Siellä rakennettiin parhaillaan hirsistä kämppää Kultasatamaksi. Jomppasen pitkän ja solakan moottoriveneen laskiessa rantaan
olivat meitä odottamassa kullankaivajat Yrjö Korhonen ja Nipa Raumala.
Heidän opastuksellaan lähdimme kulkemaan pitkin erämaapolkua Morgamojan luona olevalle Pellisen kämpälle, jonne majoittuisimme. Kämpän oli kullankaivaja Jukka Pellinen rakentanut tovereineen 1940-luvun lopulla, jolloin
Lemmenjoella oli kulta-aikansa. Kämpän ohi virtasi Morgamoja, jonka varrella oli kultaa kaivettu paremmalla ja huonommalla onnella vuosikymmeniä,
jopa eräässä vaiheessa oikein konevoimin. Lemmenjoen kulta löydettiin
vuonna 1918.
Pellisen kämppä oli vuonna 1967, jolloin sinne tulimme, Geologisen tutkimuslaitoksen omistuksessa ja sen isoa pirttiä käytettiin autiotupana. Muu osa
rakennuksesta oli suljettuna ja tutkimuslaitoksen käytössä. Morgamojan
rannan tuntumaan oli rakennettu hirsistä savusauna. Sen paikalla oli aikanaan ollut säkkikangasseinäinen kesäkeittiö. Lemmenjoen kulta-aikana oli
sieltä löydetty 160 gramman painoinen kultahippu. Ivalon Kultalasta löydetty
kultahippu painoi vielä toisen mokoman lisää eli yli 300 grammaa.
Erämaapolkua kulkiessamme huomasin Lapinmiesten kantamien reppujen
päällä rullalla olevat ohuet muovipatjat. Majoitus Pellisen kämpällä oli järjestetty siten, että yläkerta oli naisille ja sinne menivät myös muovipatjat.
Miehet majoittuivat alakertaan. Juhani Jomppanen oli ryhtynyt ohjailemaan
asioita tyyneen tapaansa. Hän selosti, että majoittumisen ja tulokahvien jälkeen katsellaan vähän paikkoja, lepäillään ja valmistaudutaan saunomiseen.
Tämän jälkeen vietetään ilta yhdessä kullankaivajien kanssa, jotka saapuvat
tänne valtauksiltaan eri puolilta kulta-aluetta.
Pellisen kämpän oviaukosta aukeni näköala savusaunan ja Morgamojan yli
sen toisella puolella kohoavalle Petronellan kukkulalle, jonka huipun syvä
kuru jakoi kahteen pyöreään kukkulaan. Lieneekö tämä pysyvä muisto säilyttänyt mielissä Sylvia Petronella van der Moerin, hollantilaisen lehtinaisen,
joka 1949 saapui Lemmenjoelle ja jäi sinne toimien kullankaivajien keittiöasioiden hoitajana. Hänelle oli kuitenkin matkansa aikana Suomessa kertynyt
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pikku rikkeitä, maksamattomia laskuja sekä viisumi- ym. epäselvyyksiä.
Viranomaiset antoivat Petronellalle karkoitusmääräyksen Suomesta, eikä
siinä auttanut päätöksen purkamiseen sekään, että kullankaivajat maksoivat
laskut ja täten yrittivät estää hollantilaistytön maasta karkoittamista. Jälkeenpäin Petronellaa on etsitty ja joku Lemmenjoen miehistä kertoi hänet
tavanneensakin Hollannissa. Petronellaa muisteltiin ystävänä kullankaivajien
keskuudessa ja tässä yhteydessä kääntyivät katseet usein kukkuloihin päin.
Vastakkaisella puolella Morgamojaa kohosi Avitsikaskoaivin huippu, jota
kutsuttiin Pellisen laeksi. Kerrottiin sen saaneen nimensä siitä, että se muistutti muodoltaan kullankaivaja Pellisen kaljua päälakea. En tiedä nimen antamisen syytä, mutta myöhemmin tunturissa liikkuessamme näimme myös
toisen paljaan tunturinlaen, jota kutsuttiin maaherranlaeksi.
Savusaunan makoisissa löylyissä unohtuivat tulomatkan rasitukset ja
Morgamojan viileä vesi virkisti mukavasti. Saunan jälkeen olivat kullankaivajat saapuneet valtauksiltaan Puskuojalta, Miessijoelta, Jäkälä-Äytsiltä
jne. Pellisen kämpälle yhteistä iltaa viettämään. Paikalla olivat mm. Yrjö
Korhonen, Nipa Raumala, Matti Pihlajamäki, Antti Flink, Veikko Nevalainen,
Väinö Hoppu ja Pelle Kankainen. Olin kysynyt Vladi Marmolta, mitä voisimme
tuoda etelästä tuliaisiksi Lemmenjoen kullankaivajille. Vastaus oli selvä. Pakkauksissamme olikin sekä kirkasta että värillistä. Pellisen kämpän ja savusaunan väliselle tasanteelle oli rakennettu nuotio ja sen ympärille keppeihin
nuotion loisteessa kypsymään siikoja. Voileivät oli syöty kämpässä ryyppyjen
kanssa ja nyt keräännyttiin nuotion ympärille kaloja maistelemaan. Aterian
päälle oli tarkoitus tarjota konjakkia pahvipikareista, sillä laseja ei löytynyt
riittävästi. Parafinoidut pikarit jaettiin kaikille myös mukana oleville naisille.
Ne täytettiin konjakilla ja tyytyväisen näköinen joukko istui hiljaisena nuotion rätistessä.
Kunnes alkoi tapahtua. Pahvipikareista alkoi hiljalleen tippua konjakkia
maahan. Silloin syntyi liikettä kullankaivajien joukossa. Omat pikarit tyhjenivät kertaheitolla ja huolestuneina he katselivat naisten käsissä olevia
pahvipikareita, joista konjakki hiljalleen tippui. Avuliaat miehet tyhjensivät
naistenkin pikarit ja me muut hoidimme asian omalta osaltamme. Eihän näin
kallista ainetta tänne saakka kannata kuljettaa maahan tiputettavaksi, selitteli Kullankaivajain yhdistyksen sihteeri Nipa Raumala kumotessaan vaimolleni kaadetun konjakin kurkkuunsa.
– Ihmeellisellä tavalla alkoi illan tunnelma vapautua ja keskustelu virisi
vilkkaana. Nipa Raumala piti lennokkaan puheen naisille ja sai siitä suosionosoitukset kaikilta. Hän kertoi illan kuluessa oman tarinansa. Koulun seitsemänneltä luokalta lähti Nipa vapaaehtoisena sotareissulle. Ylioppilastutkinto jäi viittä vaille. Sodan aikana kuoli äiti ja kotiin palatessa oli äitipuoli kotona odottamassa. Elämä ei oikein ottanut kulkeakseen kotioloissa.
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– Niin tulin tänne Lappiin Lemmenjoelle kultaa kaivamaan ja täällä olen pysynyt, kertoi Nipa Raumala kaikessa lyhykäisyydessään oman elämänsä vaiheet Lapin elokuisen yön tunnelmissa.
Keskustelu sujui vilkkaasti ja naiset olivat erikoisen kiinnostuneita kuulemaan tietoja puolijalokivistä, granaateista ja korundeista. Raumala keskeytti
puheet ja sanoi: ”Vaikea tässä on kaikkea selitellä. Näette millaisia korundit
ovat, kun käyn kämpältäni hakemassa muutamia niistä tänne malliksi.” Käännyin Raumalan puoleen ja kysyin, paljonko kertyi matkaa hänen kämpälleen.
– Eihän tästä ole kuin 7–8 kilometriä, hän vastasi ja nousi ikään kuin lähteäkseen. Totesimme kaikki yhdessä, että matkaa kertyy yhteensä edestakaisin lähes 15 kilometriä, joten parasta on jättää korundien katsominen huomiseen, kun liikumme valtauksilla kullanhuuhdontaa seuraamassa.
Maaherra Miettunen oli illan kuluessa käynyt kalassa ja saanut 6–7 tammukkaa. Hän pani ne oksankoukkuun pensaaseen ja kehui meille tarjoavansa aamuaterialla paistettua kalaa Pellisen kämpän asukkaille. Illan mittaan oli kettu tullut samoille apajille ja korjannut maaherran kalat parempiin
suihin, joten meidän kala-ateriamme jäi vain lupausten varaan.
Uni maistui yhdessä vietetyn illan jälkeen Pellisen kämpän asukkaille. Aamulla olimme kuitenkin jo kello 6 aikaan Veikko Valtosen kanssa kämpän
ovella täysissä pukeissa katselemassa ylhäällä olevaa aurinkoa ja aamun
kirkkautta. Yrjö Korhonen oli myös ylhäällä ja naureskeli, että kyllä näkyy
kullankimallus etelän miesten silmissä. Myönsimme, että kullanhuuhdonta
todella kiinnostaisi.
– No katsotaan nyt ensin missäpäin täällä kultaa saattaisi löytyä. Tuolla vasemmalla näkyy korkea maaleikkauksen seinämä. Kun olette kultahommissa
näin lyhyen aikaa, niin koetetaan siitä vähän niinkuin varkain. Tehdään tuohon alaosaan kallionpintaan kolo, josta otetaan maata vaskooleihin. Siitä on
aikoinaan huuhdottu paljonkin kultaa.
Korhonen meni lapioineen metrejä korkean maaseinämän alaosan viereen
ja teki seinämän alaosaan kallionpinnasta ylöspäin kolon, josta maata otettiin vaskooleihimme. Vaskooliin tulleet isommat kivet pestiin vedellä puhtaiksi vaskoolin päällä. Vesi oli ensin saatava pyörivään liikkeeseen vaskoolissa ja sitten edestakaisella liikkeellä poistettava sen irroittama maa vaskoolista. Jälleen uutta vettä purosta ja sama uudelleen. Loppuvaiheessa jäi
hieno osa maata kultahippuineen vaskoolin pohjasyvennykseen ja sitten
seurasi kullan talteenotto kaikkine temppuineen. Tietysti sillä edellytyksellä,
että kultaa oli maan mukana vaskooliin tullut. Mahdolliset kultahiput tulivat
näkyviin hienon maan poistuessa veden mukana, raskaampi kulta jäi pohjalle. Niin sanotut hengettömät saatiin talteen vain kuumentamalla hiekka ja
suorittamalla ns. hienopuhallus, jolloin kuiva pöly poistui.
Jo ensimmäisessä vaskoolissa oli kultahippuja ja sekös nosti huuhtojan intoa. Korhosella oli omat kultapullot kummallekin ja aamun ensitunteina saa-
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tiin niiden pohjalle jo hieman kullan kimallusta. Kiitos siitä kuului hyvälle
asiantuntijallemme ja opastajallemme Yrjö Korhoselle.
Kullanhuuhdonta vei koko joukon mukanaan ja aterialle ei tuntunut olevan
kiirettä kenelläkään. Ruumiillinen työ antoi kuitenkin ruokahalua ja joukolla
mentiin Juhani Jomppasen järjestämälle aterialle. Mukana seurasivat kuitenkin kovat jutut siitä, mitenkä juuri huuhtomatta jääneessä vaskoolissa olisi
varmasti ollut se iso hippu. Veikko Valtosen kanssa taisimme olla parhaita
näiden juttujen kertojista. Vladi Marmo seuraili tilannetta ja oli jo Juhani
Jomppasen sekä Yrjö Korhosen ja Nipa Raumalan kanssa valmistelemassa
ruokailun jälkeen kullanhuuhtojien luo tehtävää kiertomatkaa. Miesten valtaukset olivat eri puolilla Lemmenjoen kulta-aluetta sekä tuntureiden välissä
virtaavien purojen ja kurujen tuntumissa. Kaikkia matkassa olevia kiinnosti
päästä paikan päällä näkemään, miten miehet asuivat ja miten huuhdontatyötä suoritettiin rännitystä käyttäen. Kullanhuuhtojien määrä vaihteli 10–15
ja talven yli oli valtauksillaan vain pari kolme uskollisinta.
Nousimme Pellisen laelle ja katselimme vasemmalla näkyviä Petronellan
kukkuloita. Ylhäällä tunturissa tuli eteemme suuri tasainen aukea, jonka kultamiehet kertoivat olevan heidän varalentokenttänsä. Inarissa asuva lentäjä
Eetu Jaakkola koneineen hoiti lentoyhteyttä Inarista ja toimitti tarvittaessa
muonatäydennyksiä kullankaivajille. Tunturialueella oli kaksi lentokenttää,
Martin lisko ja Jäkäläpää. Viimeksi mainitulla oli oma "lentopaviljonkinsakin". Se oli autiotupa, jossa oli mahdollisuus yöpyäkin. Jäkäläpään kenttä oli
noin 500 metrin korkeudella merenpinnasta laskettuna.
Kuulimme, että lentäjä Eetu Jaakkola tuntee tunturialueen ja tiukan paikan
tullen voi kiireinen turisti saada häneltä nopeankin kyydin kulta-alueelle.
Tunturissa tarpoessamme tuli juttua Juhani Jomppasen kanssa. Hän oli ollut
Lemmenjoen parhaimpina kultavuosina kesäisin kuljettamassa sekä kullanhuuhtojia että rahtia kulta-alueelle kilpaillen osittain lentokuljetustenkin
kanssa.
Kullankaivajat Yrjö Korhonen ja Veikko Nevalainen asuivat kämpissään
Jäkälä-Äytsillä, joka on Jäkäläpään ja Kaskoaivin välissä olevassa kurussa. He
ovat kulta-alueen talviasukkaita. Yrjö Korhonen tunnettiin myös karhujen
kaatajana. Tästä johtui kutsumanimi Karhu-Korhonen. Kysyin, oliko hänellä
yhtään kaatamansa karhun taljaa myytävänä. Korhonen pyyhkäisi nenäänsä,
nyökkäsi ja sanoi:
– Lähetin sisarelleni etelään yhden todella hyväkuntoisen taljan, joka on
kunnostettu päineen ja kaikkineen. Ammuin karhun Norjan rajan läheisyydessä ja pelkäsin jo välillä karhun tallustelevan rajan toiselle puolelle. Ammuin karhun pistoolilla melko läheltä. Nyljin sen ja suolasin nahan, jonka sain
parkittavaksi sitä kuivattamatta.
– Mitä pidät hintana näin hyväkuntoisella karhuntaljalla, kysyin.
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– 1 200 markkaa. Ei – älä kaiva lompakkoasi. Maksa vasta, kun näet, millaisen karhunnahan ostat. Lähetän sen sinulle Helsinkiin, kunhan annat osoitteesi. Lähetä sitten rahat tänne.
Karhujen liikunta-aika on huhtikuulla, jolloin ne tulevat ulos pesistään, missä ovat nukkuneet talviuntaan. Karhu-Korhonen kertoi myös kuvanneensa
karhujen liikkumista maastossa.
Maaherra Martti Miettunen Henna-rouvineen oli vanha tuttu kullankaivajien kanssa. He olivat käyneet ennenkin kultamailla ja tehneet kauppojakin
suurikokoisista kultahipuista vanhan uutteran kullankaivajan Jaakko Isolan
kanssa. Näistä luonnon muovaamista kultahipuista oli tehty kauniita erikoiskoruja maaherrattarelle. Hennan korut olivatkin laajalti tunnettuja.
Eräänä matkamme kohteista oli Miessijoki, jonne menimme tapaamaan
nimenomaan Miessinmaan kuvernööriä Heikki Pihlajamäkeä. Hänen asuinpaikkaansa lähestyessämme näkyi jo kaukaa lipputankoon nostettu kullankaivajien lippu, jossa olivat ristissä hakku ja lapio ja niiden yläpuolella vaskooli. Toisilta saamaansa Miessin kuvernöörin nimeen oli Heikki Pihlajamäki
itse liittänyt kirjaimet h.h. (honor et humor) eli huumorin kunniakuvernööri.
Huumorimies Heikki olikin, ei hänen seurassaan aika pitkäksi tullut.
Kun saavuimme Pihlajamäen turpeilla vuoratun tuvan luo, oli Heikki itse
meitä pihalla vastassa. Koiran haukku oli ajoissa ilmoittanut tulijoista. Niliaitta ja yksinkertainen kasvihuone sekä koirankoppi pistivät tulijan silmään.
Osoitin kasvihuonetta ja kysyin:
– Antaako kasvihuone satoa näin kaukana pohjoisessa? Samalla kävelin
kasvihuonetta lähemmin katsomaan. Heikki seurasi ja hymy suupielessä
kertoi, ettei hän sieltä satoja odottanutkaan.
– On vaan niin mukava katsella, kun kaikki kasvaa ja viheriöi..
Astuessamme sisälle Heikin tupaan tuntui siltä kuin siellä olisi ollut tilaa
enemmän kuin muissa näkemissämme kullanhuuhtojien asumuksissa. Kaikki
oli siistiä ja järjestyksessä. Edellisen illan tapaaminen Pellisen kämpän iltanuotiolla oli isännällämme mielessä, kun hän ystävälliseen tapaansa toivotti
vieraansa tervetulleiksi Miessinmaalle. Ojentaessani etelän tuliaisina pullon
kirkasta Heikille, tuumi hän.
– Oikeata ainetta toit, ei näin kauas pohjoiseen kannata vettä etelästä kantaa.
Kahvia ja tuoretta pullaa maistellessa juttu kulki Miessimaan asioita kysellen. Lapinläänin maaherra Martti Miettunen ja Miessimaan kuvernööri eivät
tavanneet ensi kertaa. Onhan selvää, että naapurimaakunnilla pitää olla muitakin kuin vain "diplomaattisia" suhteita. Miessimaalla osattiin arvovieraat
ottaa vastaan tavalla, joka sai vieraat viihtymään. Erikoisen hyväksi tunsin
mieleni, kun Heikki lähtiessämme ja kättä puristettaessa sanoi tyhjää makuupaikkaa osoittaen:
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– Olet tervetullut tänne Miessimaalle uudelleenkin. Tuossa on sinulle vapaa
sänkykin varattuna. Heikki Pihlajamäen valoisa ja ystävällinen henkilökuva
on säilynyt mielessäni vuosikymmenet tapaamisemme jälkeen.
Kävimme vielä joukolla katsomassa Heikin valtausta ja kullanhuuhdontaa
siellä. Menossa oli rännitys eli maan lapioiminen ränniin rihlojen päälle. Vesi
oli ohjattu virtaamaan rihlojen yli ja se huuhteli kevyemmän maan mennessään. Rihlojen pykäliin jäi raskaampi osa maasta, jonka joukossa olivat painavimpana osana mahdolliset kultahiput. Naiset olivat kiinnostuneita granaateista, joita löytyikin Heikin osoittamista paikoista. Kaikki otettiin talteen ja
naisilla taisi olla jo kultapulloamme vastaava jalokivipussi laukussaan.
Paluumatkalla poikkesimme myös Nipa Raumalan kämpällä ja katsomassa
hänen valtaustaan. Kulkiessamme hänen puusta rakennetun "puuseensä" ohi,
osoitti Nipa sitä sormellaan ja sanoi: ”Tuossa pömpelissä vietin eräänä Lapin
pakkasyönä elämäni tuskallisimpia hetkiä. Olin mennyt sinne asioilleni ja sulkenut ovan, kun ulkopuolella oleva puinen vipulukko putosi paikoilleen ja
sulki oven. Yritin avata sitä, mutta tuloksetta. Muistan "puuseetä" rakentaessani suunnitelleeni sen sellaiseksi, etteivät kaikki erämaan eläimet pääse sinne sisälle mellastamaan. Ja nyt olin itse toteamassa rakennustyöni tuloksia.
Olin vähissä vaatteissa ja pakkanen oli tuossa 30 asteen tuntumissa. Puolikohmeessa istuin laudalle tuumaamaan. Kun eivät voimat olleet auttaneet oli
koetettava vielä järjellä, sillä muita ihmisiä ei ollut lähimaillakaan. Lopulta
sain lukon vivut aukenemaan ja kömmin kämpän lämpimiin itseäni sulattelemaan.”
Katkeralla mielellä Raumala kertoi saksalaisturistien aiheuttamista vahingoista ja suoranaisista varkauksista. Hänen tarinansa koski vajaata ämpärillistä rännitettyä kultapitoista hiekkaa, jonka hän oli valtauksella ollessaan
jättänyt ulos aikoen palattuaan vaskoolilla erottaa siitä kullan. Seudulla liikkuneet saksalaiset turistit olivat vieneet sen mennessään. Yrjö Korhonen oli
kuunnellut vieressä tarinaa ja lisäsi siihen omat kokemuksensa.
– Huhtikuun hangilta olin ampunut karhun, jonka pääkallon komeine torahampaineen päätin ottaa talteen. Keitin lihat irti pääkallosta ja panin sen komeine torahampaineen valkenemaan kämppäni katolle. Palattuani eräänä
päivänä tunturista huomasin komeat kulmahampaat viedyiksi. Tiesimme
parin saksalaisturistin olleen liikkeellä kultamailla. Kimpaannuin näkemästäni niin, että otin pyssyni ja lähdin jäljittämään varkaita. Pystyin seuraamaan miehiä, jotka olivat matkalla esitelleet saalistaankin Inariin saakka,
mutta siellä jäljet katosivat. Olivat ehkä saaneet jonkun yksityisen kyydin
etelään päin.
– Mitä olisit tehnyt, jos olisit miehet tavoittanut, kysyin Korhoselta, joka
hetken tuumittuaan vastasi verkkaisesti:
– Vanha erämaanlakihan on, että silmä silmästä ja hammas hampaasta.
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Kullankaivajat yleisesti valittivat turistien tuottamasta haitasta, kun nämä
pyrkivät saamaan oppia kullanhuuhdonnassa ja mahdollisesti kokeilemaankin sitä ilman mitään korvauksen ajatustakaan.
Tämän keskustelun jälkeen esitin Yrjö Korhoselle ja Nipa Raumalalle, että
järjestäisivät asiat siten, että Juhani Jomppanen myisi kuljetuksen aikana
kullanhuuhdontaan oikeuttavia lippuja, perisi niistä maksun ja sopimuksen
mukaan tilittäisi rahat palautettuja lippuja vastaan kullanhuuhdontaa neuvoneille kultamiehille. Jatkoin vielä:
– Parempi ratkaisu olisi toinen ehdotukseni. Koettakaa löytää jostakin valtateiden läheisyydestä kullanhuuhdontaan sopiva paikka, josta on kultaa löydetty vaikkapa vähemmänkin. Perustakaa sinne valtauksenne ja järjestäkää
kullanhuuhdontapaikka turisteja varten. Siellä voisitte maksua vastaan opettaa saksalaisille ja muille turisteille kullanhuuhdonnan hienouksia, jotka vain
te vanhoina Lemmenjoen kullanhuuhtojina osaatte. Uskon, että rahaa tulisi
kustannuksien peitoksi.
Yrjö Korhonen ja Nipa Raumala kuuntelivat vakavina. Keskustelu jäi tähän,
mutta uskon, että siinä kylvettiin siemen Tankavaaran kullanhuuhdontakeskuksen syntyyn. Siellä ovat Yrjö Korhonen, Nipa Raumala ja muut kokeneet
kullanhuuhtojat antaneet turistien huuhtoa kultaa ja pitäneet huolen siitä,
että hippuja on tullut vaskooleihin.
Tankavaara sijaitsee mukavien kulkureittien varrella Lemmenjokeen verrattuna. Kullanhuuhdontakilpailujen järjestämisen yhteydessä on sen nimi
tullut tunnetuksi myös maamme rajojen ulkopuolella. Tämä puolestaan tuo
aina uusia turistijoukkoja tutustumaan salaperäiseen kullankimallukseen ja
tarinoihin siitä, missä sijaitsee se kullan peruskallio, mistä Lapin kulta on
alkunsa saanut. Vai onko näitä kallioita useampia?
Tunturikierrokselta palanneet matkamiehet nukahtivat illalla Pellisen kämpän rauhassa omiin kultaunelmiinsa. Aamulla herättiin Juha Jomppasen
loihtimaan maukkaaseen aamiaispöytään. Vladi Marmo sai kiitokset edellisen päivän mielenkiintoisesta kierroksesta kullanhuuhtojien luona ja heidän
valtauksillaan. Siellä olimme kädestä pitäen saaneet tutustua kullanhuuhtojien raskaaseen työhön ja vaatimattomiin elinolosuhteisiin.
Me ahkerimmat kullanhuuhtojat pistäydyimme vielä ennen nukkumaanmenoa omalla "valtauksellamme" kokeilemassa päivän aikana saamiamme
uusia oppeja. Seuraavana aamuna oli edessä taivallus Morgam Viibuksen
luona olevaan Kultasatamaan ja sieltä edelleen moottorivenematka jokea
myöten Njurgalahteen. Hanskat ja lapiot pantiin vaskoolin kanssa naulaan ja
nukahdettiin unia näkemättä sikeään uneen. Kun heräsin, oli tavaroiden keräily jo käynnissä. Haikein mielin oli meidän erottava vanhojen kullanhuuhtojien pääpaikalta Morgamojan maisemissa ja lähdettävä paluumatkalle. Kuten niin monien ennen meitä, oli meidänkin todettava, että sitä suurta kulta-
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hippua ei tällä kerralla vielä löytynyt, mutta kukapa tietää, miten käy seuraavalla...
Kultasatamassa hyvästelimme Yrjö Korhosen ja Nipa Raumalan ja kiittelimme heitä erinomaisesta opastuksesta kullanhuuhdonnan salaisuuksiin sekä
ystävällisestä huolenpidosta Lapin erämaaolosuhteissa. Jälleennäkemistä
toivottiin, kun astuimme Jomppasen moottoriveneeseen Kultasatamassa ja
lähdimme myötävirtaan sujuttelemaan kohti Njurgalahden satamaa. Matkalla
päätimme poiketa katsomassa komeaa Ravadasköngästä, josta Yrjö Korhonen oli eri yhteyksissä kertonut. Komeasti jyrkänteeltä alas syöksyvä vesiputous oli hieman vieras näky suomalaisessa maisemassa. Mutta komea näky se
todella oli.
Kirsti Jomppanen otti seurueemme avosylin vastaan. Hän tarjosi kodissaan
maukkaan aterian eikä kahvin kanssa tarjotun konjakkimerkin suhteenkaan
ollut valittamisen aihetta. Aterian aikana sanottiin monta kiitoksen sanaa
Jomppasen perheelle, sekä Kirstille että Juhanille. Tämän tilaisuuden yhteydessä muistettiin myös Vladi Marmoa, joka oli koko matkaidean isä. Matkalla
mukana olleiden yhteinen toteamus oli, että kullanhuuhdontamatka Lemmenjoelle tulee säilymään muistissamme yhtenä elämämme suurista matkoista.
Me Paulan kanssa jouduimme työasioiden vuoksi palaamaan Marmojen
kanssa Inarin kautta Ivaloon ja sieltä Geologisen tutkimuslaitoksen toimipisteiden kautta Rovaniemelle. Rovaniemeltä lensimme Helsinkiin. Miettuset ja
Valtoset jatkoivat matkaa Tapio Wirkkalan Lapin majalle, jonne meillekin
Paulan kanssa oli saapunut kutsu. Valitimme poisjääntiämme, kun asia tuli
puheeksi seuraavana itsenäisyyspäivänä tavatessamme Tapio Wirkkalan ja
hänen vaimonsa Ruth Brykin presidentinlinnassa itsenäisyyspäivän vastaanotolla.
Olin suunnitellut vaimolleni Paulalle kaulakorun hänen keräämistään granaateista sekä Lemmenjoen kullankaivajilta saamastaan 1,5 cm:n suuruisesta luonnon Suomen kartan muotoon muovaamasta kultahipusta. Korun pohjana oli noin viiden senttimetrin läpimittainen kullankaivajien vaskooli, joka
oli valmistettu Lapin kullasta. Sen keskustan pohjasyvennyksessä oli kahdella
tuella ylösnostettu iso kultahippu. Vaskoolin keskustasta nouseviin reunoihin
oli porattu reikiä, joiden päälle oli kiinnitetty [gemmologi Tauno] Parosen
hiomia Miessinmaan granaatteja. Reiän kautta tuleva valo korosti granaatin
punaista väriä. Korua saattoi käyttää joko ketjun tai neulan kanssa. Kun huomasin Tapio Wirkkalan vilkaisevan vaimoni korua, kerroin Lapin matkamme
jälkeen kokeilleeni hänenkin ammattiaan. Vaimoni korua osoittaen kysyin,
mitä siinä olisi korjattavaa. Wirkkala naurahti ja ehdotti, että vaskoolin ylös
nousevat reunat tehtäisiin mataksi. Koko vaskooli oli kirkkaaksi kiilloitettua
kultaa. Olin täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Wirkkala antoi vielä neuvon, miten tämä työ suoritettaisiin. Kiitin ystävällisestä neuvosta. Erikoisen
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arvon annoin sille tavalle, millä maailmankuulu taiteilijamme amatöörisuunnittelijan työhön suhtautui.
Lemmenjoen kullanhuuhdontamatkan oppaamme Yrjö Korhosen tapasin
1982 Tankavaaran kullanhuuhdotakeskuksessa, jonne Outokumpu Oy:n hallintoneuvosto pistäytyi Lapin malminetsintään perehtyessään. Yrjö esitteli
Tankavaaran paikkoja, museota ja muita rakennuksia. Ravintolassa istuimme
pidempään Lemmenjoen aikaa muistellen. Tankavaarassa huuhdottiin myös
kultaa, ja hippuja tuli. Sanoisin, että Korhonen ja Raumala olivat toteuttaneet
aikanaan esille heittämäni ajatuksen paremmin kuin osasin silloin ajatella.
Nipa Raumalaa en Tankavaarassa tavannut, mutta Korhoselle lähettämäni
konjakkipullon kehoitin heitä nauttimaan yhdessä vuoden 1967 matkan
muistoissa.
Lemmenjoella vuonna 1967 käydessämme totesimme, että kullankaivajain
joukko oli harventunut. Kullasta maksettiin tällöin vain noin viisi markkaa
grammalta. Vuonna 1974 hinta oli noussut jo 25 markkaan kultagrammalta
ja nykyinen hinta taitaa olla vielä lähes kymppiä korkeampi. Seurauksena tästä onkin ollut kullankaivajien määrän lisääntyminen kultamaillamme Lapissa.
Outokumpu Oy on kaivostoimintansa yhteydessä erottanut eri malmeista
noin tuhat kiloa kultaa vuodessa. Viime vuosina on malminetsinnän tuloksena löydetty myös kultaa sisältäviä malmeja eri tahoilta. Lapin malmin ja Geologisen tutkimuslaitoksen malminetsinnöissä on tehty työtä erikoisesti kultaja platinamalmien löytämiseksi. Pääpaino tutkimuksissa on keskittynyt Lapin
alueelle. Asiantuntijoiden mukaan on Lapin kallioperästä sen syntymisen jälkeen irronnut ja murentunut jääkauden ja sääolosuhteiden kuluttamana noin
10 metrin kerros. Tässä yhteydessä on kallioperästä irronnut myös kultaa,
joka pitkällä aikavälillä on saanut kuluneen ja pyöristyneen muotonsa.
Outokumpu Oy on löytänyt Kittilän Pahtavaaran kuparimalmin lisäksi myös
kultaesiintymän, jossa on tehty kairauksia. Samoin Geologinen tutkimuslaitos
on Sodankylässä usean neliökilometrin alueella tehnyt tutkimuksia ja kairauksia kultaesiintymän selvittämiseksi.
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Devalvaatio ja indeksiehto
Palasimme suomalaisen autoteollisuuden merkeissä Englantiin tehdyltä matkalta lentäen 11. päivänä lokakuuta 1967 Seutulaan, missä odotti valtioneuvoston auto tietoineen pankkivaltuusmiesten kokouksesta, joka alkoi kello
15. Valmetin auto vei vaimoni Paulan matkatavaroiden kanssa pääjohtaja
Olavi J. Mattilan ja hänen vaimonsa kanssa kotiin Puistokatu 3:een.
Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kokouksessa, josta tietoja ennakkoon ei
ollut vuotanut julkisuuteen, selostettiin perusteellisesti Suomen taloudellista
tilannetta. Suomen Pankin johtokunnan taholta annettiin selostus vuoden
1957 devalvaation jälkeisestä hinta- ja kustannustason kehityksestä sekä
ulkomaankauppamme tuontivoittoisuudesta. Valtion harjoittamalla kauppapolitiikalla, johon liittyi yhtenä osana Finn Finland -kampanja, on päästy siihen, että vuoden 1965 vaihtotaseen 600 miljoonan markan vajauksen kasvu
saatiin pysäytettyä vuonna 1966. Ruotsin osalta kauppatase kääntyi voitolliseksi vuonna 1967. Ulkomaisten pitkäaikaisten luottojen saantimahdollisuudet näyttivät myös entistä tiukemmilta, joten vaihtotaseen vajauksen rahoittaminen oli vaikeutunut. Vaihtotaseen tasapainottamiseksi oli kolme keinoa,
devalvaatio, tuontisäännöstely tai rajoitetun talouspolitiikan kiristäminen.
Suomen Pankki oli noudattanut raha-ja luottopolitiikassaan kireää linjaa,
mikä oli tarpeen maksutasetta ajatellen, mutta jatkaminen tuntui vaikealta.
Sen haitalliset vaikutukset alkoivat tuntua sekä teollisuudessa että työllisyydessä, jotka karsivat yritteliäisyyttä. Valuuttakurssien muutosta oli odotettu ja seurauksena oli spekulointia valuutoilla kotimaassa ja ulkomailla.
Suomen Pankin taholta oli huolestuneina seurattu kehitystä ja päädytty lopulta siihen, että markka olisi devalvoitava. Tämä antaisi mahdollisuudet
maksutaseen korjaamiseen sekä rakennemuutoksiin, joita maamme talouselämän kehittämiseksi ja tehostamiseksi pidemmällä aikavälillä tarvittiin. Tämä ratkaisu toisi myös edellytykset tehokkaalle kasvu- ja kehityspolitiikalle.
Suomen Pankin johtokunta oli yhdessä valtiovarainministeriön kanssa valmistellut toimenpiteitä, jotka liittyivät devalvaatiopäätökseen.
Vuonna 1962 säädetyn rahalain mukaan markan kullassa ilmaistavasta
perusarvosta päättää valtioneuvosto Suomen Pankin esityksestä. Tätä päätöstä tekemään me pankkivaltuusmiehet olimme nyt kokoontuneet. Käsiteltävänä oli johtokunnan tekemä esitys. Valtioneuvostoa sitova sopimus edellytti, että Kansainvälisen valuuttarahaston suostumus oli saatava markan
kansainvälisen perusarvon muuttamiselle. Tämä perusarvon muutoksen
suuruus oli ratkaistava.
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Vaikuttavina tekijöinä tuotiin esille:
1. Edellisen, vuoden 1957 devalvaation jälkeen oli hintatasomme
noussut noin 15 % enemmän kuin kilpailijamaissamme.
2. Tullijärjestelyistä johtuneet tullien alennukset olivat vaikuttaneet
kotimaisten ja tuontitavaroiden hintaeroon.
3. Devalvaatio, palkka- ym. tulosidonnaisuuksien ohella vaikuttaa
kotimaisten hintojen nousuun.

Riittävän voimakkaan vientituen antamiseksi teollisuudelle ja estääkseen
tuontia Suomen Pankin johtokunta esitti, että markan kansainvälinen perusarvo 0,27771 grammaa hienoa kultaa muutettaisiin 0,21159 grammaksi hienoa kultaa markalta. Kullassa mitattuna laski perusarvo 23,81 %. Vastaavasti
valuuttojen kurssit nousivat 31,25 % eli markka devalvoitaisiin 31,25%:lla.
Devalvaatioon liittyisivät oleellisena osana muut toimenpiteet, koska
1. vientitulot lisääntyvät markkamääräisesti ja
2. tavaroiden tuntihinnat nousevat markkamääräisesti, mikä
puolestaan nostaa hinta- ja kustannustasoa. Hinnat eivät saa
ryöstäytyä.

Suomen Pankin johtokunta piti tärkeänä, että devalvaatiolla saatava etu ja
hyöty olisi pyrittävä saamaan pidempiaikaisiksi, jotta saataisiin perusta myös
toivotulle taloudelliselle kasvulle.
Devalvaation yhteydessä toteutettavat muut toimenpiteet olisivat:
1. hinta- ja kustannuspaineen hillitseminen,
2. sisäisen rahataloudellisen tasapainon turvaaminen ja
3. devalvaatiosta aiheutuvien ansiottomien voittojen verottaminen.

Vuoden 1957 devalvaation tapaan olisi säädettävä vientimaksulaki, jonka
voimassaoloajan tulisi olla riittävän pitkä, jotta voitaisiin suorittaa tarpeellinen maksujen alentaminen siirtymäaikana. Vientimaksuja kerättäisiin ensimmäisenä vuonna noin 600 miljoonaa markkaa. Varat ohjattaisiin budjetin
kautta tärkeisiin ja ajankohtaisiin tuotannollisiin investointeihin.
Näin suuren devalvaatioprosentin esittäminen hyväksyttäväksi herätti keskustelua ja tiedusteluja pankkivaltuusmiesten taholta. Vieressäni pankkivaltuusmiesten kokouksissa istui Skp:n puheenjohtaja Aarne Saarinen. Entinen
kivimies ja edesmenneen kivimiehen Oskari Salosen poika vaihtoivat ajatuksia siitä, miten devalvaatio vaikuttaa palkallaan elävien elintasoon. Kokouksen aikana saatiin tehtyihin kysymyksiin vastaukset, jotka antoivat taustatietoa siihen, miksi devalvaatioprosentti oli juuri 31,25 %.

169

Monenlaiset ajatukset risteilivät mielessäni, kun pankkivaltuusmiehet
päättivät seitsemällä jaa-äänellä kahta ei-ääntä vastaan hyväksyä Suomen
Pankin johtokunnan esityksen devalvaatiosta ja esittää valtioneuvostolle
kunnioittavasti
1. että se päättäisi saatuaan Kansainvälisen valuuttarahaston sitoumuksen, että Suomen markan uusi kansainvälinen perusarvo on
0,21159 grammaa hienoa kultaa,
2. että eduskunnalle annetaan kiireellisenä esitys uudeksi
vietimaksulaiksi sekä
3. että eduskunnalle annetaan esitys, jonka mukaan Euroopan vapaakauppaliiton jäsenmaiden välisen sopimuksen 3. artiklassa olevilta
tuotteilta poistetaan tullit 1.1.1968.

Puheenjohtaja Veikko Kokkolan nuija paukahti pöytään ja ratkaiseva päätös oli tehty. Kokouksen jälkeen lähetettiin Suomen eduskunnan pankkivaltuusmiesten allekirjoittama kirje valtioneuvostolle. Se oli päivätty 11. päivänä lokakuuta 1967. Kirje sisälsi tehdyn devalvaatiopäätöksen sekä lisäyksenä
loppukappaleen, jossa ilmoitettiin pankkivaltuusmiesten päät-täneen pitää
asian käsittely salaisena siihen asti, kunnes markan kansainvälistä perusarvoa koskeva valtioneuvoston päätös on tehty.
Valtioneuvosto kokoontui illalla Smolnassa käsittelemään devalvaatioesitystä ja hankkimaan Kansainvälisen valuuttarahaston suostumusta Suomen
markan uudelle perusarvolle.
Olin lentokentällä Lontoosta tullessamme luvannut vaimolleni tulla illalla
kotiin aterialle. Suomen Pankissa ilmoitettiin hallituksen jäsenille, että tarkoituksena oli jatkaa suoraan Smolnaan hallituksen kokoukseen. Harkitsin
pankkivaltuusmiesten kokouksen jälkeen soittomahdollisuutta kotiin. Pääministeri Paasiolla oli myös tarkoitus käyttää puhelinta kokouksen jälkeen.
Ehdotin hänelle, että pyytäisimme yhden vahtimestareista seuraksemme,
kun menemme soittamaan. Hän nyökkäsi ja niin lähdimme puhelimeen vahtimestarin valvonnassa.
Pankkivaltuusmies Verner Korsbäckillä oli myös asiaa puhelimeen, mutta
hän meni soittamaan ilman vahtimestarin valvontaa. Vasta myöhemmin selvisi, että Korsbäck oli käynyt puhelimessa hoitamassa henkilökohtaista autokauppaansa ennen devalvaatiokorotuksen julkisuuteen tuloa. Asia tuli julkisuuteen lehtien palstoilla ja Verner Korsbäckista tuli ennen pitkää sekä entinen kansanedustaja että myös entinen pankkivaltuusmies. Kallis hinta devalvaatioedusta autokaupassa. Nopeiden ratkaisujen teossa ei aina tule ottaneeksi huomioon riskitekijää.
Ennen valtioneuvoston istunnon alkua tiedustelin matkalta tulleena valtiovarainministeri Mauno Koivistolta, oliko hintakysymykseen liittyvät toimenpiteet myös hoidettu. "En tiedä, kysy Heikki Tuomiselta”, kuului vastaus.
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Etsin budjettipäällikkö Heikki Tuomisen käsiini ja tein hänelle saman kysymyksen. "Mitä tarkoitat", kysyi Tuominen hieman yllättyneen näköisenä.
"Hintasulkua, jolla hintapuoli pidetään kurissa." Saatuani kielteisen vastauksen kehotin Tuomista soittamaan välittömästi sosiaaliministeriön hintaosaston päällikölle Olavi Väyryselle asiasta. Sanoin itse ottavani yhteyden saman
osaston toimistopäällikköön Toivo Mutikaiseen, jonka kanssa olin ollut yhteydessä vuonna 1957 hintasulkua koskevissa asioissa.
Tavoitin Mutikaisen kotoaan ja pyysin häntä ottamaan yhteyttä esimieheensä Olavi Väyryseen sekä saapumaan välittömästi Smolnaan. "Tule sosiaaliministeriössä olevan virkahuoneesi kautta ja ota mukaan kaikki vuoden
1957 hintasulkua koskevat paperit", lopetin puheluni. Rauhallisena ja kokeneena virkamiehenä Topi Mutikainen ei kysellyt enempää, vaan lupasi soittaa
Olavi Väyryselle.
Valtioneuvosto kokoontui istuntoonsa Smolnassa. Esityslistalla oli neljä
asiaa, joista ensimmäisenä oli "Suomen Pankin esitys markan kansainvälisen
perusarvon muuttamisesta". Valtioneuvosto päätti hyväksyä Suomen Pankin
esityksen edellyttäen, että eduskunnalle viipymättä annetaan esitys laiksi
vientimaksuista. Toisena asiana valtioneuvosto päätti, että samana päivänä
pidettävässä esittelyssä laki vientimaksusta esitellään Tasavallan presidentille. Kolmanneksi päätti valtioneuvosto periaatteessa, että eduskunnalle annetaan ensi tilassa edellä mainitun tullisopimuksen 3. §:ssä mainittujen tullien poistamista koskeva esitys. Neljänneksi päätettiin vuoden 1968 tulo- ja
menoarvioesityksen valmistelun jatkamisesta ja siihen tehtävistä muutoksista.
Suuren devalvaatioprosentin sisältänyt päätös oli tehty ja me sitä tekemässä olleet toivoimme, että sen vaikutukset tuntuisivat myönteisinä edessä
olevina vuosina maamme talouselämässä. Osastopäällikkö Olavi Väyrynen,
toimistopäällikkö Toivo Mutikainen ja hinta-asioiden hoitaja Valo Varjola
olivat saapuneet Smolnaan ja ryhtyivät devalvaatiopäätöksestä tiedon saatuaan valmistelemaan hintasulkupäätöstä. Kokeneiden virkamiesten rutiinilla asiat etenivät ja myöhemmin illalla sai valtioneuvosto asian käsiteltäväkseen. Päätös hintasulusta tehtiin ja se astui voimaan heti seuraavana
aamuna. Näin vältettiin aiheettomat hintojen korotukset.
Devalvaation johdosta dollarin kurssi nousi 3:21 markasta 4:20 markkaan.
Vuoden 1967 devalvaatio oli järjestyksessä seitsemäs sotien jälkeen Suomessa suoritettu devalvaatio. Edellinen oli vuonna 1957, jolloin valuuttakurssit nousivat 39 %. Suomen viennistä oli metsäteollisuuden osuus noin
kaksi kolmasosaa. Sen laajenemisen varaan ei enää voitu paljoakaan rakentaa. On syytä muistaa, että vuoden 1967 devalvoinnin tarkoituksena ei ollut
yksinomaan viennin elvyttäminen ja tuontipaineen keventäminen. Sen tehtävänä oli myös edellytysten luominen kasvu- ja kehityspolitiikalle sekä sel-
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laisten rakennemuutosten toteuttamiselle, joita tuotannon tehostaminen ja
kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen vaativat.
Eräs rahapolitiikkaan liittyvä "sohaisuni" kauppa- ja teollisuusministe-rinä
tapahtui vuotta aikaisemmin. Olin lupautunut puhumaan Myynti- ja mainosyhdistyksen sekä myyntijohdon ryhmän luentopäivillä 27. päivänä lokakuuta
1966. Puheeni teemana oli "Vaurastumisemme edellytykset". Totesin puheeni alussa kauppataseemme alijäämäisyyden jo vuodesta 1960 alkaen. Hidastumista ylijäämän kasvussa oli tapahtumassa vuonna 1966. Valuuttavarantomme oli supistunut miltei olemattomiin. Se oli tosiasia, joka tunnettiin. Sanoin puheeni alkuosassa: "Mutta keskustelun varaan asia sitten usein jääkin –
eihän tämä voi minua koskea, ajattelee keskustelija, hoitavathan muut viennin lisäämisen ja valuuttavarannon kasvun. Se, että valuuttavarantomme on
supistunut alle kuukauden ulkomaankauppaa vastaavaksi, on kuitenkin asia,
joka kuuluu meille jokaiselle ja se on myös sellainen tekijä, joka saattaa vaikuttaa koko maamme tulevaan kaupankäyntiin ja sen kehitykseen."
Vanha perinteellinen vientiteollisuutemme, puunjalostusteollisuus, hallitsi
viennistämme edelleen valtaosaa. Metalliteollisuus oli nostanut osuuttaan 17
% ja ns. uusvientiämme 10 %. Sivusin puheessani myös Pohjois-Suomen
puunjalostusteollisuuden kysymystä: "Kemi Oy on joutunut vaikeuksiin, jotka
saattavat johtaa toimialarationalisoinnin kannalta oikeisiin ratkaisuihin. Toivottavasti löydetään sellaiset ratkaisut, jotka luovat mahdollisuuden tehostaa
koko Pohjolan puunjalostusteollisuuden raaka-ainehankintaa ja jalostustoimintaa. Jos mennään riittävän pitkälle saattaa eteen tulla kysymys siitäkin,
kannattaako selluloosaa viedä maasta sellaisenaan vai olisiko edullisempaa
jalostaa se edelleen omassa maassa – vaikkapa toisessa tehdasyksikössäkin."
Puhetta laatiessani yllätyin hieman, kun totesin Suomen vuonna 1965 kuuluneen maihin, joissa ulkomaankauppa henkeä kohden vuodessa on maailman suurimpia. Työllisyyskysymys oli tällöin myös eräs vakava puheiden
aihe: "Työllisyys on eräs tekijä, joka ostovoimaa luovana vaikuttaa kaupankäyntiimme. Kotimainen teollisuus puolestaan on ensiarvoisen tärkeä tekijä
pysyvien työpaikkojen luojana. Sen ympärille syntyy myös lukuisa joukko
työpaikkoja palveluelinkeinojen piirissä. Samanaikaisesti, kun maa- ja metsätalouden piiristä irtoaa työvoimaa, on ammattikoulutuksen antaminen sille ja
sen sijoittaminen teolliseen tuottavaan työhön eräs tärkeimpiä tehtäviämme."
Budjetin rakenne ja maatalouden tuki tulivat myös esille puheessani:
"Mutta uusien työpaikkojen luominen teollisuudessa edellyttää pääomia.
Valtion budjetista vuodelle 1967 on sanottu, että se on sekä teollisuusystävällinen että se ei sitä ole. Tosiasia on, että budjetin perusrakenne seuraa
pääosiltaan ns. vanhaa linjaa, jota on hallitustyön alkukuukausien tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa paikattu tai paremmin sanoen pyritty sen
avulla ohjaamaan kehitystä parempaan suuntaan. Voimme todeta, että bud-
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jetin suuret menoryhmät muodostavat virkamiespalkoista yli 35 %, työllisyysmäärärahoista lähes 20 % ja maataloudelle myönnettävästä tuesta lähes
12 % budjetin loppusummasta.
Yhdellä kolmanneksella budjetin loppusummasta on kyettävä hoitamaan
teollistaminen, uusien työpaikkojen luominen maa- ja metsätaloudesta vapautuvalle työvoimalle sekä kaikki sosiaalinen toiminta, korkeakoulukysymykset ym. valtion rahoitukseen liittyvä toiminta. Maatalouden tukea ei enää
katsottu budjetissa voitavan lisätä, sillä tapahtuuhan vuosittain huomattavaa väestönsiirtoa pois maaseudulta maataloustöiden ja metsätöiden rationalisoinnista johtuen. Maatalouden tukitarpeiden vähentyessä irtoaa tältä
osalta varoja teollistamiseen ja pysyvien työpaikkojen luomiseen. Tämä on
terve kehityssuunta, mitä ei toisaalta ole ns. lapiolinja eli tilapäisten työllisyystöiden teettäminen työllisyyskortistoissa olevalla työvoimalla."
Jatkossa palasin vielä teollisuuden asioihin: "Jos vielä palaan teollisuuteemme, sen kilpailukykyyn ja kannattavuuteen, on todettava eräitä kustannustekijöitä, jotka ovat epäedullisia Suomessa toimivalle teollisuudelle. Sähkö on
yleistynyt käyttövoima teollisuudessamme. Sen hinta on meillä kuitenkin
huomattavasti korkeampi kuin esim. naapurimaassamme Ruotsissa. Vesivoiman rakentamisessa ovat kustannukset, koskistamme johtuen, meillä ehkä
hieman korkeammat, mutta eniten korkeaan hintaan vaikuttaa korkea korkokantamme sekä lainoihin asetettu indeksiehto. Jos vertailemme koskivoimaa
rakentaneita yhtiöitä Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Suomessa, voimme todeta
ruotsalaisen maksavan lainoistaan, jotka ovat ilman indeksiehtoa, 4–5 % korkoa. Vastaava yritys Kemijoki Oy Suomessa maksaa indeksiehtoisista lainoista korkoa, mikä indeksin huomioon ottaen merkitsee rahalle yli 10 % korkoa.
Vertailu on epäedullinen Kemijoki Oy:lle, mutta samalla myös teollisuudellemme, joka joutuu sähkövoimastaan maksamaan voimalaitosyhtiön kustannusten edellyttämän korkeamman hinnan. Toivotaan että asiaan osaltaan
saadaan korjaus atomivoiman rakentamisen yhteydessä. Lainojen indeksiehto on suomalainen keksintö. Vaikkakin inflaatio monissa muissa maissa pyörii nykyisin suunnilleen samalla vauhdilla kuin meillä, ei niissä ole otettu lainoissa käyttöön 50 %:n indeksiehtoa kuten Suomessa. Teollisuutemme kilpailukykyä ajatellen olisi vakavasti tutkittava mahdollisuuksia helpottaa indeksiehtoa rahalaitosten antamissa luotoissa. Toisaalta on rahalaitoksilla osa
indeksiehtoisia talletuksia, joista luopumista olisi tällöin myös harkittava.
Tämä kysymys nousee eteemme lähivuosina, kun teollisuutemme joutuu
Eftan puitteissa kilpailemaan ilman tullisuojaa muiden maiden vastaavan
teollisuuden kanssa. Olisi kohtuullista, että lähtökohdat eli kustannustekijät
olisivat samat, sillä pienen maan teollisuus joutuu joka tapauksessa kohtaamaan monia vaikeuksia pyrkiessään säilyttämään asemansa kotimaassa tai
ryhtyessään valtaamaan vientimarkkinoita itselleen.”
Tämä oli se kohta puheestani, joka seuraavana päivänä otsikoitiin päivälehdissä ja antoi lähipäivinä aiheen arvostella kauppa- ja teollisuusministeriä ja
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hänen pätevyyttään oikein sydämen halusta. Monet kokeneet, politiikan myllytyksessä kulmansa pyöristäneet kaverit ennustivat tarkalleen ja etukäteen,
miten käy, jos uskaltaa lähteä ulos tavanomaisista ympyröistä. Muista nyt
olevasi virkamies ja tee ratkaisusi asioiden esille ottamisesta sen mukaan, jäi
mieleeni monista keskusteluista. Jo Paasion hallitukseen lähtiessäni ajattelin,
että epäkohtiin on tartuttava. Otetaan sitten vastaan mitä tuleman pitää.
Vanhana piirtäjänä annoin arvoa sille, että Helsingin Sanomain piirtäjä nimimerkki Kari piirsi kuvan indeksikäyrää kapuavasta säästäjästä, jonka indeksiehtoköyttä olin veitselläni katkaisemassa. Seuraavan päivän Uusi Suomi
aloitti: "Ministeri Olavi Salonen: Indeksiehdosta lainoissa ja talletuksissa luovuttava. Lainojen indeksiehtoisuudesta luopuminen sekä rahalaitosten
myöntämissä luotoissa että niiden talletuksissa, toimialarationalisointi sekä
valuuttavarantomme edelleenkin huolestuttavana jatkunut kehitys olivat
niitä ajatuksia, joita kauppa- ja teollisuusministeri Olavi Salonen heitti harkittavaksi torstaina alkaneilla Myynti- ja Mainosyhdistyksen sekä Myyntijohdon
ryhmän järjestämillä luentopäivillä, joilla ministeri Salonen esitelmöi kaupankäyntimme tämän hetken näköaloista. Ministeri Salonen huomautti valuuttavarantomme nykytilaa käsitellessään sen olevan tällä hetkellä vain vajaan kuukauden ulkomaankauppaa vastaava ja tämä tosiasia on hätkähdyttänyt kaikkia asiantuntijoitakin.
Etsittäessä syytä tähän ministeri Salonen totesi mm. puun kantohintojen
olevan Suomessa korkeammat kuin juuri missään muualla: jos Etelä-Ruotsin
kantohintatasoa merkitään 100, on vastaava luku Pohjois-Ruotsissa 93, ItäKanadassa 75, Kaliforniassa 38 ja Suomessa 114. Toinen teollisuuttamme
rasittava on korkeat tuotantokustannukset, joista esimerkiksi sähkö on Suomessa korkeampaa kuin Ruotsissa. Osittain tämä on seurausta myös lainojen
indeksiehtoisuudesta ja sen vuoksi olisikin harkittava indeksiehdosta luopumista, huomautti ministeri Salonen.” Edellisen kolmen palstan uutisen rinnalla oli vielä jatkoa kahdella palstalla: "Min. Salosen ehdotus herättää tyrmistystä."
”Kauppa- ja teollisuusministeri Olavi Salonen on eilen Suomen Myynti- ja
Mainosyhdistvksen luentopäivien avauksen yhteydessä pitämässään esitelmässä teollisuuden kustannustasosta ja sen korkeuteen vaikuttavista tekijöistä puhuessaan maininnut mm. että olisi ehkä harkittava indeksiehdosta
luopumista sekä rahalaitosten myöntämissä luotoissa että niiden talletuksissa. Kun tämä ajatus on radion ja sanomalehtien välityksellä saatettu julkisuuteen, on Suomen Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Lauri Levämäki
halunnut asian johdosta huomauttaa, että jos rahalaitosten indeksitilit nyt
lopetettaisiin, se merkitsisi katastrofia talletusliikkeessä. Antolainauksessa
jouduttaisiin ennen pitkää lainojen irtisanomiseen ja luonnollisesti myös
valtion lainansaantimahdollisuudet indeksiehdon käytöstä luovuttaessa
kärsisivät. Erityisesti nykyisissä oloissa tuollainen säästäjiin kohdistuvan
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ajatuksen julkituominen on hämmästyttävää ja vaarallista.” Tähdenvälin
jälkeen seurasi:
"Uskomatonta! Yleisradion klo 11.30 uutisissa torstaina kerrottiin ministeri
Olavi Salosen lausuneen mm. että maassamme olisi ehkä harkittava indeksiehdoista luopumista sekä rahalaitosten myöntämissä lainoissa että talletuksissa. On uskomatonta ja mieltä kuohuttavaa, että valtioneuvoston jäsen voi
esittää noin outoa puhetta.
Arvelen ettei ainoakaan teollisuuslaitos ilman 100 %:n indeksiehtoa tee pitkäaikaisia toimitussopimuksia, eikä mikään rakennusliike voi urakoida ilman
sellaista ehtoa. Maksamattomat kauppahintojen erät yleisesti sidotaan täyteen indeksiin jne. Kaikki tämä on oikein, sillä muutoin toinen osapuoli hintatason noustessa joutuisi kärsimään vääryyttä. Indeksiehdosta ei päästä, se on
välttämätön korrektio maassa, jossa ei kyetä ylläpitämään vakavaa rahan arvoa. Se on välttämätön myös rahalaitosten toiminnassa, henkivakuutusten ja
pitkäaikaisten talletusten arvojen suojelemiseksi. Rahalaitokset kuitenkin soveltavat lievempiä ehtoja kuin ne, jotka muussa liike-elämässä ovat käytännössä. Lievistä indeksiehdoista johtuu, että velalliset hyötyvät suunnattomasti saarnamiesten kustannuksella. Olisiko tätä talouselämän vinosuuntausta
vielä pahennettava?
On päivänselvää, että rahalaitokset eivät voi vapaaehtoisesti luopua indeksiehdosta. Sen vuoksi on kysyttävä suunnitellaanko väkivallan käyttämistä
rahalaitoksia vastaan lainsäädännön voimalla? Jos niin kävisi, kehdattaisiinko vielä sen jälkeen pyytää rahalaitoksilta luottoa valtiolle? Kuinka rahalaitokset edes voisivat – jos tahtoisivatkin – auttaa valtiota lainoilla? Jos
ihmiset eivät saa turvatuksi säästöjään tallettamalla niitä indeksitileille, he
sijoittavat rahansa reaaliarvoihin, tavaraan, mistä on seurauksena talletusten kasvun voimakas väheneminen ja henkivakuutustoiminnan näivettyminen sekä mikä pahinta ulkomainen kauppatase vielä entisestäänkin huononisi. Indeksiehdon kieltäminen olisi väärämielistä, epäkäytännöllistä, mahdotonta. K.J. Kalliala"
Uusi Suomi kertoi osastossaan ”Sana sanasta" myös muiden lehtien kirjoituksista: "Indeksisohaisu, jonka kauppa- ja teollisuusministeri Olavi Salonen
suoritti ehdottaessaan indeksiehdosta luopumista sekä rahalaitosten myöntämien luottojen että niiden talletusten osalta, on nostanut lämpötilaa ja pannut veden porisemaan ja kiehumaan kattiloissa. Se on paha asia, jos ei ajattele mitä puhuu, sanoo Aamulehti: Kauppa- ja teollisuusministeri on kaikesta
päättäen toimelias mies: esiintyy ja puhuu erilaisissa tilaisuuksissa hyvin
tiheään.
Ei tuossa esiintymisessä ja puhumisessa sinänsä mitään pahaa ole. Kuuluu
kai kauppaministerin velvollisuuksiin esiintyä hallituksen suhdetoimintamiehenä. Se on kuitenkin paha, jos ei ajattele mitä puhuu, kuten tapahtui
Myynti- ja Mainosyhdistyksen luentopäivillä, joilla ministeri Salonen oli esi-
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telmöimässä. Hän mainitsi, että indeksiehdosta luopumista olisi ehkä harkittava sekä rahalaitosten myöntämistä luotoista että talletuksista. Miten on
mahdollista, että kauppaministeri juuri tässä vaiheessa, jolloin tilanne rahamarkkinoilla antaa aihetta jatkuvaan huoleen, edes tohtii vihjata indeksiehdon hylkäämiseen."
Helsingin Sanomat punnitsi puheeni sisältöä asiallisesti: "Julkisuudessa
esiintyneet hälyyttävät tiedot kauppa- ja teollisuusministeri Olavi Salosen
pohdittavaksi ottamasta ajatuksesta, indeksiehdon mahdollisesta lieventämisestä tai purkamisesta, ovat osoittautuneet väärin tulkituiksi. Joka tapauksessa hän kuitenkin on ehdottanut tutkimuksia siitä, mitä olisi tehtävissä,
jotta kustannustasoamme voitaisiin tältä osin saada lähemmäksi kilpailijamaiden tasoa. Tätäkin voidaan nykyoloissa pitää varsin uskallettuna avainasemassa olevan ministerin suulla lausuttuna. Indeksiehtomahdollisuus
talletuksissa on vielä tämän hetken näkymin niin välttämätöntä tuotannon
rahoituksen tueksi, että sitä on pidettävä itsestään selvänä vaatimuksena
ainakin lähivuosina. Siitä väistämättömästi aiheutuvaa teollisuuden rahoituksen kallistumista ei ole aihetta liioitella, sillä harvoissa yrityksissä korkorasituksen suuruus sittenkään on mitenkään ratkaiseva kustannustekijä."
Savon Sanomat otsikoi tekstinsä "Indeksisohaisu" ja jatkoi: "Ministeri Olavi
Salonen puhui vaurastumisen edellytyksistä ja esitti harkittavaksi indeksiehdosta luopumista sekä rahalaitosten myöntämien luottojen että niiden
talletusten osalta.
Säästöpankkiliitto pitää Salosen esitystä hämmästyttävänä ja vaarallisena.
Tämän järjestön mielestä rahalaitosten indeksitilin lopettaminen merkitsisi
katastrofia talletusliikkeessä ja antolainauksessa jouduttaisiin ennen pitkää
lainojen irtisanomiseen.
Ministeri Salosen esitys on aika yllättävä ja sille on vaikea antaa, taustoja
tarkemmin tuntematta, muuta kuin jonkinlaisen sohaisun arvo. Ministeritasolta tullut ajatus on kuitenkin saanut suuren julkisuuden ja olisi varsin
mielenkiintoista tietää, miten tarkkaan asiaa on harkittu ennen sen esittämistä."
Kauppalehti ehti peliin mukaan vasta lokakuun viimeisenä päivänä, mutta
sitä järeämmillä panoksilla: "Aihetta kyselyyn... Äskeisellä puheellaan, jossa
ehdotti indeksiehdosta luopumista rahalaitosten myöntämissä luotoissa ja
talletuksissa, kauppa- ja teollisuusministeri on synnyttänyt oikeutettua levottomuutta rahamarkkinoilla yleensä ja erikoisesti säästäjien keskuudessa.
Tässä yhteydessä ei ole enää tarpeellista osoittaa niitä vakavia haittoja, joita
kauppaministerin ehdottamasta toimenpiteestä seuraisi. Riittänee kun toistetaan lyhyesti, että sen vaikutukset olisivat suorastaan katastrofaaliset.
Sen sijaan on aihetta kysyä, onko hallituksella todella näin tyrmistyttäviä
suunnitelmia vireillä vai onko puhe pantava vain kauppaministerin omaan
tiliin, hänen henkilökohtaiseksi kömmähdyksekseen.” Asia ei ollut muiden
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kuin oman harkintani ja käymieni keskustelujen lopputulos. Sitä ei myöskään ollut käsitelty hallituksessa. Jatkokeskusteluissa perustelin kantaani
indeksiehtoon nähden. Huomasin kyllä, että asian esille ottaminen oli valanut kylmää vettä vanhojen henkilösuhteiden päälle. Tosin sitten, kun myöhemmin indeksiehdoista luovuttiin, he olivat toteamassa, mitenkä jo aikanaan olimme yhdessä indeksiehtoa kumoamassa.
Ei ihme, että tunsin mielihyvää, kun indeksiehtoasia esille tultuaan alkoi kehittyä terveen harkinnan pohjalta toivomaani suuntaan. Eräänä kauniina
päivänä oli päästy jo niin pitkälle, että katsottiin talouselämämme etujen
mukaiseksi luopua indeksiehdoista laajalla rintamalla. Oli normaalia, että
indeksi-Salonen, joka aikoinaan jo asian esille ottamisella eli sohaisullaan oli
aiheuttaa katastrofin, jota ihmeteltiin ja arvosteltiin lehdistössä kautta koko
maan, ei saanut pienintäkään voitelua aikoinaan saamiinsa kolhaisuihin.
Itse lausuin eräässä 1970-luvun alussa pitämässäni puheessa indeksiehdon purkamisesta: "Puunjalostusteollisuuden näkymissä maailmanmarkkinoilla on havaittavissa pientä tasaantumista. Onpa naapurimme Ruotsin
lehdistö ennättänyt jo ennustelemaan nousukauden pysähtymistä ja valmistautumista laskusuhdanteeseen. Jos tarkastelemme lähemmin Euroopan maiden taloudellista tilannetta, leimaa sitä useissa maissa meille suomalaisille
varsin tuttu inflaatio. Suomi on tällä hetkellä se maa, joka vakauttamisen
avulla on parhaiten pidellyt kurissa sekä hinta- että kustannuspainetta.
Muistamme varsin hyvin omat inflaatiovaiheemme indeksisidonnaisuuksineen, jotka yhdessä muodostivat meillä toistuvasti rullaavan inflaatioautomaatin. Se rasitti sekä suurten tuottojen varassa toimivaa teollisuutta
että piensäästäjiä. Toisaalta se turvasi osittain palkkatason pysymisen mukana inflaatiokierteessä, mutta antoi suurimman hyödyn rahansa reaaliomaisuuteen sijoittaneille. Toteutettu indeksisidonnaisuuksien purkaminen
oli taloudelliselle kehityksellemme myönteinen toimenpide eikä ollut hetkeäkään liian aikaisin suoritettu."
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Korkeakoulut ja Chydenia
Paasion hallituksen aikana oli kauppa- ja teollisuusministeriöllä hyvät yhteydet muiden ministeriöiden kanssa. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Heikki Tuominen ja myöhemmin Paul Paavela olivat taitavia valtion budjettia rakentavia asiantuntijoita, joiden kanssa saattoi asiallisilla
perusteilla löytää vaikeissakin määräraha-asioissa ratkaisut. Maatalousministeriössä oli kaksi ministeriä, Nestori Kaasalainen ja Lars Lindeman.
Maatalouspolitiikan koukeroita tulkitsi Kaasalainen oman keskustapuoluelaisen näkemyksensä mukaisesti. Näissä ratkaisuissa edustimme usein erilaisia näkökantoja. Tosin hallitusohjelmaan oli tiukkojen neuvotteluiden
jälkeen jäänyt paljon tulkinnanvaraisia maatalouskysymyksiä.
Työvoimakysymykset liittyivät teollisuuspolitiikkaan, joten näistä asioista
käytiin keskusteluja koko hallituksen piirissä. Työllisyysasioista vastaavan
ministerin työ oli tällöin kuitenkin toista kuin myöhemmin työttömyyden
lisääntyessä.
Ulkoasiainministeri Ahti Karjalaisen johtaman ministeriön kauppapoliittisen osaston kanssa sujui yhteistyö ilman hankauksia. Tunsin kyllä alusta alkaen, että ulkomaankauppaa koskevat käytännön kysymykset alkavat entistä
enemmän liittyä teollisuuden ja yritysten jokapäiväiseen markkinointipolitiikkaan kuin ulkopolitiikkaamme.
Yllättävää oli todeta, että opetusministeriön kanssa tuntui vallitsevan
eräänlainen hyökkäämättömyyssopimusta muistuttava tilanne. Kauppa- ja
teollisuusministeriön alaisuuteen kuuluivat teknillinen ja ammatillinen koulutus ylimpiä portaita eli korkeakouluja ja ammattikasvatushallitusta myöten. Tähän ratkaisuun oli aikanaan päädytty, koska pidettiin tärkeinä yhteyksiä kauppaan ja teollisuuteen, joiden käyttöön ammattiväkeä koulutettiin.
Varsinkin kauppakorkeakoulujen ja teknillisten korkeakoulujen opetusohjelmien ja koko toiminnan kehityksen seuraamisen kannalta yhteyttä kauppaan ja teollisuuteen pidettiin ensiarvoisen tärkeänä.
Opetusministeri Reino Oittinen oli vanha ja kokenut politiikko ja opetusasioiden tuntija. Hän oli erikoistunut varsinkin peruskouluasiaan. Siinä sivussa huomasin häneltä riittävän kiinnostusta myös kauppa- ja teollisuusministeriön piiriin kuuluvien korkeakoulujen ja ammattikasvatushallituksen
asioihin. Virkamiesten kanssa käymissäni keskusteluissa asia tuli esille. Koetin saada selville syitä, mihin tämä kiinnostus perustui. Tulin siihen tulokseen, että koko koulutus ja opetustyö, ylintä korkeakouluporrasta myöten,
haluttiin keskittää opetusministeriöön. Opettaminen ja siihen liittyvä asiantuntemus oli se keskeinen teema, johon vedottiin.
Opetusministeri Reino Oittisen kulissien takana pelaama peli tuli julkisuuteen, kun lehdistö pääsi opetusministeriön salamyhkäisten puuhien jäljille.
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Helsingin Sanomat kirjoitti asiasta 2.4.1967 ensimmäisen pääkirjoituksensa
otsakkeella "Hiljaa huonoa tulee" ja jatkoi: "Elinkeinoelämän sekä kauppa- ja
teollisuusministeriön mielipidettä tiedustelematta on salamyhkäisesti valmisteltu koko ammattiopetuksen siirtämistä opetusministeriön alaisuuteen.
Asiassa ollaan jo niin pitkällä, että tarvittavat lainmuutosesitykset ovat valmiina. Aihetta sukkasillaan tekemiseen onkin ollut siinä mielessä, että elinkeinoelämä ja sen järjestöt tietenkin suhtautuvat kielteisesti tällaiseen uudistukseen, jonka vaikutuksia ei ollenkaan ole tutkittu ja jonka tarjoamat näköalat jo kysymystä pintaisin puolin katsoen ovat vähintään kyseenalaiset. Toisaalta täytyy ihmetellä, mitä muutoksen innokkaat ajajat kuvittelevat sillä
voittavansa."
Asian vakavuutta kuvattiin pääkirjoituksen tekstissä edelleen:"Elinkeinoelämän järjestöt ovat jo ehtineet esittää käsityksensä, jonka mukaan ammattikoulutuksen siirtäminen kauppa- ja teollisuusministeriöstä vaikuttaa jarruttavasti opetuksen tehoon ja sitä tietä myös taloudelliseen kasvuun. Etenkin teknillisen ja kaupallisen koulutuksen laajentamisen ja tehostamisen
tarve on valtava juuri nyt, kun maamme elinkeinoelämä joutuu kamppailemaan pysyäkseen kilpailukykyisenä vapautuvan kaupan maailmassa, jossa
menestyy vain koulutuksen ja tutkimuksen panosta voimakkaasti lisäten."
Lopuksi puututtiin vielä opetusministeriön toimenpiteisiin: "Suunniteltua
kaappausta perustellaan opetustoiminnan keskittämispyrkimyksellä, mutta
tähän on sanottava, että ainakin pääosa ammattiopetuksesta poikkeaa siinä
määrin yleisestä opetuslaitoksesta, että sillä varmasti on enemmän yhteistä
kauppa- ja teollisuusministeriön kuin opetusministeriön kanssa. Miksi keskittämään pyrkivien mieleen ei saman tien ole juolahtanut myös maatalousopetuksen siirtäminen opetusministeriöön? Kai siihen olisi yhtä suuri syy."
Kuten tekstistä selviää oli opetusministeriössä jo ehdotukset lainmuutoksiksi. Ensimmäinen muutos koski ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä
toiminnasta annettua lakia. Muutoesityksen mukaan ammattikasvatusta koskevat asiat siirrettäisiin opetusministeriöön. Toisen muutosesityksen mukaan ammattikasvatushallituksesta annetun lain 1 § määräisi ammattikasvatushallituksen opetusministeriön alaiseksi.
Kauppalehti kirjoitti asiasta otsakkeella: "Opetusministeriö yrittää siepata
ammattikasvatushallituksen peukalonsa alle", ja sanoi tekstissä selvästi julki
mielipiteensä: "Hämmästyttävintä tässä operaatiossa on se, että siirto on pyritty tekemään mahdollisimman nopeasti ja huomiota herättämättä ikäänkuin hallinnollisena toimenpiteenä. Elinkeinoelämän sekä kauppa- ja teollisuusministeriön kantaa asiassa ei ole tiedusteltu. Suorastaan omituiselta tuntuu tällainen keskittämisen keskittäminen ajankohtana, jolloin opetusministeriöllä luulisi olevan vuosikausiksi työtä yksistään peruskoulukysymyksen
ratkaisemisessa.
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Ainakin Suomen Teollisuusliitto ja Suomen Työnantajain Keskusliitto ovat
esittäneet julkisuudessa huolestuneisuutensa asiassa, joka koskee mitä keskeisemmin talouselämän työvoimakysymystä tulevaisuudessa ja josta ei ole
voitu käydä perusteltua keskustelua. Myös merenkulkualan järjestöjen kannanilmaisu on ollut sävyltään jyrkän vastustava.
Maamme talouselämän kehittämisen kannalta on tärkeätä, että ko. lait eivät
mene esitetyssä muodossa valtioneuvostosta eduskuntaan tai jos ne menevät, eduskunta ei hyväksy ammattikasvatushallituksen siirtoa. Onneksi kauppa- ja teollisuusministeri on jo ottanut selvän ja jyrkän kannan siirtoa vastaan. Tämä ei kuitenkaan sellaisenaan riitä. Nyt on saatava kaikki voimat liikkeelle, että ei päästäisi kyseenalaisten keskittämispyrkimysten vuoksi jarrutta-maan taloudelliseen kasvuun välittömästi vaikuttavan ammattikoulutuksen kehittämistä juuri nyt taloudellisen kasvatuksen vuotena. Näin etenkin,
kun juuri kaupan, teollisuuden ja merenkulun koulutustoiminnan kehittämisestä ainakin taloudellisesti ratkaisevasti riippuu maamme muukin kehittäminen ja koulutustoiminta."
Opetusministeri Reino Oittinen oli sitkeästi asioitaan eteenpäin ajava mies,
joka käytti omia henkilökohtaisia suhteitaan ja menettelytapojaan lopputuloksiin pyrkiessään. Saman puolueen miehenä menin heti hallituskauden
alkuvaiheessa keskustelemaan hänen kanssaan asioista. Esille tulivat myös
korkeakoulu- ja ammattikasvatuskoulutusasiat. Oittinen oli harvasanainen,
kuunteli mielipiteitäni, mutta vastaukset olivat lyhyitä ja mitään sanomattomia. Huomasin jo tällöin, että ilmeisesti oli jotakin perää kuulemissani
puheissa.
Tunsin käytännössä kaupan ja teollisuuden pätevän ammattityövoiman tarpeen ja koulutuksen tarpeellisuuden. Ministeriksi tultuani pyrin perehtymään kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena toimivien teknillisten korkeakoulujen ja kauppakorkeakoulujen toimintaan sekä niiden toivomuksiin
nimenomaan tulevaa toimintaa ja kehitystä ajatellen.
Opetusministeriön suunnittelema ammattikasvatushallituksen "kaappaussuunnitelma" oli mielestäni liian pitkälle vietyä salakähmäisyyttä. Menin keskustelemaan asiasta pääministeri Paasion kanssa, joka sanoi selostettuani
asian, ettei ammattikasvatushallitusta siirretä opetusministeriöön, ainakaan
hänen hallituksensa aikana.
Eri yhteyksissä tulivat esille lisätilojen tarpeet. Otaniemen alueen väljä rakentaminen kiinnitti huomiotani. Kun otin sen puheeksi, sain vastaukseksi,
että Alvar Aallon eläessä sinne ei lisärakennuksia rakenneta. Uskalsin olla
toista mieltä. Otaniemessä olevien Teknillisen korkeakoulun ja Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen välinen yhteistyö tutkimustoiminnassa oli melko
vähäistä. Keskustelin asiasta rehtori Einar Stenijn ja Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ylijohtajan Edvard Wegeliuksen kansssa. Nimenomaan tutkimus- ja kehitystoiminnalle olisi käsitykseni mukaan pantava erikoista pai-
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noa. Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen organisaatiossa oli laitoksen ylijohtajalla Edvard Wegeliuksella 28 suoranaista alaista. Organisaatio kaipasi tarkistamista.
Asia korjautui myöhemmin. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen valtuuskunnan jäsenenä ollessani totesin professori Pekka Jauhon johdolla tutkimuskeskuksesta kehittyneen teollisuuden arvostaman tutkimusorganisaation.
Helsingissä toimivat suomalainen Kauppakorkeakoulu ja Svenska Handelshögskolan, joiden talouden totesin olevan erään kehitystä ja toimintaakin
rajoittavan tekijän. Keskustelin asiasta eri yhteyksissä valtiovarainministeriön kanssa ja tuloksena oli, että vuonna 1967 seuraavan vuoden budjettia
valmisteltaessa, siihen saatiin 5 %:n korotus valtion maksamaan osuuteen
korkeakoulujen kustannuksista.
Korkeakoulujen rehtorit Pekka Heinänen ja Ilmari Hustich selvittelivät
avoimesti korkeakoulujensa vaikeuksia. Selville tuli myös se, että Helsingin
Kauppakorkeakoulun opetustustilojen ahtaus ja puute oli eräs kehittyvän
kaupan korkeinta koulutusta haittaava tekijä. Rehtori Pekka Heinänen kertoi
asian olleen esillä jo vuosia korkeakoulun hallintoelimissä. Kun tietoon tuli,
että Tyttönormaalilyseo, joka sijaitsi vieressä olevan kentän ja puistoalueen
toisella laidalla, suunnittelee uutta koulutaloa ja tulee siirtymään pois kaupungin keskustasta, ryhdyttiin toimenpiteisiin. Otettiin yhteys valtioneuvostoon ja jätettiin joitakin kuukausia ennen hallitukseen tuloani anomus vapautuvan kiinteistön saamiseksi Kauppakorkeakoulun käyttöön.
Keväällä kävivät Kauppakorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Matti
Virkkunen ja rehtori Pekka Heinänen kauppa- ja teollisuusministeriössä sekä
opetusministeriössä selostamassa tilanpuutetta ja toivoivat asian perusteellista selvittämistä. Hallitus oli antanut asian selvittelyn ja tehdyn anomuksen
käsittelyn opetusministeriölle. Se asetti komitean selvittelemään asiaa. Puheenjohtajana oli opetusministeriön kansliapäällikkö Heikki Hosia, vanha
tuttu. Toimikunta tutki asiaa eri puolilta ja jätti mietintönsä 22.9.1966. Siinä
esitettiin, että Tyttönormaalilyseon kiinteistö luovutettaisiin Helsingin Kauppakorkeakoulun käyttöön. Kauppakorkeakoulu sitoutuisi rakentamaan vastaavan suuruisen koulukiinteistön viranomaisten osoittamaan paikkaan.
Lausunnot asiasta pyydettiin vielä koulu- ja korkeakouluviranomaisilta.
Kouluhallitus yhtyi komitean esitykseen. Helsingin yliopisto ei sitä tehnyt,
vaan ilmoitti kiinnostuksensa kiinteistön käyttämisestä teologisen tiedekunnan tarkoituksiin.
Liiketaloudellisessa Aikakauskirjassa I/1971 professori Pekka Heinänen
kirjoittaa aiheesta "Kauppakorkeakoulun kuudes vuosikymmen". Tilantarpeesta ja Tyttönormaalilyseon tulevan käytön ratkaisuvaiheista hän kirjoittaa: "Opetusministeriö pyysi sittemmin asiasta lausunnot koulu- ja korkeakouluviranomaisilta. Kouluhallituksen myönteinen lausunto annettiin varsin
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nopeasti, mutta Helsingin yliopiston lausunto, jossa yliopisto ilmoitti kiinnostuksensa ko. kiinteistöön oman tilantarpeensa tyydyttämiseksi, jätettiin huomattavasti myöhemmin. Ratkaisun jouduttamiseksi Kauppakorkeakoulun
hallinto pyrki tekemään voitavansa ja myös silloinen kauppa- ja teollisuusministeri Olavi Salonen ajoi tarmokkaasti asiaa korkeakoulun omaksuman
linjan mukaisena.”
Asia näytti jumiutuvan paikoilleen, kunnes vuoden lopulla erään opetusministeri Reino Oittisen kanssa käymäni keskustelun yhteydessä puutuin siihen. Oittinen sanoi asioiden kehittyneen kaikessa hiljaisuudessa ja mainitsi
keskustelleensa opetustoimen keskittämisestä pääministeri Paasion kanssa.
Hän sanoi saaneensa sen käsityksen, että Tyttönormaalilyseon tilat luovutettaisiin Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan käyttöön. Oittinen ei
jatkanut keskustelua asiasta, mutta tyytyväinen ilme hänen kasvoillaan pani
ajatukseni liikkeelle. Kun huomasin asiasta keskustellun pääministerin kanssa, jopa jonkinlaiselle päätöstasolle ja lopullisen päätöksen valmistelun olevan ehkä jo menossa, tein oman suunnitelmani.
Soitin rehtori Pekka Heinäselle ja kerroin lyhyesti hänelle asian kehityksen
viimeisistä vaiheista.
– Nyt on asialla kiire ja ehdottaisin tilanteen selvittelyä paikan päällä Kauppakorkeakoululla. Voisitko järjestää neuvottelutilaisuuden ja mahdollisesti
työlounaan siellä. Lounasaikaan uskoisin parhaiten saavani kokoon sen joukon, jossa meidän on nyt asiasta keskusteltava ja saatava siinä esille lopulliset ajatukset päätökseen Tyttönormaalilyseon käytöstä. Tarkoitukseni on
saada mukaan tähän tilaisuuteen pääministeri Rafael Paasio, valtiovarainministeri Eino Raunio, opetusministeri Reino Oittinen ja ulkoasiainministeri
Ahti Karjalainen. Tulen myös itse mukaan ja tuon tullessani kansliapäällikkö
Jaakko Raholan. Kauppakorkeakoulusta olisi hyvä saada mukaan ainakin rehtori Pekka Heinänen ja vararehtori Jaakko Honko.
Sovitellen sain sovituksi neuvottelun ajankohdan vuoden 1968 alkuun.
Osanottajat saapuivat Kauppakorkeakoululle, missä rehtori Pekka Heinänen
toivotti joukon tervetulleeksi. Teimme hyvin suunnitellun tutustumiskierroksen opiskelutiloissa ja kokoonnuimme rehtorin huoneeseen pitämään kokoustamme. Asian selvittelyn yhteydessä saattoi ikkunoista osoittaa, miten
Tyttönormaalilyseon sijainti Kauppakorkeakoulun välittömässä läheisyydessä ratkaisisi tilakysymyksen, ei vain päivän tarpeiden osalta, vaan myös tulevaisuutta ajatellen.
Kokouksen aikana käyty keskustelu, johon opetusministeri ei liiemmin
osallistunut, antoi selvän kuvan enemmistön kannasta. Lopullisen päätöksen
valmistelu valtioneuvostolle tapahtuvaa esittelyä varten annettiin opetusministeriön tehtäväksi. Ei kulunut pitkääkään aikaa, kun valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 7.3.1968 Tyttönormaalilyseon kiinteistön luovuttamisesta
Kauppakorkeakoulun käyttöön sovituilla ehdoilla. Tätä päätöstä koskeva laki
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vahvistettiin 4.7.1969. Lopullinen vaihtosopimus käyttöarvoltaan vastaavan
koulurakennuksen rakentamisesta Laajasalon Yliskylään allekirjoitettiin
29.9.1969.
Eräs ministeriaikani sitkeimmistä kamppailuista oli viety päätökseen ja
korkeimmalle kauppaopetukselle oli varmistettu laajenemismahdollisuudet
sekä sijainti Helsingin keskustassa – maamme liike-elämän sykkeen lähituntumassa. Joulukuun alussa 1970 vietettiin Kauppakorkeakoulun uuden lisärakennuksen Chydenian vihkiäisiä Tasavallan presidentin ja varsin edustavan kutsuvierasjoukon läsnäollessa. Rakennus oli perusteellisesti korjattu ja
eri kerroksissa kierrellessäni tunsin sisäistä tyydytystä siitä, mitä oli tullut
aikanaan asian hyväksi tehtyä.
Helsingin Sanomat kirjoitti otsakkeella "Tyttönorssista on tullut Kauppakorkean Chydenia" syyskuun 10. päivänä 1970 seuraavaa: "Korkeakoulu jää
mielellään keskustaan. Kauppakorkeakoulun oppilasmäärä oli 750 sen nykyisen päärakennuksen valmistuessa vuonna 1950 Runebergin- ja Arkadiankatujen kulmaan. Tänä syksynä opiskelijoita on 3070 ja noin 800 heistä opiskelee jatkokoulutustasolla, toisin sanoen kauppatieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkintoa varten, valmistelee väitöskirjaa tai osallistuu täydennyskoulutuksen erilaisiin kursseihin, kertoi Kauppakorkeakoulun rehtori Jaakko
Honko.
Rehtori Honko on sitä mieltä, että koululla tuskin on syytä katua päätöstään
jäädä keskeiselle paikalle Helsingin keskustaan. Kun laajennussuunnitelmia
ryhdyttiin kaavailemaan, yhtenä vaihtoehtona oli korkeakoulun siirtäminen
kaupungin laidoille tai sen ulkopuolelle. Myös koulun talousjohtaja Olli Tarpila on tyytyväinen ratkaisuun. "Pahin kampusinnostus on yleensäkin korkeakouluista menossa ohi.” Opiskelijat ovat koulun molempien johtajien mukaan
sangen hyvillään korkeakoulun jäämisestä keskustan tuntumaan Etu-Töölöön.
Kavennettu puisto on tuleva kampuspiha? Entistä Tyttönormaalilyseon rakennusta havitteli aluksi myös Helsingin yliopisto lähinnä teologisen tiedekunnan käyttöön. Kauppakorkeakoulu kuitenkin voitti kilvan ja sai naapurikoulusta vapautuneet tilat haltuunsa. Rehtori Honko kertoi, että tulevaisuudelle on olemassa suunnitelma tunnelista, joka yhdistäisi Kauppakorkeakoulun vanhan päärakennuksen uuteen Chydeniaan. Tunnelin kustannukset
eivät olisi kohtuuttomat, sillä ne liikkuisivat sadoissa tuhansissa, eivät miljoonissa!"
Helsingin Teknillisen korkeakoulun siirto aikanaan Hietaniemen torin laidalta Otaniemeen antoi tälle teknillisen alan korkeimmalle opinahjolle uudet
nykyaikaiset opiskelutilat ja oman asuntoalueen. Eräät asiantuntijat väittivät
jo tilojen eräiltä osin olevan ylikuormitettuja. Toimitilojen rakentaminen
Tampereen teknilliselle korkeakoululle ja päätökset Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun rakentamisesta antoivat uudelle ministerille pohtimisen
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aihetta sekä neuvotteluja ja matkoja. Tampereen sivukorkeakoulu oli aloittanut toimintansa syksyllä 1965. Tarkoitus oli itsenäistää se, kun oli saatu riittävä vakinainen professorikunta. Opiskelijoita oli lähes 250. Tampereen teknillisen korkeakoulun rakennusohjelma perustui Helsingin teknillisen korkeakoulun laatimaan 15-vuotissuunnitelmaan Tampereen teknillisestä korkeakoulusta. Opiskelijapaikkoja arvioitiin olevan 1970-luvun lopulla noin
2500.”
Tiistaina 7. päivänä huhtikuuta otin Tampereen Raatihuoneella järjestetyssä tilaisuudessa vastaan Tampereen teknillisen korkeakoulun rakennusohjelman. Sen luovutti rakennustoimikunnan puheenjohtaja professori Viljo
Kuuskoski. Rakennustoimikunta asetettiin 20.4.1966. Se kävi alkuvaiheessa
neuvotteluja Tampereen kaupungin kanssa sijoituspaikasta. Kaupunki esitti
Hervannan korkeakoulualuetta, jonne oli varattu tilat myös Tampereen yliopistolle. Kiitin rakennustoimikuntaa suorittamastaan työstä ja sanoin kauppa- ja teollisuusministeriön tekevän voitavansa asian edelleen kehittämiseksi. Kävin paikan päällä Hervannassa tutustumassa laajaan korkeakoulualueeseen. Mielenkiintoista oli myös tutustua Tampereen yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun toimintaan. Yllätin yliopiston rehtorin kertomalla, että
olin kymmenen ensimmäisen yhteiskuntatieteen kandidaatin joukkoon kuuluva. Samalla kerroin olleeni mukana Tampereen kaupungin korkeakouluasioissa jo silloin, kun päätöstä Yhteiskunnallisen korkeakoulun siirtämisestä
Helsingistä Tampereelle tehtiin. Kannatin siirtoa.
Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun opetusohjelman suunnittelusta
keskustelin useassa yhteydessä professori Viljo Immosen kanssa. Vuosikymmeniä liike-elämän ja teollisuuden palveluksessa olleena esitin omia ajatuksiani. Olisi lähdettävä yhdistämään vanhaan ja koettuun koulutusohjelmaan
uusia ajatuksia. Olin todennut ylimmän insinöörikoulutuksen maassamme
painottuvan voimakkaasti teknologiaan ja kaikkeen siihen liittyvään. Talouselämän tuntemukseen, kielitaitoon, markkinointiajatteluun ja hallinnollisen
puolen tuntemukseen ei koulutuksessa kiinnitetty suurtakaan huomiota.
Käytännössä olin kuitenkin todennut näiden puutteiden olemassaolon. Korkeimman liikkeenjohdon tehtävissä tulivat eteen uudet vastuut, ja kansainvälistyvässä kaupassa myös kielitaito. Teknillisen tiedon yhdistäminen edellä
mainitsemaani antaisi uusia mahdollisuuksia teknillisessä viennissä ja teknillisessä kaupankäynnissä, jotka olivat valtaamassa alaa maamme teollisuuden
piirissä.
Professori Viljo Immonen näki myös tulevan Lappeenrannan teknillisen
korkeakoulun tehtävään liittyvän uusia ajatuksia, joiden pohjalta oli lähdettävä opetussuunnitelmia laatimaan. Hän yhtyi ajatuksiini uuden korkeakoululinjan luomiseen myös teknillisen opetuksen kentässä. Käydessämme yhdessä Lappeenrannan kaupungin ehdottamaa teknillisen korkeakoulun sijoituspaikkaa katsomassa keskustelimme innokkaasti asiasta ja mieleen
nousi kuva uusia linjoja avaavasta korkeakoulusta. Se kasvattaisi maaham-

184

me ja sen teollisuudelle insinöörejä, jotka olisivat kielitaitoisia, teollisuustaloutta sekä kansainvälistä kauppaa ja markkinointia, erikoisesti teknillistä
vientiä hallitsevia ammattihenkilöitä. Tämä keskustelu muistui mieleeni, kun
24.4.1984 seurasin televisiosta ohjelmaa "Insinöörin uudet aatteet". Siinä sanottiin: "Insinööri-ekonomi on tänään kuumaa tavaraa työmarkkinoilla. Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa on lähdetty muuttamaan suomalaisen perusinsinöörin tyyppiä."
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu aloitti toimintansa vajavaisissa
tiloissa vuonna 1969, mutta 15 vuoden työ on osoittanut, että maassamme
tarvittiin uusia ajatuksia laaja-alaisen pääosiltaan teknologiaan keskittyneen
korkeakouluopetuksen rinnalle.
Kuten aikaisemmin olen kertonut, opetusministeri Reino Oittinen oli eri
yhteyksissä käymissämme keskusteluissa tuonut selvästi esille kantansa
kaiken korkeakouluopetuksen keskittämisestä opetusministeriöön. Tämä
merkitsisi kauppakorkeakoulujen ja teknillisten korkeakoulujen sekä ammattikasvatushallituksen siirtämistä kauppa- ja teollisuusministeriöstä
opetusministeriöön. Olin torjunut jyrkästi nämä ajatukset ja esittänyt omat
perusteluni voimassa olevan järjestelmän puolesta. Vähitellen opetusministeriön toimintapolitiikkaan tutustuneena olin saattanut myös pääministerin
tietoon oman kantani.
Tällaisena jatkui tilanne Paasion hallituksen aikana, mutta sen jälkeen sai
opetusministeriö hiljalleen hivutettua kantansa läpi, ja Reino Oittisen suunnitelma korkeimman teknillisen ja kaupallisen opetuksen sekä ammattikasvatushallituksen siirtämisestä opetusministeriöön muiden korkeakoulujen
joukkoon ja koulutuksen keskittämisestä toteutui. Nämä opetusministeriön
läpiajamat muutokset eivät kuitenkaan saaneet osakseen hyväksymistä kaupan ja teollisuuden taholta.
Kauppa on eri yhteyksissä tuonut selvästi esille oman mielipiteensä. Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Bror Wahlroos lausui lehtihaastattelussa 19.1.1985: "Ammatillinen koulutus takaisin kauppa- ja teollisuusministeriöön. Wahlroos katsoo, että ammatillisen koulutuksen sekä kaupallisen ja teknillisen korkeakoulutuksen pitäisi olla riittävän lähellä teollisuusja teknologiapolitiikkaa, jotta teollisuuden tuotanto ja työelämän uudet haasteet pääsisivät kyllin nopeasti heijastumaan koulutusohjelmissa.
Tuhannen taalan kysymyksenä Wahlroos pitää koulutuksen ja työelämän
vuorovaikutuksen järjestämistä, jotta oppilaiden valmiudet ja käsitykset
vastaisivat hyvin todellisuutta. On todettu, että yliopistotasoinen opetus painottuu väärin ja on puutteellista teollisuuden kannalta. Tietotekniikan alueella nähdään suuri alan ammattilaisten vajaus. Kun Suomessa tällä hetkellä
valmistuu noin 250 sähkö- ja elektroniikka-alan diplomi-insinööriä vuosittain, pitäisi määrän olla kolminkertainen, jotta olisimme suhteellisesti Japanin tasolla, Wahlroos huomauttaa."
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Kaupan puolelta Suomen Tukkukauppa -lehdessä 2/1973 lausuttiin jyrkkiä
sanoja Ammattikasvatushallituksen siirrosta opetusministeriöön, tähän tapaan: "Joitakin vuosia sitten ammattikasvatushallitus väen väkisin siirrettiin
kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudesta opetusministeriön alaisuuteen.
Tätä siirtoa vastustivat ammattikasvatushallitus itse, kauppa- ja teollisuusministeriö, ammattikasvatushallituksen alaiset oppilaitokset, elinkeinoelämän
keskusjärjestöt ja kauppakamarilaitos – siis jokseenkin kaikki itse asiasta
jotakin ymmärtävät.
Voiton vei kuitenkin määrätietoinen, pitkäjännitteinen poliittinen tahto,
jolle yksi ammattikasvatushallitus alaisineen, pyrkimyksineen ja tavoitteineen on vain nappula suuressa keskittämis-, standardisoimis- ja ohjauspelissä ylhäältä. Ammattikasvatus piti saada eroon ministeriöstä, jolla tehtäviensä mukaisesti on oltava niiden elinkeinojen tuntemus – ja myös kosketus niihin – joita miehittämään ja edistämään ammattikasvatus nuoria ihmisiä kouluttaa." Lehti lopettaa pääkirjoituksensa kysymyksellä: "Onkohan lopullisesti liian myöhäistä tutkia, mitä mahdollisuuksia olisi saada Ammattikasvatushallitus siirretyksi takaisin kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuuteen?"
Samana vuonna 9. päivänä lokakuuta Nokia Oy:n vuorineuvos Kari Kairamo
lausui asiasta keskusteltaessa radion aamuohjelmassa jyrkästi, että ellei asioihin saada korjausta "teollisuus perustaa oman korkeakoulunsa", johon opetusministeriön kansliapäällikkö Numminen riensi vastaamaan: ”Teollisuus
voi järjestää omaa kurssitoimintaa, mutta se ei ole korkeakoulutoimintaa." Se
korkeakoulutoiminta ja opetuksen keskittäminen, kun näyttää olevan opetusministeriölle kaikki kaikessa.
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Pääministeriehdokkaana
Paasion I hallitus istui lähes kaksi vuotta. Presidentinvaalit 1968 katkaisivat
hallituskauden, joka päättyi eropyyntöön 22. päivänä maaliskuuta 1968.
Työn jatkajaksi tuli Mauno Koiviston hallitus. Sosiaalidemokraattisen puolueen piirissä käytiin pääministeriehdokkaan valinnassa monivaiheinen
selvittely.
Sos. dem. puolueessa oli ollut aikaisemmin käytäntö ja sääntö se, että jäsen
erosi puoluetoimikunnasta hallitustehtäviin joutuessaan. Puoluekokous
vuonna 1966 muutti tätä käytäntöä siten, että sääntö ei koskenut puolueen
puheenjohtajaa. Näin pääministeri Rafael Paasio saattoi vielä pääministeriksi tultuaan olla myös puolueen ja puoluetoimikunnan puheenjohtajana.
Sos. dem. nuorisoliikkeen lehden pitkäaikainen päätoimittaja Lauri Sivonen on kirjoittanut kirjan saman lehden entisestä päätoimittajasta Rafael
Paasiosta. Miehen hyvin tuntien saa Sivosen kirjan sivuilta paljon sellaista,
jonka Paasiosta tavoitti vain pitkään arkipäivän työssä miehen tuntenut.
Kirjassa "Viimeinen proletääri Rafael Paasio" kerrotaan otsakkeen "Syrjäytetty" alla: "Hallitustoiminta rasitti vakavasti SDP:n kuvaa. Vaikka hallitus oli
tehnyt hyvää työtä, siitä tuli ylimitoitettujen odotusten jäätyä toteutumatta
särkyneiden toiveiden hautausmaa. SDP:n sisällä kiehunut tyytymättömyys
ei antanut arvoa puolueen luotsaamiselle uuden politiikan tielle ja vaikutusvaltaan; uusista liittolaisistakaan ei pidetty. Syytökset kohdistuivat ennen
muuta puheenjohtaja-pääministeriin.”
SDP:n päätös asettaa Urho Kekkonen presidenttiehdokkaakseen nosti Kekkosvastaisuuden pinnalle valitsijamiesvaalien alla. Kylmässä ja täpötäydessä
Pateniemen työväentalossa puhuneelle Burmanille lausui puheenjohtaja pitkän kokouksen päätteeksi:
– Kerro herroille, että täällä ei mene lumi saappaaseen Kekkosen vuoksi.
Hallitustoiminta oli vienyt puolueen puheenjohtajan varsinaisen puoluetoimistotyön ulkopuolelle ja erilaisia arvosteluja alkoi kuulua myös presidenttiehdokkaan osalta.
Joulukuun alussa alkoi Kekkosen vaalitoiminta. Tilaisuudessa Kekkonen
ilmoitti tämän presidenttikauden olevan hänen viimeisensä. Tammikuun
puolivälissä Kekkosen uudelleenvalinta varmistui. Häntä kannattivat vasemmisto ja keskusta, jotka saivat yhteensä 67,5 % äänistä. Yllättävää oli sosiaalidemokraattien heikko vaalimenestys, vain 15,5 % äänistä. Se oli takaisku,
johon haettiin selvitystä. Pääministerin johdolla valittiin Urho Kekkonen 15.
päivänä helmikuuta 1968 jatkamaan edelleen Tasavallan presidenttinä. Äänimäärä oli 201 kolmestasadasta.
Vuoden 1966 puoluekokouksen päätöksen johdosta oli syntynyt erilaisia
mielipiteitä, myös puoluetoimiston piirissä toimittiin. Puolueneuvoston
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kokouksessa 31.1.1968 hyväksyttiin seuraava menettelytapavaliokunnan
valmistelema lausuma: "Puolueneuvosto kehoittaa puolueen puheenjohtajaa, puoluetoimikuntaa ja sos.dem. eduskuntaryhmää vastaisissa hallitusneuvotteluissa ottamaan huomioon, että puolueneuvoston käsityksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista, että sama henkilö on puolueen puheenjohtajana ja pääministerinä. Puolueneuvosto käsittelee hallituskysymystä
ennen uuden hallituksen muodostamista".
Uuden hallituksen muodostaminen oli edessä heti presidentinvaalien jälkeen. Lausuma oli tulkittava eräänlaiseksi hyökkäykseksi puolueen puheenjohtajaa ja pääministeriä vastaan. Paasio ei ollut mukana asiaa valmistelleessa menettelytapavaliokunnan kokouksessa, joten lausuma tuli hänelle yllätyksenä ja hän katsoikin sen epäluottamuslauseeksi itselleen. Tämän ymmärtää, kun toteaa, että puolueneuvosto oli tavallaan purkanut puoluekokouksen
päätöksen.
Asian johdosta käytiin laaja keskustelu sos.dem. puolueen korkeissa portaissa. Puoluetoimikunnassa oli jo tullut esille kysymys valmistautumisesta
hallitusneuvotteluihin. Keskustelua herätti se, kuka toimisi puheenjohtajana
hallitusneuvotteluja koskevissa asioissa.
Pääministeri Paasio oli ilmoittanut puoluesihteeri Raatikaisen kautta, että
hän ei ole käytettävissä pääministerin paikasta keskusteltaessa. Hän oli myös
ärtynyt selkänsä takana tapahtuneesta pelistä, mikä tuli selvästi esille perusluonteeltaan rauhallisen miehen ukkosenkäryisestä puheesta piirisihteereille
Pajulahden toimitsijakokouksessa.
Puoluetoimikunnan kokouksessa 22.2.1968 ehdotti Valde Nevalainen
Kaarlo Pitsinkiä puolueen pääministeriehdokkaaksi. Väinö Vilponiemen kannattamana valittin maaherra Kaarlo Pitsinki uuden hallituksen tunnustelijaksi. Eduskuntaryhmälle annettavaa informatiota varten kansanedustaja
Veikko Helle pyysi päätöksen kirjallisena.
Sos.dem. eduskuntaryhmä ei hyväksynyt Kaarlo Pitsinkiä pääministeriehdokkaaksi. Vastaehdokkaaksi nousi K.A. Fagerholm 37 äänellä Pitsingin
saadessa 13 ääntä ja Olavi Lindblomin 1 äänen. Paasio ei pitänyt tästä ratkaisusta, sillä hän piti jokseenkin selvänä, että Fagerholm kieltäytyisi.
Samana iltana kokoontui puoluetoimikunta Paasion puheenjohdolla ja
totesi, että lopullisen päätöksen hallitukseen menosta tekee puolueneuvosto. Fagerholm oli Kanariansaarilla lomailemassa, joten asiassa tuli tuumaustauko. Helmikuun 27. päivänä kokoontuivat puoluetoimikunta ja eduskuntaryhmän toimikunta asiaa selvittelemään. Tässä yhteydessä tulivat pääministeriehdokkaina esille Veikko Kokkola, Olavi Salonen, Martti Viitanen ja Olavi
Lindblom. Paasio kertoi keskustelleensa Viitasen kanssa, joka oli haluton
mutta valmis ottamaan tehtävän vastaan, jos päätös olisi yksimielinen.
Rafael Paasio on Heikki Kymäläisen toimittamassa kirjassa "Kun aika on
kypsä" suorittanut henkilöarvioita ehdokkaista seuraavaan tapaan: "Päämi-
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nisteriehdokkaista olivat nyt esillä Veikko Kokkola, Olavi Salonen ja Martti
Viitanen. Olin itse ollut Viitaseen yhteydessä, jotta keskustelua voitaisiin
käydä useampien vaihtoehtojen välillä. Viitanen oli ollut haluton antamaan
suostumustaan tehtävään muun muassa siitä syystä, että hänet oli vastikään
nimitetty Vaasan läänin maaherraksi. Hän oli kuitenkin valmis taipumaan, jos
hänen henkilöstään voitaisiin olla yhtä mieltä. Huomautin vielä, että myös
Linblomin nimi oli ollut vahvasti esillä ja saanut kannatusta."
Henkilöarvioinnit jatkuivat edelleen ja kuvioihin nousi myös Mauno Koiviston nimi: "Katsoin tässä tilaisuudessa tarpeelliseksi tehdä esitetyistä pääministeriehdokkaista jonkinlaisia arvioita. Totesin ensinnäkin Salosen positiiviseksi puoleksi hänen energisyytensä ja puolentoista vuoden aikana saavuttamansa hallituskokemuksen. Salosen heikkouksina pidin poliittisen koulutuksen vähäisyyttä ja sitä, että hänellä ehkä on taipumusta liian nopeisiin liikkeisiin.
Viitasella taasen oli sekä hallitus- että poliittista kokemusta. Puutteena pidin eräänlaista raskasliikkeisyyttä, vaikeutena äskeistä maaherra-nimitystä
ja sitä, ettei Viitasella ollut näkemykseni mukaan kovinkaan paljon yhteyksiä
eri suuntiin.
Veikko Kokkola oli mies, jolla toki riitti poliittinen kokemus. Hän oli vanha
parlamentaarikko. Heikkoutena pidin hallituspoliittista kokemattomuutta ja
sitä, että tehtävä saattaisi tuottaa hänelle vaikeuksia. Suoraan sanoen Veikko
käytti liiaksi väkeviä.
Katsoin, että Lindblomin johdolla hallituksen muodostaminen saattaisi
kohdata suuria vaikeuksia. Hänhän oli riidanhaluinen mies ulkopoliittisesti,
oltakoonpa perusteista mitä mieltä tahansa. Pidin varmana, että muut hallitusosapuolet eivät olisi lähteneet liikkeelle Limpun johtamina. Tilanne oli
mielestäni sama kuin Pitsingin kohdalla."
Puoluesihteerin ajatuksia tuli esille samassa yhteydessä:"Erkki Raatikainen
piti kovasti Salosen "vitaliteetista". Niskanen puolestaan kammoksui sitä, että
Salonen tulisi kuvaan mukaan tavallaan puolueen ulkopuolelta. Vilponiemi
vaati Lindblomiin kohdistettujen epäilyjen selvittämistä.
– Vai onko kysymys siitä, että pelätään liian vahvan miehen tuloa esille, kysyi Vilponiemi."
Sosiaalidemokraattisen puolueen tiedotuspäälliköllä Lauri Sivosella oli jo
tällöin tilaisuus vaihtelevien tilanteiden seuraamiseen pääministeriehdokasta valittaessa. Sivonen kirjoittaa kirjassaan "Pääministeriä etsimässä”:
”Helmikuun 15. päivänä SDP:n puoluetoimikunta äänesti Olavi Lindblomin
johtamaan "toimivana puheenjohtajana" hallitusneuvotteluja. Hänen puolellaan olivat mm. Raatikainen, Helle ja Siltanen. Vastaan äänestäjiä oli kaksi,
Lindblom ja Halme. Paasiota ja Fagerholmia ei näkynyt paikalla. Pääministeriehdokkaina mainittiin julkisuudessa lähinnä Pitsinki, Lindblom, Viitanen ja
Salonen."
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Eduskuntaryhmässä vanha toveri Eino Raunio kannatti Paasiota lähes
loppuun asti ja kehoitti: ”Älä lähde. Paasion osalta asia oli kuitenkin ratkaistu.” Silloin Raunio ilmoitti Koiviston ainoaksi mahdollisuudeksi mainituista. "Mene soittamaan Koivistolle, sillä hän ei usko muita", Raunio kehoitti.
Salonen ilmeisesti oli Paasion mieleen. Paasion kysyttyä häneltä halukkuutta ryhtyä SDP:n pääministeriehdokkaaksi vastasi Salonen vähäiseen
puoluekokemukseensa viitaten "ei". Vaikka häntä pyydettiinkin vielä ajattelemaan, ei mielipide muuttunut.
Raatikaiselle Urho Kekkonen puhui Mauno Koivistosta ennen kuin asianomaisen nimi tuli esille. Ratkaisun päivä. Helmikuun 26. päivänä Paasio
luonnehti puoluetoimikunnassa Lindblomia "erittäin huomionarvoiseksi
vaihtoehdoksi". Itse hän sanoi pysyvänsä sivussa, sillä kun luottamussuhde
puuttuu, on paras vaihtaa miestä.
Tämä helmikuun päivä oli ratkaisun päivä. Vahvimmiksi ennakoitiin Lindblomia, Salosta ja Kokkolaa, mutta ei sen sijaan Mauno Koivistoa, jota Halme,
Paasio siitä etukäteen tietoisena, oli esittänyt viikkoa aikaisemmin.
Lindblomia Paasio vetosi luopumaan ehdokkuudestaan ulkopoliittisilla
syillä. Tuloksena oli kieltäytyminen, ja vaatimus syyn selvittämisestä
eduskuntaryhmälle. Paasio vaikeni aikomuksestaan ehdottaa kohta alkavassa kokouksessa Koivistoa.
Muodostaja-asian tullessa eduskuntaryhmän toimikunnan ja puoluetoimikunnan yhteiskokoukseen hän piti kohtuullisena, ettei Pitsinkiä asetettaisi
toistamiseen samaan tilanteeseen eli tappioon johtavaan ehdokkuuteen.
Paasio sanoi puhutun Salosesta ja Kokkolasta. Viitasen hän kertoi olleen haluton, mutta valmis taipumaan.
Paasio ilmoitti hallituksen muodostamisen saattavan Lindblomin johdolla
tuottaa vaikeuksia ja sai osakseen arvostelua ulkopoliittisen perustelun
käytöstä. Halme mainitsi uudelleen Koiviston, Viita[nen] ainoana Salosen.
Koivisto ei itse ollut kokouksessa, mutta ennen ratkaisua Helle soitti hänelle ja kysyi ehdokkuutta. Koivisto tiedusteli Paasion kantaa, josta Helle ei ollut tietoinen. Nyt pyysi Koivisto Paasion puhelimeen ja kysyi, tiesikö tämä,
mitä oikein puuhattiin ja tiedusteli mielipidettä. Paasio vaikeni ja kysyi puolestaan Koiviston mielipidettä. "Se on sinun vallassasi", vastasi Koivisto.
Muille Paasio ei kertonut Koiviston kanssa käymänsä keskustelun sisältöä."
Suorittaessaan pääministeriehdokkaiden arvostelua oli Mauno Koivisto
ainoa, joka säilyi vailla virhearviointeja. Hänen edukseen tuli vielä se, että
hän tunsi myös Keijo Liinamaan vakauttamissuunnitelmat.
Loppuyhteenvedossaan Lauri Sivonen kirjoittaa: "Keskustelussa Paasio
kaatoi Lindblomin varovaisin sanakääntein ulkopoliittisin perustein, eikä
siinä auttanut ne kiistäneen Lindblomin käsitys, että hanke olisi hänen
johdollaan onnistunut. Keskustelu lainehti Kokkolan ja Koiviston kesken.
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Lopuksi päädyttiin Koivistoon yksimielisesti. Tästä alkoi Mauno Koiviston
nousu kohti korkeuksia. Kuten Fagerholm koki tapahtumat, talouspolitiikka
oli myötävaikuttanut Paasion syrjäyttämiseen. Hallitukseensa hän pyysi
Hellettä, mutta turhaan. Kenties Jukka Piirosen välittämä Kekkosen viesti
Väinö Leskisen puolesta toi Suomen politiikan kauhukakaran takaisin hallitukseen, vaikka tosin Leskinen oli Koivistonkin ajatuksissa.
Henkilökohtaisena tapahtumana lienee paikallaan kertoa, että olin tietoinen Fagerholmin paluusta Suomeen lomamatkaltaan. Pääministeri Paasio oli
sopinut hänen kanssaan tapaamisesta pääministerin virkahuoneessa kello
10.30. Olin omassa virkahuoneessani kauppa- ja teollisuusministeriössä, kun
puhelin soi kellon ollessa 10.45. Paasio pyysi minua saapumaan välittömästi
luokseen. Kun astuin sisälle pääministerin virkahuoneeseen, oli siellä pääministerin lisäksi puoluesihteeri Erkki Raatikainen. Fagerholm oli jo poistunut.
Paasio osoitti tuolia ja kehoitti istumaan. Katseemme yhtyivät ja huomasin
vakavien asioiden olevan kysymyksessä. Hän kertoi Fagerholmin käyneen ja
kieltäytyneen pääministeriehdokkuudesta. Paasio jatkoi: "Olisitko valmis ottamaan vastaan pääministeriehdokkuuden? Olemme tässä Raatikaisen kanssa keskustelleet tilanteesta."
Jäin hetkeksi sanattomaksi, mutta ajatukset kulkivat päässäni asiasta toiseen, sillä olin Paasion hallituskauden aikana oppinut näkemään ja arvostamaan pääministerin vastuunalaista työtä. Viitaten siihen, etten ollut varsinaisen poliittisen elämän ja puoluekoneiston työskentelyn tuntija, vaan
enemmänkin taloudellisten asioiden, teollisuuden kysymysten ja maatalouspolitiikan asiantuntija, epäilin kykyjäni pääministerin vaativan tehtävän
pätevään hoitamiseen. Tästä näkökulmasta katsottuna oli vastaukseni kielteinen.
Pääministeri Paasio kehoitti vielä harkitsemaan asiaa yli viikonvaihteen ja
palaamaan siihen. Lupasin tehdä hänen toivomuksensa mukaisesti. Palasin
asiaan ja ilmoitin pysyväni aikaisemmassa kannassani. Kiitin pääministeri
Rafael Paasiota osakseni tulleesta luottamuksesta. Sanoin myös sen, että
tarkoitukseni oli palata hallituksen erottua takaisin entisiin tehtäviini
OTK:ssa, koska siellä käsitykseni mukaan tarvittiin asioita tuntevia miehiä.
Asian tultua tiedoksi, kyselivät eräät vanhat kaverit: "Kaduttaako näin jälkeenpäin?" Vastaukseni on ollut: "Ei kaduta."
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Karjalaisen II b hallituksessa teollisuusministerinä 1971
Toisen kerran jouduin mukaan hallitustyöhön, kun OTK:n hallintoneuvoston
puheenjohtaja Veikko Helle, joka oli Karjalaisen II hallituksessa työministerinä, otti yhteyttä ja tiedusteli maaliskuun lopulla 1971 olisinko käytettävissä, jos Karjalaisen II hallituksen täydentäminen mahdollisesti tulisi kysymykseen. En antanut heti lopullista vastaustani. Perehdyttyäni tilanteeseen vastasin myöntävästi, sillä näytti todennäköiseltä, että tämä hallitus ei tulisi istumaan pitkään.
Ahti Karjalaisen II hallituksen kansandemokraattiset ministerit olivat hintapäätöstä koskevien kovien keskustelujen jälkeen ilmoittaneet jättävänsä
hallituksen. Tässä eivät auttaneet pääministerin sovitteluyrityksetkään. Yhtenä syynä hallitusyhteistyön katkeamiseen olivat myös komunistisen puolueen sisäiset vaikeudet. Oikeisto–vasemmisto-suhteen säilyttämiseksi oli
hallitusta päätetty täydentää kolmella sosiaalidemokraattisella ministerillä.
Hallitusneuvottelut alkoivat virallisesti torstaina 25. päivänä maaliskuuta
1971. Ne jatkuivat perjantaina, sillä erimielisyyttä oli syntynyt kepun vaatiessa itselleen sisäministerin salkkua. Tälle paikalle olivat sosiaalidemokraatit ajatelleet Veikko Hellettä. Ohjelmakeskusteluissa pidettiin sosiaalidemokraattien listalla olevaa maatalouden ohjelmakohtaa jyrkkäsävyisenä.
Ensimmäiset sos.dem. eduskuntaryhmän ministerikaavailut olivat lehdissä
perjantaina 26. päivänä. Tällöin oli nimeni mukana teollisuusministerin paikalla. Olin saanut äänestyksessä 34 ääntä teollisuusministerin tehtäviä hoitaneen Kalervo Haapasalon saadessa 9 ääntä.
Neljän hallituspuolueen puheenjohtajat, puoluesihteerit ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat muodostivat hallitusneuvottelijoiden ryhmän. Perjantai-iltaan mennessä oli saatu Karjalaisen II b hallituksen ministerilista ja
muut hallituksen muodostamiseen liittyvät kysymykset sovituiksi. Tasavallan presidentti vapautti tehtävistään Skdl:n ministerit Erkki Tuomisen,
Veikko Saarron ja Anna-Liisa Tiekson ja nimitti hallitukseen kolme uutta
sosiaalidemokraattista ministeriä:
Oikeusministeriksi kansanedustaja, varatuomari Mikko Olavi Laaksosen
(43), sosiaali- ja terveysministeriksi Pekka Juhana Kuusen (53) ja teollisuusministeriksi, varapääjohtaja, maisteri Olavi Oskar Salosen. Teollisuusministerin tehtäviä hoitanut Kalervo Haapasalo siirtyi liikenneministerin
tehtäviin.
Uusi hallitus kävi heti neuvottelujen päätyttyä Tasavallan presidentin luona. Presidentti Kekkonen oli hieman yllättynyt hallituspolitiikan käänteistä ja
toivotti menestystä hallituksen työlle jatkossa.
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Pääministeri Ahti Karjalaisen II b hallituksen ministerilista oli seuraava,
aluksi entiset ministerit:
Pääministeri Ahti Kalle Samuli Karjalainen (48) on ollut hallitustehtävissä
yhteensä 12 vuotta. Valtiotieteen tohtori.
Ulkomaankauppaministeri Olavi Johannes Mattila (52) diplomi-insinööri ja
kauppatieteiden maisteri ollut aikaisemmin mukana viidessä hallituksessa.
Puolustusministeri Lars Olof Kristian Gestrin (42) varatuomari ja kansanedustaja. Ensi kertaa hallituksessa.
Valtiovarainministeri Carl Olof Tallgren (44) valtiotieteen maisteri, kansanedustaja. Ensi kertaa hallituksessa.
Toinen valtiovarainministeri Valto Edvard Käkelä (62) kansanedustaja.
Ollut hallituksessa kerran aikaisemmin.
Opetusministeri Jaakko Itälä (37) valtiotieteen maisteri. Ensi kertaa hallituksessa.
Toinen opetusministeri Meeri Sirkka Kalavainen (53) kansanedustaja. Ensi
kertaa hallituksessa.
Kauppaministeri Arne Morten Berner (43) kansanedustaja. Ensi kertaa hallituksessa.
Liikenneministeri Kalervo Feliks Haapasalo (58) kansanedustaja. Ensi kertaa hallituksessa.
Toinen sosiaali- ja terveysministeri Katri Helena Eskelinen (46) kansanedustaja. Ensi kertaa hallituksessa.
Työvoimaministeri Veikko Kullervo Helle (59) kansanedustaja. Ensi kertaa
hallituksessa.
Maa- ja metsätalousministeri Nestori Johannes Kaasalainen (56) kansanedustaja. Ollut hallituksessa kerran aikaisemmin.
Sisäasiainministeri Artturi Jämsen (46) kansanedustaja. Ensi kertaa hallituksessa.
Ulkoasiainministeri Väinö Olavi Leskinen (54). Ollut mukana viidessä hallituksessa ennen Karjalaisen hallitusta.
Hallitusta täydentäneet uudet ministerit:
Oikeusministeri Mikko Olavi Laaksonen (43) varatuomari ja kansanedustaja. Ensi kertaa hallituksessa.
Sosiaali- ja terveysministeri Pekka Juhana Kuusi (53) valtiotieteen tohtori
ja Alkon johtaja. Ensi kertaa hallituksessa.
Teollisuusministeri Olavi Oskar Salonen (56) yhteiskuntatieteen maisteri ja
OTK:n varapääjohtaja. Ollut aikaisemmin Paasion I hallituksessa.
Helsingin Sanomissa kerrottiin hieman tavallisuudesta poikkeavia tietoja
tekemisistäni: "Jos Salonen ei olisi varapääjohtaja ja ministeri, hän voisi
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hankkia leipänsä vaikka pilapiirtäjänä. Hän on heittänyt jo aikoja sitten kynät
ja pensselit nurkkaan, mutta joskus nuorempana hän elätti itsensä piirtämisellä. Kymmenisen vuotta Salonen ehti olla erään lehden taiteilijanakin.”
Pääministeri Karjalainen kertoi hallituksen nimittämisen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa hallituksen pyrkivän rauhoittamaan hinta-ja
palkkakysymysten ympärillä syntynyttä kohua. Hän kertoi matkastaan
Neuvostoliittoon huhtikuun kuluessa ja maakaasun mahdollisesta ostosopimuksesta sekä sopimuksen solmimisesta Suomen ja Neuvostoliiton taloudellisten suhteiden edelleen kehittämiseksi. Työministeri Veikko Helle piti
tärkeänä hallitusohjelmassa työlainsäädännön uusimista sekä työolosuhteiden parantamista ja työohjelman täydentämistä.
Valtiovarainministeri C.O. Tallgren uskoi, että verolainsäädännön osauudistuksia voidaan toteuttaa jo vuoden 1971 aikana. Hän oli huolissaan
myös ulkomaankaupan vaihtotaseesta ja toivoi sen tasapainottamista.
Veroasiaa käsittelemään asetettiin ministerivaliokunta. Samoin asetettiin
ministerivaliokunta vaihtotasekysymystä selvittelemään. Siihen tulivat
pääministerin lisäksi ministerit C.O. Tallgren, Olavi J. Mattila, Arne Berner,
Veikko Helle ja Olavi Salonen.
Uuden hallituskokoonpanon toimintamahdollisuuksista käytiin vilkas
keskustelu eduskunnassa. Voimakkaasti tuotiin esille ajatusta välivaiheen
hal-lituksesta. Johannes Virolainen arvosteli sosiaalidemokraattien halua
vallata 8 ministeripaikkaa mutta piti toisaalta hyvänä sitä, että hallituksen
täydentäminen tapahtui nopeasti.
Suomen Sosiaalidemokraatti kirjoitti pääkirjoituksessaan 2.4.1974 Karjalaisen II b hallituksesta seuraavaan tapaan: "Hallituksen piirissä eilen suoritettujen järjestelyjen jälkeen – asetettiin kaksi pysyvää ministerivaliokuntaa ja täydennettiin eräitä entisiä – voitaneen katsoa sen käynnistystoimenpiteiden tulleen tehdyiksi ja se voi siis ryhtyä täysipainoisesti hallitsemaan maata. Ohjelmajulistus annettiin jo hallituksen muodostamisen
yhteydessä, joten asian pitäisi siltäkin kannalta olla selvä.
Karjalaisen hallituksen a-painoksen aikaansaannoksiin ei vasemmiston
piirissä oltu erityisen tyytyväisiä. Arvostelu koski etupäässä sitä, että katsottiin keskustapuolueen saaneen tavoitteitaan läpi suhteellisesti ottaen
enemmän kuin muut hallituspuolueet. Nyt on syytä yhtyä ministeri Veikko
Helteen näkemykseen, että hallituksen tulevaisuus on paljon sen varassa,
miten nopeasti ja missä järjestyksessä hyväksytty ohjelmaa koskeva julkilausuma muuttuu käytännön toimenpiteeksi. Asetetut kaksi ministerivaliokuntaa – joista toinen valmistelee ratkaisuja maksutaseongelmaan ja toinen
aluehallinnon uudistuksia ja kaavoitusta – vahvistavat hallituksen toimintakykyä huomattavasti."
Teollisuusministerin tehtävien hoitaminen kahden ministerin kauppa- ja
teollisuusministeriössä oli huomattavasti rauhallisempi tehtävä kuin yhden
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kauppa- ja teollisuusministerin urakka Paasion I hallituksessa. Asiat olivat
myös tutumpia ja ne liikkuivat pääosaltaan hallituksen normaalin työskentelyn lisäksi maamme teollisuuden, valtionyhtiöiden sekä viennin tehostamisen ja kauppataseen tasapainottamisen piirissä. Kokonaisvaltainen teollisuuspolitiikka ja vakavana asiana esille tulevat saastekysymykset olivat
myös asioita, jotka pyörivät päässäni.
Tiukkoja keskusteluja ja ministerien eroamisia aiheuttaneet hintaratkaisut
tehtiin, mutta samalla sovittiin myös toimenpiteistä, joilla pyritään turvaamaan kauppataseemme suotuisa kehitys sekä edellytykset taloudelliselle
kasvulle että työttömyyden torjumiselle. Tuontia oli vähennettävä ja toisaalta parannettava kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä.
Teollisuusministerinä ollessani jouduin mukaan moniin mielenkiintoisiin
eri teollisuudenaloja koskeneisiin ratkaisuihin. Valmet Oy oli paperikoneiden valmistajana kilpaillut menestyksellä maailmanmarkkinoilla, mutta kilpailu oli kiristynyt ulkomaisen paperikoneita valmistavan teollisuuden taholta viime vuosina. Saadaksemme korkeatasoisen selluloosa-, paperi- ja
kartonkiteollisuutemme taidot ja kokemukset kilpailuetuna mukaan Valmet
Oy:n selluloosa- ja paperikoneiden suunnitteluun, panin alulle edellisellä
ministerikaudellani Enso-Valmet Oy -kehitysyhtiön perustamisen. Koetehdas
saatiin pystyyn 35 miljoonan kokonaisinvestoinnilla. Tehdas voi kehitys- ja
koetoimintansa ohella valmistaa myös paperia myyntiin sekä kotimaahan
että vientimarkkinoille. Sillä voidaan myös asiakkaan toivomusten mukaan
ajaa koe-eriä erilaisilla raaka-aineilla.
Tehdastilat olivat valmiina Imatralla ja käytössä olleen 3,2 metrin levyisen,
32 000 tonnia vuodessa paperia tuottavan paperikoneen täydellisellä uusimisella saatiin koetehtaan tarvitsema koneistus. Olin mukana tehdasta käynnistettäessä ja tutustuin siihen Enso-Valmet Oy:n toimitusjohtajan Arto
Vesannon opastuksella.
Kesäkuun alussa 1971 puhuin Sähkölaitosyhdistyksen vuosikokouksessa.
Jo tällöin oli turpeen käyttö voimataloudessa esillä oleva kysymys. Totesin,
että turpeen käytön yleistyminen riippuu suuresti siitä, löytyykö taloudellista valmistusmenetelmää turpeen muuttamiseksi helpommin siirrettävään
muotoon.
Maakaasun käyttöön liittyvät kysymykset tulivat myös Karjalaisen II b
hallituksessa ratkaisuun. Jouduin mukaan keskusteluihin, joissa esitettiin
uuden valtionyhtiön Maakaasu Oy:n perustamista. Tämän yhtiön tehtäväksi
olisi tullut kaikki maakaasuun liittyvä eli sen tuonti, käytön suunnittelu, putkistojen rakentaminen, hinnoittelu ym. kysymykset. Kun maakaasu tulisi
olemaan muiden energialähteiden kanssa kilpaileva ja kun Neuvostoliiton
kaupassa olisi tuonnissa kaksi energialähdettä, öljy ja maakaasu neuvottelujen kohteena, kehittyi mielessäni ajatus loppuratkaisusta.
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Miksi panna alulle uusi valtionyhtiö asiassa, jossa omalta kohdaltani toivoin
nopeita ratkaisuja? Eikö Neste Oy voisi öljyn ohella ottaa hoidettavakseen
myös maakaasun tuontiin sekä jakeluun, putkiston rakentamiseen, hinnoitteluun ym. liittyvät kysymykset? Olin keskustellut asiasta pääministeri
Karjalaisen kanssa ja käytännön kysymyksistä jo valmisteluvaiheessa myös
vuorineuvos Uolevi Raaden kanssa. Otin asian esille hallituksen iltakoulussa
ja esitin maakaasukaupan sekä jakelun ym. käytännön toimien antamista
Neste Oy:n hoidettavaksi. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin antaa maakaasukysymyksen valmistelu kauppa- ja teollisuusministeriön tehtäväksi lopullisen esityksen tekoa varten hallitukselle.
Olin käytyjen keskustelujen aikana tuonut oman ajatukseni esille. Maakaasun käytön lisäämiseksi voitaisiin Itä-Suomeen rakentaa maakaasulla sähköä
tuottava voimalaitos. Valmiina olevaa sähköverkostoa käyttäen voitaisiin
sähköenergia siirtää käyttöön laajemmille alueille. Kaasuputkiston rakentaminen vie vuosia ja on kallis kustannuksiltaan.
Maatalouskysymyksissä olimme omilla linjoillamme maatalousministeri
Nestori Kaasalaisen kanssa, vaikka toisaalta pyrimme huumorilla keventämään monien vaikeidenkin kysymysten neuvotteluja.
Tohtori Ahti Karjalainen kertoi Yleisradion haastattelussa 19.10.1985, että
esittäessään toisen hallituksensa eroa, joka perustui erimielisyyksiin hintavalvonnassa, lausui presidentti Urho Kekkonen: "On erikoista ei vaan meillä,
vaan koko demokraattista maailmaa ajatellen, että hallitus, joka on saanut
kolme luottamuslausetta eduskunnalta, jättää erohakemuksensa.”
Odotusten mukaisesti päättyi Karjalaisen II b hallituksen työ ennen vuoden 1971 loppua.
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Karjalaisen II b hallituksen aikana 26.3.–29.10.1971 arkkiatri Arvo Ylpön kunniaksi
järjestetyssä tilaisuudessa vasemmalta oikealle neljäntenä Suomen YK-liiton pääsihteeri Hilkka Pietilä, hänen vieressään rouva Paula Salonen, sitten lääketieteen
lisensiaatti Lea Ylppö, arkkiatri Arvo Ylppö, rouva Päivi Karjalainen, pääministeri
Ahti Karjalainen ja teollisuusministeri Olavi Salonen.
Kuva Olavi Salosen yksityisarkisto/Lehtikuva.
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Äänekosken puhe
Metsäliiton Selluloosa Oy:n Äänekosken tehtaan täyttäessä 75 vuotta 7. päivänä elokuuta 1971 jouduin Karjalaisen II b hallituksen teollisuusministerinä
esittämään juhlivalle tehtaalle valtiovallan tervehdyksen. Kun kysymyksessä
oli Metsäliiton eli yksityisten metsänomistajien tehdas, tuli mieleeni ajatus
kirjoittaa puheeni sisältö hieman tavanomaisesta tervehdyksestä poikkeavaksi. Teollisuuden puupulasta johtuen ajattelin puheeni alkuosassa puuttua
puun tuottamiseen ja metsien hoitoon liittyviin kysymyksiin. Puheeni loppuosan rakensin tavanomaiseen tapaan, tehtaan kehitykseen ja sen merkitykseen maamme talouselämälle sekä johdon toimintaan liittyvistä tekijöistä.
Lopuksi tulivat kiitokset hyvin suoritetusta kehitystyöstä yrityksen johdolle
ja ammattitaidosta työntekijöille.
Oma kiinnostukseni metsäasioihin ja niihin perehtymiseen sai alkunsa, kun
helmikuussa 1967 ostin Keski-Suomesta 31 hehtaarin metsätilan, johon kuului pari hehtaaria peltoakin. Tilalla oli pari yli satavuotiasta, huonokuntoista
olkikattoista rakennusta. Peltoa oli aikoinaan ollut enemmänkin, mutta luonto oli hoitanut metsittämisen. Metsänhoitoyhdistyksen luvalla oli myyjä hakannut ja myynyt metsäänsä. Viimeksi oli noin 500 kiintokuutiota tukkeja ja
paperipuuta myyty vuotta ennen tilan myyntiä. Avoimella peltoalueella makasi 126 kappaletta järeitä koivun tyvipöllejä, joiden latvaosat oli jätetty metsään. Yksi noin 2,5–3,0 hehtaarin avohakkuualue oli raivaamatta ja istuttamatta samoin toinen pienempi avohakkuu. Maassa makaavat koivupöllit olivat pilaantumisen alkuvaiheessa. Aloin etsiä niiden omistajaa. Lopulta sellainen löytyikin Lievestuoreelta. Kehoitin häntä korjaamaan omaisuutensa pois
pellolta.
Naapurissa asuva pienviljelijä ja vanha metsätyöntekijä Väisänen otti kaupan tehtyäni yhteyttä ja tiedusteli, saako hän entiseen tapaan raivausmielessä ottaa metsästä pienpuuta korvauksetta polttopuikseen. Sanoin, että
jatketaan entiseen tapaan, koska näin, että metsä oli todella raivauksen
tarpeessa. Metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi en liittynyt.
Viiden vuoden kokemukset hoitamattoman metsän kunnostamisessa
olivat takanani, kun kirjoitin kesälomallani Äänekosken puheeni tekstin.
Omasta mielestäni tämä työ tuli tehdyksi juuri oikeassa ympäristössä.
Puheeni alkuosassa puutuin kauppataseemme vajaukseen, joka vuoden
1971 alkupuoliskolla oli 810 miljoonaa markkaa. Vuonna 1970 oli kokonaisvientimme ollut 9 700 miljoonaa markkaa, josta puunjalostusteollisuuden osuus oli vajaat 55 % eli 5 300 miljoonaa markkaa. Nämä numerot
osoittivat, miten ratkaiseva merkitys puuta raaka-aineena käyttävällä teollisuudella vielä oli maamme ulkomaankaupassa ja koko taloudellisessa kehityksessä. Tuntien tilanteen nousee mieleen kysymys siitä, miten olemme
varmistaneet tämän tärkeän teollisuudenalan toiminnan jatkuvuuden.
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Suomen koko maa-alasta on metsämaata 64 %. Suomi onkin Euroopan havumetsäalueen runsasmetsäisin maa. Valtio omistaa metsistä 28 % ja yksityiset metsänomistajat 63 %. Yhtiöiden omistuksessa on 7 % ja kuntien ym. 2
%. Yksityismetsien osuus maamme eteläosissa nousee yli 80 %. Metsänomistajien saamat kantorahat markkinahakkuista olivat vuonna 1970 noin
940 miljoonaa markkaa. Yksityismetsistä toimitettiin noin 70 % puunjalostusteollisuuden raaka-aineesta.
Mera-III-ohjelmaa sekä Esko Mattilan ja Ilkka Vainio-Mattilan vuonna 1971
suorittamaa ja Pellervon markkinatutkimuslaitoksen julkaisemaa tutkimusta
käsittelin seuraavaan tapaan:
"Mera-III-ohjelmassa puhutaan metsän viljelystä, jolloin viljelijän on oltava
valmis myös taloudellisiin sijoituksiin "viljelyksensä" hyväksi. Yleisesti ottaen näin ei kuitenkaan ole ollut asianlaita. Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen suorittamassa tutkimuksessa nimittäin ilmenee, että 80 %
maanviljelijöistä ei käytä lainkaan metsän myynnistä saamiaan tuloja metsän
uudistamiseen tai metsänparannuksiin. Näiden toimenpiteiden merkitystä ei
ilmeisesti ole vielä laajemmin tajuttu. Jos aiomme lisätä puuntuotantoamme
on juuri tällä kohdalla saatava korjausta aikaan, on löydettävä oikeat ja tehokkaat keinot asian hoitamiseksi. Metsää on totuttu pitämään pankkitilinä,
jolta rahaa voi ottaa tarvittaessa. Pankkitilin oikea hoitaminen vaatii kuitenkin myös talletusten tekoa, siis oman metsän antamista tuloista on osa käytettävä metsän hyväksi eli metsänparannustyöhön.
Pellervo-Seuran tutkimuksessa on ilmennyt myös, että yli puolet metsän
antamista tuloista käytetään maatalouden hyväksi pääasiassa konehankintojen ym. muodossa. Kun rahaa tulee metsäkaupoissa kerrallaan runsaammin, jää ratkaisun teossa usein taloudellinen kannattavuuteen perustuva
ajattelu taka-alalle."
Metsänhoitoyhdistyksiä ja niiden merkitystä käsittelin myös puheessani:
"Metsänhoitoyhdistyksiä on arvosteltu ja tyytymättömyyttä esiintyy niiden
suorittamiin toimenpiteisiin nähden. Yhdistyksen toiminnalla on ratkaiseva
merkitys suoritettaviin hakkuisiin ja metsänhoidollisiin toimenpiteisiin yksityismetsissä. Metsänhoitoyhdistyksen johdon ollessa pätevissä käsissä se
voi ratkaisevasti vaikuttaa alueellaan olevien metsien kuntoon ja tuottoon.
Toisaalta se voi varsinkin vuonna 1968 voimaan tulleen lain perusteella toteuttaa entistä paremmin myös hävittäviä avohakkuita. Niiden jälkeiset istutustyöt voivat huonojen taimien, tottumattoman työvoiman ja heikon valvonnan ansiosta osaltaan epäonnistua. Avoimiksi hakatuilla alueilla tulevat
uudet hakkuut kysymykseen vasta vuosikymmenien kuluttua. Sen metsäalueen pankkitili on pantu "lukkoon". Merkkauskirveen antaminen kokemattoman ja metsäasioita tuntemattoman käsiin ylimalkaisella merkkausohjeella
voi hävittää metsästä tuoton jatkuvuuden ja lopputuloksena saattaa olla vain
avohakkuuseen joutuminen. On tapauksia, joissa avohakkuu on paikallaan,
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mutta sen käyttö tuntuu yksityismetsissämmekin yleistyneen, ehkäpä osittain senkin vuoksi, että hakkuun ja puunkäsittelyn yhteydessä tällöin voidaan
paremmin käyttää kustannuksia säästäviä suuritehoisia metsätyökoneita.
Vanhojen kokeneiden metsätyömiesten käyttö merkkauksessa olisi toivottavaa samoin kuin se vanha sääntö, että isot puut nurin antamaan kasvutilaa
kasvussa olevalle ja vahvistuvalle puustolle ja roskapuut pois estämästä nousevan metsän kasvua. Näin menetellen antaa metsän pankkitili jatkuvasti tuloa sen haltijalle."
Puun tuottamisesta ja sen käyttämisestä valmistettavaan tuotteeseen sekä
edelleen tuotteen markkinoinnista muodostuu eräs kokonaisuus, johon puutuin myös puheessani: "Edellä olen pyrkinyt antamaan kuvan puunjalostusteollisuuden merkityksestä Suomen talouselämässä. Kuitenkaan ei meillä ole
olemassa valtiovallan taholta mitään keskitettyä organisaatiota, joka johtaisi,
valvoisi ja laatisi pitkän tähtäimen kokonaissuunnitelmia puun tuotannon,
puunjalostuksen ja sen valmiiden tuotteiden markkinointipolitiikan osalta.
Nämä yhdessä muodostavat teollisuuden toimintakokonaisuuden raakaaineesta valmiiksi tuotteeksi, jonka osalta päämäärät ja tavoitteet ovat samat.
Koko metsätalous eli puu metsästä teollisuuteen raaka-aineeksi ja edelleen
valmiina tuotteina maailmanmarkkinoille olisi yhdistettävä saman johdon
alaiseksi kauppa-ja teollisuusministeriöön. Näin voitaisiin parhaiten varmistaa metsätaloutemme pitkäjännitteisyys ja ohjata tuleva kehitys kulkemaan
kokonaisuuden kannalta parhaaseen tulokseen."
Aivan puheeni ensiosan lopussa toin esille ajatuksen metsänomistajan
omarahoituksesta siten, että metsän myyntituloista pidätettäisiin esimerkiksi 30 % sulkutilille. Määräajan kuluttua hakkuun jälkeen tarkistetaan onko
raivaus- ja istutustyöt hakkuualueella suoritettu. Mikäli ne on asiallisesti hoidettu, ovat rahat sulkutililtä nostettavissa. Ellei töitä ole suoritettu, ne hoidetaan tilillä olevia rahoja käyttäen. Totesin tämän olevan vain metsänomistajan oman "pankkitilin" hoitamista hänen hyväkseen. Eihän miltään pankkitililtä voida vain ottaa, sinne on myös rahaa talletettava.
Lopetin puheeni ennen Tasavallan presidentille ja kutsuvieraille kohdistettuja sanoja seuraavaan toteamukseen: "Metsänviljely ja puuntuotannon tehostaminen vaativat uusien ajatusten hyväksymistä sekä metsähallinnon että
lainsäädännön osalta. Asian valmistelemiseksi tarvitaan laajapohjainen komitea, jossa ovat edustettuina puun tuotantoa, puunjalostusteollisuutta sekä
puun kuljetusta ja markkinointia tuntevat piirit."
Tervehdyksiään esittivät vielä juhlivalle Metsäliiton Selluloosa Oy:n tehtaalle Äänekosken kauppala, Teollisuus, SAK, MTK ja tehtaan henkilökunta.
Huomasin, että esittämäni valtiovallan tervehdys oli puheenaiheena, kun juhlaohjelman päätyttyä lähdettiin liikkeelle. Sain kuulla sekä kielteisiä että
myönteisiä kannanottoja. Metsänhoitaja Yrjö Hassi MTK:sta kertoi lehtimiehille mm. että yksityismetsälain mukaan jo nyt avohakkuiden tuloista menee
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sulkutilille summa, joka käytetään hakatun metsän uusimiseen. "Suomessa
säännökset ovat maailman ankarimmat. Järjestelmä toimii hyvin.”
Mutta lehdistö, varsinkin Maaseudun Tulevaisuus ja Suomenmaa olivat "repiä vaatteensa". Teollisuusministeriä höykytettiin sekä tietämättömyydestä
että kömmähdyksestä. Myös Uusi Suomi aloitti uutisella 8.3.1971 ja jatkoi
pääkirjoituksella 12.8.1971. Viimeksimainittua lukiessani tuli mieleen MTK:n
tavanomainen rintaääni, joka saneli seuraavaan tapaan:
"Ministeri Salonen paukutteli sosialistisella rintaäänellä muun muassa ehdotuksen, jonka mukaan 30 prosenttia metsänomistajien kantorahatuloista
olisi pidätettävä sulkutilille käytettäväksi tehostetun puuntuotannon rahoittamiseen”. Metsänomistajien taholta onkin erityisesti sanottavaa siihen kohtaan, jossa väitetään, että he eivät käytä metsänmyyntitulojaan puun tuotannon tehostamiseen. Tuottajien taholta on jo nyt hyökätty poikkeuksellisen
voimakkaasti ministeri Salosta vastaan ja luvattu, että perästä kuuluu. Kysymyksessä on Pellervo-seuralta kohta saatava tieto, jossa tiettävästi aivan
tarkkaan kumotaan ministeri Salosen Äänekoskella esittämän valtiovallan
tervehdyksen sisältö.
Ministeri Salonen väitti, että 80 prosenttia viljelijöistä ei lainkaan käytä
metsänmyyntitulojaan metsän uudistamiseen tai parantamiseen. Ministerin
todisteena käyttämä tilasto on vielä keskeneräinen ja julkistamaton, jossa
vaiheessa alkutietojen tulkinta edellyttäisi huippuluokan asiantuntemusta.
Tuottajien mukaan ministeri Salosen kohdalla asiantuntemuksesta ei voisi
puhua kovin paljon."
Luku 80 prosenttia oli otettu Pellervo-seuran tutkimuslaitoksen julkaisemasta tutkimuksesta. On outoa, jos arvovaltainen tutkimuslaitos julkaisee
tutkimuksissaan keskeneräisistä tilastoista saatua tietoa. Ilmeisesti tutkimuslaitos oli saanut tilaustyön, "jolla tarkkaan kumotaan puheeni sisältö".
No eihän tämä ensikertaa ole, kun sillä taholla tämäntapaisia "tutkimuksia"
on tilaustöinä suoritettu.
Helsingin Sanomain talouselämän osastossa kerrottiin Metsähallituksessa
olevan ristiriitaisia ääniä: "Ylijohtaja J.E. Arnkil metsähallituksesta sanoi, että
nykyinen käytäntö on syytä säilyttää. Ylimetsänhoitaja Pentti Ritoniemi sen
sijaan yhtyi täysin Salosen esittämiin ajatuksiin.
Koska puun kasvu on maan luontaista tuottoa, kuuluu metsähallinto
Arnkilin mielestä luonnostaan maatalousministeriöön. "Puunjalostusteollisuuden näkökannalta on kauppa-ja teollisuusministeriön esilletulo ymmärrettävää. Sulkutilin käyttöönotto on tutkimisen arvoinen asia."
"Salosen esittämä uudistus on välttämätön, jotta päästään puun tuotannon
pitkän tähtäyksen suunnitteluun", Ritoniemi korosti. Hänen mukaansa nykyinen tilivuoden käsittävä suunnittelu on aivan liian lyhytjännitteistä.
Metsän kasvu ja teollisuuden kehittäminen on saatava samaan rytmiin. Silloin on kysymys vuosikymmenien ja vuosisatojen tähtäyksellä tehtävästä
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työstä. "Koska teollisuus tarvitsee puuta raaka-aineekseen, se myös kantaa
vastuun puun tuotannosta."
”Jos sulkutili olisi käytännössä, tulisi metsän uudistaminen Ritoniemen
mielestä itsestään hoidetuksi. Suunnitelmallinen hoitotyö helpottuisi ja metsien tuottavuus paranisi."
Metsänhoitaja Veikko Huovinen lausui mielipiteitään puheestani Metsäylioppilaat-lehden haastattelussa. Kysymykseen "Mitä keinoja näette metsänomistajan aktivoimiseksi?", hän vastasi mm. "On tietenkin niin, että metsänomistajissa on kaikenlaista väkeä, on varmaankin paljon sellaisia, jotka rakastavat metsää ja hoitavat sitä kuin silmäteräänsä. Epäilemättä he tuntevat
metsälössään satoja puita kuin ne olisivat yksilöitä, joilla jokaisella on nimi ja
omat luonteenominaisuutensa. Ja sitten löytyy paljon metsänomistajia, joita
ei pienimmässäkään määrässä kiinnosta metsänhoito, vaan se, kuinka metsästä saisi kaiken rahan irti, minkä jälkeen saa tulla maailman loppu."
Toiseen kysymykseen metsänomistusoloista hän vastasi mm. "Mielestäni
yhtiöiden maanomistus ei ole ollenkaan vaarallista. Epäilemättä firmat pitävät metsistään parempaa huolta kuin kirjava yksityismetsien omistajakunnan hulivilisiipi. Edustan näkemystä, jonka mukaan metsät eivät kuulu lääkärille, apteekkarille, toimitusjohtajalle tai pankinjohtajalle. Näkemykseni perustuu siihen, että pulavuosina ja myöhemminkin on tehty vääryyttä ahdinkoon joutuneille ostamalla heiltä pilkkahintaan metsät. Aivan varmasti 30luvun alussa tehdyt metsäkaupat ovat olleet erinomaisen edullisia."
Kolmanteen kysymykseen yksityismetsätalouden rahoituksesta hän vastasi
mm. "Olen hämmästellyt miksi ministeri Salosen ehdotus 30 % metsämaksusta on herättänyt niin raivokasta vastarintaa metsänomistajapiireissä.
Tämä pidätyshän koituisi metsän hyväksi – oman metsän hyväksi – ja olisi
osaltaan varmistamassa, että metsälö takaisi yhä uudestaan mukavia metsänmyyntitilaisuuksia. Monessa tapauksessa on tilanne seuraava. Isäntä tai
muu kansalainen omistaa metsäpalstan. Hän maksaa siitä vuosittain verraten pientä pinta-alaveroa ja se onkin lähes ainoa toimenpide, mitä hänellä on
puun "tuottamisessa". Metsä on perittyä tai hoidetusta valtionmetsästä lohkottua. Tämä kansalainen myy puita niin paljon kuin voi, eikä kaupoista peritä veroa. Mutta kun tämä kansalainen, joka on tavallaan etuoikeutettu saadessaan omistaa tuottavaa, kasvavaa, varmaa omaisuutta, kun hän joutuisi
uhraamaan osan tuloista puun "tuottamisen" varmistamiseen, hän nostaa
kovan älinän ja vaatii, että yhteiskunnan (veronmaksajain) on istutettava
hänen hakkuuaukeansa. Hän perustelee tätä sillä, että koko puualan yhteisestä kakusta tulee liian pieni osa metsän kasvattajalle."
Myös eduskunnan pöntöstä käytiin 22.9.1971 puhumassa Äänekosken
puheeni johdosta. Kepun kansanedustaja Härkönen totesi mm.: "Tämän
sisältöinen puheenvuoro olisi saanut jäädä pitämättä etenkin, kun oli metsänomistajien oman teollisuuden juhlasta kysymys. Juhla oli Keski-Suomen
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läänissä, missä valtakunnallisestikin ottaen on yksityismetsät hoidettu erittäin hyvin."
Itse käytin eduskunnassa puheenvuoron 24.9.1971, jonka yhteydessä sanoin: "Puuraaka-ainepulan poistamiseen tähtääviä toimia on parhaillaan
valmisteltavina. Metsänhoitovelvollisuuden lisääminen ja yksityisen metsänomistajan omarahoituksen lisääminen hänen omien metsiensä parannus- ja metsänhoitotöissä järjestelmän kautta ovat keskeisiä tavoitteita tältä
kannalta."
Metsäasioiden esille tuleminen paljasti jälleen MTK:n ja kepun taktiikan ja
pelin. Henkilöä vastaan, joka uskaltaa puuttua heille taloudellista etua tuottaviin epäkohtiin, hyökätään omassa lehdistössä ja julkisuudessa röyhkeästi
syytöksiä esittäen. Tällä taktiikalla onkin usein saavutettu tuloksia. Vastapuolen esittämiä tosiasioita ei yritetäkään korjata. Tärkeintä on henkilön
mustamaalaaminen ja väite hänen olemattomasta asiantuntemuksestaan.
Olen tämän todennut kymmenissä tapauksissa niiden 35 vuoden aikana,
jolloin olen joutunut olemaan mukana maatalouspolitiikan kysymyksiä selvittelemässä. Ehkäpä tällä taktiikalla uskotaan pystyttävän vaikuttamaan
suureen yleisöön.
Nyt 15 vuotta myöhemmin tilanne on se, että avohakkuita tehtäessä pidätetään sulkutilille summa, joka hakattua ja uudelleen istutettavaa hehtaaria
kohti on noin 4 500–5 000 markkaa eli hakatusta puustosta riippuen noin
20–30 % kantorahatulosta laskettuna. Jos jälkitarkistuksessa huomataan,
että raivausta ja istutusta ei ole suoritettu, käytetään rahat hakkuualueen
kunnostamiseen.
Äänekosken puheeni jälkeen syvennyin entistä suuremmalla kiinnostuksella oman metsäni hoitoon Väisäsen kokemusta ja ammattitaitoa hyväksi
käyttäen. Kun vuonna 1969 istutimme noin 2,5–3,0 hehtaarin avohakkuualueen kuuselle ja olin nähnyt jo niin paljon liian harvaan istutettuja taimikoita, päädyimme siihen, että istutamme kuusentaimet tiheämpään noin
1,5 x 1,5 metrin väleille. Kuulin paikkakunnan asiantuntijoiden tuominneen
istu-tuksemme virheelliseksi. Toisin on käynyt. Taimikko on 16 vuoden
aikana kehittynyt hyvin. Istutus onnistui yli 90 prosenttisesti ja yli 5 metrin
mittai-set kuuset ovat kapeita kuin Lapin kuuset. Yllättävää rehellisyyttä ovat
esit-täneet ne asiantuntijat, jotka ovat uskaltaneet julkisuudessa sanoa, että
Suo-messa on vuosikymmenien aikana tuotettu metsille suurta vahinkoa
sillä, että taimet on istutettu liian harvaan. On syntynyt oksaisia puita, joista
ei saada kunnon tukkeja sahoille ja vaneritehtaille.
Nykyinen metsäneuvos Pentti Ritoniemi Metsähallituksesta teki pyynnöstäni apulaisineen tilalleni metsäsuunnitelman sekä metsäinventaarion. Vesakoiden kurissa pitämiseksi olen selkäruiskulla henkilökohtaisesti suorittanut ruiskutukset. Väisäsen kokemusta ja asiantuntemusta käyttäen olemme jo kahden vuosikymmenen ajan jalostaneet luonnontaimikoista ja kas-
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vussa olevista puista hyviä tukkipuita. Tämä on tapahtunut oikeaan aikaan
suoritetulla pystykarsinnalla. Olin melko yllättynyt, kun eduskunnan käsitellessä metsälakeja siellä esiintyi eräänä uutena tukimuotona metsänomistajille tarkoitettu pystykarsintatuki, joka maksetaan valtion varoista metsänomistajalle.
Eduskunnassa ennen joulua vuonna 1986 hyväksytyn metsänparannuslain
mukaan voi metsänomistaja saada muiden uusien tukimuotojen lisäksi pystykarsintatukea omassa metsässään suorittamastaan koivun ja havupuiden alaoksien karsimisesta. Tällä toimenpiteellään hän kasvattaa entistä enemmän
hyvärunkoisia tukki-ja vanerikoivuja metsäänsä. Niistä hän aikanaan saa entistä paremman hinnan myydessään. Hyväksytyn lain mukaan valtio maksaa
oksia karsivalle metsänomistajalle rahassa saman korvauksen kuin ulkopuoliselle karsintatyötä suorittavalle työntekijälle. Ehkä en tätä tukimuotoa ymmärrä siksi, että olen jo parin vuosikymmenen ajan tätä työtä suorittanut
omassa metsässäni metsää jalostavana toimenpiteenä, josta saan hyödyn
puita myydessäni.
Oman metsäni hoitoon ja puuston laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat metsätilallani jatkuneet ja jatkuvat edelleen. Tulokset alkavat näkyä. Asiantuntijoiden kehoituksesta lähetin Etelä-Savon piirimetsälautakunnalle anomuksen, joka perustui metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 8
§:ään. Sen mukaan voi sellainen metsänomistaja, joka taidolla ja uutteruudella hoitaa metsäänsä asiantuntijoiden apua käyttäen, saada viranomaisten
suorittaman tarkastuksen perusteella oikeutuksen maksaa vain neljänneksen
metsänhoitomaksusta, joka peritään verotuksen yhteydessä.
Tekemäni anomuksen perusteella saapuivat läänin päämetsänhoitaja ja
piirimetsänhoitaja suorittamaan ko. tarkastusta. Yli kolmen tunnin kierroksen jälkeen tilani metsässä he totesivat, että metsien hoidon hyväksi oli työtä
tehty.
Etelä-Savon piirimetsälautakunta antoi asiasta päätöksensä, jonka mukaan
omistamani tilan metsästä suoritetaan vain neljännes (25 %) metsänhoitomaksusta 10 vuoden aikana, alkaen vuodesta 1985. Tätä päätöstä lukiessani
tunsin saaneeni hyvityksen Äänekosken puheeni johdosta saamiini syytöksiin asiantuntemattomuudestani metsäasioissa.
Viimeiset 20 vuotta metsäasioiden parissa ovat opettaneet minulle erään
tosiasian. Korkeakouluopetus metsänhoidossa ja siihen liittyvissä asioissa on
varmasti tarpeellista. Sen rinnalla ei kuitenkaan sovi unohtaa pitkäaikaisen
kokemuksen antamaa koulutusta. Vanhan polven metsämiehillämme on paljon sellaista taitoa ja kokemusta metsäasioissa, joka pitäisi oikealla tavalla
siirtää myös työtään aloittavien metsämiesten tiedoksi.
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Toiminta Outokumpu Oy:ssä 1966–1983
Henkilö- ja organisaatiokysymyksiä
Outokumpu Oy:n alkuvaiheet juontavat juurensa lähes 80 vuotta taaksepäin.
Vuonna 1908 löytyi laivaväylää ruopattaessa Rääkkylän Kivisalmesta isokokoinen kuparimalmilohkare. Tutkimukset sen alkuperästä johtivat maastosta
selvästi kohoavaan Outokummun vaaraan Kuusijärvelle. Tutkimusten jälkeen
seurasivat poraukset, joiden aiheuttamana tavoitti pora maaliskuussa 1910
erään Euroopan rikkaimman kuparimalmin. Kolme vuotta myöhemmin kaivos- ja kuparitehdas aloittivat tuotannollisen toimintansa Outokummussa.
Valtio tuli osakkeenomistajana mukaan vuonna 1914.
Kirjavien vaiheiden jälkeen Outokummun kaivos siirtyi valtion omistukseen vuonna 1925 ja tuli kauppa- ja teollisuusministeriön alaiseksi teollisuuslaitokseksi. Valtionyhtiö Outokumpu Oy:n perustava yhtiökokous pidettiin 30.5.1932. Toimitusjohtajaksi tuli tällöin filosofian tohtori ja vuoriinsinööri Eero Mäkinen, joka tunsi yhtiön toiminnan jo vuodesta 1918. Hän
oli rakentanut kaivoksesta hyvin toimivan kokonaisuuden. Uuden yhtiön toimitusjohtaja – myöhemmin vuorineuvos ja Outokumpu Oy:n pitkäaikainen
pääjohtaja Eero Mäkinen – jatkoi järjestelmällisesti yhtiön kehittämistä.
Outokummun pienen kuparisulaton lopetettua toimintansa rakennettiin uusi
kuparitehdas Imatralle. Sotaolosuhteiden vuoksi se kuitenkin siirrettiin kesällä 1944 Harjavaltaan. Kuparin edelleen jalostamista varten rakennettiin
Poriin metallitehdas, joka aloitti toimintansa vuonna 1940. Varsin ymmärrettävistä syistä toimitettiin alkuvuosien tuotteet puolustusvoimille. Sotien
jälkeen taas osa kuparista ja kuparituotteista tarvittiin sotakorvaustoimituksiin.
Sodan jälkeen vallitsi yleinen sähköpula. Se pani liikkeelle keksijäin voimat
etsimään uutta kuparinsulatusmenetelmää aina ylintä liikkeenjohtoa myöten. Metallurgin, sittemmin vuorineuvos Petri Brykin ja yli-insinööri John
Ryselinin onnistuikin kehittää nykyisin kautta maailman tunnettu liekkisulatusmenetelmä 1940-luvun lopulla. Siinä on ideana hienoksi jauhettujen rikasteiden sisältämän energian hyväksikäyttö sulatukseen. Harjavallassa aloitettiin myös nikkelin tuotanto liekkisulatusmenetelmällä vuonna 1960. Liekkisulatusmenetelmän yhteydessä Outokumpu uhrasi suomalaisen mittakaavan
mukaan paljon rahaa tutkimustoimintaan. Samaan tapaan on jatkettu ja yhtiö
onkin nykyisin eräs maamme teknisen tietämyksen viennin uranuurtajista.
Liekkisulatusmenetelmän ansiosta on Petri Brykin nimi tullut tunnetuksi
kaikkialla maailman metallurgisen teollisuuden piirissä. Petri Bryk tuli valtion omistuksessa olevan Outokumpu Oy:n palvelukseen heti diplomi-insinööriksi valmistuttuaan vuonna 1938. Ensi töikseen komensi Mäkinen hänet
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Amerikkaan tutustumaan metallurgiseen tekniikkaan sekä kuparin tuotantoon. Kuparihan oli tällöin Outokumpu Oy:n päämetalli. Kaivosyhtiö oli lähtenyt kehittämään toimintansa jalostusastetta.
Imatran sulaton valmistuttua oli päätetty rakentaa oma elektrolyysilaitos
sekä valimo, vetämö ja valssaamo. Kahden vuoden aikana Petri Bryk hankki
perusteelliset tiedot näillä aloilla. Palattuaan Suomeen sodan alettua hän toteutti Porin laitosten rakentamisen ja hänestä tuli Outokumpu Oy:n päämetallurgi sekä vuodesta 1949 alkaen johtokunnan jäsen. Petri Brykin pitkäaikainen työtoveri, vuorineuvos Jorma Honkasalo sanoo sattuvasti tämän metallurgian suurmiehen luonteesta Brykin olevan poikkeuksellisen älykäs ja
idearikas teollisuusmies. Omalta kohdaltani lisäisin tähän vielä erään käytännön taidon. Petri Bryk oli suuren tietomäärän hallitseva ennakkoluuloton
uusien innovaatioiden toteuttaja, mutta hän oli myös samalla henkilö, joka
tavalliselle ihmiselle kykeni selvittämään tekniikan ja metallurgian prosesseja ja niihin liittyviä vaikeitakin asioita ymmärrettävällä tavalla. Hänen oma
humaani käsityksensä sekä suhtautumisensa kanssaihmiseen ja työntekijöihin tuli erittäin selvästi esille vuonna 1965, jolloin tehtiin päätös yhtiön eläkesäätiöiden maksettavaksi tulevista eläkkeistä. Myös työturvallisuuden
merkityksestä kaivosteollisuudessa hän on ollut edelläkävijänä.
198O-luvun alkuvuosina eläkkeelle siirtynyt vuorineuvos Jorma Honkasalo
oli lähes 30 vuotta sitten pystyttämässä ensimmäistä liekkisulattoa Japaniin,
missä nykyisin 2/3 kuparista tuotetaan Outokummun liekkisulatusmenetelmällä. Viimeisten 30 vuoden aikana maailmassa rakennettujen kuparitehtaiden tuotannosta 60 % tuotetaan sulatoissa, joiden toiminta perustuu liekkisulatusmenetelmään.
Outokumpu Oy:n teknillinen vienti on vuosien aikana kehittynyt varsin monipuoliseksi. Yhtiö myy mm. kaivos- ja metallurgisen teollisuuden prosesseja, insinööripalveluja, erikoislaitteita ja kokonaisia teollisuuslaitoksia. Toiminta perustuu omaan kokemukseen ja sen yhteydessä tutkimustyöllä kehitettyihin ratkaisuihin. Uusia markkina-alueita avautuu eri puolilla maailmaa
jatkuvasti.
Malmien vähentyessä kotimaassa on kaivostoimintaa ja malmien etsintää
laajennettu maan rajojen ulkopuolelle. Samoin on kupariin ja muihin metalleihin perustuvaa jatkoteollisuutta hoitavia ja kehittäviä yksiköitä hankittu
eri maista, mm. Amerikasta. Tehokas vientitoiminta edellyttää omia myyntiyhtiöitä ja palvelukeskuksia, ja näitä onkin hankittu aikaisempien agenttien
tilalle. Outokumpu Oy:n toiminta rakentui aikaisempina vuosikymmeninä
pääosaltaan kuparin ja kuparituotteiden varaan. Muistan, kuinka 1966 kävimme vuorineuvos Petri Brykin kanssa laajan keskustelun Outokummun
toiminnan kehittämisestä seuraavan vuosikymmenen aikana. Omat kokemukseni Keskusliike Osuustukkukauppa OTK:n teollisen toiminnan piirissä
olivat alkuna keskustelulle. Sanoin kokemuksesta, että monille eri aloille
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ulottuva teollinen toiminta antaa määrätyn varmuuden tulosvastuussa oleville henkilöille. Aina esiintyy ulkopuolisia tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa
jonkin teollisuuden alan heikompaan tulokseen, mutta kaikki alat eivät ole
laskussa yhtä aikaa. On myös aloja, jotka tasoittavat kokonaisuutta ja siitä
muodostuvaa tulosta.
Outokumpu Oy oli alkuun ollut kuparikaivoksen ja kuparituotannon ympärille rakentunut yritys. Se on nyt hyvässä alussa laajentamassa toimintaansa
ns. monimetalliyritykseksi. Tämä oli mielestäni oikea strategia. Yhtiö toimi
maailman markkinahintojen pohjalla ilman mitään ulkopuolista tukea. Toisaalta maailman markkinahintojen vaihtelut olivat suuria. Suhteellisesti ottaen nykyinen kuparinhinta on tuskin puoltakaan siitä, mitä kuparista maksettiin vuosina 1965–66, jolloin tulin Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi.
Vuorineuvos Petri Brykin paikan täyttäminen hänen eläkkeelle lähtiessään
ei ollut helppo tehtävä. Tiedustelin henkilökohtaisesti häneltä hänen omaa
seuraajaehdokastaan. Pienen miettimisen jälkeen Bryk mainitsi läheisen työtoverinsa Jorma Honkasalon nimen jatkaen kuitenkin ikään kuin omissa ajatuksissaan: "Mutta hän on kyllä ikänsä puolesta ylittänyt Outokummun eläkeikärajan 52 vuotta." Pidin itsekin Jorma Honkasaloa pätevänä seuraajaehdokkaana, mutta tiedustelin, löytyisikö nuorempia ehdokkaita. Bryk lupasi miettiä asiaa ja palata henkilöihin myöhemmin. Kun tiedustelin asiaa jonkin ajan
kuluttua, mainitsi hän kaksi nuoremman polven seuraajakandidaattia, mutta
poisti toisen nimen näistä myöhemmin. Nuoremman polven ehdokkaaksi jäi
yli-insinööri Kauko Kaasila. On selvää, että Outokumpu Oy:n suuruisen valtionyhtiön pääjohtajan paikan vapauduttua luodaan keskusteluissa jopa lehtien palstoillakin nimiehdotuksia seuraajista.
Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston jäsen Antti Pohjonen käytti hallintoneuvoston kokouksessa 16.6.1972 puheenvuoron, joka on kokouspöytäkirjan 5 §:ssä. "Toimitusjohtajan ja avoinna olevien johtokunnan jäsenten paikkojen täyttämistä koskevan kysymyksen kohdalla puheenjohtaja Salonen teki
selkoa työryhmän toiminnasta sikäli kuin on nimenomaan kysymys toimitusjohtajan viran täyttämisestä. Työryhmä on perehtynyt sekä yhtiön piirissä
että sen ulkopuolelta olevien ehdokkaiden virka-ansioihin ja mahdollisuuksiin menestyksellä hoitaa kyseistä tointa. Työryhmän piirissä on vuorineuvos
Petri Bryk edustanut sitä kantaa, että uusi toimitusjohtaja pitäisi valita yhtiön
palveluksessa olevista ja saanut mielipiteelleen kannatusta työryhmän jäsenten taholta." Jäsen Pohjonen katsoi, että puheenjohtaja Salonen on sopiva
hen-kilö toimitusjohtajaksi ja tiedusteli, onko Salonen ilmoittanut olevansa
suostuvainen kyseiseen tehtävään. Jäsen Simonen ilmoitti, ettei Salonen ole
antanut selvää myönteistä vastausta työryhmälle.
Käydyssä keskustelussa useat hallintoneuvoston jäsenet katsoivat, ettei
asia ole vielä kypsä päätettäväksi ja että työvaliokunnan tulisi antaa selvä
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ehdotuksensa kysymyksen ratkaisemiseksi. En ollut antanut mitään vastausta, koska asia tuli minulle täytenä yllätyksenä. Halusin kuulla tarkemmin, mitä oli esityksen takana. Oman käsitykseni mukaan Outokumpu Oy:n
kaltaisen metallurgisen yrityksen pääjohtajan tuli olla alaa tunteva ja korkeinta teknillistä koulutusta saanut henkilö. Liikkeenjohdollinen koulutus
voitiin hoitaa erikoiskoulutuksena vaikkapa tehtävän vastaanottamisen
jälkeen. Seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa pöytäkirjan 3 §:ssä oli
kieltäytymiseni ehdokkuudesta: "Otettiin käsiteltäväksi edellisessä kokouksessa siirretty toimitusjohtajan valitsemista koskeva asia. Puheenjohtaja
Salonen ilmoitti kieltäytyneensä ehdokkuudesta kyseiseen tehtävään. Hän
totesi hallintoneuvoston työvaliokunnan yksimielisen esityksen olevan, että
Outokumpu Oy:n toimitusjohtajan ja johtokunnan puheenjohtajan, vuorineuvos Petri Brykin erotessa yhtiön palveluksesta eläkkeelle siirtymisen johdosta, 31.7.1972 lukien vapaaksi tulevaan yhtiön toimitusjohtajan toimeen, johon voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan kuuluvat myös johtokunnan puheenjohtajan tehtävät, valittaisiin 1.1.1973 lukien yhtiön teknillisen suunnittelun päällikkö yli-insinööri Kauko Kaasila. Hallintoneuvosto
hyväksyi yksimielisesti yllä mainitun työvaliokunnan esityksen. Edelleen hallintoneuvosto päätti yksimielisesti, että 1.8.1972–31.12.1972 välisen ajan eli
siihen saakka, kunnes yli-insinööri Kauko Kaasila ottaa tehtävän vastaan, on
yhtiön toimitusjohtajana ja johtokunnan puheenjohtajana yli-insinööri, varatoimitusjohtaja Jorma Honkasalo".
Kauko Kaasilan valinnasta huolimatta oli Jorma Honkasalo valmis hoitamaan loppuvuoden aikana vt. pääjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät. Akateemikko Erkki Laurila, joka oli Outokummun hallintoneuvoston
jäsen, on kirjassaan esittänyt oman versionsa Petri Brykin seuraajan valinnasta ja Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston kokouksessa käyttämästään
puheenvuorosta. Taisi vanha kehäkettu Aarre Simonen päästä uittamaan läpi
omia suunnitelmiaan akateemikon kohdalla. Kauko Kaasilan pääohtajakaudelle sattunut lamakausi ei estänyt jaloterästehdashankkeen laajamittaista
toteuttamista monine eri vaiheineen, joihin palaan yksityiskohtaisesti.
Johtajakaudellaan joutui pääjohtaja Kauko Kaasila vastakkain johtokunnan
avoimien paikkojen täyttämistä koskevien henkilökysymysten kanssa. Väinö
Leskinen valittiin Outokumpu Oy:n sosiaalijohtajaksi joitakin aikoja ennen
kuolemaansa. Leskinen oli käymässä vuorineuvos Petri Brykin luona ennen
lähtöään kotiin Lauttasaareen. Sieltä hän edelleen lähti hiihtomatkalle jäälle,
mutta unohti sydännitrot kotiinsa. Kun sitten rasituksen vaikutuksesta sydäninfarkti iski, vaipui hiihtäjä ladun viereen. Apua ei tullut ennen kuin oli
myöhäistä, ja näin lähti vanha kokenut kilpaurheilija ja sotasankari matkalleen rajan toiselle puolelle, mistä paluuta ei ole. Olimme Väinö Leskisen kanssa poika-ajan tuttuja ja vaikutin osittain hänen tuloonsa Neste Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.
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Leskisen kuoleman jälkeen tuli esille kysymys seuraajasta. Ehdokkaaksi tuli
SAK:n puheenjohtaja Niilo Hämäläinen. Hänelle katsottiin myös paikka johtokunnassa tarpeelliseksi, joten sääntöjen muutoksella asia tuli hoidetuksi.
Hieman ennen lopullisen päätöksen tekoa hallintoneuvostossa Hämäläinen
soitti ja kertoi KK:n pääjohtajan Jorma Jalavan tiedustelleen häntä mahdolliseksi seuraajakseen. Hämäläinen ilmoitti olevansa valmis ottamaan vastaan KK:n ensimmäisen miehen paikan. "Mikäpä siinä. Meillä Outokummussa asia oli jo viety melko pitkälle. Olisi ollut mahdollisuuksia johtokunnan
paikkaankin", sanoin lopuksi. Jälleen oli otettava yhteyksiä sosiaalijohtajan
avoinna olevan paikan täyttämiseksi. Uutena ehdokkaana tuli kuvaan ministeri Valde Nevalainen. Kun keskustelin asiasta ensi kertaa hänen kanssaan,
sanoin mielipiteenäni, että mikäli hän toivoi myös paikkaa johtokunnassa,
olisi syytä ottaa sosiaalijohtajan tehtävät vastaan ministerin asemassa olevana mutta siitä uuden tehtävän johdosta luopuvana henkilönä. Valde Nevalaista tuntui kuitenkin miellyttävän hallituksessa olo ja hän sanoi ottavansa
mahdollisen tehtävän vastaan sen jälkeen, kun hallitus olisi jättänyt erohakemuksensa. Hallituksen erottua otin asian esille Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston työvaliokunnassa, jossa puheenjohtajan, pääjohtajan, Aarre Simosen
ja Jaakko Pajulan lisäksi oli myös Petri Bryk asiantuntijajäsenenä. Valde Nevalaisen kohdalla asiaa käsiteltäessä hänet hyväksyttiin sosiaalijohtajaksi,
jonka tehtäviin kuuluvat myöskin työturvallisuusasiat. Hallintoneuvoston
jäsen Aarre Simonen ilmoitti, ettei hän voi hyväksyä Valde Nevalaista tässä
vaiheessa johtokunnan jäseneksi ennen kuin mies on työllään osoittanut pätevyytensä.
Puoli vuotta myöhemmin kysyin Aarre Simoselta, onko Valde Nevalainen
hänen mielestään kelpaava johtokunnan jäseneksi. Vastaus oli edelleen kielteinen. Omasta mielestäni Nevalainen eduskunnan ja valtioneuvoston jäsenenä sekä puoluekoneiston vastuunalaisilla paikoilla työskennelleenä ja asioita hoitaneena oli osoittanut kykyä ja taitoa sosiaalisten ja työturvallisuusasioiden käsittelyyn ja hoitoon. Lisäksi olin sitä mieltä, että kaivos- ja metallurgisen alan yrityksessä on oltava näillä tärkeillä asioilla suora edustuksensa johtokunnassa. Aarre Simonen lähetti sairaana ollessaan asiasta Outokumpu Oy:n hallintoneuvostolle osoitetun kirjeen, jossa hän lausui kantanaan:
"Outokumpu Oy:n hallintoneuvostolle
Hallintoneuvostossa on pitemmän aikaa ollut vireillä kahden yhtiön johtokunnan jäsenen paikan täyttäminen. Asiaa on valmisteltu hallintoneuvoston
työvaliokunnassa, mutta yksimielisyyttä ei ole saavutettu. Valmistelun yhteydessä on käynyt selväksi, että on olemassa kaksi ratkaisuehdotusta, joista
ensimmäinen kulkee ammattitaidollista ja yhteistyökelpoisuutta toimitusjohtajan kanssa seuraten ja toinen on puhtaasti poliittisten tavoitteiden sanelema ratkaisuehdotus.
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Ensiksi pari sanaa tämän jälkimmäisenä mainitun poliittisen linjan ehdokkaista, koska kuitenkin lienee edellytettävä, että hekin vastaavat ainakin jonkinmoista ammattitaidollista tasoa ja nimenomaan sellaista tasoa, josta on
apua johdon piirissä työskenneltäessä. Tunnen henkilökohtaisesti erittäin
hyvin Valde Nevalaisen, mutta heikommin toisen ehdokkaan Veikko Lehtisen.
Nevalaisesta rajoitun sanomaan, että hän on erinomaisen reilu kaveri ja miksei todennäköisesti sosiaaliasioita hoitaessaan ehkä enemmänkin työläisen
kuin yhtiön puolella. Lehtisestä olen hankkinut tietoja useammalta tasolta sekä yhtiön sisältä että sen ulkopuolelta ja saamani tie-dot osoittavat mielestäni, että hänkin on tyypillinen alemman keskitason johtotehtäviin soveltuva
henkilö, joka ei, enempää kuin Nevalainenkaan, johtokunnan jäsenenä voisi
antaa mitään sellaista panosta johtokunnan työskentelyyn, jota nämä molemmat eivät jo nykyisissä viroissaan yhtiön piirissä voisi antaa, sikäli kuin toivon sävyttämä toimintahalu jatkuvasti säilyy.
Puuttuisin vielä asian periaatteelliseen puoleen. Osakeyhtiön ja aivan erityisesti valtion osakeyhtiön johtokunnan tehtävänä – voisi sanoa yksinomaisena tehtävänä – on toimia toimitusjohtajan neuvottelevana elimenä ja
hänen apulaisenaan. Yhtiön johtokuntaan kuuluvien tulee näin ollen edustaa
joka yhtiön edustamalla alalla parasta mahdollista huipputasoa tai joissakin
poikkeustapauksissa, yhtiön toiminnan laatu huomioon ottaen samanlaista
huipputasoa yhteiskuntaelämän piirissä. Johtokunnan puheenjohtajan ja sen
jäsenten välillä tulee vallita luottamuksellinen yhteishenki –minkäänlainen
kyrääminen tai ”junttaaminen" ei saa tulla kysymykseen. Kaikesta tästä johtuu, että johtokunnan jäsenten valitsemisessa tulee toimitusjohtajan sanalla
olla aivan ratkaiseva vaikutus. Hallintoneuvosto voi tietenkin esittää viisaita
ja kypsiä käsityksiä ja tietysti päättääkin niiden mukaan, mutta selväksi toimintalinjaksi pitäisi valtionyhtiöissä omaksua
a) että johtokunta on epäpoliittinen alan parhaista ammattimiehistä koottu työryhmä ja
b) hallintoneuvosto on, mihin se valitettavasti viime vuosina on mennyt,
poliittisten tavoitteiden painimisareena jo siitä yksinkertaisesta syystä, että
hallintoneuvosto yleensä ei sanottavasti voi ymmärtää varsinkaan tärkeimpiä ja oleellisempia asioita, joita sen ratkaistavaksi tuodaan.
Tämän mielestäni selvänä ja kirkkaana pidettävän tehtäväjaon mukaisesti
ilmoitan tässä tapauksessa – valitettavasti sairauden vuoksi poissaolevana –
asettuvani johtokunnan jäsenten päättämisasiassa täysin yhtiön toimitusjohtajan ja johtokunnan puheenjohtajan esittämällä kannalle. – Hänen apulaisistaanhan on kysymys ja totta nyt täytyy olla järjen mukaista, että hän
omat apulaisensa valitsee, eivätkä kaikenkarvaiset poliittiset "asiantuntijat",
joille hallintoneuvostossa kyllä riittää aivan tarpeeksi muita mellastamisen
aiheita.
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Toivon, että mielipiteeni on edellä tullut riittävän selvästi julki. Jos teksti on
liian pitkä, se johtuu siitä, että olen sanellut tätä sairasvuoteeltani, mikä minulle anteeksi annettakoon.
Kunnioittavasti
Aarre Simonen"

Hallintoneuvoston työvaliokunnan piirissä keskusteltiin asiasta. Pääjohtaja
Kaasila ja Simonen olivat edelleen Nevalaisen johtokunnan jäsenyyttä vastaan ja toivat uutena ehdokkaana kuvaan mukaan Pertti Voutilaisen kaivosasioiden tuntijana. Yritin löytää asiassa ratkaisua, johon voitaisiin päästä ilman äänestystä. Jaakko Pajula veti esille varatuomari Veikko Lehtisen nimen
lähinnä hallinnollisten ja henkilöasioiden johtajana ja johtokunnan jäsenenä.
Asia alkoi hiljalleen kypsyä kohti tätä kahden johtokunnan jäsenen valintaa.
Pajula oli saanut myös hallintoneuvoston jäsenen Johannes Virolaisen kannalleen, joten enemmistömielipide alkoi hiljalleen tulla esille.
Asia oli tarkoitus ottaa ratkaistavaksi 17.12.1976 pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa, kun yllättäen edellisenä päivänä klo 15.30 sain OTK:n
hallintoneuvoston huoneessa pidettävään kokoukseen tiedon, että sotilashenkilö oli tuomassa minun nimelläni kirjettä Tasavallan presidentiltä. Menin aulaan, missä hyväryhtinen alikersantti ojensi kirjeen ja tiedusteli tuleeko vastausta.
Näin kuoresta, että kirje oli Tasavallan presidentiltä. Avasin sen ja luin:
"Tamminiemi 16.12.1976
Hyvä Veli,
Juuri Moskovaan lähtöni alla sain Petri Brykiltä kirjeen, jonka liitän
mukaan. Palauttanet sen minulle. Olen Brykin ja Simosen kannalla. Hyvät
veljet. Älkää tehkö turhan vuoksi päätöstä, josta ei voi olla muuta kuin
harmia.
Parhain terveisin,
Urho Kekkonen"
Mukana oli vuorineuvos Petri Brykin allekirjoittama 16.12.1976 päivätty
kirje, joka kuului:
"Arvoisa ystävä
Neljä vuotta sitten jätin terveydellisistä syistä Outokumpu Oy:n toimitusjohtajan tehtävät ja sen jälkeen olen toiminut hallintoneuvoston työvaliokunnan asiantuntijajäsenenä. Tässä ominaisuudessani olen viime aikoina
ollut kovin huolissani Outokumpu Oy:n tulevaisuudesta. Näyttää ilmeiseltä,
että hallintoneuvosto pyrkii täyttämään kaksi johtokunnan jäsenen paikkaa

211

vastoin toimitusjohtajan mielipidettä ja vastoin vanhaa käytäntöä niin
Outokumpu-yhtiössä kuin useimmissa muissa valtionyhtiöissä.
Käsitykseni mukaan on selvästi kysymys jonkinlaisesta poliittisesta pakettiratkaisusta. Huolestuttavinta tässä hallintoneuvoston kaavailussa on mm.
se, että Outokummun johtokunta jäisi ilman kaivosteollisuuden asiantuntemusta, mikä tähän saakka on aina koko Outokumpu Oy:n historian ajan ollut
vahvasti edustettuna johtokunnassa. Onhan kaivostoiminta koko Outokummun perusta vielä tänäänkin. Asia tulee esille jo huomenna hallintoneuvoston
kokouksessa enkä usko, että kukaan muu kuin Sinä enää pysty vaikuttamaan
tähän asiaan esim. ottamalla yhteyttä hallintoneuvoston puheenjohtajaan
Olavi Saloseen. Jos haluat lisätietoja yhtiön kannasta, niitä antaa pääjohtaja
Kauko Kaasila ja allekirjoittanut.
Liitän oheen Aarre Simosen luvalla hänen kirjoittamansa kirjeen hallintoneuvostolle tästä asiasta. Tiedän, että Sinulla on tärkeämpiä tehtäviä, mutta
katson velvollisuudekseni saattaa tämän asian tietoosi.
Korkeasti kunnioittaen
Petri Bryk"
Mukana oli myös valokopio Aarre Simosen Outokumpu Oy:n hallintoneuvostolle osoittamasta kirjeestä, jonka Bryk oli oman kirjeensä liitteenä lähettänyt Tasavallan presidentille. Luettuani kirjeeni ilmoitin tuojalle, että
vastaan kirjeellä lähettäjälle. Mietittyäni asiaa muutaman päivän, kirjoitin
asiasta 20.12.1976 päivätyn seuraavan sisältöisen vastauskirjeen:
"Herra Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen
Tamminiemi

Hyvä Veli
Kiitän kirjeestäsi 16.12.1976, jonka liitteenä oli vuorineuvos Petri Brykiltä
saamasi samana päivänä päivätty kirje. Palautan kirjeen tämän mukana.
Ymmärrän nopeat toimenpiteesi, sillä asia koski seuraavana aamuna Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston kokouksessa esille tulevaa johtokunnan täydentämistä. Saanen tässä yhteydessä valottaa asian toista puolta, sillä lakitieteen tohtorina haluat varmaan kuulla myös toisen osapuolen kannanottoon vaikuttaneista tekijöistä.
Toistan tässä Petri Brykin omat ajatukset viimeisessä hallintoneuvoston
työvaliokunnan kokouksessa. Hän johti Outokumpu Oy:tä täydellisenä diktaattorina. Hän tunsi vuoriteollisuuden ja oli kehittänyt sen piirissä omia
kansainvälistä arvostusta saaneita patentoituja valmistusmenetelmiään. Petri
Bryk hyväksyi ympärilleen vain teknisesti päteviä alan ammattimiehiä. Tämä
oli hänen käytäntönsä, mutta se oli hänen aikanaan melko yleinen käytäntö
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koko suurteollisuudessamme. Vuosikymmenet ovat vaihtuneet ja uudet
liikkeenjohdon ja ihmisten käsittelyn periaatteet ovat astuneet kuvaan. Suurissa, monipuolista teollisuutta harjoittavissa yrityksissä pääjohtajan ja johtokunnan tehtäviin ei enää liity samassa määrin alan teknillisen taidon hallinta. Pääjohtajalla tulee ennen kaikkea olla kyky osata oikein valita avainasemassa olevat alaisensa, innostaa heitä ja hänen on osattava oikein ja tehokkaasti käyttää heidän taitojaan ja kokemuksiaan yrityksen hyväksi.
Lyhyesti sanottuna, hänen tulee hallita ihmisten käsittelyyn liittyvät hienoudet. Näin muodostuu hänen ympärilleen paitsi teknisten erikoismiesten
myös yrityksen hallintoon, talouteen, sosiaalipuoleen ja yleensä yrityksen
työvoimaan, sen työsuojeluun ja yrittämisen haluun vaikuttavien asiantuntijoiden joukko. Tänä päivänä, jolloin entistä suurempaa arvoa on pantu pitkän tähtäimen suunnitteluun, näkevät maailman johtavat tiedemiehet edessään aikakauden, jolloin elinkeinoelämä on yhteiskuntapolitiikan olennaisena osana.
Nämä taustatekijät ovat olleet mielessämme, kun Jaakko Pajulan kanssa
olemme useaan otteeseen viimeisen kolmen vuoden aikana huolestuneina
keskustelleet Outokumpu Oy:n kehityksestä ja toiminnasta sekä niihin vaikuttavasta yrityksen sisäisestä hengestä. Olemme todenneet kaivosmiesten
työn satoja metrejä maan alla kosteassa ja pimeässä olevan sellaista, että
työvoiman saanti sinne saattaa olla vaikeutemme tulevina vuosina. Ihminen
ja häneen kohdistuneet toimenpiteet tulevat yhä keskeisemmäksi tekijäksi
kaivos- ym. teollisuuden piirissä. On tärkeää, että teknisten asioiden rinnalla
johtokunnassa ovat myös suoraan edustettuna yrityksen työvoimaan eli ihmisiin sekä hallintoon liittyvät kysymykset.
Viimeksi kävi yhtiön tuotantokomiteoiden valitsema lähetystö 11. marraskuuta 1976 jättämässä työllisyystilannetta ja työsuhdepolitiikkaa koskevan
valituskirjelmän hallintoneuvostolle. Seuraavassa lainaus kirjelmästä:
"Toistuvasti on viime aikoina otettu käyttöön yhä enenevässä määrin sanelupolitiikka. Tämä on tullut esille mm. Outokummun kaivoksella, jossa työnantaja on ottanut käyttöön uuden työaikajärjestelmän neuvottelematta tai
ottamatta huomioon työntekijäpuolen mielipiteitä. Myös muilla yhtiön laitoksilla on ollut havaittavissa samansuuntainen sanelupolitiikka. Näistä seikoista johtuen on yhtiön laitoksilla esiintynyt runsaasti häiriöitä, jotka olisi
voitu välttää yhtiön paikallisten työsuhdeasioista vastaavien asiallisemmalla
suhtautumisella."
Vuorineuvos Petri Brykin siirtyessä eläkkeelle etsittiin hänelle seuraajaa
sekä yrityksen sisältä että myös ulkopuolelta. Tehtävä ei ollut helppo. Bryk
itse alkuvaiheessa toi esille kaksi nimeä: Jorma Honkasalon ja Kauko Kaasilan. Ikänsä perusteella hän asetti loppuvaiheessa Kauko Kaasilan etualalle,
mutta samalla todettiin, että Kaasilalta puuttui liikkeenjohdollinen koulutus
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sekä ihmissuhteisiin liittyvä kokemus. Hänellä oli yli-insinöörinä puhdas teknillisen puolen asiantuntemus.
Hallintoneuvosto valitsi Kauko Kaasilan, mutta päätti samalla asettaa hänet
vuoden ajaksi liikkeenjohdolliseen ja henkilöasioiden erikoiskoulutukseen.
Tämän vuoden aikana johti Outokumpu Oy:n toimintaa toimitusjohtajan paikalta nykyinen varapääjohtaja Jorma Honkasalo.
Viimeisen viiden vuoden ajan on Outokumpu Oy:n hallintoneuvostossa
ollut esillä johtokunnan täydentäminen sosiaali- ja työturvallisuusasioista
vastaavalla jäsenellä. Myöhemmin tuli esille myös lainopillisen hallintoasioista vastaavan henkilön saaminen johtokuntaan. Torjuin Petri Brykin
väitteen, että kysymyksessä olisi "selvästi kysymys jonkinlaisesta poliittisesta pakettiratkaisusta". Molemmat esillä olleet henkilöt, V. Nevalainen ja
V. Lehtinen, ovat jo vuosia palvelleet Outokumpu Oy:tä nimitykseen liittyvissä tehtävissä. En myöskään hyväksy sitä, että politiikassa mukana olleet
henkilöt katsotaan pätemättömiksi muihin tehtäviin. Sanoisin päinvastoin,
että valtiojohtoisissa yrityksissä ja niiden johtokunnissa tämä kokemus ja
taito olisi luettava eduksi ja ansioksi.
Sait Petri Brykin kirjeen mukana jäljennöksen varapääjohtaja Aarre Simosen Outokumpu Oy:n hallintoneuvostolle lähettämästä kirjeestä. Simonen on
kirjoittanut sen kuumeisena sairasvuoteella ollessaan. Muuten olisikin hieman vaikea ymmärtää hallintoneuvoston jäsenten työskentelyä koskevaa
melko arvostelevaa sanontaa. Omalta kohdaltani olen valmis antamaan tunnustuksen Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston jäsenille, jotka eri yhteyksissä ovat aikaansa uhraten halunneet perusteellisesti paneutua yhtiön eri
sektoreiden toimintaan sekä koko yhtiön taloudelliseen tulokseen. Valitettavasti varapääjohtaja Aarre Simonen on sairautensa vuoksi joutunut olemaan melko paljon sivussa Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston työskentelystä. Simonen oli aikaisemmin henkilökohtaisesti toisella linjalla johto-unnan täydentämiskysymyksessä mutta on tässä vaiheessa tuonut esille kantansa melko selvästi. Hallintoneuvosto käsitteli johtokunnan täydentämistä
kokouksessaan 17.12.1976 ja siirsi asian valmistelun yksimielisen ratkaisun
löytämiseksi takaisin hallintoneuvoston työvaliokunnalle. Asian lopullinen
käsittely pää-tettiin pitää hallintoneuvoston kokouksessa tammikuun aikana
v. 1977.
Mikäli katsot tarpeelliseksi, olemme valmiit Jaakko Pajulan kanssa antamaan lisätietoja eri mielipiteiden yksityiskohdista. Samalla kun haluan lausua henkilökohtaisen kiitokseni Sinulle osoittamastasi luottamuksesta, totean vielä, että nykyaikaisen liikkeenjohdon on entistä enemmän seurattava
yhteiskunnan kehitystä, sillä elinkeinoelämä on varsin kiinteä osa yhteiskunnastamme. Elinkeinoelämää ja siihen keskeisenä osana liittyvää teollisuutta
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ei voida käsitellä ilman sidonnaisuuksia, yhteiskuntamme ulkopuolella olevana tekijänä.
Kunnioituksella
Olavi Salonen”

Asian käsittely jäi odottamaan seuraavaa siirtoa. Pääministeri Kalevi Sorsan kautta tuli Tasavallan presidentiltä asiaa koskevat terveiset, joiden
mukaan Outokumpu Oy:n hallintoneuvosto voi tehdä asiasta ratkaisunsa
oman harkintansa mukaan. Presidentti oli sanonut pääministeri Sorsalle
saaneensa yksipuolista ja osittain virheellistä informaatiota asiasta. Myös
kauppa- ja teollisuusministeri Arne Berneriltä tuli Outokumpu Oy:n hallintoneuvostolle osoitettu 16.12.1976 päivätty asiaa koskeva kirje.

"Outokumpu Osakeyhtiö
Hallintoneuvosto
Kauppa- ja teollisuusministeriön ja allekirjoittaneen tietoon on saatettu,
että hallintoneuvosto aikoo täyttää kaksi johtokunnassa vapautunutta
paikkaa seuraavassa kokouksessa. Huomioon ottaen Outokumpu Osakeyhtiön organisaation ja tehtävät on pidettävä välttämättömänä, että johtokuntaan tulee myös kaivosteollisuutta ja kaivostaloutta tunteva ja siihen
erityisesti perehtynyt henkilö.
Valtionenemmistöisissä yhtiöissä on pidettävä toivottavana, että eri yhteiskuntanäkemykset tulevat hyvin edustetuiksi yhtiöiden johtoelimissä. Tämän
vuoksi käytännöksi on muodostunut, että tätä yhteiskunnallista näkemystä
on edustettuna yhtiöiden hallintoneuvostoissa. kun taas johtokunnissa on
nimenomaan korostettu kyseessä olevan yhtiön eri toimialojen ammattiasiantuntijoita, jotka ovat kykeneviä johtamaan yritystä ammatillisesti. Tärkeänä ja huomioonotettavana seikkana ko. paikkoja täytettäessä on mielestäni myös pidettävä sitä, että yhtiön toimitusjohtajan ja johtajiston keskuudessa vallitsee hyvä luottamus ja yhteistyöhenki.
Mikäli hallintoneuvosto poikkeaa oleellisesti edellä mainituista periaatteista, katson, että kysymyksessä on niin perustavaa laatua oleva periaatteellinen kannanmuutos valtionenemmistöisten yhtiöiden hallinnossa, että
asiasta on syytä keskustella ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka olisi kutsuttava koolle ko. asian käsittelemistä varten.
Esitän toivomuksen, että hallintoneuvosto huomioisi edellä mainitut näkökohdat suorittaessaan johtajiston auki olevien paikkojen täyttämistä.
Kunnioittavasti
Arne Berner"
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Outokumpu Oy:n hallintoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan
17.12.1976. Puheenjohtajana selostin hallintoneuvostolle asian käsittelyn
aikaisempia vaiheita. Työvaliokunnan valmistellessa asiaa on syntynyt kaksi
vaihtoehtoa. Pääjohtaja Kaasilan vaihtoehto l:n mukaan johtokunnan jäseniksi valittaisiin kaivosalan tuntemusta jo edustavat Heikki Konkola ja Pertti
Voutilainen. Vaihtoehto 2:n mukaan johtokuntaan valittaisiin sosiaali- ja
työsuojelu sekä hallinto- ja henkilöasioita edustavat johtajat Valde Nevalainen ja varatuomari Veikko Lehtinen.
Vaihtoehtoa 2 kannattivat Olavi Salonen ja Jaakko Pajula. Luin kokoukselle
ennen asian käsittelyä Outokumpu Oy:n hallintoneuvostolle osoitetut Aarre
Simosen sekä kauppa- ja teollisuusministeri Arne Bernerin kirjeet. Puheenvuorossaan Jaakko Pajula kertoi saaneensa varapuheenjohtaja Jorma Honkasalon lausunnosta sen käsityksen, ettei johtokunta ole käsitellyt tätä asiaa.
Tarjanne ehdotti vain yhden kaivosalan miehen nimittämistä johtokuntaan.
Kun asia ei tuntunut kypsyneen ratkaistavaksi, esitin sen lykkäämistä tammikuun lopussa pidettävään hallintoneuvoston kokoukseen. Ahde ja Eskelinen
toivoivat nopeaa ratkaisua asiassa. Jansson yhtyi Tarjanteeseen ja painotti
kauppa- ja teollisuusministeriön asemaa kysymystä käsiteltäessä. Kahta päivää myöhemmin työvaliokunta käsitteli asiaa ja sen eri vaiheita. Laajan keskustelun tuloksena päädyttiin ehdotukseen, että ennen lopullista päätöstä
olisi selvitettävä, minkälaiseksi Outokumpu Oy:n johtokunta on tarkoitus
muodostaa lähivuosina.
Henkilökohtaisesti kävin ministeri Bernerin luona 22.12.1976 selostamassa asian käsittelyn eri vaiheita Outokumpu Oy:n hallintoneuvostossa.
Ministeri Berner toivoi ratkaisun löytyvän seuraavalta pohjalta:
1. Kaivosasiantuntija nimitettäisin johtokuntaan.
2. Sosiaaliasioiden johdon edustus tulisi toiselle avoinna olevalle johtokuntapaikalle.
3. Veikko Lehtinen toimisi toistaiseksi johtokunnan sihteerinä ja olisi täten
mukana myös johtokunnan kokouksissa.
4. Myöhemmin johtokunnassa vapautuvalle paikalle nimitettäisiin Veikko
Lehtinen.

Kokouksessaan 21.1.1976 Outokumpu Oy:n hallintoneuvosto käsitteli ylimmän johdon organisaatiota ja johtokunnan täydentämistä. Yksimielisellä päätöksellä nimitettiin johtokunnan jäseniksi 1.2.1977 alkaen sosiaalijohtaja Valde Nevalainen ja hallintojohtaja, varatuomari Veikko Lehtinen. Samassa yhteydessä nimitettiin kaivos- ja kehitystoimen johtajaksi ja johtokunnan asiantuntijajäseneksi johtaja, diplomi-insinööri Pertti Voutilainen. Johtaja Voutilainen tulee osallistumaan johtokunnan kokouksiin ja siirtymään johtokunnan
jäseneksi ensimmäiselle johtokunnassa vapautuvalle paikalle (ei kuitenkaan
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pääjohtajan tai varapääjohtajan paikalle). Monivaiheinen ylimmän johdon organisaatiokysymys ja johtokunnan täydentäminen oli saatettu päätökseen
yksimielisellä päätöksellä, mutta yllättävää oli, että ratkaisun syntymiseen
vaikuttivat tasavaltamme korkeimmilla paikoilla istuvat henkilöt. Teknokraattien miehittämään johtokuntaan tulivat sosiaalikysymyksistä ja vaikeissa kaivosolosuhteissa työskentelevien työturvallisuudesta vastaava johtaja
sekä lainopillisia kysymyksiä hoitava ja yrityksen hallinnosta vastaava johtaja. Lisäksi tuli johtokuntaan asiantuntijajäsenenä kaivosasioita tunteva
johdon edustaja. Nimitettyjen uusien johtokunnan jäsenten ja asiantuntijan
vastuualueet ja tehtävien jaon laatiminen annettiin pääjohtaja Kauko Kaasilan tehtäväksi. Perusteellisen myllytyksen läpikäyneenä tunsin valtionyhtiöiden hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävän tuovan joskus mieleen
valtakunnansovittelijan tehtävät.
Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston kokous oli järjestetty Vammalan uudella kaivoksella pidettäväksi 21.8.1979. Esityslistalla ei ollut käsiteltävänä ja
päätettävänä mitään suuremman luokan asioita. Lähinnä oli tarkoituksena
varata hallintoneuvostolle tilaisuus tutustua uusimpaan Vammalan kaivokseen. Kokousasioiden käsittelyssä käytettiin kymmenkunta puheenvuoroa.
Kun muita asioita ei ennakkoon ollut tiedossa, ryhdyin päättämään kokousta.
Tällöin pyysi pääjohtaja Kauko Kaasila puheenvuoron, ja sanoi ottavansa
esille oman henkilökohtaisen asiansa. Käännyin hallintoneuvoston puoleen,
joka hieman yllätettynä oli yksimielinen siitä, että ennakkoilmoituksen puuttumisesta huolimatta asia voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi. "Ilmoitan vaan hallintoneuvostolle riittävän ajoissa tiedoksi, että tulen käyttämään
Outokummun eläkesäännön minulle antamaa oikeutta siirtyä 52 vuotta täytettyäni eläkkeelle", sanoi pääjohtaja Kauko Kaasila. Seurasi hiljaisuus ja katseet kääntyivät vähitellen Kaasilasta puheenjohtajaan. "Onko asiassa keskustelun ja neuvottelun mahdollisuuksia", tiedustelin ajatusten kiertäessä päässäni. "Ilmoitan vain tämän hallintoneuvostolle tiedoksi", vastasi Kaasila lyhyesti. "Valitan pääjohtajan aikaista ja kieltämättä yllättävää ilmoitusta eläkkeelle siirtymisestä ja pyydän sihteeriä merkitsemään Kaasilan ilmoituksen
eläkkeelle lähdöstään 52-vuotiaana pöytäkirjaan." Nuija pamahti pöytään ja
mieliin nousivat ajatukset pääjohtajan paikan täyttämisestä.
Pääjohtaja Kaasilan eläkkeelle lähdön ajankohta oli lokakuun lopussa vuonna 1980. Ratkaisu henkilökysymyksessä ei tuntunut vaikealta, sillä oman talon piirissä oli mielestäni sopiva ehdokas uudeksi pääjohtajaksi. Hänen kohdaltaan oli vain käytävä ensin valmistavat keskustelut hallintoneuvoston
työvaliokunnan kanssa. Kauko Kaasilaa pääjohtajaksi valittaessa oli nimenomaan haluttu tälle paikalle nuoremman polven edustaja, joka ennättäisi
pidempään olla mukana luomassa ja kehittämässä kansainvälisyyteen toimintaansa tähtäävää Outokumpu Oy:tä kilpailukykyiseksi suuryritykseksi.
Olin henkilökohtaisesti pettynyt Kauko Kaasilan ratkaisusta. Vaikka emme
olleet kaikista esille tulleista esityksistä alkuun samaa mieltä, löytyi yksimie-
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lisyys useimmiten keskustelun ja sovittelujen kautta. Arvostin suuresti Kaasilan suorapuheisuutta sekä sitä tarmoa, jolla hän Outokumpu Oy:n asioita
hoiti. Jaloterästehtaan suunnittelu- ja rakentamistöiden läpivienti ajoittui
juuri hänen toimikaudelleen. Pääjohtaja Kauko Kaasilan ja toisen osakkeenomistajan edustajan pääjohtaja Jaakko Pajulan välillä saattoi syntyä erimielisyyksiä, jotka jäivät ratkaisematta. Tämä loi joskus kireyttä miesten välille
asioita käsiteltäessä. Työvaliokunnassa löytyi yllättävän nopeasti yksimielisyys uudesta pääjohtajaehdokkaasta. Se edellytti kuitenkin väliaikaista organisaatioratkaisua hallituksen puheenjohtajatehtävän hoitamisessa.
Outokumpu Oy:n hallintoneuvosto käsitteli asiaa jo 2. lokakuuta ja teki
päätöksensä. Kokouspöytäkirjan 2 § kuului: "Otettiin jatkokäsittelyyn
28.9.1979 pidetyn kokouksen 4 §:ssä mainittu uuden toimitusjohtajan valitsemista koskeva kysymys. Yhtiön toimitusjohtajaksi 1.11.1980 lukien valittiin johtokunnan jäsen diplomi-insinööri, kauppatieteen kandidaatti Pertti
Voutilainen. Johtokunnan puheenjohtajaksi niin ikään 1.11.1980 lukien
31.12.1982 saakka valittiin johtokunnan varapuheenjohtaja, varapääjohtaja
Jorma Honkasalo. Johtokunnan tulee ryhtyä toimenpiteisiin yhtiöjärjestyksen
muuttamiseksi siten, että yllä mainitut järjestelyt tulevat mahdolliseksi. Hallintoneuvosto myönsi varapääjohtaja Honkasalolle, joka täyttää 1.11.1981
eläkeiän 65 vuotta, oikeuden olla yhtiön palveluksessa 31.12.1982 saakka.
Johtokunnan puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävien jako tullaan esittämään hallintoneuvostolle yksityiskohtaisesti myöhemmin.
Kun hallintoneuvoston kokouksessa lokakuun viimeisenä päivänä 1980
lausuin kiitokset eläkkeelle siirtyvälle pääjohtaja Kauko Kaasilalle, pöytäkirjan 9 § kuului seuraavasti:
"Puheenjohtaja Salonen kiitti pääjohtaja Kaasilaa hyvin suoritetusta työstä
mainiten erityisesti hänen ratkaisevan panoksensa Tornion jaloterästehtaan
rakentamisessa ja käyntiin saattamisessa, yhtiön organisaation uudistamisessa sekä suurten ulkomaisten projektien alalla. Pääjohtaja Kaasila vastasi
hänelle pidettyyn läksiäispuheeseen.”
Hieman pahaa makua jäi joka tapauksessa suuhuni pääjohtaja Kaasilan
eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Hän oli Outokumpu Oy:n pääpankin Kansallis-Osake-Pankin hallintoneuvoston jäsenenä. Eläkkeelle siirtymisen yhteydessä sovimme yleisesti yhtiön edustustehtävien siirtämisestä uudelle
toimitusjohtajalle. Näin oletin tapahtuvan myös KOP:n hallintoneuvoston
suhteen. Lähetin Kauko Kaasilalle asiasta 3.1.1981 päivätyn seuraavan sisältöisen kirjeen:
"Pääjohtaja Kauko Kaasila,
Terveiset Helsingistä ja hyvän uuden vuoden toivotukset Teille molemmille. Olet varmaan jo asettunut vakaasti pohjalaisen isäntämiehen osaasi.
Vaivaan Sinua vielä yhteisen Outokummun asioilla. Lokakuun lopulla ennen
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eläkkeelle siirtymistäsi mainitsit keskustelun yhteydessä, että tulet luopumaan osallesi Outokumpu Oy:n pääjohtajana tulleista hallintoneuvostojen
jäsenyyksistä ym. tehtävistä, jotka siirtyvät käytännössä asioita hoitavien
vastuulle. Tapasin Valion 75-vuotisvastaanotolla KOP:n pääjohtajan Veikko
Makkosen ja keskustelussa sivusimme pankkisuhteita sekä Outokumpu Oy:n
lainatarpeita Tornion investointeja ajatellen. Tällöin tuli myös esille se, että
määräaikasi KOP:n hallintoneuvoston jäsenenä jatkuisi vielä vuoden 1982
yhtiökokoukseen saakka. Kun kysymyksessä on Outokumpu Oy:n pääpankki,
totesimme, että olisi paikallaan nykytilanteessa asioista vastaavan ylimmän
johdon olla edustamassa yhtiötä myös KOP:n eli pääpankkimme hallintoneuvostossa. Tässä syy, miksi kirjoitan tämän kirjeen. Pääjohtaja Veikko Makkonen kertoi, että heillä on yhtiökokous helmikuussa 1981, joten toivon Sinun
hyvissä ajoin ennen kokousta eläkkeelle siirtymiseesi viitaten pyytävän eroa
KOP:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. KOP:n yhtiökokous voisi tällöin helmikuussa päättää järjestelystä hallintoneuvoston jäsenyytesi määräajan loppuosan suhteen. Säätiedot ovat kertoneet kovista pakkasista siellä pohjoisessa. Täällä etelässä näyttää talvi vasta nyt antavan merkkejä tulostaan.
Terveisin
Olavi Salonen"

Lähetin samasta asiasta vielä toisen 10.2.1981 päivätyn kirjeen, joka kuului
seuraavasti:
"Pääjohtaja Kauko Kaasila
Viittaan kirjeeseeni päivätty 3.1.1981, joka koski jäsenyyttäsi KOP:n hallintoneuvostossa. Sain hieman yllättäen vastauksen pääjohtaja Veikko Makkosen kautta. Hän kertoi Sinun ilmoittaneen, että et tule viimevuotisesta eläkkeelle siirtymisestäsi huolimatta pyytämään vapautusta Outokumpu Oy:n
pääpankin KOP:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. Syynä yhteyden ottoon oli,
kuten kirjeessäni sanoin se, että ennen eläkkeelle siirtymistäsi mainitsit keskustelun yhteydessä, että tulet luopumaan osallesi Outokumpu Oy:n pääjohtajana tulleista hallintoneuvoston jäsenyyksistä ym. tehtävistä, jotka siirtyvät
käytännössä asiaa hoitavien vastuulle. Kuten tiedät, ovat pääjohtajatason
miehet esimerkiksi KOP:n hallintoneuvostossa ja muissa hoitamaansa tehtävään liittyvissä luottamustehtävissä pitäneet tämäntapaista menettelytapaa
kunnia-asianaan ja toimineet sen mukaisesti.
Tervehtien
Olavi Salonen
Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja"
Sain vastauksesi 11.2.1981 päivätyllä kortilla, joka kuului:
"H.V.
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Viitaten kirjeeseesi ilmoitan seuraavaa: Toista vuotta sitten keskustelin
Veikko Makkosen kanssa jäsenyydestäni KOP:ssä ja sovittiin, että jatkan
mandaattini loppuun. Jorma Honkasalolle ja Pertti Voutilaiselle olen myös
aikoinaan ilmoittanut saman asian. En näe syytä yhden vuoden takia pyytää
eroa KOP:n hallintoneuvostosta. Talvi on mennyt hyvin. Rakennusten korjaus
ja entisöinti vaatii aikaa. Terveiset Paulalle myös Anjalta.
Terveisin, Kauko"

Olin hieman yllättynyt, varsinkin kun tiesin samanaikaisesti Kesko Oy:n
pääjohtajan Tapio Kosken, joka myös oli KOP:n hallintoneuvoston jäsen,
ilmoittaneen eläkkeelle jäätyään KOP:n yhtiökokoukselle, että hänen hallintoneuvoston paikkansa vapautuu kesken määräajan. Kosken paikalle tuli
KOP:n hallintoneuvoston jäseneksi hänen seuraajansa, pääjohtaja Sakari
Mikkola Keskosta. En tehnyt asiassa suurempaa numeroa, mutta olisin toivonut, että Outokumpu Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä vastaava Pertti
Voutilainen olisi täyttänyt Kaasilan paikan Outokumpu Oy:n pääpankin
KOP:n hallintoneuvostossa.
Vuonna 1982 tuli Outokumpu Oy toimineeksi 50 vuotta valtion omistuksessa olevana kaivostoimintaa ja metallurgista teollisuutta harjoittavana osakeyhtiönä. Outokumpu Oy:n 50-vuotisjuhlat vietettiin Helsingin Kaupunginteatterissa edustavan sekä kotimaisen että ulkomaisen kutsuvierasjoukon
täyttäessä kauniin teatterisalin. Tasavallan presidentti kunnioitti myös tilaisuutta läsnäolollaan. Helsingin kaupunginorkesteri huolehti musiikista sekä
ohjelman alkaessa että ohjelman päättyessä. Toivotin vieraat puheessani tervetulleiksi. Keskityin lyhyesti kuvaamaan Outokumpu Oy:tä maailmalla menestyvänä valtionyhtiönä, joka on vallannut pysyvän sijan myös erään maailman johtavan teollisuusmaan, Japanin, metallurgisessa teolli-suudessa. Tarkoitan tällä liekkisulatusmenetelmää, jota käyttää noin 2/3 osaa Japanin kupariteollisuudesta.
Oopperalaulaja Martti Talvela esitti yksinlaulua ja tohtori Klaus Waris piti
esitelmän aiheesta "Teollisuus muutosten paineessa". Ohjelmassa oli vielä
Outokummun oman väen torvisoittokunnan ja mieskuoron esityksiä. Ohjelman jälkeen oli buffettarjoilua teatterin lämpiötiloissa. Kutsuvierailla oli ohjelman jälkeen tilaisuus seurusteluun ja varsin leppoisan tunnelman vallitessa jatkuikin yhdessäolo. Olimme vaimoni Paulan kanssa aulan päähän katetussa kutsuvieraspöydässä, jonne ohjasimme myös Tasavallan presidentin
puolisoineen. Keskustelu liikkui Outokumpu Oy:n toiminnassa. Myös presidentti Koiviston edeltäjä oli tuntenut kiinnostusta Outokumpu Oy:n asioihin.
Presidentti Urho Kekkonen oli henkilökohtaisesti käynyt kaivoksissa, seurannut kaivosmiesten porauskilpailuja sekä ollut peruskiviä muuraamassa
sekä vihkimässä eri laitoksia toimintaan. Hän oli niiden 17 vuoden aikana,
jotka olin Outokummun hallintoneuvostossa kaikissa vaiheissa osoittanut
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kiinnostustaan kallioperässämme olevien luonnonvarojen, metallien ja mineraalien etsintään, louhintaan ja jalostukseen. Olin hänen kanssaan myös Olarin tutkimuslaitosta vihkimässä, jolloin tohtori Rautala selvitti presidentille
tutkimuslaitoksen työtä ja merkitystä koko yhtiölle ja sen tulevalle toiminnalle.
Tervehdyksenään 50-vuotiaalle Outokumpu Oy:lle lausui kauppa- ja teollisuusministeri Esko Ollila mm: "Viime vuosina yhtiö on menestynyt hyvin. Tämä on osoitus yhtiön johdon ja henkilökunnan ammattitaidosta. Metallimarkkinat ovat tavan takaa olleet epävakaat, joten yhtiön menestystä ei voi lukea
ulkoisten olosuhteiden ansioksi." Yhtiön uusi toimitusjohtaja Pertti Voutilainen totesi lyhyesti ja iskevästi henkilökuntalehden Outokummun Sanomat
50-vuotisjuhlanumerossa: "On jatkettava juoksua kehityksen eturivissä." Tämä oli oikea ajatus mieheltä, jonka harteilla on toiselle vuosisadan puoliskolle lähdettäessä Outokumpu Oy:n nykytominnan varmistaminen ja tulevaisuuden luominen.
50-vuotisjuhlien yhteydessä tuli esille ajatus vuorineuvoksen arvon hankkimisesta yhtiön pitkäaikaiselle tutkimus- ja johtajatehtävissä, viimeksi hallituksen puheenjohtajana toimineelle Jorma Honkasalolle. Tiesin presidentti
Kekkosen varsinkin korkeampien arvonimien kysymyksessä ollessa edellyttävän, että asiasta keskustellaan ennakkoon hänen kanssaan. Tässä mielessä
otin vuoden 1981 alussa yhteyden hänen adjutanttiinsa eversti Wächteriin ja
tiedustelin sopivaa ajankohtaa tapaamiselle. Kerroin asiani ja sanoin Jorma
Honkasalon ansioiden käsitykseni mukaan riittävän esityksen tekoon. Samoin mainitsin, että Outokumpu Oy oli edellisen kerran tehnyt vastaavan esityksen vuorineuvoksen arvon pyytämisestä Petri Brykille yhtiön täyttäessä
25 vuotta. Eversti Wächter lupasi keskustella asiasta presidentti Kekkosen
kanssa ja palata puhelimitse asiaan. Odottelin yhteydenottoa. Kun aika kului,
ja ajatuksenani oli ollut liittää arvonimen saanti Outokumpu Oy:n 50-vuotisjuhlallisuuksiin, soitin uudelleen eversti Wächterille. Hän sanoi, ettei ollut
vielä saanut tilaisuutta sopia asiasta presidentin kanssa, mutta lupasi ottaa
yhteyden heti tilaisuuden saatuaan. Jälleen kului aikaa. Vielä kerran otin yhteyttä eversti Wächteriin ja sanoin ajan kuluneen niin pitkälle, että arvonimiesitys olisi syytä jättää sisälle, koska sen käsittely tulee viemään oman aikansa. Vastauksena oli valittelu siitä, että asia on viipynyt, mutta samalla myös
ystävällinen lupaus sen hoitamisesta ensi tilassa.
Muutamia viikkoja tämän jälkeen tuli julkisuuteen tieto presidentti Urho
Kekkosen sairaudesta, jonka seurauksena oli virasta luopuminen. Presidentin tehtäviä asettui hoitamaan pääministeri Mauno Koivisto. Tunsin hänet
Paasion ensimmäisen hallituksen ajoilta. Soitin, ja kerroin Outokumpu Oy:n
50-vuotisjuhlasta sekä ajatuksesta, että Jorma Honkasalolle myönnettäisiin
tässä yhteydessä vuorineuvoksen arvo. Kysyin Koivistolta: "Onko asiasta
käytävä ennakkokeskustelu kanssasi, kuten Kekkosella oli tapana, vai riittääkö kirjallinen esitys?" Koivisto tiedusteli: "Eikö paperissa ole kaikki tar-
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vittavat tiedot?" Vastasin myöntävästi, ja Koivisto totesi lyhyesti: "Se riittää.
Esitys liikkeelle vaan."
Teimme Tasavallan presidentille osoitetun esityksen vuorineuvoksen arvon myöntämisestä. Esitys oli päivätty 8.10.1981 ja oli kaikkien Outokumpu
Oy:n hallintoneuvoston jäsenten allekirjoittama. Jorma Honkasalo sai vuorineuvoksen arvon tosin hieman 50-vuotisjuhlallisuuksien jälkeen. Hän oli
työllään Suomen metallurgisen teollisuuden kehittäjänä yhdessä työtoverinsa Petri Brykin ohella tämän arvon täysin ansainnut. En voinut välttää ihmettelyä siitä, mistä johtui presidentin adjutantin eversti Wächterin vaikeudet
tapaamisen järjestämisessä arvonimiasian yhteydessä. Oliko niin, että Tasavallan presidentin sairaus olisi vaihtelevana ilmennyt jo aikaisemmin ja
eversti Wächter koitti parhaansa mukaan selviytyä tiedusteluistani. Näihin
ajatuksiin tulin, kun katselin presidentti Urho Kekkoselta 3.10. lähettämääni
kirjeeseen saamaani vastausta. Se oli kirjoitettu Tasavallan presidentin leijonakirjekuoren etu- ja takasivulle. Se oli päivätty Tamminiemessä 6.10.1980.
Osa loppupuolen tekstistä oli hieman epäselvää. Lopussa oleva sitaatti "Parhain terveisin, Sinun Urho K." oli taas täysin presidentin entisenlaista pienikokoista, mutta täysin luettavaa tekstiä.

Outokumpu Oy:n hallituksen ja hallintoneuvoston vierailu Kuopiossa. Hotelli Rauhalahdessa 25.8.1981 vasemmalta oikealle Kelan johtaja Ahti Fredriksson, Outokummun toimitusjohtaja Pertti Voutilainen ja hallintoneuvoston puheenjohtaja
Olavi Salonen. Kuva Ahti Tikanmäki/Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto.
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Kuparikierukan tarina
Joskus aamulehteä lukiessa kiinnittyy huomio erityisesti johonkin uutisen otsikkoon, jolloin tulee tarkemmin silmäiltyä myös tekstiä. Näin tapahtui, kun
huhtikuun 28. päivänä [1986] aamuna selailin ilmoitusten täyttämän Helsingin Sanomain sivuja.
"Ehkäisykierukka – vientimenestys" oli otsikkona. Varsinainen teksti alkoi:
"Ehkäisykierukka on lääketeollisuuden suurin yksittäinen vientiartikkeli ja
Suomi on noussut maailman johtavaksi kuparipitoisten ehkäisimien valmistajaksi ja viejäksi." Hieman tämän jälkeen oli väliotsikko ja sen jälkeen mielenkiintoinen teksti: "Valppaiden lääkäreiden ansiosta suomalainen kierukkatuotanto lähti liikkeelle kansainvälisessä tutkimuksessa mukana olleiden
lääkäreiden ansiosta. Amerikkalainen väestön liikakasvua tutkiva The Population Council kehitti viime vuosikymmenen alussa kuparikierukan. Tutkimusryhmässä oli mukana suomalaisia lääkäreitä, jotka tutkimustyön kuluessa kertoivat Outokummun valmistavan korkeatasoista ja puhdasta kuparia.
Näin Suomi tuli esille mahdollisena kierukoiden valmistajana. Kierukan
kehittelytyössä mukana olleiden valppaiden suomalaislääkäreiden ansiosta
Leiras pääsi yhdessä Outokummun kanssa ensimmäisten joukkoon."
Kun asioiden kertominen tässä uutisessa poikkesi hieman totuudesta vielä
tekstin loppuosassakin, katson olevan paikallaan hieman kerrata tapahtumia vuosikymmenienkin takaa kupariT-kierukan ja sen jälkeen yhteistyönä
kehitetyn NovaT-kierukan osalta.
1950-luvulla tutustuin vuorineuvos Uuno Takin tyttären mieheen, nuoreen
lupaavaan lääkäriin, Tapani Luukkaiseen. Hän väitteli myöhemmin tohtoriksi ja erikoistui gynekologiksi. Hoitaessaan myöhemmin Kätilöopiston ylilääkärin tehtäviä hän sai professorin arvon. Helsingin olympialaisten aikoihin
muutimme asumaan samaan taloon Messuhallia vastapäätä, jolloin olimme
enemmän kanssakäymisissä. Parhaassa työvireessä ollessaan nuori gynekologi Luukkainen suoritti työryhmänsä kanssa tutkimuksia, jotka kiinnostivat
myös The Population Councilia Yhdysvalloissa. Hänelle työryhmänsä kanssa
myönnettiin Ford Foundationin taholta miljoonan dollarin apuraha tutkimustyötä varten.
Tutkimuksen kohteena oli maailmanlaajuiseen käyttöön syntyvyyden säännöstelyyn sopivan halvan ja tehokkaan ehkäisyvälineen kehittäminen. Tohtori Luukkainen työryhmineen tarttui asiaan suomalaisella sisulla. Työn loppuun saattaminen vei vuosia. Tapasin ystävääni Tapania usein tutkimustyön
aikana ja sain kuulla mielenkiintoisia yksityiskohtia tutkimustyön etenemisestä. Hän piti erikoisen tärkeänä yksinkertaisen ja tehokkaan ehkäisyvälineen saamista tiheästi kansoitettujen maiden kuten Intian, Kiinan ja kehitysmaiden asukkaiden käyttöön. Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi
tultuani lisääntyi kiinnostukseni, sillä tutkimuksen kohteena oleva T-kupa-
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rikierukan vaikuttavana tekijänä oli puhdas kupari, jota juuri Outokumpu
tuotti. Tutkimustyön saavutettua tavoitteensa palasi Tapani Luukkainen
Suomeen eräältä monista Yhdysvaltoihin tekemiltään matkoilta. Hän kertoi
kupariT-kierukan olevan nyt valmiina tuotantoa varten. "Vahinko vain, että
yrityksistäni huolimatta valmistus menee Yhdysvaltoihin, sillä heillä on puhtain kupari." Kun tiesin Outokummun kuparin puhtausasteen olevan
99,9999, josta Petri Bryk käytti sanontaa neljän yhdeksikön kupari eli maailman puhtain kupari, lausuin epäilyni Yhdysvalloissa tuotetun kuparin puhtaudesta. Kun tapasin Outokumpu Oy:n pääjohtajan Petri Brykin, kerroin hänelle asiasta. Brykillä ei kuitenkaan tuntunut olevaa riittävää mielenkiintoa
näin pieneen asiaan, vaikka kysymys olikin kuparista. Yritin uudelleen puhelimitse puhua hänelle T-kuparikierukasta, jolle povasin ehkä liiankin suuria
menekkimääriä. "Eihän tällainen kierukka voi kuulua suuren kaivos- ja metallurgisen yhtiön mielenkiinnon piiriin, mutta kun noin sitkeästi olet asialla,
niin ota yhteyttä Jori Honkasaloon", sanoi Petri Bryk keskustelun päätteeksi.
Kiitin neuvosta ja soitin Jorma Honkasalolle. Juttelimme pitkään puhelimessa.
Lopuksi Honkasalo sanoi: "Pyydä Luukkaista hankkimaan analyysitodistus ja
näytteet tästä puhtaasta amerikkalaisesta kuparista. Katsotaan sitten."
Pyysin Luukkaista ottamaan välittömästi yhteyden The Population
Counciliin ja pyytämään analyysitodistuksen ja näytteen siitä kuparista, jota
pidettiin suomalaista kuparia puhtaampana. Kierukka-asia alkoi tulla mielenkiintoiseksi ja siihen alkoi sekaantua myös pientä taistelun tuntua. Tunsin innostuvani asiaan. Luukkainen lupasi toimia toivomallani tavalla. Jonkun ajan
kuluttua sain häneltä analyysitodistuksen ja näytteen, jotka toimitin Jorma
Honkasalolle. Ei kulunut pitkääkään aikaa, kun hän soitti ja naureskellen
alkoi puhua saapuneesta kuparinäytteestä ja analyysitodistuksesta. "Eihän
tämä ole puhdasta kuparia nähnytkään, mutta kun panemme menemään
analyysitodistuksen ja näytteen Outokummun kuparista, niin näkevät millaista on puhdas kupari." Kerroin keskustelustani Honkasalon kanssa Tapani
Luukkaiselle, joka ilahtui kuulemastaan: "Olisinpa tiennyt tämän silloin, kun
kehuivat amerikkalaista kuparia." Kehoitin häntä ottamaan yhteyden Honkasalon kanssa, jotta Outokumpu Oy:n lähetys menisi oikealla osoitteella. Tämän vaiheen jälkeen aloin jännätä, mikä vastaus mahtaa tulla The Population
Councililta Yhdysvalloista.
Vastaus tulikin ja tiedon välitti Tapani Luukkainen tavatessamme iloisella
tervetuliaishuudahduksella: "Tilaus tulee Suomeen. Meillä on puhtaampi
kupari." Keskustelin Honkasalon kanssa asiasta, jonka kehittely Outokumpu
Oy:n piirissä oli joutunut uuteen vaiheeseen. Hallintoneuvoston puheenjohtaja oli viemässä kaivos- ja metallurgista yhtiötä puoliväkisin lääketeollisuuden artikkelia valmistavalle teollisuudenalalle. Vuorineuvos Petri Bryk,
joka oli Outokummun pitkälle kehitetyn innovaatiotoiminnan uranuurtaja,
tuli myös tässä vaiheessa mukaan keskusteluihin, vaikka Honkasalo olikin se
mies, jonka kanssa tämän myöhemmin melko kannattavaksi osoittautuneen
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alan tuotteen keskustelut edelleen käytiin. Tohtori Tapani Luukkaisen kanssa
sovittiin, että hän on Outokumpu Oy:n käytettävissä asiantuntijana kehitystyössä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa.
Valmistusta varten kunnostettiin teollisuusyksikkö Poriin. Markkinoinnin
hoitaminen oli tämänlaiselle lääketeollisuuden alan tuotteelle täysin vierasta Outokumpu Oy:lle. Tämä tärkeä tehtävä annettiin Huhtamäki-yhtymän
Leirakselle eli lääketeollisuuden tehtäväksi. Vuonna 1972 tuli Suomessa
markkinoille Outokumpu Oy:n valmistama kupariT-kierukka kuparipitoisten ehkäisykierukoiden edelläkävijänä maailmassa. Sitä oli kokeiltu eri maissa hyvillä tuloksilla. Myös ruotsalaisen lääketehdas Kabin vetivät tutkimusryhmän lääkärit mukaan valmistukseen. Työtä markkinoinnin hyväksi tehtiin
tarmolla ja Tapani Luukkainenkin liikkui maailmalla eri maissa kierukkaasian merkeissä. Kierukan kehitystyö jatkui edelleen The Population
Councilin ollessa tiiviisti mukana tässä työssä. Siitä tehtiin 13.2.1979 allekirjoitettu paperi, jossa todettiin seuraavaa:

"NovaT:n kehitystyö
Tämä muistio sisältää yhteenvedon niistä yhteisymmärryksessä tehdyistä
toteamuksista, jotka syntyivät allekirjoittaneiden 13.2.1979 Outokumpu
Oy:n pääkonttorissa käymässä keskustelussa.
1. NovaT:n runko on Outokumpu Oy:n patentoima (suom.pat.nro
50.042) ja Outokumpu huolehtii sen valmistuksesta. Edellä olevaa
menettelyä ja tehtyjä sopimuksia ei ole tarkoitus muuttaa.
2. Kehitystyö, joka on johtanut huhtikuussa 1979 markkinoille tulevaan uuteen tuotteeseen NovaT, on ollut luonteeltaan teknillistä ja
lääketieteellistä. Lähtökohtana on ollut The Population Councilin
vahvistamassa muodossa CopperT-malli suorine varsineen. Kehitystyö on sisältänyt erilaisten uusien versioiden suunnittelemista,
näiden etujen ja haittojen punnitsemista sekä sopivimmalta tuntuvien mallien kokeilua käytännössä. Lopullinen tuote (NovaT) on
malli, joka on läpikäytyään kehitystyön eri kynnykset, tutkittu kliinisesti ja tullut hyväksytyksi.
3. Edellisessä kohdassa 2. mainitun kehitystyön pääasialliset suorittajat ovat olleet (aakkosjärjestyksessä) diplomi-insinööri Ahti Kosonen ja dosentti Tapani Luukkainen. Kehitystyön sponsoreina ovat
olleet Outokumpu, Leiras ja Kabi yhteisen kehitysbudjettinsa puitteissa sekä eräiltä osin alkuvaiheessa The Population Council. Kehittäjien henkilökohtaisten panosten vertailu on mahdotonta jo kehittäjien edustamien erilaisten ammattialojen vuoksi. Voidaan todeta, että tuote on syntynyt yhdistämällä lääketieteellinen ja teknillinen asiantuntemus oikeassa suhteessa toisiinsa.
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4. Todetaan, että NovaT:tä ei tulla kutsumaan allekirjoittaneiden tai
heidän edustamiensa organisaatioiden toimesta kenenkään henkilön nimellä taikka kenenkään henkilön pääasiallisen työn tulokseksi. Tuotetta tullaan kutsumaan etuliitteellä "NovaT".

Helsingissä helmikuun 13. päivänä 1979
Ahti Kosonen (Outokumpu)
Tapani Luukkainen
Heikki Solin (Outokumpu)
Soili Järvelä (Leiras)
Jorma Riihimäki (Leiras)

Erikoisuutena uudessa NovaT-ehkäisinkierukassa oli Outokumpu Oy:n
kehittämä ja valmistama hopeisella sydänosalla varustettu kuparilanka, jonka kestävyys 3 vuoden sijasta oli 5, jopa 10 vuotta. Outokumpu Oy on patentoinut hopeaydinlangan käytön kohdun sisäisessä ehkäisykappaleessa. Kuparin liukenemisen johdosta kupariT-kierukassa kuparilanka saattoi katketa,
mikä taas rajoitti kierukan käyttöä. Outokumpu Oy:n kirjeessä 13.11.1980
sanotaan kupariT-IUD-tuotteesta.
"The Population Council USA:sta solmi vuonna 1971 Outokummun kanssa
tutkimussopimuksen kupariT-IUD:iin liittyvien kysymysten selvittämiseksi.
Tämän sopimuksen pohjalta saatujen hyvien suhteiden ansiosta The Population Council antoi vuonna 1972 Outokummulle lisenssin kupari-T200:n valmistukseen. Outokumpu oli tuolloin ensimmäinen kupari-IUD:ä kaupallisiin
tarkoituksiin valmistava yritys. Sopimuksen tarkoituksena oli myös saada
kupariT leviämään kehitysmaihin, jonka johdosta sovittiin, että […] "Outokumpu agrees to provide devices [...] to the publice sector in any country in
the family planning field and to service organizations [...]" Tämän sopimuksen pohjalta Outokumpu onkin vuosien aikana toimittanut useita eri kertoja
F.P.-organisaatioiden kautta kupariT:tä kehitysmaihin.
”Outokumpu on vuosien aikana jatkanut IUD:iin liittyvien kysymysten selvittämistä ja tutkimusta ja tutkimustuloksena on saatu kaksi merkittävää
parannusta. Kuparilanka, joka liukenee IUD:sta antaen siten raskaussuojan,
kuluu vähitellen ja syöpyy poikki sekä katkeilee kuparin pudotessa pieninä
terävinä palasina IUD:n päältä. Tämä haitta on vältetty Outokummun keksinnöllä, jossa kuparilangan sisään asetetaan ohut puhdasta hopeaa oleva
sydän. Hopeasydän on liukenematon ja pitää kuparin paikoillaan viimeiseen
asti estäen täydellisesti langan katkeamisen. Täten on IUD:n käyttöikä hyväksytty kehittyneissä maissa pidennettäväksi viiteen vuoteen ja The Population
Council suositteleee tällaiselle IUD:lle yli 10 vuoden käyttöikää."
Vaatimaton pieni kuparikierukka on raivannut Leirakselle tien ulkomaille
ja nostanut yrityksen maan suurimmaksi lääkkeiden viejäksi, sanottiin lehdissä tästä innovaatiosta, jonka menestyksen luomiseksi oli tehty työtä laajalla rintamalla sekä kotimaassa että ulkomailla. Suuren maailman mielen-
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kiinto kupariT:n ja NovaT-ehkäisykierukoiden käytöstä saatuihin kokemuksiin tuli selvästi esille Havaijilla lokakuun 10. ja 11. päivinä vuonna 1982 pidetyssä kansainvälisessä IUD-symposiumissa. Osanottajia oli 600 eri puolilta maailmaa. Professori Tapani Luukkainen esitti siellä tutkijaryhmässä
suoritetuissa kokeissa ja tutkimuksissa ehkäisinten käytöstä saatuja tutkimustuloksia, mm. kahden vuoden vertailevan tutkimuksen tulokset hormonia vapauttavan IUD:n ja NovaT:n välillä. Hän valaisi esitystään filmillä ehkäisykierukan IUD:n paikalleen asettamisesta. Mielenkiintoa herätti suomalaisten tutkijoiden esittämä suurempaan henkilöryhmään perustuva selvittely
hedelmällisyyden palautumisesta NovaT:n ja kupariT:n käytön jälkeen. Suomalaisen lääketieteellisen tutkijaryhmän työn tulokset herättivät symposiumissa yleistä huomiota huolellisella suunnittelullaan ja korkealla tasollaan.
Valitettavasti 1980-luvun alkupuolella ilmeni erinäisiä riidanaiheita NovaTehkäisinkierukan patenttiasioiden ympärillä. Myös eräässä viikkolehdessä oli
oikein tukivoimin lähdetty kamppailuun saman asian merkeissä. Tapasin The
Population Councilin presidentin Doctor George Zeidensteinen ja varapresidentin Doctor George Brownin syyskuun alussa 1982 Helsingissä päivällisten
yhteydessä. He olivat kiinnostuneita keskustelemaan Outokumpu Oy:n patentoiman hopeaydinlangan saamisesta laajempaan teolliseen käyttöön
Suomen ulkopuolella. Tuotannon lisäämisen merkeissä kävimme 16.9.1980
ulkoasiainministeriössä keskustelemassa NovaT:n levittämismahdollisuuksista kehitysapuohjelman puitteissa. Indonesian ja Intian osalta pyysimme
vielä erikoistietoja. Kiinnos-tusta oli, mutta uudet asiat ja ehdotukset vievät
aina oman aikansa virkakoneistossa. Kuten lehdistä on voitu lukea, ovat Huhtamäki-yhtymä ja Leiras olleet hyvinkin kiinnostuneita NovaT-ehkäisykierukan valmistuksen ja markkinoinnin saamisesta kokonaisuudessaan oman
yrityksensä piiriin. Kun suuren kaivos- ja metallurgisen yrityksen Outokummun kierukoiden tuotannon katsottiin olevan yritykselle hieman vieraan tuotannonalan, hyväksyttiin Outokumpu Oy:ssä Huhtamäki-yhtymän ostotarjous
kauppahinnasta, joka liikkui kymmenissä miljoonissa. Outokumpu Oy:ssä
käydessäni kuulin naurahduksen säestämänä huomautuksen kaupan tultua
tehdyksi: "Eihän tätä kauppaa voitu tehdä ennen kuin hallintoneuvoston
puheenjohtaja vaihtui" – siis vuoden 1983 jälkeen.
Professori Tapani Luukkaisen merkittävästä työstä Outokumpu Oy:n tuotanto-ohjelmaan kuuluvan kondunsisäisen ehkäisimen kehittämisessä myönsi Outokumpu Oy:n hallitus hänelle kokouksessaan 28.2.1982 tunnustuspalkkion. Samalla todettiin, että jatkossa yhtiö on edelleen valmis tukemaan vastaavaa korkeatasoista lääketieteellistä tutkimustyötä.
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Eläkejärjestelmä rasitteena
Eräs Outokumpu Oy:n tulevaa toimintaa ja kehitystä varjostava pilvi on hallintoneuvoston vuonna 1966 hyväksymä eläkejärjestelmä, joka rasittaa kohtuuttomasti yhtiön taloutta. Vuoden 1985 syksyllä olivat erimielisyydet henkilökunnan ja Outokumpu Oy:n asioista vastaavan johdon välillä eläkejärjestelmän johdosta tulehtuneet niin pitkälle, että työtaistelun välttämiseksi tarvittiin valtakunnansovittelijan Teuvo Kallion taitoa hyväksyttävän sovintoesityksen muovaamisessa. Se antoi neuvotteluihin tarvittavaa lisäaikaa selvityksen laatimiseen ja laskelmien tekoon elokuun loppuun v.1988 saakka.
Millainen sitten on tämä suurta valtionyhtiötä tulevina vuosina rasittava eläkejärjestelmä?
Kun vuonna 1966 tulin Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi, totesin heti alkuun, että hieman ennen tuloani samana vuonna maaliskuun 24.
päivänä oli yhtiössä tehty eläkesäätiöiden sääntöihin muutoksia, jotka takasivat oikeuden vanhuuseläkkeelle siirtymiseen 25 vuoden palvelusajan jälkeen. Eläkevuosien laskeminen aloitettiin Outokumpu Oy:ssä henkilön täytettyä 27 vuotta. Tämä merkitsi sitä, että henkilöllä oli oikeus siirtyä 50 %:n
eläkkeelle 52 vuoden iässä. Työntekijäin eläkesäätiöiden täysi vanhuuseläke
oli 60 % palkasta 30 vuoden palveluksen jälkeen. Olin yllättynyt kuultuani
tästä eläkejärjestelmästä, koska maassa yleisesti noudatettiin eläkkeelle siirtymisessä 65 vuoden ikärajaa. Täyteen eläkkeeseen edellytettiin 30 vuoden
palvelusaikaa. Keskustelin asiasta vuorineuvos Brykin kanssa, mutta sain sen
käsityksen, että juuri hän oli osaltaan vaikuttanut eläkejärjestelmään tehtyihin muutoksiin. Outokummun kaivos oli ollut kannattava ja koko yrityksen
talous oli vahvalla pohjalla. Kuparin maailmanmarkkinahinta oli korkea nykyiseen hintatasoon verrattuna eli noin kaksinkertainen.
Petri Bryk oli väkensä parasta ajatteleva pääjohtaja, joka tunsi hyvin syvällä
maan alla työskentelevien kaivosmiesten työolosuhteet. He olivat joutuneet
yleensä työkyvyttömyyseläkkeelle jo ennen vanhuuseläkeikäänsä. Ennen
vuoden 1966 päätöstä oli Outokumpu Oy:ssä kaksi eläkesäätiötä, työntekijäin
eläkesäätiö ja toimihenkilöiden eläkesäätiö, joilla oli erilaiset eläke-ehdot.
Työntekijäin eläkesäätiössä oli pakollinen vanhuuseläkeikä miehillä 65 vuotta ja naisilla 60 vuotta. Työntekijät voivat erillisellä sopimuksella päästä eläkkeelle jo 62-vuotiaana. Täysi eläke oli 50 % palkasta maanalaisessa kaivostyössä ja naisilla oli vastaavasti mahdollisuus eläkkeeseen 57-vuotiaina.
Maanalaisessa kaivostyössä saivat kaivosmiehet ja työnjohtajat laskea neljästä työvuodesta hyväkseen viisi eläkevuotta, joten eläkeiäksi heille tuli 60
vuotta. Toimihenkilöiden eläkekassaan kuuluvat voivat myös eri sopimuksella päästä vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Täyteen vanhuuseläkkeeseen,
joka oli 60 % palkasta, vaadittiin 30 vuoden palvelus. Vuorineuvos Brykin
alkuperäinen ajatus oli, että 25 vuoden palveluksen jälkeen olisi työntekijällä
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tai toimihenkilöllä palvelukseentuloiästä huolimatta eläke ollut palvelusvuosia vastaava ja täysi eläke 30 vuoden palveluksesta. Tämä olisi merkinnyt selvää eläkeiän alenemista ja eläke-ehtojen tarkistamista. Tästä ajatuksesta olikin luovuttava ja kustannusselvittelyssä aloitettiin palvelusvuosien laskeminen 27 vuoden iästä, jolloin eläkeiäksi tulisi 27+25 eli 52 vuotta. Eläke olisi
tällöin 50 % palkasta. Jotta Outokumpu Oy:n hallintoneuvostolle tehtävän
esityksen pohjaksi saataisiin laskelmia eläkekustannuksista ja niiden noususta, antoi pääjohtaja yhtiön sosiaalijohtajan, sosiaalineuvos, varatuomari
Paavo Turtolan tehtäväksi selvittelyjen ja laskelmien laatimisen vanhuuseläkkeelle siirtymisestä 25 palvelusvuoden jälkeen. Paavo Turtolan selvittelyn ja laskelmien mukaan toimihenkilöiden eläkemenot olivat vanhan eläkejärjestelmän mukaan 19,2 % palkoista ja uuden 28,9 % palkoista. Nousu oli
50,5 %. Työntekijäin eläkemenot olivat vanhan järjestelmän mukaan 16 %
palkoista ja uuden 28,9 % palkoista, nousu 80,6 %. Eläkemenojen nousuksi
arvioitiin yhteensä 70,2 %.
Edellä esitetyt selvittelyt olivat pohjana, kun Outokumpu Oy:n hallintoneuvosto kokouksessaan 3. päivänä maaliskuuta 1966 otti uudelleen käsiteltäväksi yhtiön eläkesäätiöitä koskevan asian. Sosiaalineuvos Paavo Turtola
esitteli asian oman selvittelynsä pohjalta. Hän totesi omassa ehdotuksessaan, että yhtiön eläkesäätiöiden piirissä eläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen palvelusvuosien määrä oli ollut toimihenkilöillä 24,8 vuotta ja työntekijöillä 22,9 vuotta. Työhöntulon keski-ikä on koko yhtiössä ollut noin 27
vuotta. Sosiaalisessa mielessä hän piti oikeana mahdollistaa eläkkeelle siirtyminen jo 25 palvelusvuoden jälkeen. Ehdotuksen mukaan palvelusvuosien
laskeminen aloitetaan työntekijän tultua 27 vuoden ikään. Turtola totesi esittelynsä yhteydessä eläkemenojen nousevan eläkeiän laskiessa. Hän oletti,
että 50 %:n eläkkeelle ei suuremmin siirrytä vielä 52 vuoden iässä vaan että
siirtyminen jakautuisi ikävuosien 55–65 välille, mikä tasaisi eläkemenoja.
Tältä pohjalta hän oli päätynyt esittelemään eläkemenojen nousun v. 1965
palkkamenojen perusteella noin 26 % vanhaan eläkejärjestelmään verrattuna. Eläkemenojen osuus koko palkkasummasta olisi tällöin 22,4 % palkoista.
Eräs huomattava parannus sisältyy Turtolan esittelyyn. "Kun ei ole mitään
perusteltua syytä pitää työntekijän täyttä vanhuuseläkettä pienempänä kuin
mitä se on toimihenkilöillä, niin esitämme, että työntekijäin täysimääräinen
vanhuuseläke nostettaisiin 60 %:iin palkoista."
Hallintoneuvostolle esiteltiin hyväksyttäväksi seuraavia muutoksia:
1) Oikeus vanhuuseläkkeeseen on 25 vuotta palveluksessa olleella. Eläke
on tällöin eläkevuosia vastaava. Täysi eläke on 30 palvelusvuoden jälkeen.
2) Eläkevuosia aletaan laskea palveluksessa olevan täytettyä 27 vuotta.
3) Eläkesäätiön piiriin kuuluvalla on täysi vanhuuseläke 60 % palkasta.
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Johtokunta oli yksimielisesti kannattanut ehdotuksen hyväksymistä. Hallintoneuvosto katsoi kuitenkin tarpeelliseksi keskustella asiasta vielä kauppa- ja
teollisuusministeri T.A. Wiherheimon kanssa. Ratkaisu saattaisi vaikuttaa
myös muiden kaivostoimintaa harjoittavien yhtiöiden asenteisiin ja ratkaisuihin. Johtokunta sai tehtäväkseen uuden eläkejärjestelmän saattamisen
kauppa- ja teollisuusministerin harkittavaksi. Asian käsittelyä siirrettiin.
Kauppa- ja teollisuusministeri T.A. Wiherheimolta saapui 15.3.1966 päivätty
vastauskirje, jossa hän katsoo, että työskentelyolosuhteet Outokumpu Oy:ssä
varsinkin kaivospuolella poikkeavat muihin teollisuuksiin verrattuina. Toisaalta eläkesäännösten pitää yhtiössä toimivien henkilöiden osalta olla yhtenäiset ja niiden muuttaminen on hallintoneuvostossa ratkaistava asia.
Outokumpu Oy:n hallintoneuvosto kokoontui ratkaisevaan kokoukseensa
24. maaliskuuta 1966. Käydyn keskustelun jälkeen se hyväksyi yksimielisesti sosiaalineuvos Paavo Turtolan edellisessä kokouksessa kirjallisessa muodossa jättämät eläkejärjestelmän muutokset. Hallintoneuvoston kokouksessa
toimi puheenjohtajana Emil Skog sekä varapuheenjohtajana Reino Lehto. Mukana olivat mm. seuraavat hallintoneuvoston jäsenet: Ahti Karjalainen, Erkki
Laurila, Olavi J. Mattila, Aarre Simonen sekä Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja V.J. Sukselainen ja toinen johtaja Aapo Sumu. Pääjohtaja Kauko Kaasilan
kanssa kävimme 1970-luvun puolivälin jälkipuoliskolla tiukkojen taloudellisten vuosien aikana monta keskustelua eläkekustannusten ja kattamattoman eläkevastuun noususta. Kaasila totesi nousevien kustannusten jo vaikuttavan taloudelliseen tulokseen ja sitä kautta yhtiön investointeihin varsinkin
tulevaisuutta ajatellen. Esitin eläkeiän nostamista uusille työntekijöille, mutta
sanoin myös, että Outokumpu Oy ei tule jatkossa pitkällekään selviytymään
ilman, että puutumme 1966 hyväksyttyyn eläkejärjestelmään. Kaasila ei antanut suoraa vastausta, vaan siirsi asian esille ottamista. 1970-luvun lopussa
tuli esille kysymys palvelukseen otettavien uusien työntekijäin eläkeiän korottamisesta ja asiasta tehtiin päätös Outokumpu Oy:n hallintoneuvostossa
yksimielisesti.
Seuraavassa ote toimihenkilöiden eläkesäätiön vuosikertomuksesta vuodelta 1981: "Eläkesäätiön sääntöihin suoritettiin pitkään vireillä ollut eläkkeellepääsyikää koskeva muutos, jolla pyritään hillitsemään eläkemenojen
kasvua. Sääntömuutoksen voimaantulon 9.4.1981 jälkeen yhtiön palvelukseen tulevat henkilöt voivat jäädä ns. palvelusvuosieläkkeelle aikaisintaan
60-vuotiaina edellyttäen, että heillä on vähintään 25 palvelusvuotta. Vastaava
ikä ennen muutosajankohtaa palvelukseen tulleilla on 52 vuotta. Sääntöjen
muutos ei kuitenkaan koske maanalaista kaivostyötä tekeviä henkilöitä."
Lähestyessäni 70 vuoden ikää olin jo v. 1980 ilmoittanut tämän kolmivuotiskauteni olevan viimeisen Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajana. 17 vuoden mukanaolo kehittyvän kaivostoimintaa ja metallurgista
teollisuutta harjoittavan valtionyhtiön hallintoneuvostossa varapuheenjohtajana ja 12 vuotta sen puheenjohtajana ovat olleet eräs elämäni vaiheiden
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mielenkiintoisimpia jaksoja. Avatessani hallintoneuvoston puheenjohtajana
viimeistä Outokumpu Oy:n yhtiökokousta 24.4.1983 lausuin puheeni yhteydessä eläkeasiasta seuraavaa:
”Yhtiön hallintoneuvoston vuonna 1966 tekemä päätös eläkesäätiöstä
osoittaa tässä vaiheessa eläkekustannusten kohoamisen muodostuvan vakavaksi ongelmaksi Outokumpu Oy:n toiminnalle ja kehitykselle. Kun TELeläkejärjestelmässä mukana olevien yritysten eläkekustannukset ovat noin
12 % palkoista, kohoavat kaikki eläkesäätiöiden kustannukset Outokumpu
Oy:ssä lähelle 50 %:a palkoista. Mikäli eläkesäätiöiden koko vastuuvajaus
vuosittain katettaisiin, nousisi siirto eläkesäätiölle yhteensä noin 340 miljoonaan markkaan. Kokonaiseläkevastuu nykyisen laskentatavan mukaisesti
oli tilikauden lopussa 1,6 miljardia markkaa, josta on katettu noin 800 miljoonaa markkaa vajauksen ollessa samaa suuruusluokkaa. Kuten muistetaan, tehtiin pari vuotta sitten Outokumpu Oy:n eläkesääntöihin ei-kaivostyössä olevia uusia työntekijöitä koskeva muutos. 50 %:n eläkkeeseen oikeuttavaa 52 vuoden ikäraja nostettiin 60 vuoteen. Voidaan kuitenkin kysyä,
oliko tämä toimenpide riittävä eläkekustannuksia ja yrityksen kehitystä ajatellen.
Eläkekustannukset eivät keskustelussa ole yksinomaan Outokumpu Oy:n
huolen aihe. Hiljattain todettiin Erno Paasilinnan televisio-ohjelmassa korkean asioita tuntevan viranomaisen mukana ollessa, että eläkekustannuksemme nykyisin ovat noin 17 miljardia markkaa vuodessa, mutta nousua
vuoteen 2010 mennessä nykytason mukaan yli 70 miljardiin markkaan vuodessa, mitä ei enää pystytä hoitamaan. Puuttuuko meiltä todellisuuden tajua,
voidaan hyvällä syyllä kysyä?”
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Jaloterästehdas Tornioon
Outokumpu Oy:n jaloterästehtaan vihkiäisissä 30.5.1977 pidin juhlapäivällisillä puheen, jossa totesin maamme valtiojohtoisen teollisuuden jälleen astuneen askeleen eteenpäin. Maaperästämme on kaivosteollisuus nostanut
tärkeitä malmeja, jotka nyt tullaan edelleen jalostamaan korkealuokkaisiksi
tuotteiksi ja kotimaan kulutuksen ohella viemään eri puolille maailmaa. Ennustin, että jaloteräksen ja siitä valmistettujen tuotteiden käyttö tulee laajenemaan jatkuvasti.
Muistutin mieliin, että Outokumpu Oy:n nimi on laajalti tunnettu energiaa
säästävien tuotantomenetelmien sekä metallurgisen teollisuuden laitteiden
kehittäjänä ja valmistajana. Norilskin kahden tuotantolinjan yli miljardin
markan sopimus suurkaupoista oli hiljattain allekirjoitettu. Jaloterästehtaan
rakentaminen perustuu siihen, että Outokumpu Oy:llä oli omasta takaa jaloteräksestä valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet, kromi ja nikkeli.
Tässä yhteydessä voimme viettää myös kromituotantomme 10-vuotisjuhlaa. Kemin kromimalmin löytyminen, kaivoksen avaaminen sekä ferrokromitehtaan rakentaminen ovat se ketju, joka on tehnyt mahdolliseksi jaloterästeollisuuden aikaansaamisen Suomeen.
Olisi väärin olla lähemmin kertomatta, miten sukeltaja Martti Matilainen
pitkäjännitteisen ja suunnitelmallisen toiminnan tuloksena löysi Kemin
kromimalmin vuonna 1959. Keväällä Vuoksenniska Oy:n kaivososaston päällikkö, diplomi-insinööri Kalervo Räisänen tarjosi sukeltaja Martti Matilaiselle töitä vedenalaisessa malminetsinnässä Jussarössä. Sopimus tehtiin Räisäsen ja Jussarön päällikön Arvo Teittisen kanssa ja Matilaisen kivitietoutta
alettiin laajentaa koulutuksella. Vedenalaisia kiviä tutkittaessa tuli Martti
Matilaiselle mieleen, että kotipuolessa voisi löytyä malmia, kuten Jussarössäkin. Veitsiluoto Oy:n makeavesikanava oli tuttu aikaisemmilta uinti- ja marjamatkoilta. Muistikuva kivistä osoittautuikin oikeaksi. Louhitusta kanavasta
löytyi Jussarön malmia muistuttavia kiviä. Näytteet pakettiin ja mukana
Jussaröhön ja sieltä edelleen Helsinkiin Vuoksenniska Oy:n laboratorioon
tutkittaviksi. Matilainen antoi avustavien tutkimusten perusteella valtakirjan
ja valtaus tehtiin. Syksyllä ja keväällä jatkettiin tutkimuksia. Keväällä tehtiin
uusi valtausvaraus ja vielä toinenkin, mutta mitään tutkijoita ei enää kuulunut. Tuntui siltä, kuin koko homma olisi rauennut.
Vuonna 1969 alkoi jaloterästehtaan esisuunnittelu ja kannattavuuden selvittely yhdessä englantilaisten asiantuntijoiden kanssa. Työ valmistui seuraavana vuonna. Siitä selvisi, että jo 50 000 tonnin vuosituotannolla tehtaasta saataisiin kannattava. Tehtaan tuotanto olisi suhteellisen pienillä investoinneilla edelleen nostettavissa kaksinkertaiseksi, jolloin kannattavuus paranisi huomattavasti.
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Rautaruukki Oy:n tuotua selvästi esille ajatuksensa kuumavalssatun ruostumattoman teräslevyn valmistamisesta tulevaisuudessa sovittiin, että Rautaruukki Oy:n tuotanto ja markkinointi rajoittuu yli 4,75 mm:n kuumavalssattuun karkeaan levyyn. Outokumpu hoitaa ohuemmat kuumavalssatut sekä
kaikki kylmävalssatut ruostumattomat terästuotteet. Suurimmaksi ruostumattomien terästuotteiden käyttäjäksi todettiin kemiallinen teollisuus sekä
puunjalostusteollisuus ja elintarviketeollisuus 38 %:n osuudella. Kotiteollisuuskoneet ja keittiökalusteet olivat toisella tilalla 36 %:n osuudella. Maailmassa valmistettiin ruostumatonta terästä tällöin vuodessa noin 3 1/2 miljoonaa tonnia ja sen suurimmat tuottajamaat olivat Japani ja Yhdysvallat.
Suomi oli ruostumattoman teräksen käyttäjänä vielä kehitysmaana 18 500
tonnin osuudella, mutta kulutuksen nousuvauhti oli hyvä.
Tutkimusten edetessä tiedettiin myös, että mellotuksen yhteydessä tuotantoprosessissa oli viime vuosina tullut käyttöön uusia tuotantomenetelmiä.
Eteen nousi myös eräs pulmakysymys. Torniossa valmistetun ferrokromin
kromipitoisuus oli 52 % ja hiilipitoisuus 8 %. Se oli pystyttävä muuttamaan
maailmanmarkkinoilla olevaa normaalituotetta vastaavaksi, joka sisälsi
kromia 65 % ja hiiltä vain 6 %. Tutkimus- ja kehitystyön tuloksena rakennettiin Tornioon laitos, jolla rautaa poistettiin raaka-aineesta. Tällöin sen
kromipitoisuus nousi.
Englantilaisten asiantuntijoiden kanssa suoritetun selvittelyn yhteydessä
tuli esille tehtaan sijoituspaikkana Outokumpu Oy:n Porissa oleva teollisuusalue. Esillä oli myös Tornio johtuen Kemin kaivoksesta ja Tornion ferrokromitehtaasta, jotka sijaitsevat sen läheisyydessä. Poriin alkuvaiheessa suunnitellun jaloterästehtaan kokonaisinvestointi olisi ollut noin 300 miljoona
markkaa. Tehtaalla olisi ollut työssä noin 1000 henkeä. Valmistumisajankohtana pidettiin loppuvuotta 1973.
Poria sijoituspaikkana perusteltiin:
1. Porin tehtaille on hankittava kuparimetallien valssausta varten
uusi kuumavalssi. Jaloterästehdas voisi myös käyttää tätä kuumavalssainta.
2. Työntekijöiden asuntokysymys on helpommin ratkaistavissa
Porissa.
3. Sijoittamalla uusi tehdas vanhojen tehtaiden yhteyteen voidaan
käyttää jo olemassa olevia tehdaspalveluita, esimerkiksi korjaamoita, hyväksi.
4. Tarvittava tutkimustoiminnan laajennus on jo otettu huomioon
Porin tehtailla metallurgista tutkimuslaitosta laajennettaessa.
Myös kemiallinen keskuslaboratorio sijaitsee Porissa.
5. Tuotteiden myyntivarastoja varten ei tarvittaisi erikoistiloja
Etelä-Suomessa.
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Edellä mainittujen etujen osalta laskettiin säästöjen olevan noin 60–70 miljoonaa markkaa silloisessa rahassa laskettuna. Kuljetuskustannuksissa todettiin myös valmiiden tuotteiden osalta tulevia säästöjä.
Harjavaltaan tulevan happitehtaan kohdalla oli kapasiteetissa otettu huomioon jaloterästehtaan tarvitsema happi ja argonkaasun tarve. Ammattimiehet ovat helpommin saatavissa Porista, missä perusjoukon voisi muodostaa
nykyisten tehtaiden ammattimiehistä.
Torniossa palkkakustannusten todettiin olevan noin 3 1/2 % korkeammat.
Markkina-alueen sijainti on edullisempi Porissa, kun otetaan huomioon sekä
viennin että kotimaan tarve. Vientiasiakkaiden palvelu voidaan myös hoitaa
paremmin Porista. Porin satama on avoinna ympäri vuoden.
Outokumpu Oy:n johtokunnan esityksestä hallintoneuvosto 18.11.1970
teki päätöksen jaloterästehtaan rakentamisesta Poriin. Sijoituspaikkaa valittaessa oli rinnalle tuotu myös Tornion nimi. Porin ratkaisu rakentui erikoisesti liiketaloudellisille perusteille. Ne olivat painaneet vaakakupissa
myös Outokumpu Oy:n oman johtokunnan esitystä hallintoneuvostolle
laadittaessa.
Tornion vaakakupissa painoivat vertailussa sijainti Pohjois-Suomessa eli
kehitysaluepoliittiset edut ja Pohjolan työllisyyskysymys. Marraskuussa tehdyn päätöksen jälkeen antoi valtioneuvosto Outokumpu Oy:n hallintoneuvostolle sijoituskysymyksen uudelleen selvitettäväksi. Vuorineuvos Bryk kävi
kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa keskusteluja asiasta ja tuloksena oli
kirjeellinen ilmoitus, että sijoituspaikkojen Porin ja Tornion väliset kustannuserot esitettäisiin kauppa- ja teollisuusministeriön taholta valtioneuvostolle tehtävässä esityksessä korvattaviksi Outokumpu Oy:lle. Jaloterästehtaan
rakentamiseen ja ferrokromitehtaan laajentamiseen tarvittaville ulkomaisille
luotoille myönnettäisiin kehitysalueluottolain perusteella valtion takaus.
Oli syntynyt kilpailuasetelma kahden sijoituspaikkakunnan Porin ja Tornion välille. Tornion etuna tuotiin esille:
1) Kehitysalueiden verohuojennuslain perusteella saatava veronsäästö.
2) Ferrokromisulaton ja terässulaton sijoittaminen lähekkäin saisi aikaan
säästöjä materiaalin käsittelyssä.
3) Pohjolan vaikea työllisyystilanne.

Näiden etujen kokonaisarvo jäi alle 30 miljoonan markan. Henkilökohtainen käsitykseni asioiden tässä vaiheessa oli se, että vuorineuvos Petri Bryk
oli voimiensa mukaan johtokuntaakin apuna käyttäen koettanut puolustaa ja
vahvistaa Poria sijoituspaikkaratkaisuna. Poliittisten voimien puuttuminen
asiaan tuntui kuitenkin kääntävän vaakaa Tornion puolelle. Tammikuun lo-
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pulla 1971 liikkeelle lasketut huhut terästehtaan rakentamisen lykkäämisestä tai sen jakamisesta osittain Poriin osittain Tornioon saivat nousemaan jälleen kansanliikkeen pohjoisessa. Sain henkilökohtaisesti Kemiin kokoontuneelta kansalaiskokoukselta seuraavan sisältöisen sähkösanoman:
”Valtioneuvoston periaatepäätös terästehtaan sijoittamisesta Tornioon on
Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston 9.2.1971 kokouksessaan toteutettava.
Edellisestä hallintoneuvoston kokouksesta tilanne on oleellisesti muuttunut,
valtioneuvoston päätös subventioista ja kehitysaluelakien suomat edut tehtaan sijoittamisesta Tornioon eivät horjuta yhtiön liiketaloudellisia näkökohtia. Suunniteltu tehdas kokonaisuudessaan sijoitettava Tornioon. Tehtaan
tarvitsemat pääraaka-aineet, energia ja työvoiman saanti on turvattu Lapissa.
Te kohdaltanne voitte toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöksen tehtaan
sijoittamisesta Tornioon. Kemissä 8.2.1971/Kansalaiskokous”
Lapin kansanedustajat korottivat myös äänensä. Esille tuotiin ajatusta, että
olisi kehittymässä arvovaltakysymys maan hallituksen ja Outokumpu Oy:n
välillä. Ihmeteltiin, miksi Outokumpu Oy:n johto vastustaa tehtaan rakentamista Tornioon, koska valtio on valmis korvaamaan kustannuserot Porin ja
Tornion välillä. Outokummun hallintoneuvosto kokoontui 2. päivänä helmikuuta 1971 kokoukseensa, jonka esityslistalla oli käsiteltävänä jaloterästehtaan sijoittaminen Tornioon ja siitä aiheutuvien lisäkustannusten korvaaminen.
Kauppa- ja teollisuusministeriö oli lähettänyt Outokumpu Oy:lle
30.12.1970 päivätyn kirjeen valtioneuvoston tekemästä periaatepäätöksestä, jolla korvattiin kustannuseroja Porin ja Tornion välillä, jos tehtaan
sijoituspaikaksi valitaan Tornio:
" – Valtio rahoittaa yhtiön henkilökuntaa varten tapahtuvaa asuntorakennustoimintaa 30 000 000 markan pitkäaikaisilla luotoilla.
– Outokumpu Oy:n jaloterästehtaan rakentamista varten ottamista enintään 270 000 000 markan luotoista hyväksytään 60 % 30.12.1969 annetun
kehitysalueluottolain tarkoittamiksi kehitysalueluotoiksi.
– Jaloterästehdasta ja ferrokromitehtaan laajennusta varten otettaville
enintään 300 000 000 markan luotoille myönnetään kehitysalueluottolain
perusteella valtion takaus.
Päätöksen tehdessään valtioneuvosto samalla toteaa, että se, millä tavalla
asuntorakennustoiminnan rahoitus tapahtuu, ratkaistaan sen jälkeen, kun on
päätetty, kenen toimesta ja missä muodossa rakennustoiminta toteutetaan
sekä että hyväksyttävien kehitysalueluottojen enimmäismäärää tullaan kysymykseen tulevina vuosina esittämään eduskunnalle siten korotettuna, etteivät Outokumpu Oy:n kehitysalueluotot tule vähentämään muille yrittäjille
hyväksyttävien kehitysalueluottojen määrää.”

235

Valitettavasti teollisuusministeri Kalervo Haapasalon kirjeessä käytettiin
kustannuseroista tuki-sanaa, jota käytettiin myös valtioneuvoston virallisessa periaatepäätöksessä jaloterästuotannon auttamisesta Tornioon rakennettavassa tehtaassa. Oli unohdettu se, että kysymyksessä oli kustannuserojen korvaaminen eikä tuki. Hallintoneuvoston jäsenille oli kokouskutsun yhteydessä asiaa selvitetty laajasti myös numeroiden valossa. Hallintoneuvosto keskusteli asiasta ja näkökannat tulivat eri puolilta valotetuiksi.
Päätökseksi tuli, että hallintoneuvosto antoi tehtäväksi johtokunnalle valmistella esillä oleva asia siten, että tehdas sijoitetaan Tornioon ottaen huomioon ne edellytykset, jotka valtioneuvosto on yhtiölle ilmoittanut. Valmistelutyö alkoi välittömästi päätöksen jälkeen. Jaloterästehtaan tekniikkaa, sijoituspaikkaa ja rahoitusta koskevat suunnitelmat valmistuivat vuoden 1973
alussa. Valtioneuvosto teki virallisen periaatepäätöksen 8.2.1973 jaloterästehtaan Tornioon sijoittamisesta johtuneista tukitoimista. Laki No 494 Outokumpu Oy:n Tornion jaloterästehtaan rakentamisen tukemisesta vahvistettiin 15.6.1973. Lisäksi valtioneuvosto voi vastavakuuksia vaatimatta antaa
valtion omavelkaisia takauksia Outokumpu Oy:n jaloterästehtaan rakentamiseen tarvittavien lainojen takuuksi. Kun tiesimme, ettei Outokumpu Oy:n
asiantuntijoiden teknillinen tietämys ollut riittävää eikä apua ollut kotimaasta saatavissa, tehtiin etsintäkierros maailmalla. Sen tu-loksena oli tieto siitä,
että japanilaiset olivat kehittäneet huipputekniikan tälläkin alalla. Pitkä matka ja kielivaikeudet vaikuttivat siihen, että know-how-sopimus tehtiin länsisaksalaisen Fried. Krupp Hüttenwerk AG:n kanssa. Krupp-yhtymä oli ollut
kehittämässä ja aloittamassa ruostumattoman teräksen valmistusta maailmassa, joten heillä oli pikäaikainen kokemus jaloteräksen valmistuksessa ja
tehtaiden suunnittelussa. Sovittiin, että Outokummun omat asiantuntijat
saavat Kruppilta jaloterästehtaan suunnittelussa ja rakentamisessa tarvittavaa teknillistä asiantuntija-apua. Lisäksi Krupp hoitaa henkilökunnan koulutusta ja sisäänajoa tehtaan käynnistyksen yhteydessä.
Tärkeä kohta oli se, jossa sovittiin vielä teknillisestä avusta määräajaksi
käynnin aikanakin. 50 000 tonnin vuosituotantoa varten ei hankittu kuumavalssia, vaan aihiot lähetetään Rautaruukki Oy:n Raahen tehtaalle kuumavalssattaviksi.
Kuten kerroin jaloterästeollisuuden huipputietoa on saatavilla Japanissa.
Näissä merkeissä matkustimme hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Pekka Tarjannne sekä toisen osakkeenomistajan edustaja
Jaakko Pajula yhdessä johtokunnan kanssa Japaniin 18.1.–30.1.1974. Matka
oli ennakkoon hyvin valmisteltu, sillä Outokummulla oli vuosikymmenien
takaiset suhteet Japanin kupariteollisuuteen. Tapasimme vanhoja ystäviä,
jotka olivat olleet yhdessä Jorma Honkasalon kanssa rakentamassa ja panemassa käyntiin Japanin kupariteollisuuden ensimmäistä liekkisulattoa
Ashiossa.

236

Matka Japaniin tapahtui Amsterdamin ja Kanadan kautta edelleen Tokioon,
jonne saavuimme lauantai-iltana. Suurlähettiläs Osmo Lares piti oikeana ajatusta, että Japanin jaloterästeollisuuden päättävän tason kanssa päästään
parhaiten yhteyteen vastaavan tason delegatiolla.
Maanantaina aamulla kävimme Furukawa Mining Co Ltd:n pääkonttorissa.
Yläkerran korkean johdon tiloissa tapasimme yhtiön presidentin Hyoji
Shimizun. Furukawa Maining osti ensimmäisen liekkisulaton vuonna 1954.
Ashion kuparisulatto käynnistettiin 1956. Kävimme Ashiossa toteamassa,
että sulatto oli kunnossa ja edelleen toiminnassa.
Keskustelu presidentti Shimizun kanssa sujui arvokkaissa ja ystävällisissä
merkeissä. Lyhyiden puheiden jälkeen ojensimme lahjamme ja keskustelimme uuden teollisuuslaitoksemme rakentamisesta. Tiistaina oli käynti Nippon
Mining Co:ssa ja Dowa Mining Co Ltd:ssa. Täällä tapasimme edelleen korkeimman johtotason edustajia. Dowa Miningin presidentti Dr Yoshitru Suzuk
johtajineen oli mukana keskustelussa. Dowa hankki Furukawan jälkeen myös
liekkisulaton Kasakaan. Se käynnistyi vuonna 1967. Dowa on sikäli erikoinen
sulatto Japanissa, että se saa pääosan raaka-aineistaan omista kaivoksista.
Keskiviikkona oli ohjelmassa Mitsui Mining Company, jonka presidentti
Shimpei Omoto oli henkilökohtaisesti mukana ystävällisessä hengessä käydyissä keskusteluissa. Iltapäivällä oli käynti Sumitomo Metal Mining Company:ssa, jonka puheenjohtaja Kenjiro Kawakam ja presidentti Akira Fujisaki
lausuivat ystävällisiä sanoja Outokumpu Oy:stä ja sen teknillisestä taidosta
eräänä maailman johtavana metallurgisen teollisuuden harjoittajana. Sumitomon Toyon kupariliekkisulatto käynnistyi keväällä 1971. Sulatto sijaitsee
Shikokui-saaren luonnonsuojelualueella. Erikoista painoa on pantu ympäristönsuojelulle. Sumitomon liekkisulatolla saadaan rikistä talteen 99 %. Tätä
heidän korkeat johtajansa pitivät saavutuksena ja korostivat erikoisesti myös
liekkisulatusmenetelmän etua juuri tässä suhteessa.
Tehdaskäyntejä suoritimme torstaina aamupäivällä Nippon Mining Companyn Kuramian metallitehtaaseen ja iltapäivällä Nippon Metal Industryn jaloterästehtaaseen Sagamiharassa. Ystävällisten tervehdysten ja puheiden jälkeen käydyt keskustelut osoittivat, että Outokumpu Oy:n korkean tason valtuuskunta oli onnistunut tehtävässään. Johtokunta jäi perehtymään uusien
tehdaskäyntien yhteydessä Japanin jaloterästeollisuuteen ja keskustelemaan
huippu know-how:ta koskevista kysymyksistä. Palasimme Tarjanteen ja
Pajulan kanssa Bangkokin ja Ateenan kautta takaisin Suomeen. Yhden lomapäivän vietimme Siamin lahdella. Pekka Tarjanne hankki sukellusvarusteet ja
kävi lähemmin tutustumassa vedenalaiseen maailmaan.
Kun Tornion jaloterästehdas valmistui ja lähti toimintaan, Kruppin johdon
huomiota herätti se, että Outokummun lopulliset ratkaisut poikkesivat eräiltä
kohdin alkuperäisistä suunnitelmista. Yhteys saksalaisen teräsjättiläisen
Kruppin kanssa kehittyi jaloterästehtaan suunnittelu- ja rakennusvaiheen
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aikana läheisten henkilökohtaisten yhteyksien kautta tuloksia tuottavaksi.
Saimme pääjohtaja Kauko Kaasilan kanssa kutsun Kruppin metsästysmajalle
Itävallan Gerlosin metsästysalueella. Ylhäällä alpeilla metsästettiin saksanhirviä ja gemssejä. Metsästysmatkoilla 1,5–1,8 kilometrin korkeudessa saatoimme kiikareilla nähdä ylhäällä huippujen tuntumassa myös suurisarvisia
alppikauriita, joita metsästysseuran toimesta oli koreilla kannettu muualta
ylös alpeille sukupuuttoon kuollutta kantaa henkiin herättämään.
Unohtumattoman metsästysmatkan jälkeen kutsuimme Kruppin hallintoneuvoston puheenjohtajan Berthol Beitzin ja tohtori Robert Mintropin lokakuussa hirvijahtiin Pyhäsalmen kaivoksen hirvimaille. Majoitus oli vanhassa
hyvällä maulla kunnostetussa kievarissa, jonka yhteyteen oli rakennettu suomalainen sauna. Hirvijahdin jälkeen oli tarkoitus jatkaa matkaa Tornioon ja
tutustua vastavalmistuneeseen jaloterästehtaaseen. Olin aikaisemmin ollut
yhteydessä pääministeri Kalevi Sorsan kanssa chileläisen kaivosmiehen
asiassa. Tiedustelin häneltä samalla mahdollisuutta osallistua 16.11.1974
Pyhäsalmen kaivoksella järjestettävään hirvijahtiin. Kerroin, että tarkoituksena oli saada Krupp-konsernin hallintoneuvoston puheenjohtaja, innokas
metsämies Berthol Beitz mukaan jahtiin. Hän tulisi Suomeen tutustumaan
Outokumpu Oy:n Tornioon rakennettavaan jaloterästehtaaseen, jota suunniteltaessa Krupp oli toiminut asiantuntijana. Pääministeri Sorsa sanoi mielellään tapaavansa vanhan tuttavansa Berthold Beitzin ja lupautui tulemaan
Pyhäsalmelle ehdotettuna ajankohtana. Kruppin hallintoneuvoston puheenjohtajalle osoitetussa kutsukirjeessä esitimme Suomen käyntiä 15.11.–
18.11.1974 välisenä aikana, jolloin Tornion tehdaskäynti voitaisiin yhdistää
hirvijahtiin Pyhäsalmen kaivoksen maastossa. Mainitsin myös pääministeri
Kalevi Sorsan osallistumisesta hirviseurueeseen.
Vastauskirjeessään, joka oli päivätty 28.10.1974, Beitz kiitti kutsusta ja ilmoitti saapuvansa esitettynä ajankohtana Suomeen. Samalla hän lausui ilonsa vanhan tuttavansa, pääministeri Kalevi Sorsan tapaamisesta. Berthold
Beitzin Suomessa käynnin huomioi myös lehdistö. Helsingin Sanomat kirjoitti
16.11:
"Krupp-yhtymän pääjohtaja Suomessa
Euroopan suurimpiin kuuluvan Krupp-yhtymän pääjohtaja Berthold Beitz
on saapunut Suomeen Outokummun vieraaksi "aivan tavallisena turistina vähän lomailemaan". Merkittävän turistin vapaa-ajan ohjelmaan arveltiin Outokummusta kuuluvan ehkä tutustuminen Tornion jaloterästehtaaseen ja muihin lomakohteisiin. Joulukuussa maahan saapuu Saksan Liittotasavallasta
virallinen delegaatio kauppoja hieromaan ja mukana on myös pääjohtaja
Beitz."
Matkan jälkeen 19.11. seuraavaa:
"Krupp ja Outokumpu laajentavat pitkäaikaista yhteistyötä. Länsisaksalainen Krupp-yhtymä ja suomalainen Outokumpu Oy ovat neuvotelleet pitkäai-
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kaisesta lukuisille aloille ulottuvasta yhteistyöstä Kruppin pääjohtajan
Berthold Beitzin Suomen-vierailun aikana. Outokummun mukaan yhteistyö
ulottuu vuoteen 1980 saakka. Yhtiöillä on jo aikaisemmin ollut konsultointiyhteistyötä, joka nyt laajennetaan myös muiden alojen keskinäiseksi yhteistyöksi. Outokummun valtteina ovat yhtiön saavutukset kuparituotannon
kehittämisessä.
Pääjohtaja Beitz kävi suomalaisine isäntineen Torniossa tutustumassa
siellä olevaan jaloterästehtaaseen. Lisäksi hän kävi Outokummun Pyhäsalmella olevalla kaivoksella, joka kuuluu maailman nykyaikaisimpiin tietokoneohjattuine rikastusvaiheineen. Perjantaina Pyhäsalmelle suuntautuneella
matkalla oli mukana myös pääministeri Kalevi Sorsa."
Kun hirvijahti aamulla alkoi, tuli pääministeri Sorsa myös mukaan, mutta
aseettomana miehenä. Hän kulki Berthold Beitzin kanssa etujoukossa, kun
aamuhämärissä kuljimme monilankaisen piikkilanka-aidan vierustaa eteenpäin. Yhtäkkiä Sorsa kumartui ja nosti maasta mustan teerikukon. Lähellä
olevat hämmästyivät – mies ilman asetta oli saanut ensimmäisen saaliin. Lintu oli juuri ennen tuloamme ilmeisesti lentänyt piikkilankoihin ja pudonnut
hengettömänä lumeen, koska se oli vielä lämmin. Tästä riitti metsästysjutun
aihetta alkuun. Hirvijahdin edistyessä jutut vielä paranivat.
Ensimmäisen päivän jahdissa kaatoi hirven kaivosmies Venäläinen.
Berthold Beitzilla oli aseenkantoluvan mukaan 16 erilaista metsästysasetta.
Mukana oli lähinnä norsupyssyä muistuttava kolmipiippuinen ase. Hänen
pyyntipaikalleen ei hirviä tullut, mutta yksi kaato oli joka tapauksessa saatu
ensimmäisenä päivänä. Seuraavana päivänäkään ei onni suosinut vierastamme, mutta sitä enemmän kaivosmies Venäläistä, joka yhdellä laukauksella sai
kaksi hirveä. No, tosiasiassahan hän ampui passipaikkansa eteen tulleesta 4–
5 hirven ryhmästä etualalla olevaa uroshirveä. Luoti osui etuosaan, meni läpi
ja katkaisi vielä takana olevan hirven jalan. Hirvi oli lopetettava. Innokas metsämies Berthold Beitz pyysi nähdä aseen, jolla Venäläinen oli tarkkuusammuntansa metsämiehenä suorittanut. Aikansa esteltyään Venäläinen toi pyssynsä nähtäväksi. Se oli vanha sota-ajan ase, johon piippukin oli uusittu.
"Kyllä se näyttää enemmän miehen taidosta riippuvan kuin aseesta", totesi
Berthold Beitz naureskellen ja omaa huippuluokan asettaan näyttäen.
Toisen päivän puolivälissä alkoi räntäsade. Kauko Kaasila sanoi lähtevänsä
ampumaan vieraalle latvalinnun ja kehoitti meitä, Beitzia ja minua pitämään
sadetta metsästysseuran miesten lähistölle rakentamassa laavussa. Laavu
löytyikin ja sen edessä paloi mukavasti laavuun lämpöä antava rakovalkea.
Vääntäydyimme laavun havuille ja tunsimme olomme mukavaksi. Lumen hiljalleen putoillessa ja rakovalkean liekkien nuoleskellessa pyöreän kelopuun
kylkeä alkoi juttu luistaa.
Berthold Beitz kertoi siinä lepäillessämme tarinan, josta olin lukenut ylimalkaisesti uutisia lehdistä. Hän kertoi, miten hän kahden kesken Persian
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shaahin kanssa teki kaupat neljänneksestä eli tarkkaan sanoen 25,1 %:sta
Kruppin holding -yhtiön osakkeista yli 500 miljoonan Saksan markan hinnasta. Holding-yhtiö valvoi noin 130 yhtiötä, jotka olivat osa Essenissä sijaitsevasta konealan suuryrityksestä. Niiden vuosimyynti nousi 10 000 miljoonaan Saksan markkaan. Tämä ostamansa 25,1 %:n osuus antoi Persian shaahille "määrävähemmistön" ja oikeuden osallistua edustajansa kautta aktiivisesti Kruppin tulevaa toimintapolitiikkaa koskeviin päätöksiin. Muutamia
kuukausia kaupanteon jälkeen kuoli Alfried Krupp von Bohlen und Halbach.
Bonnin hallitus puuttui asiaan ennen kuolemaa ja pakotti Kruppin perheunionin muutettavaksi osakeyhtiöksi, jonka osakepääomana olivat Kruppsäätiön varat. Krupp-konsernin toiminnan tappiollisuudesta oltiin tietoisia ja
asiantuntijoiden mukaan shaahi maksoikin 175 miljoonan osakkeen määrästä kolminkertaisen hinnan. Beitzin tekemää osakekauppaa pidettiin loistokauppana.
Miten oli mahdollista, että yksi mies, Berthold Beitz, saattoi tehdä osakekaupan, josta vasta hänen palattuaan Saksaan annettiin julkinen informaatio
lehdistölle. Beitz oli noussut urallaan sodan jälkeisenä aikana vakuutusjohtajan tehtävistä brittiläisellä alueella. Krupp-konsernin päämies oli tuomittu
sotarikollisena vankeuteen ja päässyt juuri masentuneena vankilasta, kun
Berthold Beitz tapasi hänet ja tarjosi palveluksiaan. Sympaattisena ja palveluksiin valmiina henkilönä Berthold Beitz saavutti Kruppin päämiehen luottamuksen ja hänestä tehtiin imperiumin uskottu mies. Hänestä tuli jo 40-vuotiaana Krupp-konsernin pääjohtaja. Hallituksen puheenjohtajana toimi
Alfried Krupp.
Beitz onnistui tehtävissään. Krupp-konserni nousi jaloilleen sodan jälkeen.
Hän haki suuria tilauksia ulkomaanmatkoillaan eri tehtaille. Tilausten saantiin vaikuttivat usein Beitzin henkilökohtaiset ystävyyssuhteet ja sodan aikana luodut henkilöyhteydet. Berthold Beitzista tuli myöhemmin Krupp-säätiön
puheenjohtaja. Säätiöllä oli huomattava osakkeenomistus Alfried Krupp
GmbH:ssa. Kyselin shaahin kanssa käydyistä neuvotteluista ja Beitz kertoi,
että hänellä oli valtuudet kaupan tekemiseen. Persian shaahi tuntui olevan
halukas ostaja, joten kaupanteko eteni hyvässä järjestyksessä.
Metsästysseuran miehet toivat kuumaa hernekeittoa ja lohivoileipiä laavuun ja lämmin keitto maistui jutun lomassa. Kaasila palasi teeri mukanaan
ja räntäsateessa lähdimme kävelemään autolle ja edelleen majapaikkaamme
vanhaan kievariin. Tornioon saavuimme illalla 17.11. ja seuraavana päivänä
tutustuimme jaloterästehtaaseen. Suurella mielenkiinnolla tutkivat jaloteräksen valmistukseen suurissa tehdaslaitoksissa tutustuneet asiantuntijat uuden
tehtaan valmistusprosessia. Keskusteluissa tuli esille ajatus mahdollisesta
yhteistyöstä tällä alalla. Vieraiden kotimatka tapahtui lentäen Kemistä Helsingin kautta.
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Sain Berthold Beitzilta 25.11.1974 päivätyn kiitoskirjeen, jonka mukana oli
Kruppin vuoden 1973 vuosikertomuksia ja esittelylehtisiä eri tehtaista. Tohtori Robert Mintrop lähetti myös 21.11.1974 päivätyn kiitoskirjeen:
"Palattuani Suomesta haluaisin kiittää Teitä herra Beitzin ja myös omasta
puolestani sydämellisesti Teidän ja herra Kaasilan maassanne meille osoittamasta äärettömästä vieraanvaraisuudesta. Olen kirjoittanut herra Kaasilalle
ja kiittänyt häntä puolestamme tehdyistä järjestelyistä, mielenkiintoisista
keskusteluista ministeriöiden ja talouselämän johtavien henkilöiden kanssa
Helsingissä perjantaina 15.11. ja metsästyspäivistä Pyhäsalmen seudulla,
jotka tulevat mielessämme säilymään unohtumattomina sekä tutustumisesta
ferrokromitehtaaseen Torniossa ja tulevan suuren jaloteräskeskuksen rakennuspaikkaan Torniossa."
Toukokuun 30. päivänä 1977 pidettiin jaloterästehtaan vihkiäiset. Tasavallan presidentti kunnioitti niitä läsnäolollaan. Vihkiäisjuhla pidettiin päivällä ja sen jälkeen oli kutsuvierailla tilaisuus tutustua uuteen jaloterästehtaaseen. Illalla pidettiin juhlapäivälliset, joilla pitämässäni juhlapuheessa totesin kysymyksessä olevan suurimman yhdellä kertaa toteutetun investoinnin Outokumpu Oy:n historiassa. Suomi on tällä hetkellä jaloteräksen tuoja,
Tornion tehtaan alettua toimintansa siirrymme viejien joukkoon. Totesin
puheessani: Vientimahdollisuuksiin luotimme korkean laatumme ja jaloteräksen puhtauden perusteella.
Puheen loppuosassa palautin mieleen seuraavat seikat: "Jaloterästehtaan
vihkimisen yhteydessä tulee mieleen se, mitä sanotaan hallituksen esityksessä eduskunnalle jaloterästehtaan tukitoimenpiteistä: Vaikka hankkeen
liiketaloudellinen tuotto saattaa ainakin 10 ensimmäisen vuoden aikana jäädä vähäiseksi, on hankkeella eräitä huomattavia yleisiä etuja. Jaloterästehtaalla saavutetaan omavaraisuus tällä teollisuuden tärkeällä alalla, jolla kulutus ilmeisesti kasvaa. Todettakoon nimenomaan, että yhtiön omien raakaaineiden osuus valmiin tuotteen hinnasta on noin 30 % ja kaikista raakaainekustannuksista noin 90 %."
Tehtaan taloudellisen tuloksen muodostuminen alkoi alkuvuosien jälkeen
näyttää lupaavalta. Siksi olikin yllättävää lukea Uuden Suomen numerosta
8.9.1978 Suomen Pankin pääjohtajan Mauno Koiviston haastattelu, joka
koski myös Outokumpu Oy:n uusinta teollisuuslaitosta, jaloterästehdasta.
"Koiviston mylly pyörii: Tornion terästehdas rasitti mielenrauhaani.
– Valtion suruttomalla varojen käytöllä Outokummun jaloterästehdashanke ja samalla Outokumpu nostettiin kuiville, mikä silloin ankarasti rasitti
minun mieltäni, toteaa Mauno Koivisto pian ilmestyvässä teoksessaan
"Väärää politiikkaa". Koiviston mylly on viime päivinä pyörinyt vinhaan. Tällä
kertaa kirjan katkelmia on julkaissut ennakkoon Suomen Kuvalehti, jonka
uusimmassa numerossa julkaistuissa katkelmissa Koivisto mm. arvostelee
kovin sanoin eräitä tämän vuosikymmenen suuria investointeja."
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Haastattelussa sanotaan myöhemmin:
"Terästehdas hataralla pohjalla.
Koivistolta saa kovasanaista kritiikkiä mm. Outokummun Tornioon rakentama jaloterästehdas. Koiviston mukaan tehdasta koskevat suunnitelmat oli
ilmeisesti alun alkaen rakennettu erittäin hataralle pohjalle. Koiviston mukaan sen jälkeen, kun poliittiset voimat olivat tarttuneet jaloteräshankkeeseen, ei se Outokummun mielestä kannattanut enää sen paremmin Porissa
kuin Torniossakaan, minne se sitten suurella valtion tuella rakennettiin."
On myönnettävä, että jo jaloterästehdasratkaisun yhteydessä kuulin
Koivistolta kritiikkiä suuren investoinnin johdosta, mutta teollisuusmiehenä
näin omaan raaka-ainepohjaan nojaavan jaloterästehtaan kehityksen Outokumpu Oy:n laitoksena olevan varmalla pohjalla. Kiireestä johtuen ei ehkä
ollut ilmennyt tilaisuutta antaa Koivistolle yksityiskohtaisempaa informaatiota Tornion tehtaan suunnittelusta ja kannattavuuslaskelmien perusteellisesta valmistelusta. Tämän jälkeen olemme nykyisen Tasavallan presidentti
Mauno Koiviston kanssa tutustuneet Outokumpu Oy:n laitoksiin, myös jaloterästehtaaseen. Häneltä kuulemani lausunnot ovat olleet myönteisiä, joten
oletan ajatusten jaloterästehtaasta muuttuneen.
Viimeksi joulukuun alkupäivinä 1986 tavatessamme lausui Outokumpu
Oy:n toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja Pertti Voutilainen hymy
huulessa: "Jaloterästehtaamme on tänä päivänä Outokumpu Oy:n tuki tuloksenteossa. Tehtaan tuotanto on nyt laajennusten jälkeen kohotettu 140 000
tonniin. Oman kuumavalssin tilaus on tehty, joten jaloteräsaihioiden kuumavalssaus voidaan sen tultua paikalleen asennetuksi suorittaa Torniossa. Jaloteräksen tuotannosta suuntautuu yli 80 % vientiin.” Outokummulla alkaa vähitellen jaloterästen valmistajana olla sama maine kuin kuparimarkkinoilla.
Siellä Outokummun kupari tunnetaan maailman puhtaimpana kuparina eli
neljän yhdeksikön kuparina. Sen puhtausaste on nimittäin 99,9999.
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Jaloterästehtaan peruskiven muuraus 26.9.1974 Torniossa.
Tasavallan presidentti Urho Kekkonen edessä. Hänen takanaan vasemmalta oikealle pääministeri Kalevi Sorsa, Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Olavi Salonen, Lapin läänin maaherra Asko Oinas, professori Erkki Pystynen,
yli-insinööri Pentti Rautimo, vuorineuvos Jorma Honkasalo, vuorineuvos Fredrik
Castrén, SAK:n puheenjohtaja Niilo Hämäläinen, eduskunnan puhemies Veikko
Helle sekä kansanedustaja Paavo Aitio.
Kuva Olavi Salosen yksityisarkisto/Kainulaisen Kuvaamo/Kuva Studio Eija I.
Tornio.

243

Sopimus Kemiran kanssa irtisanotaan
Outokummun malmien etsinnän ja kaivostoiminnan historiassa tunnetaan
Outokummun kaivoksen sekä historiallisen Orijärven kaivoksen lisäksi nimet
Ylöjärvi, Aijala, Keretti, Vihanti, Kotalahti, Pyhäsalmi, Virtasalmi, Kemi, Hitura, Vuonos, Hammaslahti, Vammala ja Enonkoski. Huomattava osa näistä kaivoksista, jotka ovat yhteensä tuottaneet malmia pitkälti yli 100 miljoonaa
tonnia, on jo lopettanut toimintansa. Lupaavimpia niistä ovat nykyisin Kemin
kromikaivos sekä Pyhäsalmen sinkki- ja kuparikaivos. Enonkoski aloitti
toimintansa viimeisenä vuonna 1981.
Outokumpu Oy:llä on oma merkityksensä useiden maamme metalliteollisuuden haarojen kehitykselle. Se on ollut osa siitä vahvasta pohjasta, jolle
monipuolinen ja kilpailukykyinen metalliteollisuutemme on voinut rakentaa. Outokummun kaivosten malmi teki mahdolliseksi mm. valmistaa rikkihappoa, tuota kemianteollisuudelle niin tärkeää raaka-ainetta myös Suomessa. Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston ensimmäinen puheenjohtaja vuorineuvos Gustaf Hackzell oli rikkihappo- ja superfosfaattitehtaan (Rikkihappo
Oy:n) toimitusjohtaja. Hän sai aikaan ainutlaatuisen ratkaisun maailman metallurgisessa teollisuudessa. Yleensä metallurgisissa tehtaissa rikkiä sisältävät jätekaasut muutetaan omassa jalostuslaitoksessa rikiksi. Tällöin tiedetään tarkoin, minkä suuruinen kapasiteetti jätekaasujen jalostamisessa rikiksi tarvitaan. Metallurgisen tehtaan prosessin pysäyttäminen siksi, ettei kaasujen käsittelyssä ole riittävää kapasiteettia, maksaa paljon rahaa tehtaalle.
Toisaalta taas metallurgisen prosessin käyttäminen ja kaasujen laskeminen
taivaan tuuliin aiheuttaa ikäviä haittoja kasvustolle ja ympäristön asukkaille.
Suomessa Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja löi lukkoon
päätöksen, jonka mukaan yhtiön vastuu päättyi oman metallurgisen prosessin jälkeen ja kaasut siirtyivät toisen valtionyhtiön rikkihappo- ja superfosfaattitehtaan (Rikkihappo Oy:n) vastuulle ja edelleen rikiksi jalostettaviksi.
Alkuvuosina ei näistä rikkiä sisältäneistä kaasuista maksettu mitään hintaa
Outokumpu Oy:lle. Myöhemmin tilanne muuttui, mutta hinta oli silloinkin
vain kolmannes rikin vastaavasta hinnasta. Tuntien oman kapasiteettinsa
suuruuden Outokumpu Oy allekirjoitti Rikkihappo Oy:n kanssa sopimuksen
siitä, minkä maksimimäärän kaasuja vastaanottavan tehtaan tulee pystyä
koneistollaan käsittelemään. Harjavallan kohdalta oli määrä 1970–1980 lukujen vaihteessa rikiksi muutettuna 135 miljoonaa kiloa rikkiä vuodessa.
Juuri Harjavallassa jouduttiin tähän yhteistoimintaan ja siitä laadittuun sopimukseen puuttumaan. Jo pidempään oli tehdasalueella ja sen läheisyydessä kasvillisuus alkanut kärsiä ilmaan päässeistä prosessin jätekaasuista.
Katseet kohdistuivat Outokumpu Oy:hyn, jonka metallurginen tehdas käsitteli rikasteita Harjavallassa. Valitettavasti ei yleisessä tietoudessa tällöin ollut
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sitä tosiasiaa, että Kemira Oy:n tehtävänä oli jätekaasujen vastaanottaminen
ja rikin poistaminen niistä. Harjavallan metallurgiseen tehtaaseen ja liekkisulatusmenetelmään perehtyessäni sain useassa yhteydessä kuulla paikallisjotaja Saarisen huolestuneena antamia selostuksia Rikkihappo Oy:n ja Typpi
Oy:n Rikkihappo Oy:n fuusion jälkeen muodostetun Kemira Oy:n kanssa syntyneistä vaikeuksista. Kun kaasujen vastaanottokapasiteetti ei ollut riittävä,
jouduttiin metallurgisen tehtaan prosessi pysäyttämään, mistä aiheutui jatkuvasti taloudellisia menetyksiä Outokumpu Oy:lle. Silmien eteen nousi kuva
Typpi Oy:n aiheuttamista ympäristöhaitoista Oulun kaupungin laitamilla.
Typpi Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajana jouduin tällöin puuttumaan
asiaan, vaikkakaan en ollut pienimmässäkään määrin syynä siihen, että Typpi
Oy:n kaltainen kemiallinen teollisuus oli sijoitettu aivan kaupungin laitaalueelle.
Eduskunnan varapuhemiehenä toimineen Pirkko Työläjärven puuttuminen
Harjavallan saastekysymykseen pani liikkeelle toimenpiteiden sarjan, joka
auttoi tilanteen selvittelyä. Sain Pirkko Työläjärveltä Harjavallan sosiaalidemokraattisen järjestön laatiman muistion Harjavallan suurten valtionyhtiöiden paikkakunnalle ja sen asukkaille aiheuttamista haitoista ja vahingoista.
Pirkko Työläjärvi korosti erikoisesti asian vakavuutta ja ymmärsin, että ellei
jatkuvien selitysten sijasta lopultakin jotakin tilannetta korjaavaa ala tapahtua, ryhdytään jatkotoimenpiteisiin paikkakunnan väen taholta. Otin asian
esille Outokumpu Oy:n johdon kanssa ja korostin Harjavallan paikallisjohdon
asiasta antamia selontekoja ja raportteja. Kehotin tässä vaiheessa ottamaan
esille kysymyksen vuonna 1972 tehdyn sopimuksen noudattamisesta neuvottelussa Kemira Oy:n ylemmän johdon kanssa.
Neuvotteluja käytiin, mutta niiden tulokset olivat ympäripyöreitä. Kemiran
taholta kiellettiin rikkomukset ja pääjohtaja Pessin kerrottiin olleen täysin
tietämättömän Harjavallassa vuosia jatkuneesta vakavasta ja vahinkoja tuottaneesta saastetilanteesta. Keskustelimme asiasta myös Outokumpu Oy:n
hallintoneuvostossa. Lisäksi olin aika ajoin henkilökohtaisesti yhteydessä
paikallisjohtaja Saariseen, joka totesi tuotantohäiriöiden aiheuttaneen kymmenien miljoonien menetykset Outokumpu Oy:Ile. Mielessäni kypsyi selvän
toiminnan linja. Vuonna 1972 tehty sopimus täydennyksineen olisi sanottava
irti. Kun sopimuksen vastapuoli näkisi, että asia on todella vakava, uskoin
neuvottelupohjan muodostuvan korjauksiin ja myönteisiin tuloksiin johtavaksi.
Saamani raportin mukaan Kemira Oy:n kapasiteetti rikkipitoisten kaasujen
vastaanotossa ja jalostamisessa rikiksi ei ollut sopimusta vastaava eli 135
miljoonaa kiloa rikkiä vuodessa, vaan se liikkui jossakin 100 miljoonan kilon
tuntumissa. Vastaväitteitä ja puolusteluita oli esitetty ja eräänä perusteena
sille, ettei kaikkia Outokumpu Oy:n metallurgisista tehtaista tulevia rikkipitoisia kaasuja pystytty käsittelemään oli se, että kaasujen määrä ja laatu
vaih-telivat. Vaihtelumahdollisuuksista oli ollut tietoa jo aikaisemmin. Mm.
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tätä silmällä pitäen oli rikkipitoisesta kaasusta valmistetusta rikistä peritty
hintaa vain kolmannes normaalista rikin hinnasta. Rikkihappo Oy oli vuosien
aikana saanut vuosittain 50–80 miljoonaa kiloa rikkiä 1/3-hinnalla raakaaineekseen. Loppuosa 2/3 oli jäänyt vahvistamaan yrityksen tulosta.
Neuvottelut jumiutuivat Kemira Oy:n jäykistä asenteista johtuen. Näin ollen
jäi ainoaksi mahdollisuudeksi vuoden 1972 tehdyn sopimuksen tekstissä
mainittu tapa erimielisyyksien ratkaisemiseksi välimiesmenettelyllä. Tiedustelin toimitusjohtaja Pertti Voutilaiselta, oliko molempien valtionyhtiöiden
pääosakkeenomistaja kauppa- ja teollisuusministeriö tietoinen erimielisyyksistä ja siitä, mihin jyrkkä asenne oli johtamassa. Sain myöntävän vastauksen.
Omassa mielessäni ihmettelin, miksi osakkeidenomistaja ei puutu asiaan ja
ratkaise tilannetta, kun tiedossa on miten vastaavan metallurgisen teollisuuden rikkipitoisten kaasujen jatkokäsittely tapahtuu muualla maailmassa.
Välimiesoikeuden kokoonpanosta pääsivät yhtiöt yksimielisyyteen. Kokoonpanoksi valittiin seuraavat henkilöt:
Professori Esko Hoppu, puheenjohtaja
Professori Erkki Aurejärvi
Oikeusneuvos Eero Takala
Diplomi-insinööri Krister Brommels
Diplomi-insinööri Nils Gripenberg

Kaikkien välimiesten suostuttua tehtävään, yhtiöt allekirjoittivat seuraavan
välityssopimuksen:
"Allekirjoittaneet yhtiöt Outokumpu Oy ja Kemira Oy ovat 3.2.1972 sopineet rikkidioksidipitoisten kaasujen toimituksista mm. Harjavallassa. Sopimuksen 13 kohdan mukaan sopimuksen aiheuttamat erimielisyydet, joista ei
voida päästä yhteisymmärrykseen keskinäisissä neuvotteluissa, ratkaistaan
välimiesmenettelyllä tai jos toinen osapuoli niin vaatii, Helsingin raastuvanoikeudessa. Outokumpu Oy on ilmoittanut tulevansa vaatimaan korvausta
Kemira Oy:ltä sen johdosta, ettei Kemira Oy Outokumpu Oy:n mielestä ole
vastaanottanut Harjavallassa rikkiä sopimuksen edellyttämällä tavalla. Tämän jälkeen Kemira Oy on ilmoittanut tulevansa vaatimaan Outokumpu
Oy:ltä korvausta siitä, ettei se Kemira Oy:n mielestä ole toimittanut rikkiä sopimuksen edellyttämällä tavalla ja on antamillaan ilmoituksilla johtanut Kemira Oy:tä harhaan. Osapuolet eivät ole neuvotteluissa voineet löytää yhteisymmärrystä. Yksimielisyyden lopuksi ratkaisemiseksi on sovittu seuraavan
välimiesoikeuden asettamisesta. [...]"
Outokumpu Oy esitti asiasta haasteensa 30.3.1984 selostuksineen, sopimuskirjoineen ja asiaan liittyvine muistioineen sekä vahinkoja koskevine
selvityksineen. Kanteessa mainitaan seuraavaa:
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"Outokumpu Oy:n kupari-nikkelituotannon raaka-aineena on kotimainen ja
ulkomainen rikaste, joka sulatetaan liekkisulatusmenetelmällä liekkisulatusuunissa. Rikaste sulatetaan polttamalla siinä itsessään olevaa rikkiä ja rautaa.
Koska rikasteessa ei ole omaa polttoarvoa riittävästi, liekkisulatusuunissa
joudutaan käyttämään lisäpolttoaineena öljyä. Lisäpolttoaineen tarvetta voidaan pienentää lisäämällä hapen käyttöä [...]"
Koska sulfidinen kuparirikaste sisältää rikkiä kuparituotannon sivutuotteena, syntyy sekä liekkisulatusuunissa että konverttereissa rikkidioksidipitoista prosessikaasua, jota käytetään kemianteollisuudessa rikkihapon valmistukseen. Liekkisulatusuunissa kaasua syntyy melko tasaisesti koko sulatuksen ajan kaasun määrän ollessa riippuvainen syötön määrästä. Sitä lisäämällä lisääntyy myös kaasun muodostus. Konverttereissa kaasua syntyy taas
lyhytaikaisena tuotantona konvertoinnin aikana. Kuparikiveä puhalletaan
Outokumpu Oy:n Harjavallan tehtaiden konverttereissa 3–4 panosta vuorokaudessa yhden panoksen puhallusajan ollessa noin 6 tuntia. Prosessikaasuista tapahtuvan rikkihapon valmistus on metallurgisiin tuotantolaitoksiin
elimellisesti liittyvä prosessi.
Yleensä kaasun tuottaminen ja hapon valmistus ovat teknillisesti ja hallinnollisesti yhden ja saman organisaation käsissä, jolloin siis metallurgista
toimintaa harjoittava yhtiö tai tuotantolaitos tuottaa myös rikkihappoa.
Historiallisista syistä tilanne Outokumpu Oy:n tehtailla Harjavallassa ja
Kokkolassa on kuitenkin toinen siten, että rikkidioksidipitoisten kaasujen
talteenottaminen ja muuttaminen rikkihapoksi tapahtuu näissä paikoissa
Kemira Oy:n toimesta. Tällöin siis kaksi yhtiötä osallistuu samaan prosessiin
Outokumpu Oy:n huolehtiessa metallien valmistuksesta ja Kemira Oy:n
kaasujen talteenotosta ja niistä tapahtuvasta rikkihapon valmistuksesta.
Kahden erillisen yhtiön osallistuessa selostetulla tavalla tuotantoon vaikuttavat happotehtaan niin sisäiset kuin ulkoiset häiriöt metallurgisiin prosesseihin. Nämä häiriöt ovat myös haitallisemmat happotehdasta edeltävälle
metallurgiselle tuotannolle kuin happotehtaasta vähemmän riippuvaiselle
rikkihappoa raaka-aineena käyttäville laitoksille. Vähäinenkin häiriö happotehtaalla saattaa pysäyttää koko metallurgisen tuotannon. Koska myös happotehtaan ulkopuoliset häiriöt Kemira Oy:n piirissä vaikuttavat happotehtaan kautta Outokumpu Oy:n tuotantoon, niidenkin asiallinen ja tehokas ennaltaehkäisy on Kemira Oy:n vastuulla.
Sopimusvelvoitteiden mukaan Outokumpu Oy pyrkii luovuttamaan kaasut
Kemira Oy:lle laadultaan ja rikkidioksidipitoisuudeltaan mahdollisimman
sopivana rikkihapon raaka-aineeksi. Outokumpu on ilmoituksensa mukaan
käyttänyt saatavissa olevaa metallin tuotantoon ja rikkihapon valmistukseen
mahdollisimman sopivaa rikastetta ja siten täyttänyt kaasun laatua koskevan
sopimusvelvoitteen."
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Rikkipitoisen kaasun talteenotto alkoi Kemira Oy:n kanssa 12.6.1950. Kaasun luovutus tässä sopimuksessa tapahtui edelleen korvauksetta. Lisäsopimuksessa 23.12.1955 sovittiin ensi kerran korvauksesta yli 26 miljoonan
kilon menevästä rikkimäärästä. Tällöin sovittiin myös Outokumpu Oy:n
toimittaman kaiken rikkipitoisen kaasun vastaanottamisesta. Vuonna 1958
tehdyssä sopimuksessa vastaanotettava määrä nostettiin vuodessa 56,2 miljoonaan kiloon rikkiä. Erikoisesti oli uutta tässä lisäsopimuksessa se, että
"vastaanottaja sitoutui myös vastaamaan rikkidioksidikaasun aiheuttamista
vahingoista tehtaan ympäristössä lukuun ottamatta Outokummun aluetta".
Kun vuonna 1958 on sovittu, että Kemira Oy vastaa kaasun ympäristövahingoista, tämä korostaa Outokumpu Oy:n mukaan kaiken kaasun talteenottovelvollisuutta".
Uusia sopimuksia tehtiin ja vuonna 1968 nousi kaasusta erotetun rikin kokonaismäärä 86,2 miljoonaan kiloon rikkiä vuodessa. Outokumpu Oy ryhtyi
tällöin suunnittelemaan seuraavalla vuosikymmenellä kuparituotantonsa
lisäystä, mutta kaasujen vastaanottosopimus ei sallinut suurempia lisäyssuunnitelmia. Tästä syystä helmikuun 3. päivänä 1972 solmittiin Kemira Oy:n
kanssa runkosopimus, jolla rikkipitoisten kaasujen vastaanottovelvollisuus ja
niiden vaarattomaksi tekeminen nostettiin 135 miljoonaan kiloon rikkiä vuodessa. Vanhat sopimukset raukesivat tällöin. Tämä edellytti Kemira Oy:n Harjavallan rikkihappotehtaan laajennusta nopeassa tahdissa, kuten edellä kerroin. Rikin alhaisen hinnan muodossa Kemira Oy sai velvoitteistaan korvauksen. Hinta oli sopimuksessa edelleen 34 % normaalista rikin hinnasta eli noin
kolmannes Harjavallan ja Kokkolan toimittamien ensimmäisten 250 miljoonan rikkikilon osalta. Vuotuinen rikkimäärä huomioon ottaen korvaus on
ollut riittävä. Tällä maksutavalla Outokumpu Oy halusi varmistaa sen, että
metallurgisessa teollisuudessa syntyvät prosessikaasut tulivat ympäristöhaittojen vuoksi varmuudella käsitellyiksi. Kun Harjavallan kuparituotanto
vuonna 1982 nousi 80 miljoonaan kiloon kuparia vuodessa, nousi rikkipitoisten kaasujen rikkisisältö ylimmillään noin 125 miljoonaan kiloon vuodessa
eli vielä 10 miljoonaa kiloa alle sopimuksen ylärajan. Kun kuitenkin todettiin
jo vuotta ennen eli vuonna 1981 Kemira Oy:n kaasun vastaanottokyvyn olevan riittämättömän, syntyi häiriöitä ja jatkuvia keskeytyksiä kuparituotannossa. Ulkopuolistenkin neniin tuntuivat rikkipitoiset käryt, jotka olivat miltei jokapäiväinen ilmiö Harjavallassa. Tästä aiheutui voimakkaitakin reklamaatioita yhtiöiden välillä. Outokumpu Oy joutui rajoittamaan tuotantoaan.
Sen suuruus riippui kulloinkin Kemira Oy:n kaasun vastaanottokyvystä.
Outokumpu Oy:n ilmoituksen mukaan vuonna 1982 Kemira Oy:n Harjavallan tehtaiden rikkihapontuotanto vastasi 91,5 miljoonaa kiloa rikkiä vuodessa eli noin 70 % sopimuksen edellyttämästä määrästä.
Asian perusteellisen käsittelyn jälkeen välimiesoikeus antoi päätöksensä.
Tuomiolauselma kuului seuraavasti:
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"Edellä olevan perusteella ja ottaen huomioon myös sen, mitä jutussa muutoin on käynyt ilmi, välimiesoikeus harkitsee oikeaksi ja kohtuulliseksi hyläten asiassa esitetyt vaatimukset enemmälti velvoittaa Kemira Oy:n suorittamaan Outokumpu Oy:lle 7 200 000 markkaa 12 %:n vuotuisine korkoineen
huhtikuun 1. päivästä 1984 lukien."
Samalla se totesi Kemira Oy:n esittämän kanteen osalta:
"Välimiesoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että Kemira Oy olisi rakentaessaan rikkihappotehtaan Vuorikemian tehtaiden yhteyteen Porissa kärsinyt Outokumpu Oy:n toimenpiteiden vuoksi vahinkoa, minkä vuoksi välimiesoikeus harkitsee oikeaksi hylätä Kemira Oy:n kanteen."
Vaikkakin voidaan todeta Outokumpu Oy:n olleen oikealla asialla ja sen oikeusperusteet vahvistettiin lähes sellaisenaan, en voi hyväksyä Kemira Oy:n
omaksumaa asennetta, sillä tehtyjä sopimuksia on noudatettava myös valtionyhtiöiden välillä. Vuoden 1986 lopussa ovat Kemira Oy:n Harjavallan
rikkihappo- ja rikkidioksitehtaat siirtyneet Outokumpu Oy:n omistukseen
sopimuskauden päättyessä. Nyt voidaan entistä paremmin tehdä itsenäisesti
suunnitelmat kaasun ja rikkihapon tuotantomääristä. Vastuu ympäristönsuojelusta on myös tullut selväksi. Vuoden 1972 sopimuksen irtisanominen
Outokumpu Oy:n taholta on selvittänyt tilannetta jo tässä vaiheessa ja tulee
tekemään sitä myös jatkossa.
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Mukana paneelikeskustelussa Davosissa

Suurvaltojen, yritysjohtajien ja tutkijoiden First European Management –konferenssi Davosissa 25.1.–5.2.1971. Paneelissa keskellä konferenssin puheenjohtaja,
professori Igor Ansoff Yhdysvalloista, hänestä oikealle Olivetin varapresidentti
Aurelio Peccei sekä Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Olavi
Salonen. Kuva Olavi Salosen yksityisarkisto.

Tullessani Keskusosuusliike OTK:n palvelukseen vuonna 1934 olin suorittanut sosionomin tutkinnon Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa. Liike-alalla
aloitin ensimmäiset vuoteni perehtymällä mainontaan ja markkinointiin yhdessä työtoverini Sakari Saarikiven kanssa. Jatkoin edelleen opiskelua Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa tavoitteena yhteiskuntatieteen kandidaatin
tutkinto. Opiskeluni ohella osallistuin myös markkinointialan koulutukseen
erilaisilla kursseilla. Sotien jälkeen perehdyin varsinaiseen liikkeenjohtoon
käytännön tehtävissä kaupan ja teollisuuden tehtävien piirissä. 1950-luvulla
olin jo mukana kaupan ja teollisuuden keskusjärjestöjen johtokunnissa sekä
hallituksissa. Kielitaidon kehittyessä alkoivat asiantuntijoiden liikkeenjohdolliset teokset kiinnostaa. Ulkomaiset yhteydet eri teollisuuden aloilla ja henkilökohtaisten suhteiden rakentaminen tulivat mukaan 1960-luvun alkuvuosina. Kauppa- ja teollisuusministerinä jouduin tehtävieni mukana monipuoliseen kosketukseen maamme talous- ja liike-elämän sekä kaupan ja teollisuuden kanssa. Varsinkin puheiden laatimisen yhteydessä oli suuri apu parin
vuosikymmenen aikana saamastani käytännön kokemuksesta.
Menestyvän valtionyhtiön hallintoneuvoston jäsenyys Outokumpu Oy:ssä
sekä sen yhteydessä syntyneet henkilösuhteet avasivat uusia näkymiä suurteollisuuden kehitys- ja tutkimustyöhön sekä sen merkitykseen. Kansainvälisen kaupan yhteydessä tulivat omaperäisten tuoteideoiden ja teknillisten
ratkaisujen merkitys juuri tämän valtionyhtiön toiminnassa selvästi näkyviin.
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Hieman yllättyneenä luin International Management Development -instituutilta Genevestä saamani 12.2.1970 päivätyn kirjeen, jossa sanottiin mm.:

"Mr. Olavi Salonen
Helsinki
Haluaisimme täten kutsua Teidät paneelikeskustelijaksi First European
Management -konferenssiin, joka pidetään Davosissa, Sveitsissä 25.1.–
5.2.1971. Tällä konferenssilla, josta on tarkoitus tehdä vuosittainen tapahtuma, pyritään jakamaan lisää liikkeenjohdollista tietoutta ja know-howta
eurooppalaisista johtajista koostuvalle laajalle kuulijakunnalle. Ensimmäiseen konferenssiin odotetaan osallistuvan noin 800 johtajaa. Tämän konferenssin läpiviemiseksi on suunnitteilla hieno ohjelma erittäin arvossa pidettyjen luennoitsijoiden ja keskustelijoiden myötävaikutuksella sekä monilta
kaupallisilta yhdistyksiltä ja järjestöiltä saatavan tuen avulla. CEI järjestää
konferenssin ja allekirjoittanut on vastuussa ohjelman suunnittelusta ja
henkilökunnasta. Koska konferenssin tarkoituksena on auttaa johtajia paremmin ymmärtämään ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, olemme
päättäneet omistaa ensimmäisen viikon ympäristötekijöiden aiheuttamalle
muutokselle ja toisen viikon yritysstrategialle ja tämän muutoksen edellyttämille toimenpiteille."
Kirjeen loppuosa kertoi asiasta tarkemmin:
"Tiistaiksi 2. helmikuuta klo 16.30–19.00 järjestetään paneelikeskustelu
aiheesta "Yritysstrategia käytännössä (Corporate Strategy in Practice)".
Meillä on kunnia kutsua Teidät ja kuusi muuta huomattavaa liikealan johtohenkilöä erityyppisistä liikeyrityksistä eri Euroopan maista osallistumaan
tähän paneelikeskusteluun."
Davosin ylimmän liikkeenjohdon konferenssiin eli symposiumiin oli aikaa
vajaa vuosi, välähti mielessäni kirjeen luettuani. Työpaineista johtuen tuli
mieleen ajatus ystävällisestä kiitoksesta ja osanotosta kieltäytymisestä. En
kiirehtinyt kuitenkaan vastauksen lähettämistä. Maaliskuun 3. päivänä tuli
uusi kirje, jossa kiiruhdettiin vastaustani. Tajusin, että tämän tason paneelikeskusteluun osallistuminen tiesi melkoista aikaa vaativaa valmistautumista
ja juuri ajastahan tahtoi olla puutetta. Toisaalta osallistuminen Davosin ensimmäiseen liikkeenjohdollisen symposiumin ohjelmaan pani ajattelemaan
asiaa vakavasti. Tein ratkaisuni ja kirjeellä 9. huhtikuuta ilmoitin osallistumisestani Dr. Klaus Schwabille. Sain vastauksen ja kiitokset kirjeestäni jo 15.
huhtikuuta. Siinä mainittiin, että paneeli järjestetään kansainvälisesti tunnetun professori Igor Ansoffin johdolla. Hän pitää sitä ennen kolme esitystä
aiheesta "Strategiasuunnittelun ongelmat". Paneelin osanottajat pitävät kukin noin 10 minuutin esityksen omasta aiheestaan. Aiheekseni mainittiin
"Strategiasuunnittelu pienen maan kasvavalle suuryritykselle". Tutustuin
professori Igor Ansoffin kirjoittamiin teoksiin.
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Marraskuussa 1970 ilmoitin olevani Davosissa 30.1.–3.2.1971 välisen ajan.
Vaimoni seurasi mukana matkalle. Tästä ratkaisusta olin iloinen saavuttuamme lentäen Klotenin lentokentälle Zürichissä. Ilmoituksen mukaan siellä oli
järjestetty autokuljetus Davosiin. Samaan aikaan saapui Zürichiin myös Yhdysvalloista professori Ansoff rouvineen. Samalla autolla matkasimme kaikki
neljä yhdessä kolmen tunnin automatkan Davosiin. Matkan aikana oli meillä
miehillä hyvää aikaa keskustella paneeliin liittyvistä asioista jo ennakkoon.
Davosissa asuimme Hotel National Davos Platzissa.
Tammikuun 2. päivänä 1971 päivätyssä kirjeessä olin saanut yksityiskohtaiset tiedot paneelin kokoonpanosta. Paneelin johtajana toimisi tohtori
H. Igor Ansoff, joka oli liikkeenjohdollisen koulutuksen professorina Vanderbiltin yliopistossa Yhdysvalloissa.
Paneelin osanottajat:
Pierre Arnold
Pehr Gyllenhammar
Walter Kniepp
Aurelio Peccei
Pierre Masse
Olavi Salonen
Dieter Spetman
Giorgio Tupini

Migros/varapresidentti
Volvon presidentti
Corn. Prod.Corp. Eur.presid.
Olivetin varapresidentti
professori Pariisin yliopisto
Outokumpu Oy:n varapuheenjohtaja
Thyssen-ryhmän johtokunnan jäsen
Finnmeccanican puheenjohtaja ja presidentti

Ennen keskustelua pidettävän oman esitykseni lähtökohdaksi olin ottanut
kaivos- ja metallurgisen suuryrityksen Outokumpu Oy:n Suomessa. Sen laajenemisen strategia on perustunut omaperäisiin ja patentoituihin tuote- ja
menetelmäratkaisuihin, joiden markkinointialue on laajentunut käsittämään
vähitellen koko maailman kaivos- ja metallurgisen teollisuuden. Monien
maiden kanssa on rakennettu taloudellisia suhteita ja yhteistoimintaa, joka
on perustunut Outokumpu Oy:n kehittämään teknilliseen vientiin ja yhtiön
omaan korkeatasoiseen teknilliseen suunnitteluun.
Yritysten korkeammalle johdolle oli lähetetty kutsuja 30 maahan ja symposiumissa oli osanottajia noin 500. Suomesta oli yli 20 osanottajaa. Joukossa
mm. Casimir Ehrnrooth, Pekka Herlin, Martti Hovi, Sakari Lehto, Gustav
Rosenlew, Uolevi Raade, Pentti Salmi, Gustav Serlachius, Kurt Swanljung ja
Veikko Vainio.
Symposiumin ohjelmassa oli eri paneelikeskustelujen osanottajien kuvat ja
henkilötiedot. Silmiini pisti erikoisesti Marc Wallenberg Jr:n kuva ja henkilötiedot, jotka olivat samalla sivulla kuin oma kuvani ja henkilötietoni. Olin tavannut hänet vanhempien Marcus ja Jacob Wallenbergin seurassa Kirkniemessä syksyllä 1970 vanhan "Petu-Fazerin" järjestämässä fasaanijahdissa.
Puolen päivän aikaan söivät metsämiehet hernekeittoa ja räiskäleitä vanhas-
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sa punaiseksi maalatussa mökissä. Istuin pitkässä pöydässä vastapäätä Marc
Wallenbergia. Metsämiesten tapaan juttu kulki vilkkaasti jahdin lisäksi myös
liike-elämän tapahtumissa. Wallenberg kertoi lähtevänsä alkuvuodesta
Davosiin. Tämän kuultuani sanoin myös lähteväni Davosiin tammikuun lopussa, mutta en hiihtämään, jatkoin olettaen Wallenbergin lähtevän maailmankuulun urheilukeskuksen alppirinteitä laskettelemaan. "En mene hiihtämään minäkään, vaan osallistun liikkeenjohdon korkeantason symposiumiin." Hetken hiljaisuuden jälkeen sanoin: "Siellä tapaamme sitten seuraavan
kerran. Olen mukana eräässä paneelikeskustelussa." Kiinnostuneina jatkoimme juttuamme Davosin symposiumista. Hymyilevä Marc Wallenbergin kuva
ohjelmassa palautti mieleeni Kirkniemen aurinkoisen sunnuntaipäivän ja
kuuman hernekeittoaterian sekä keskustelukumppanini. Henkilötiedot osoittivat Wallenbergin syntyneen Lontoossa 28. heinäkuuta 1924. Olin ollut kuukautta vaille 10 vuoden ikäinen hänen syntyessään. Marc Wallenberg poistui
joukostamme odottamatta ennen Davosin symposiumia, joten henkilökohtainen tapaamisemme jäi. Katselin hymyilevää hyväkuntoisen miehen kuvaa
ja henkilötietoja symposiumin ohjelmassa.
Itse Davosin symposium ja liikkeenjohtajapeli, kuten sitä myös kutsuttiin,
oli järjestetty kustannuksia säästämättä – puitteet olivat 15 vuoden takaisinakin loistavat. Puhujan tai keskustelijan käyttäessä puheenvuoroaan heijastivat televisiokamerat hänen kuvansa noin 4 x 8 metrin kokoisena laitteeseen, joka oli katsomon edessä puhujien selän takana. Tämän laitteen hankintakustannukset olivat saamieni tietojen mukaan melkoiset. Lehdistö kertoi
symposiumista seuraavaan tapaan:
"2 1/2 miljoonaa maksoivat järjestelyt, kun 500 suuryritysjohtajaa kokoontui sveitsiläiseen hiihtokeskukseen Davosiin pohtimaan elinkeinoelämän tulevaa asemaa yhteiskunnassa."
Ja edelleen:
"Mutta näin olivatkin kongressin järjestelyt sellaiset, ettei paremmasta todellakaan ole väliä. Tietokoneet raksuttivat joka nurkassa. Soittopyynnöt ja
muut henkilökohtaiset tiedotukset välitettiin television avulla äänettä ja hetkessä kaikille kongressitalossa. Luentoja ja paneelikeskusteluja voitiin seurata joko luonnossa tai esiintyjän takana olevalta valtavalta televisiokankaalta, jonne kolmen TV-kameran avulla heitettiin kunkin sillä hetkellä puhuvan paneelijäsenen lähikuva. Tietokoneen avulla valittiin mahdollisimman
sopivat lounaskaverit jokaisen osallistuvan pääjohtajan syöttämien toivomusten mukaisesti ja ainakin läsnäolleet suomalaiset katsoivat, että sijoitetut
rahat tulivat hyvin käyttöön.”
Mitä uutta Davosista?
"Jos kokous olisi pidetty esimerkiksi Düsseldorfissa, olisi taso ollut aivan
toinen", G.A. Serlachiuksen toimitusjohtaja Gustav Serlachius lausui mielipiteenään. Davos veti epäilemättä väkeä, mutta kyllä menestys johtui myös tä-
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män nk. European Management Symposiumin timantinkovasta ohjelmasta.
Työkokous alkoi todellakin rajusti, kun kuuluisat amerikkalaiset tulevaisuuden suunnittelijat eli futurologit Herman Kahn ja John Kenneth Galbraith ensimmäisinä nousivat puhujakorokkeelle ja työseminaareihin. Sekä Kahn että
Galbraith puhuivat hartaasti ja pitkään uudesta käsitteestä post industrial
erasta eli teollisuusvaiheen jälkeisestä aikakaudesta."
Professori Ansoff valmensi paneelikeskusteluun osallistuvaa ryhmäämme
ennakkoon mm. yhteisellä lounaalla ylhäällä Alpeilla. Symposiumin työryhmän mukaan työskentely alkoi aamulla kello 8.30 ja jatkui kello 11.00 saakka.
Lounastauko oli omistettu osaltaan keskusteluille. Iltapäivällä jatkettiin klo
16.30 ja ohjelma päättyi kello 19.00 illalla. Tosiasiassa se useissa ryhmissä
jatkui vielä pitkälti tämänkin jälkeen. Toisen työviikon maanantaina 1. helmikuuta alkoi aamuohjelma professori Igor Ansoffin kolmella esitelmällä ylimmän liikkeenjohdon ongelmista, niiden ratkaisemisesta sekä yritysstrategiasta.
Iltapäivällä seurasi paneelikeskustelu ja yleiskeskustelu kansainvälistä liikkeenjohtoa edustavan kuulijakunnan esittämien kysymysten pohjalta. Jokaisen 7 paneelikeskustelijan pidettyä esityksensä käytiin yleiskeskustelu kuulijoiden edessä olevan pitkän pöydän takana istuvien paneelin osanottajien
vastatessa kunkin omaa esitystään koskeviin kysymyksiin. Pöydän takana
istuvien edessä oli isoilla kirjaimilla tekstattuna heidän nimensä kuulijoiden
nähtäväksi. Ruotsia edusti heidän teollisen ylpeytensä Volvo-yhtiön pääjohtaja Pehr Gyllenhammar, joka oli jo tällöin hankkinut mainetta tarmokkaana ja taitavana teollisuusjohtajana.
Alkupuheenvuorossani "Yritysstrategia pienen maan suuressa yrityksessä"
selvitin Outokumpu Oy:n yritysstrategiaa ja sitä miksi tämä valtionyhtiö on
valinnut hyökkäävän strategian. Siihen kuuluvat ensinnä:
1. Korkealle asetetut tavoitteet.
2. Aktiivinen hintapolitiikka.
3. Voimakas myynnin tukitoiminta.
4. Tehokas tutkimustyö ja tuotepolitiikka, johon kuuluvat tärkeänä osana
omaperäiset tuote- ja menetelmäratkaisut, jotka on patentoitu.
Tähän strategiaan sisältyy ajatus yrityksen kasvamisesta:
– laajentamalla omaa toiminta-aluetta maan rajojen ulkopuolelle ja
– ottamalla uusia tuotteita tai tuotealoja toiminnan piiriin.

Yrityksen rakenteen ja organisaation on sopeuduttava kehityksen aiheuttamiin muutoksiin. Yrityksen johdon tasolla ja pätevyydellä on suuri vaikutus yrityksen strategian valintaan. Uusia ratkaisuja tehtäessä voidaan ottaa
suuriakin riskejä, jos johto ja heidän alaisensa ovat henkisesti valmistautu-
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neita tällaisen strategian luomiin tilanteisiin ja sen mukanaan tuomiin epävarmuustekijöihin. Yrityksen kokonaisstrategia muodostuu sen piirissä toimivien yksiköiden projektistrategioista. Outokumpu Oy on suomalainen yhtiö, jonka pääkonttori on Helsingissä. Suomessa on asukkaita 5 miljoonaa.
Kaivos- ja metallurgisen teollisuuden tuotteiden markkinointimahdollisuudet
ovat omassa maassa rajoitetut.
Jatkuvan kasvun ajatus on aiheuttanut muutoksia yritysstrategiassa ja johtanut laajenevaan vienti-, tutkimus- sekä tuotekehittelytoimintaan. Tukea
tälle toiminnalle on antanut omaperäisten patentoitujen tuote- ja tuotantomenetelmien vuosikymmeniä jatkunut myynti ulkomaille.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että yritysstrategian tehtävänä on osoittaa,
mitä keinoja käyttäen päämääriin kulloinkin on edettävä. Sen puitteissa on
myöskin luotava tehokas tuloksen ja kehityksen valvontajärjestelmä, jossa
tieto kulkee oikein laadittujen raporttien välityksellä yrityksen johdolle.

Kun kukin paneelin osanottajista oli esittänyt alustavat puheenvuoronsa,
seurasi kysymyksiä kuulijoiden taholta, joihin vastasimme. Omalta kohdaltani tuli esille erikoisesti saastekysymys, jonka vaikutukset kohdistuivat
1. ilmaan, 2. veteen ja 3. ympäristöön. Rikkidioksidin vaikutus on näkynyt
tehtaiden ympäristössä. Kerroin Outokumpu Oy:n kehittäneen menetelmän,
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jonka avulla rikkidioksidipitoiset savukaasut pyritään muuttamaan rikiksi,
joka erotetaan. Poistuvat kaasut ovat tämän jälkeen rikkivapaita. Suurkaupungeista on menetelmää Suomen lisäksi käyttänyt mm. Hampuri. Sinkkimalmin todettiin sisältävän elohopeaa, joka konsentroituu pasutuksessa
rikkihappoon ja menee edelleen peltolannoitteiden käytön kautta vesistöihin ja mereen. Kerroin, että vuodesta 1970 alkaen on Outokumpu Oy:n
sinkkipasuttojen kaasuista otettu elohopea pois ennen rikkihappotehtaalle
menoa. Elohopeapitoisuus jää tällöin alle kaikkien sovittujen normien. Keskustelun yhteydessä tuli vielä esille, että budjettien teko on vaikeata esim.
kuparin hinnan vaihdellessa. On pakko seurata trendien mukaista hintatasoa.
Neljä maata: Chile, Kongo, Zambia ja Peru voivat sopimuksellaan vaikuttaa
kuparin hinnan kehitykseen. Kun ne ovat vaikeissa taloudellisissa oloissa
eläviä maita, on ulkomaanvaluutan hankkimiseksi saatava kuparia kaupaksi
alhaisellakin hinnalla.
Yli 2 tuntia kestäneen tiiviin keskustelun päätyttyä jouduimme vielä tilaisuuden jälkeen jatkaman keskusteluja esillä olleiden kysymysten osalta. Varsinkin saastekysymys ja saasteiden torjuminen olivat yleisen mielenkiinnon
kohteena. Luulen Outokumpu Oy:n mahdollisuuksien tällä alueella tulleen
yleisen mielenkiinnon kohteeksi.
Kireästä ohjelmasta huolimatta ehdimme vaimoni kanssa yhden päivän
lounastauolla käydä ylhäällä alpeilla. Kirkas auringonpaiste huippujen tuntumassa oli häikäisevä. Ylhäällä olevan ravintolan avoterassilla alppiauringon paisteessa seurasimme slalom-laskettelijoiden taidokasta pujottelua
jyrkkiäkin rinteitä vauhdilla kohti alhaalla olevia hissiasemia. Sieltä noustiin
taas hisseillä takaisin korkeuksiin. Meille antoi turistin tuntemaa iloa jo kaiken tämän seuraaminen ja eläminen sveitsiläisten ammattitaidolla hoitamassa loistohotellissa.
Davosin symposiumista jäi varsin miellyttävät muistot.
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III OSA Koettua ja kerrottua elämäntaipaleelta
Maatalouspolitiikan kiemuroita
Maataloustulojärjestelmämme alkuvaiheet
Viime aikoina on jatkuvasti käyty keskusteluja maataloutemme tuottamien
elintarvikkeiden korkeista hinnoista. Suomessa on elintarvikekorin hinta
eräs Euroopan maiden kalleimmista. En yhdy Maatilahallituksen pääjohtaja
Hemilän lausumaan 29.10.1986 siitä, että Suomen maataloustuotteiden
hintataso perustuu luonnon olosuhteisiin.
Mistä sitten johtuu elintarvikkeiden poikkeuksellisen korkea hintataso
Suomessa? Se johtuu maataloutemme 30-vuotisesta hintajärjestelmästä, joka
nojaa eri vuosina määräaikaiseksi säädettyyn maataloustulolakiin. Ensimmäinen maataloustulolakimme säädettiin 2-vuotisena vuonna 1956. Sen
mukaan maatalous itse maksoi ylituotantonsa markkinointikulut, jolloin se
sai ylituotannostaan vain maailmanmarkkinahinnan.
Ennen maataloustulolain säätämistä olisi hintoja kurissa pitävää valtalakia
pitänyt jatkaa, mutta hallituksen esitys jäi poliittisen taktikoinnin johdosta
antamatta. Maatalousministeri Kalliokoski tiesi luovutuslakon uhasta, kun
hallitus hyväksyi maataloustulopäätöksen valtalain perusteella maaliskuussa 1955. Se kumottiin eduskunnassa marraskuussa 1955, jolloin vuoden
1966 alusta hinnat vapautuivat. Tällöin esimerkiksi maidon hintaa nostet-tiin
lähes puolella eli 42 prosentilla, josta taas seurasi voin, juuston, piimän ja
muiden maitotaloustuotteiden hintojen huikea korotus. Elinkustannusindeksi huippasi ylöspäin kerrallaan yli 5 prosentilla elinkustannusten hinnankorotusten johdosta.
Yleislakon uhka leijaili ilmassa. SAK vaati 12 markan korotusta tuntipalkkoihin. MTK puolestaan heitti peliin hinnankorotuksiaan tukemaan luovutuslakkouhan. SAK ajoi vaatimuksensa läpi 19 päivän yleislakolla. MTK:n luovutuslakko alkoi yleislakon ensimmäisenä päivänä eli 1. päivänä maaliskuuta
1956. Seurauksena oli elintarvikkeiden ”hamstraus” aamusta alkaen. Maitoa
jaettiin 15 %:n määrä normaalista ja sitä riitti myymälöissä pisimpään. Toisena päivänä tuli vaikeuksia 15 %:n maitomäärän toimittamisessa asuinkeskuksiin, sillä SAK:n taholta ryhdyttiin toimenpiteisiin kuljetusten vaikeuttamiseksi. Lihaa ja lihatuotteita oli saatavissa. Ravintoloissa riitti myös ruokaa,
mutta A-olut loppui useissa paikoissa iltaan mennessä.
Lauantaina 3. päivänä maaliskuuta kello 24 päättyi maataloustuottajien
luovutuslakko. Uuden hallituksen ohjelmaan oli pakkotoimenpiteellä saatu
kohta uudesta maatalouden hintajärjestelmästä, joka tyydytti MTK:ta. Siinä
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tulivat maataloustuotteiden perushinnoiksi mielivaltaisesti valtalain päätyttyä korotetut hinnat.
Elintarvikemyymälöistä olivat eräät tuotteet loppuneet, mutta mitään hätää
elintarvikkeiden osalta ei ollut. Vaiherikkaiden lakkopäivien jälkeen päättyi
yleislakko neuvotteluissa 19. päivänä maaliskuuta. Työt alkoivat seuraavana
päivänä kello 6. SAK sai 12 markan tuntipalkan korotuksen silloisessa rahassa, mutta se oli pientä verrattuna siihen, mitä MTK oli kolmen päivän lakollaan saanut aikaan. Yleislakon jälkeen alkoivat neuvottelut maataloustulolaista. Maataloustulo sidottiin 85-prosenttisesti palkansaajien yleiseen ansiotasoon. Työn tuottavuuden noususta saatava ansio jäi maatalouden hyväksi.
Maatalouden itsensä korvattavaksi jäivät ylituotannon viennistä koituvat
kustannukset. Tämä hoidettiin käytännössä maataloustuotteiden hintoja
alentamalla. Näin meneteltiin esimerkiksi talvella 1957.
Tärkeänä kohtana oli takuu siitä, että maataloustuotannossa tarvittavien
raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden sekä maksujen, hintojen ym. nousut
vuoden aikana korvataan maataloustuotteiden hintojen korotuksena seuraavana vuonna. Edellä selostin sitä monivaiheista tilannetta, jolloin suuren
hinnankorotusvaiheen jälkeen maataloustuotteiden perushinnat olivat muodostuneet. Nyt luotiin maataloustulolailla suomalaisten elintarvikkeiden korkean hintatason automatiikka, joka pelaa nykyisten maataloustulolakien
voimassa ollessa. Maatalouden omien laitosten laatimien kustannusten nousua osoittavien laskelmien pohjalta käsiteltiin ja valmisteltiin asiat aikaisemmin maatalouden hintatoimikunnassa, jonka jäsen olin. Kun keskustelut
maatalouden tuottavuuden noususta ja hintakysymyksistä alkoivat käydä
MTK:n mielestä hankaliksi, lopetettiin maatalouden hintatoimikunnan työ.
Tilalle tuli tietoja keräävä neuvottelukunta. Maatalous itse, MTK ja maatalousministeriö käyvät nykyisin näiden tietojen pohjalta varsinaiset hintaneuvottelut, joista epävarmuustekijät on poistettu.
Asiat ovat kyllä korjattavissa, sillä maataloustulolait ovat lyhytaikaisia,
määrävuosiksi säädettäviä lakeja, joiden sisältöä voidaan muuttaa. Selvityksen on kuitenkin lähdettävä ajasta 30 vuotta taaksepäin. Millä perusteilla
tapahtuivat maataloustuotteiden kymmenien prosenttien hinnankorotukset
valtalain ja maatalouden hintapäätöksen tultua kumotuiksi vuonna 1955?
Syytä olisi tällöin selvittää myös peli kolmen päivän luovutuslakon ympärillä.
Parlamentaarisella pohjalla valittu asiantuntijoiden ryhmä voisi selvittää
perusteet, joihin nykyinen elintarvikkeiden hintatasomme nojaa. Hintaperusteiden selvittely olisi hintaviranomaisten tehtävä eikä suinkaan maatalouden omassa piirissä suoritettava toimenpide, kuten nykyisin tapahtuu.
Ensimmäisen, vuoden 1956 maataloustulolain aikana nousi maidon tuotanto rajusti johtuen 42 prosentin suuruisesta hinnankorotuksesta. Tämä
taisi yllättää MTK:kin, sillä ylituotanto kasvoi. Maatalouden itsensä korvattaviksi tulivat 13 miljardin markan suuruiset vientikulut. Ne hoidettiin alen-
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tamalla maidon tuottajahintaa 8 prosentilla vuonna 1957. Maitotaloustuotteiden kuluttajahinnat laskivat. Tämä järjestelmä pelasi 1956 maataloustulolain voimassaolon ajan eli vuoteen 1959 saakka.
Kun uudesta vuoden 1958 maataloustulolaista neuvoteltiin, oli MTK selvillä
ylituotannon kasvusta. Hallitusneuvottelujen yhteydessä se pelasi Maalaisliiton "takapiruna". Poliittisen pelin tuloksena saatiin muut hallituspuolueet
hyväksymään maataloustulon sitominen 100-prosenttisesti palkkakehitykseen. Toinen kohtalokas ratkaisu oli se, että maatalouden vastuu ylituotantonsa markkinoinnista poistettiin. Valtio joutui vuoden 1958 maataloustulolain voimassa ollessa maksamaan maatalouden kasvavan ylituotannon vientituen. Itse asiassa tämä koski vain vuoden 1958 maataloustulolakia. MTK on
kuitenkin yrittänyt pitää tiukasti kiinni tästä periaatteesta.
Agronomi Hannes Tiainen, joka oli mukana maatalous- ja hallituspolitiikassa 1950-luvulla, kirjoittaa asiasta heinäkuussa 1962: "Tämä syksyn 1958
laki oli hallitukseen mukaan päässeiden kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien selvä lahja Maalaisliitolle kiitoksena heikäläisten hallitukseen mukaan
pääsystä." Hän päättää kirjoituksensa "Maatalouden tukeminen viime vuosien Suomessa" seuraavaan toteamukseen: "Mitä tulevaisuus tuo mukanaan
nyt, kun maataloustuotteiden vienti on suurissa vaikeuksissa ja tilanne voi
entisestäänkin vaikeutua, on mahdotonta sanoa. Jos vienti kokonaan tukehtuisi, olisi seurauksena todennäköisesti se, että oltaisiin pakotettuja luopumaan ainakin tähänastiseen tapaan rakennetuista maataloustulon säännöstelytoimanpiteistä. Näin kävisi vielä varmemmin, jos maamme sidottaisiin
Euroopan talousyhteisöön. Pääomaköyhän maamme teollisuuden kohtalo
olisi vaakalaudalla, mutta vähintään yhtä tukala olisi maatalouden asema.”
Näin kirjoitettiin asioista 25 vuotta sitten. Sopimuksen tehnyt Fagerholmin
hallitus oli lyhytaikainen, joten maatalouden ylituotannon korvaamisesta
valtion varoilla maksettiin vuoden 1958 maataloustulolain voimassa ollessa
kova hinta, joka kaiken lisäksi soti ensimmäisen maataloustulolain oman
vastuun periaatetta vastaan. Tuottajien omavastuun periaatteella olisi maataloustuotteiden ylituotanto pidetty kurissa ja siihen vuosikymmenien aikana
käytetyt kymmenet tukimiljardit olisi voitu käyttää oikeudenmukaisen maatalouspolitiikan rakentamiseen maahamme sekä elintarvikkeiden hintojen
alentamiseen.
Maatalousministeri Martti Miettusen määräyksestä asetettiin jo 25.9.1958
komitea tutkimaan ja selvittämään "mitä mahdollisuuksia on vähentää maataloustuotteiden viennistä valtiotaloudelle aiheutuvia rasituksia ja tekemään
esityksen maataloustuotteiden vientipalkkioiden rahoittamisesta siten, että
maatalous osallistuu omalta osaltaan vientipalkkioiden maksamiseen”. Komitean puheenjohtajana oli Eero Johannes Korpela MTK:sta. Olin jäsenenä komiteassa, johon lisäksi kuuluivat Onni Toivonen, Åke Virkola, Esko Rekola,
Eino Lähdeoja ja Tor Nymalm.
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Komitea paneutui asiaan ja jätti yksimielisen mietintönsä vuonna 1959. Se
esitti siinä kolme eri vaihtoehtoa, joista yksimielisesti kannatti niistä kolmatta. Sen mukaan luodaan meijereille voista maksettavien hinnanalennuskorvausten supistamiseen perustuva järjestelmä. Tällöin vastaava rasitus
siirtyisi maidon tuottajille. Tämä vaihtoehto "toteutukseltaan yksinkertaisimpana johtaa valtiontalouden, maidontuottajien sekä kuluttajien kannalta
tarkoitettuun tulokseen". Siinä vältytään myös eri perustein perittävistä
maksuista ja niiden keräämisestä. Kuten nähdään, pyrittiin hallituksen taholta jo vuonna 1958 eli lähes 30 vuotta sitten terveellä pohjalla ratkaisemaan maataloutemme ylituotantokysymystä. En käsitä mistä johtui, että
tuottajien oma keskusjärjestö MTK juuri näihin aikoihin muutti toimintapolitiikkaansa ylituotantokysymykseen nähden. Se luopui tähän asti kannattamastaan omavaraisuusperiaatteesta ja hyväksyi kasvavan ylituotannon ajatuksen.
Tämän jälkeen on lähes kolmen vuosikymmenen ajan Suomessa muodollisesti pyritty ylituotannon supistamiseen, mutta tuloksetta. Erilaisina "houkuttimina" miljardit markat ovat menneet maataloustuottajien taskuihin.
Keinoja kaihtamatta on käyty viivytystaistelua 4 miljardin markan ylituotannon vientituen säilyttämiseksi budjetissa. Veronmaksajien kukkaroistahan ne
rahat on otettu.
Vielä vuonna 1965 piti MTK:n pitkäaikainen toimitusjohtaja agronomi E.I.
Korpela Agronomien yhdistyksen syyskokouksessa esitelmän, jossa hän korosti maataloustuotantomme tasapainottamisen tärkeyttä. Hän totesi, että
supistamistoimenpiteet eivät ole onnistuneet. Hänen seuraajansa Veikko
Ihamuotila ja Heikki Haavisto eivät ole korostaneet tasapainottamisen tärkeyttä.
Lopuksi hieman tekstiä 15 vuoden takaa. 1970-luvulla Helsingin Sanomissa
vakinaista palstaansa kirjoittanut entinen ministeri Pentti Holappa kirjoitti
17.10.1971 otsakkeella "Ilo ja pilaajat” maatalouskysymyksistä. Alaotsakkeen
"Uhkavaatimus" alla oli varsin tuttua tekstiä maatalouspolitiikan ratkaisuissa
yli 30 vuotta mukana olleelle: "Tulonsiirto maatalouden hyväksi tapahtuu
pääasiassa hintatukena. Hintatuesta hyötyvät eniten tilat, jotka tuottavat paljon, siis vauraimmat tilat. Tuloerot maataloudessa kasvavat. Esimerkiksi lihan vientiä helpottavat markkinointivarat hyödyttävät likipitäen teollisia
yrittäjiä. Kuvaa täydentää maatalousverotus, joka säästää vakavaraisia maataloustuottajia ja sälyttää maalaiskuntien verotaakan palkansaajille.
Tämä kaikki on sanottu niin moneen kertaan, että sitä ei voi enää kiistää.
Näistä tosiasioista käsin maatalouspolitiikkamme pitäisi suunnata kokonaan
uusille urille. Vasemmistopuolueetkin ovat valmiit tukemaan vähävaraista
maatalousväestöä, mutta on luonnotonta, jos ne ajan oloon hyväksyvät poli-
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tiikan, joka vain lisää tuloeroja maaseutuväestön keskuudessa, kun solidaarinen palkkapolitiikka sentään muuten on käypä iskusana.
Maatalouspolitiikan uudistusta ei saada aikaan ilman huolellisia poliittisia
neuvotteluja. Siihen tarvitaan hiukan aikaa ja sitä Maataloustuottajien keskusliitto ei halua myöntää. Miten muuten voitaisiin ymmärtää hallitukselle
osoitettu käsittämätön uhkavaatimus. Hallituksen on ensi torstaihin mennessä asetettava työryhmä valmistelemaan uutta maatalouden hintalakia.
Puolet työryhmän jäsenistä on oltava maataloustuottajien edustajia. Se on
aika mahtava vaatimus, mutta ei siinä kaikki. MTK haluaa määrätä myös sen,
ketkä saavat edustaa toista neuvotteluosapuolta, valtiovaltaa. Heidän on oltava virkamiehiä, ja tiedetäänhän, miten lähellä tuottajia monet maatalousministeriön virkamiehet ovat. Lisäksi työryhmän on saatava esitys uudesta
maatalouden hintalaista valmiiksi nopeasti, marraskuuhun mennessä, ja
lakiesityksen nimikin jo ilmoittaa, ettei uusille linjoille lähdetä, hintatukea
vain jatketaan.
Haukoin henkeäni kuullessani ja lukiessani tuosta MTK:n uhkavaatimuksesta. Arvelin aluksi, että se on provokaatiota, että tuottajat haluavat kaataa
Karjalaisen hallituksen ja Karjalaisen sen mukana toisen keskustapuolueen
voimamiehen hyväksi. Mutta ehkä ei sentään, kyllä kai MTK pitää hellempää
huolta suurtilallisista kuin tohtori Virolaisesta. Hallituskriisi ei ainakaan jouduttaisi tuottajien edun mukaisen maatalouden hintalain säätämistä.
Arvattavasti olemme vain saaneet näytteen perinteikkäästä maalaisliittolaisesta neuvottelutaktiikasta, häikäilemättömästä päällekäymisestä, vaatimusten äärimmäisestä ylimitoituksesta. Ja missään tapauksessa ei saa jättää
toisille miettimisaikaa varsinkaan nyt, kun tähänastisen maatalouspolitiikan
mädännäisyys on tajuttu laajalti poliittisessa kentässä.
Hämmästyin MTK:n uhkavaatimusta. Vielä enemmän lupaan hämmästyä,
jos hallitus taipuu sen edessä. Järkevintä olisi asettaa parlamentaaristen
voimasuhteiden mukaan koottu työryhmä valmistelemaan lainsäädäntöä,
joka turvaa entistä kohtuullisemman tulonjaon maatalouden piirissä. Muuta
järkevää ratkaisua tuskin onkaan."
Terävällä silmällä tehtyjä havaintoja MTK:n toimintapolitiikasta:
Yli 30 vuoden aikana olen todennut saman aina häikäilemätöntä päällekäymistä myöten. Maalaisliiton ja kepun valtakaudella, jolloin Kekkonen pelasi
taustalla, MTK oli tottunut saamaan läpi kaikki vaatimuksensa. Maatalousministeriö virkamiehineen oli useimmiten jo ennakkoon niistä tietoinen.
Jouduin vuosikymmenien aikana istumaan juuri Holapan kertomalla tavalla
valituissa komiteoissa ja työryhmissä. Ainoa, mitä niissä voi tehdä oman kantansa esille saamiseksi, oli panna eriävä mielipiteensä mietintöön. Se jäi kuitenkin omaan arvoonsa, sillä maatalousministeriössä siihen ei kiinnitetty
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mitään huomiota. Kun ei mitään voitu tehdä, asiat kulkivat eteenpäin vuodesta toiseen, tukiaiset kasvoivat ja elintarvikkeiden hinnat nousivat.
On yllättävää todeta, kuinka tällaisiin asioihin alistuminen on isketty Suomen kansan mieleen. Vielä nykyisinkin, jolloin terveen ja oikeudenmukaisen
maatalouspolitiikan puolestapuhujien joukko kasvaa, uskoo MTK röyhkeällä
esiintymisellään ja kohtuuttomilla vaatimuksillaan parhaiten puolustavansa
jäsenkuntansa taloudellisia etuja.
Kuten edellä selostin, tarkistetaan vuosittain maatalouden käyttämien
raaka-aineiden kustannusten ym. nousu edellisestä vuodesta. MTK käy hallituksen (maatalousministeriön) kanssa neuvottelut siitä, paljonko maatalouden vuotuisen tulonkorotuksen tulisi olla nousun johdosta.
Vuonna 1986 neuvottelut pitkittyivät. Yllättäen MTK kytki näihin neuvotteluihin vaatimuksen vanhan maataloustulolain jatkamisesta kahdella vuodella. Tällöin voimassa ollut maataloustulolaki päättyisi vasta seuraavan
vuoden lopussa. Uhittelu kovemmista ehdoista täydensi vaatimuksia.
Helsingin Sanomat otsikoi 26.3.1986 neljällä palstalla "MTK haluaa maataloustulolaille jatkoa ennen eduskuntavaaleja". Teksti alkoi: "Jo kaksi kuukautta käydyissä maataloustuloneuvotteluissa jäätiin tiistaiyönä yrittämään
neuvottelutulosta, jonka Maataloustuottajain keskusliiton–MTK:n valtuuskunta sekä maan hallitus voisivat hyväksyä tänään keskiviikkona.
Jo loppusuoralle kääntyneiden neuvottelujen esteeksi näytti viime hetkessä
nousevan kiista maataloustulolain jatkamisesta nykyisessä muodossaan suorastaan kynnyskysymykseksi. ”
”Jos pidennystä lain voimassaoloon ei saada aikaan, on sitten neuvoteltava
paljon kovemmalta pohjalta tulonkorotuksesta ja muista maataloustuloratkaisun ehdoista", sanoi MTK:n puheenjohtaja Heikki Haavisto tiistai-iltana."
Väliotsakkeen "Hallituksessa kiistaa tulolain jatkosta" jälkeen selviteltiin
hallituksen ministereiden kantoja: "Valtion maatalousneuvottelijoita johtava
maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Reino Uronen informoi tiistaiaamuna maan hallitusta neuvottelujen kulusta. Hän kertoi, että neuvotteluissa oli sovittu maataloustulolain jatkamisesta kahdella vuodella.
Tieto nosti hallituksessa kiivaahkon mielipiteenvaihdon siitä, oliko Uronen
ylittänyt valtuutensa. Hallituksen demariministereistä Matti Puhakka ja
Jermu Laine sekä Smp:n Urpo Leppänen olivat sitä mieltä, että hallituksen
edellisessä neuvonpidossa oli sovittu, että kevään maataloustuloratkaisu ei
sisällä tulolain jatkamista. Urosen toimintaa puolsivat maa- ja metsätalousministeri Toivo Yläjärvi (kesk) sekä oikeusministeri Christoffer Taxell (r).
Keskustelun jälkeen hallitus ei rajannut Urosen neuvotteluvaltuuksia, vaan
hänelle annettiin tehtäväksi pyrkiä "järkevään lopputulokseen."
Pääministerin sijaisena neuvottelua johtanut kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom tähdensi lopuksi, että keskustelusta ei voida vetää johto-
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päätöstä, että maataloustulolakia ilman muuta nyt pidennettäisiin kahdella
vuodella.

Tuloneuvotteluun miinustilanteesta:
Myöhään tiistai-iltana maataloustuloratkaisun kaikki osaset, tulonlisä, sosiaaliset parannukset ja kysymys maataloustulolain jatkosta, olivat vielä hajallaan. Lähimmäksi yhteisymmärrystä oli päästy sosiaalipaketista.
Viljelijät ovat saamassa parannuksia mm. maatilojen sijaisapuun, äitiys- ja
vuosilomien pituuteen sekä ryhmähenkivakuutuksiin. Palkansaajien saama
työajan lyhennys korvattaneen viljelijöille silkalla rahalla, sillä uudet vapaapäivät hyödyttäisivät vain karjatiloja, ja se ei tyydytä MTK:ta.
Varsinaista tulonkorotusta koskeviin neuvotteluihin lähdettiin tänä keväänä ainutlaatuisesta tilanteesta. Laskelmat osoittivat, että viljelijät saivat viime vuonna tuotteistaan 285 miljoonaa markkaa enemmän kuin viime kevään tuloratkaisussa edellytettiin. Liukuma johtuu maatalouden kustannusten nousun pysähtymisestä. Viljelijöiden odotettua parempi tulokehitys
merkitsee sitä, että maataloustuotteiden tavoitehintoja tulisi itse asiassa
alentaa.
MTK:lle on kuitenkin poliittinen mahdottomuus tarjota omalle jäsenistölleen neuvotteluratkaisuna tulojen alennusta. Ratkaisuksi ongelmaan onkin
harkittu mallia, jossa maataloustulolaskelman alijäämä jaettaisiin tasan kummallekin tulevalle sopimusvuodelle. Näin olisi mahdollista päästä jonkinlaisiin tavoitehintakorotuksiin molempina vuosina."
Kuten aikaisemmin olen kertonut, olen vuosikymmenien aikana ollut eri
yhteyksissä sos.dem. puolueen, sen eduskuntaryhmän sekä hallitusryhmän
asiantuntijana maatalouskysymyksissä. Katsoin tässä vaiheessa olevan aihetta ottaa yhteyttä puolueen puheenjohtajaan, joka toimi pääministerinä.
Lähetin pääministeri Kalevi Sorsalle 25.3.1986 päivätyn kirjeen:
"Rohkenen kääntyä puoleesi asiassa, josta kuulin juuri uutisissa. Heikki
Haavisto vaatii vanhan maataloustulolain jatkamista tai muuten MTK:n
vaatimukset maataloustuloneuvotteluissa nousevat. Lähetän tämän mukana
laatimani tiivistelmän kansliapäällikkö Bror Wahlroosin työryhmän muistiosta. Siinä ovat hinta-asioiden tuntijat tehneet hyvää työtä ja selvittäneet
myös vinoutuneen maatalouspolitiikkamme virheitä. Kun olin 1970-luvulla
maatalouden hintatoimikunnan jäsenenä, oli MTK:n edustajana Heikki Haavisto ja hänen varamiehenään Reino Uronen MTK:sta. Nyt on pääneuvottelijana MTK:n puolelta Heikki Haavisto ja hallituksen puolelta Reino Uronen.
Mahtaakohan Heikki Haavisto luottaa toivomansa ratkaisun läpimenoon?
Uuden maataloustulolain valmistelu olisi saatava käyntiin ensi tilassa eri
intressipiirejä ja järjestöjä edustavassa asiantuntijaelimessä. Entiseen ta-

263

paan antavat kepu ja MTK ajan kulua ja loppuvaiheessa toteavat, ettei ole
muuta mahdollisuutta kuin vanhan lain jatkaminen.
Terveisin / Olavi Salonen”

Sain vastauksena myöhemmin kiitokset "viisaasta kirjeestä" sekä lyhyen
informaation siitä, miksi maataloustulolain kahden vuoden jatkaminen
hyväksyttiin.
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Rasvatullisota 1950-luvulla
Elintarvikerasvojen menekkiin liittyviä "rasvasotia" on Suomessa käyty voin
ja margariinin hintasuhteen ympärillä yli 30 vuoden ajan. Maataloustuottajien Keskusliitto (MTK) on kuvitellut voin ja margariinin hintasuhteen ratkaisevasti vaikuttavan voin kulutuksen lisääntymiseen. Tässä yhteydessä on
täysin unohdettu Suomessa suuressa mitassa esiintyvät sydän- ja verisuonisairaudet sekä muut ihmisten terveyteen vaikuttavat tekijät. Unohdettu on
myös se, mitä maidon ja voin suuri ylituotanto on maamme kuluttajille ja
veronmaksajille tullut maksamaan.
Erikoisesti on jäänyt mieleeni 1950-luvun puolivälissä käyty ns. rasvatullisota. Sen yhteydessä Maalaisliitto ja MTK olivat erikoisesti ajamassa mm.
margariiniteollisuudelle raaka-aineita puristavan ja omaa margariinitehdasta
Raisioon suunnitelleen Kasviöljy Oy:n asiaa. Raision tehtaiden hallintoelimissä olivat mukana silloisen Maalaisliiton tärkeimmät johtohenkilöt. Maamme
lehdistö seurasi suurella mielenkiinnolla rasvatullisodan vaiheita. Suurikokoiset otsakkeet ja laajat eduskuntaselostukset saivat myös suuren yleisön
seuraamaan kamppailun eri vaiheita. Raision tehtaiden pääjohtajana toimi
vuorineuvos K.E. Kivivuori.
Elokuun 5. päivänä 1955 MTK lähetti valtioneuvostolle ja tullihallitukselle
esityksen, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin GATT-sopimukseen kuuluvien
elintarviketeollisuuden rasva- ja öljytullien sekä öljyjen raaka-ainetullien
irrottamiseksi kansainvälisen GATT-järjestön tullisidonnaisuudesta. Edelleen esitettiin, että Kiinasta ostettavaa soijapapua saataisiin tuoda maahan
tullivapaasti, mutta siemenistä puristetuille kasviöljyille määrättäisiin tulliksi 70 markkaa kilolta. Devalvaation jälkeen oli vastaava tulliesitys 97 markkaa kilolta.
Kasviöljy Oy:llä oli Raisiossa maamme ainoa öljynpuristamo, joka puristi
soijapavuista raakaa soijaöljyä. Kiinan kaupassa oli soijapavuilla oma merkityksensä. Kasviöljy Oy toi niitä vuosittain noin 60–70 miljoonaa kiloa. Jotta
edellä esitetty korkea soijaöljyn tulli olisi oikeassa suhteessa soijapavuista
kotimaassa puristetun öljyn hintaan, olisi soijapavuille pitänyt määrätä myös
markkamääräinen tulli. Tämä todettiin Suomen teollisuusliiton taholta annetussa lausunnossa. Korkea öljyn tulli olisi estänyt sekä maassamme olevaa
toista öljynpuhdistamoa että margariiniteollisuutta ja muita elintarvikealan
tehtaita ostamasta ja tuomasta maahan soijaöljyä käyttöönsä. Kasviöljy Oy
olisi saanut ainoana maassamme soijapapuja puristavana tehdas-laitoksena
monopoliaseman maamme elintarviketeollisuuden soijaöljyn hankkijana.
Tullitariffilautakunta selvitteli asiaa ja pyysi lausuntoja hinta- ym. viranomaisilta. Tullitariffilautakunta ei yhtynyt tehtyyn tullien muutosesitykseen,
vaan piti ravintorasvojen osalta valmisteverojärjestelmää parempana. Tämä
ei tyydyttänyt MTK:ta.
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Maatalousministeri Kusti Eskola, joka oli Kasviöljy Oy:n hallintoneuvoston
puheenjohtaja, puuttui asioiden kulkuun. Hän antoi kirjallisen ohjeen, jonka
mukaan maahan kiellettiin tuomasta muita öljyväkirehuja kuin Kasviöljy
Oy:n Kiinasta tuotavista soijapavuista puristettua rouhetta. Tällä maatalousministeriön määräyksellä pyrittiin varmistamaan soijapapujen maahantuonti sekä puristaminen soijaöljyksi ja soijarouheeksi. Jälleen näkyvä monopolisointiyritys Kasviöljy Oy:n suuntaan.
Tullitariffilautakunnan unohtaen valtioneuvosto asetti ministeri Jussilan
esityksestä 21.12.1956 ns. rasvatullitoimikunnan. Sen kokoonpano varmistettiin jo ennakkoon MTK:n esitystä eteenpäin vieväksi. Toimikunnan mietintö syntyi äänestyksen jälkeen. Rasvatullitoimikunta jätti mietintönsä
9.4.1957 esittäen raakaöljyn tulliksi 70 markkaa kilolta (97 markkaa) ja soijapavun tulliksi yhtä markkaa kilolta (1:25 markkaa). Suluissa ovat numerot
devalvaation jälkeen.
Rasvatullitoimikunnan jäsenenä olin mukana toimikunnan työskentelyssä.
Äänestyksen jälkeen panimme yhdessä agronomi Erkki Ilmarilan kanssa
eriävän mielipiteemme toimikunnan esitykseen. Laskelmiemme mukaan
raakaöljyn tullin ollessa 70 markkaa kilolta (97 markkaa) olisi soijapavuista
perittävä tullia vähintään 10 markkaa kilolta (11 markkaa).
Kasviöljy Oy:n hallintoneuvoston jäsenenä oli myös valtiovarainministeri
Martti Miettunen. Hänen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan ryhtyi
tullihallitus valmistelemaan tulliesitystä. Raakaöljytullit korotettiin voimassa olleesta 7:50 markan kilotullista 97 markkaan kilolta. Soijapapujen tulliksi tuli esityksessä 1:25 markkaa kilolta. Valtiovarainministerillä oli tarkoituksena varmistaa Kasviöljy Oy:lle monopoliasema maamme margariiniteollisuuden raaka-aineiden toimittajana. Valtioneuvosto teki varoituksista
huolimatta GATT-sopimusmaille esityksen rasvatullien irtisanomisesta elokuussa 1957. Uutisissaan lehdistö totesi, että päätös tehtiin välittämättä
ulkoministeriön ja esittelijän poikkeavasta kannasta.
Valtioneuvosto antoi esityksensä rasvatullien muutoksesta eduskunnalle 5.
päivänä joulukuuta 1957. Kasviöljy Oy:lle olisi 60–70 miljoonan soijapapukilon tuonti Kiinasta 1:25 markan kilotullilla merkinnyt soijaöljyn hinnoittelun muodossa ylimääräistä voittoa silloisessa rahassa 700–800 miljoonaa
markkaa vuodessa. Valtio olisi menettänyt vastaavan summan tullituloja.
Helsingin Sanomat kirjoitti 18. p:nä joulukuuta 1957 laajassa eduskuntaselostuksessaan: "Tullilaki kantona kaskessa eduskunnan jouluruuhkassa" mm.
seuraavaa: "Esillä oleva rasvatullikysymys on antanut hätkähdyttävän kuvan
siitä, miten eräät piirit maassamme pyrkivät tavoittelemaan edustamalleen
yritykselle monopoliasemaa sekä satojen miljoonien ylimääräisiä voittoja,
jotka tullituloina kuuluisivat valtion kapeaksi kutistuneeseen kukkaroon."
Rasvatulliasia oli esillä myös hallitusneuvotteluissa. Maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien kompromissiratkaisussa sovittiin tulleiksi raakaöljylle 97
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markkaa ja soijapavuille 3:50 markkaa kilolta. Hallitusneuvottelut kuitenkin
kariutuivat ja puolueiden välinen sopimus raukesi.
Sosiaaliministeriön hintaosaston laatimat tullilaskelmat edellyttivät 97
markan tullilla soijapavuille tulliksi 11 markkaa kilolta. Tähän laskelmaan
yhtyi myös Suomen Elintarviketeollisuusliitto.
Genevessä 30.9.–4.10.1957 pidetyissä GATT-neuvotteluissa olin Suomen
teollisuusliiton toimitusjohtajan, tohtori E. Olinin asiantuntijana. Maalaisliiton ja MTK:n puolelta oli neuvottelukunnassa mukana MTK:n tulliasioidenhoitaja Olavi Sipilä. Hänen asiantuntijanaan oli agronomi Mauri Karvetti,
nykyisin eläkkeelle siirtynyt Raision tehtaiden pääjohtaja. Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Olavi Munkki ulkoministeriön kauppapoliittiselta osastolta. Eri maiden kanssa käytyjen värikkäiden neuvottelujen
hoitaminen ei ollut puheenjohtajalle mikään helppo tehtävä. Korkeista markkamääräisistä tulleista sekä poikkeuksellisista tullisuhteista vaadittiin useassa yhteydessä selvittelyjä. Mieleeni on erikoisesti jäänyt Amerikan kanssa
käyty neuvottelu.
Jouduin neuvottelun aikana kääntymään puheenjohtajamme puoleen ja
pyytämään neuvottelutaukoa. Tauon aikana osoitin Suomen puolelta annetun virheellisiä tietoja vastapuolelle. Vaadin niiden korjaamista "koska meidän on muistettava, että vastapäätä pöydän toisella puolella istuu asioita tuntevia neuvottelijoita". Tauon jälkeen korjaus suoritettiin ja neuvottelu jatkui.
Olavi Sipilä korosti tiukkojen otteiden tärkeyttä neuvottelussamme. Tohtori
Olin vastasi, että näissä neuvotteluissa on jo käytetty riittämiin yleisistä neuvottelutavoista poikkeavia menettelytapoja.
Kuten edellä sanoin, lehdistö seurasi suurella mielenkiinnolla rasvatulliasian kehitystä. Jälleen pieni lainaus Helsingin Sanomista joulukuussa 1957:
"Neuvottelut Genevessä aloitettiin syyskuun lopulla, ja Suomen neuvottelukunta sai silloiselta ulkoasiainministeriltä tohtori Virolaiselta tehtäväkseen
ajaa irtisanominen lävitse hinnalla millä tahansa.
Suomen esitys tullien irtisanomisesta herätti asianomaisten maiden täällä
olevista lähetystöistä saatujen tietojen mukaan melkoisen reaktion. Erityisesti Skandinavian maat ja Benelux-ryhmän maat olivat tyytymättömiä
Suomen toimenpiteeseen.
Sikäli kun on ollut mahdollista saada tietoja, tuntuu siltä, että Skandinavian
maat ovat vastustaneet rasvatullien irtisanomista hallituksen aikaisemmin
suunnittelemien tullien takia. Ensimmäisessä suunnitelmassa laiksi tullien
kantamisesta vuonna 1958 rasvaöljytulliksi esitettiin 97 mk kilolta ja soijapavun 1:25 kilolta. Skandinavian maat ovat katsoneet, että tällaiset tullit antaisivat kotimaiselle öljyteollisuudelle, siis Kasviöljy Oy:lle, diskriminatorisen
tullisuojan, joka estäisi kokonaan sen valaanöljyn viennin Norjasta Suomeen,
jota tähän asti on harjoitettu. Beneluxin kerrotaan lehtitietojen mukaan vaativan hyvin suuria myönnytyksiä elintarviketeollisuuden tulleissa korvauk-
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seksi rasvojen tulleista ja Englanti ei kaiketi vielä ole lopullisesti ilmoittanut
vaatimuksiaan. Koko rasvatullien irtisanominen on siis osoittautunut uhkayritykseksi. Kun asia tuli julkisuuteen, yritys saattaa koi-tua maallemme
varsin tuhoisaksi ajankohtana, jolloin muutenkin kamppaillaan työttömyyttä
vastaan.
Neuvottelujen kuluessa on herättänyt huomiota, että ulkoasiainministeriö
on johtanut neuvotteluja varsin yksipuolisesti Maalaisliiton ja Maataloustuottajain Keskusliiton haluamalla tavalla.”
”Eduskunnalla ja koko kansalla on oikeus odottaa, että ulkoasiainministeriö
toimii, hoitaessaan maan suhteita ulkomaihin, koko maan parasta silmällä
pitäen eikä vain yhden puolueen puoluetoimiston ulkomaanosastona.” Varsin selvää tekstiä, jonka jokainen lukija ymmärsi.
Genevestä palattuani ryhtyi eduskunta käsittelemään valtioneuvoston antamaa tullien muutosesitystä ja kuuli asiantuntijoita. Sain kutsun eduskuntaan asiantuntijana kuultavaksi. Myös eri puolueiden eduskuntaryhmien
kokouksissa, Maalaisliittoa lukuun ottamatta, esitin asiantuntijalausuntoni ja
vastasin tehtyihin kysymyksiin.
Maalaisliiton lehdistö puolusti voimakkaasti kantaansa ja arvosteli jyrkin
sanoin muiden asiantuntijoiden lausuntoja. Sosiaalidemokraattien ryhmäkokouksessa selostin asiaa laajemmin numeroaineistoa käyttäen. Kansanedustaja Onni Hiltunen tunsi erikoista kiinnostusta asiaan ja sen eri vaiheisiin. Hän käyttikin eduskuntakäsittelyn yhteydessä voimakkaan puheenvuoron. Suomen sosiaalidemokraatti otsikoi puheenvuoroa eduskuntaselosteessaan 18. päivänä joulukuuta: ”Sensaatiomaisia väitteitä eduskunnassa. "Eräälle yhtiölle" yritetty siirtää 800 miljoonaa valtion tullituloja." Kansanedustaja Onni Hiltusen puheenvuoro, numerotietoihin ja tosiasioihin
nojautuen kannatti 11 markan kilotullia soijapavulle. Hiltusen puheenvuoroon vastasi kansanedustaja Mauno Jussila, joka väitti, ettei kysymys lainkaan kytkeydy Kasviöljy Oy:n ympärille. Siinä on kysymys suuremmista
asioista eli kansainvälisestä kaupasta. Jussila muisti puheenvuorossaan myös
tohtori Salosta, joka oli ollut valtiovarainvaliokunnan verojaostossa asiantuntijana. Olin antanut asiasta selostukseni mainitussa valiokunnassa, mutta
ilman tohtorin arvoa.
Joko asiantuntemuksen puutteessa tai hämäystarkoituksessa Jussila väitti,
ettei esittämissäni laskelmissa oltu otettu huomioon hinnantasausmaksua,
jota Kasviöljy Oy on maksanut kahden kolmen vuoden aikana suuren summan. Alkuperäinen asiantuntijana esittämäni kanta oli, että perusraakaaineet, esim. soijapapu, olisivat tullivapaat ja tulleilla annetaan vain jalostusteollisuuden tarvitsema kohtuullinen tullisuoja kotimaiselle teollisuudelle.
Tämä järjestelmä oli tällöin yleisesti käytännössä muissa maissa. MTK:n
esittämä korkea raakaöljyn tulli pakotti laskelmilla etsimään perusraakaaineelle oikeassa suhteessa olevaa markkamääräistä kilotullia.
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Eduskuntakäsittelyn yhteydessä ulkoasiainministeri Johannes Virolainen
puhui rasvatullien irrottamisen tärkeydestä, jotta kotimaisen rasvan tuotannon, maidon, juuston ja voin suoja voitaisiin hoitaa riittävän korkeilla
suojatulleilla ulkoa tuotavien kasvis- ja eläinrasvojen kilpailua vastaan.
Virkamiehet ulkoasiainministeriössä olivat edustaneet toista kantaa.
Eduskunnan äänestäessä rasvatulleista asian toisen käsittelyn jälkeen tuli
eduskunnan puhemies V.J. Sukselainen ennen äänestystä yöllä kello 1 jälkeen eduskunnassa luokseni. Hän viittasi valtiovarainvaliokunnan verojaostossa sekä eri puolueiden ryhmäkokouksissa antamiini asiantuntijalausuntoihin ja kysyi löytyisikö mitään kompromissiratkaisua. Sanoin lausuntojeni perustuneen numeroihin ja tosiasioihin sekä hintaviranomaisten
laskelmiin.
"Mikäli eduskunta haluaa tehdä asiassa jonkun kompromissiratkaisun, on
se kansanedustajien ja puolueiden asia." Lopullisessa äänestyksessä kannatti Maalaisliitto yksinomaan ehdotustaan. Muut puolueet äänestivät raakaöljyn tulliksi 97 markkaa kilolta ja soijapavun tulliksi 11 markkaa kilolta.
Tämä ratkaisu jätti Kasviöljy Oy:lle riittävän tullisuojan, koska asiaan ei tämän jälkeen palattu ja Kiinan soijapapukauppa jatkui. Valtio sai sille kuuluvat
tullitulot, kiitos eduskunnan tekemän ratkaisun.
Koko rasvatullisota ja siihen liittyvä monopoliaseman tavoittelu herätti
maamme elintarviketeollisuuden prinsessan unestaan. Todettiin Kasviöljy
Oy:n kanssa kilpailevan yrityksen tarpeellisuus, mutta samalla myös se, että
vain laajan yhteistoiminnan pohjalta sellainen voitaisiin saada aikaan. Kesko,
SOK, OTK, Vaasan Höyrymylly ja Oy Paasivaara muodostivat neuvotteluryhmän. Tarkoituksena oli yhteisen öljypuristamon perustaminen. MTK:n ja
Kasviöljy Oy:n monopolipyrkimykset olivat luoneet otollisen poh-jan uuden
yrityksen perustamiselle ja tehtaan rakentamiselle näinkin erilaisia etupiirejä edustavien yritysten yhteistyönä. Muutaman kuukauden neuvotteluvaiheen jälkeen oltiin valmiit allekirjoittamaan perustamispaperit. Vielä päivää
ennen yleisen informatiotilaisuuden järjestämistä otin yhteyden Kasviöljy
Oy:n johtaja Niinikoskeen. Tiedustelin yhteistyön mahdollisuutta maamme
elintarvikeöljyjä ja -rasvoja käyttävän teollisuuden kanssa. Vastaus oli kielteinen. ”Tiedän, ettei Kivivuori tätä hyväksyisi."
Tieto uuden öljypuristamon perustamisesta tuli yllätyksenä maamme talouselämälle, varsinkin sen johdosta, että ensi kerran oli näin laajalla pohjalla voitu keskustella käytännön tehdasratkaisusta. Tontti tehtaalle löytyi
Herttoniemestä ja suunnitteluvaiheen jälkeen uusi yhtiö rakensi maamme
ajanmukaisimman elintarviketeollisuuden raaka-aineita valmistavan öljypuristamon.
Öljypuristamo on nyt ollut toiminnassa lähes 25 vuotta. Tehdasta on laajennettu ja se pystyy yhdessä Kasviöljy Oy:n kanssa hyvin tyydyttämään koko
maan elintarviketeollisuuden tarvitsemien öljyjen ja rasvojen tarpeen.
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Ei ollut ensi kertaa, kun MTK:n toiminnasta puuttui kokonaisuuden kannalta katsottuna terve maatalouspoliittinen näkemys. Margariini on jatkuvasti nähty voin pahimpana kilpailijana siitäkin huolimatta, että Raisioon
rakennetusta maatalouspiirien omistamasta margariinitehtaasta on tullut
yksi maamme suurista margariinin valmistajista. Ilmeisesti margariini on
löytänyt tiensä myös maataloustuottajien ruokapöytään.
Suhtautuminen ihmisen terveellisen ravitsemuksen tutkimiseen oli myös
työnnetty taka-alalle. Aikoinaan professori Osmo Turpeisen tiedemiesryhmän suorittama 12 vuotta kestänyt tutkimus antoi selvän kuvan eläinrasvojen vaikutuksesta sydän- ja verisuonisairauksiin Suomessa. Tutkimuksen
tuloksia oli kuitenkin vaikea saada aikanaan meillä julkisuuteen. Maamme
rajojen ulkopuolella niihin kiinnitettiin suurta huomiota.
MTK:n taholla ei vieläkään tahdota myöntää eläinrasvojen runsaan käytön
vahingollista vaikutusta. Vuosikymmeniä on taisteltu maidon runsaan ylituotannon ja voin viennin puolesta. Tosin on myönnettävä, että tänä päivänä
lääketiede on meilläkin entistä selkeämmin tuonut esille terveen ravitsemuksen merkitystä ja eläinrasvojen käytön rajoittamista.
Palatakseni rasvatullisotaan menetti Kasviöljy Oy eduskunnan tekemän ratkaisun johdosta satoja miljoonia 1956 rahassa laskettuna. Sen alkuunpanijana ja tulli-idean isänä oli Raision tehtaiden silloinen pääjohtaja K.E. Kivivuori. Tämän totuuden kuulin eduskunnan tekemän päätöksen jälkeen
MTK:n johtomieheltä Veikko Ihamuotilalta. Samassa yhteydessä hän valitteli
sitä, etten tullut aikanaan keskustelemaan hänen kanssaan asiasta. Ihamuotila unohti, että asia ja sen ratkaisu olivat eduskunnan asioita. Osuuteni oli
toimia valiokuntakäsittelyn aikana vain paikalle kutsuttuna asiantuntijana.
Myös eduskuntaryhmillä oli harkinnassaan asiantuntijoiden kutsuminen
kuultavaksi.
Kun vuosia myöhemmin luin Sakari Virkkusen kirjaa "Korsimo Kekkosen
mies", palasi vanha rasvatullisota mieleeni. Olivatko Korsimo ja Kivivuori
käsittäneet saamansa tehtävän antaneen heille myös melkoisia valtuuksia.
Kirjansa sivuilla 146–148 Virkkunen kirjoittaa mm. "Hallituspähkinän onnistuneen särkemisen jälkeen Arvo Korsimo saattoi keskittää kaiken tarmonsa Urho Kekkosen luotsaamiseen kohti presidentinlinnaa. Tätä varten hän
kehitti kaksi toimintasuunnitelmaa, ensiksi Maalaisliiton oman ja toiseksi
'Toimintasuunnitelma Rypsin". Virkkunen jatkaa edelleen… ”Toimintasuunnitelma Rypsiä ei toteutettu Maalaisliiton varoin, vaan rahoituksesta vastasi
Maaseudun yhteisvaliokunta. Se oli Maalaisliiton organisaation ulkopuolella
itsenäisesti toimiva elin. Sen johdossa oli Korsimon vanha ystävä, Raision
Tehtaat Oy:n pääjohtaja K.E. Kivivuori. Korsimo esitti suunnitelmansa suoraan valiokunnalle, johon Kivivuoren lisäksi kuuluivat kunnallisneuvos Kalle
Joukanen Kankaanpäästä, agronomi Kauno Kleemola Kannuksesta sekä maisteri Ahti Karjalainen ja puoluesihteeri Arvo Korsimo Helsingistä.

270

Yhteisvaliokunta oli ollut olemassa jo 1954 eduskuntavaalitaistelun aikaan,
mutta virallisesti vasta presidentinvaalien jälkeen. Marraskuussa 1956 perustettiin kuuluisaksi tullut Maaseudun Yhteisvaliokunnan Säätiö. Sen johdossa olivat samat henkilöt kuin valiokunnassa. Käytännössä valiokunnan ja
myöhemmin säätiön raha-asioita hoitivat Kivivuori ja Korsimo yhdessä."
Virkkunen jatkaa organisaatioselvittelyn jälkeen. "Korsimo tunsi laumansa.
Piirien toiminnanjohtajiakaan ei unohdettu. Korsimo ilmoitti, että Rypsi
(yhteisvaliokunnan peitenimi) maksaa jokaiselle toiminnanjohtajalle vaalitaistelusta "ylimääräisen palkkion".” Loppulainaus vielä Virkkusen kirjan
sivulta 187: "Maalaisliittolaisia riipaisi se tapa, jolla puolueen pää-äänenkannattajan pitkäaikainen toimitusjohtaja Otto Liesipuu heitettiin paikaltaan. Päätöksen teki johtokunnan silloin vielä yksinvaltias puheenjohtaja K.E.
Kivivuori, josta Korsimo oli riippuvainen."
Puoluesihteeri Korsimo ja vuorineuvos Kivivuori ovat poistuneet joukostamme, mutta "Toimintasuunnitelma Rypsi" ja rasvatullisota palasivat tavallaan kuvioihin, kun Hankkija v. 1983 ilmoitti rakentavansa öljynpuristamon lähinnä rypsin siementen puristamiseksi. Maassamme on rypsinviljely
moninkertaistunut sen jälkeen, kun elintarviketeollisuus sai maataloustuottajat uskomaan, että kuluttajien terveyttä vaarantamatta ei erukahappopitoista rypsiöljyä voida käyttää 20 % enempää margariinin valmistuksessa.
Vuosien väittelyn jälkeen ryhdyttiin kehittämään erukahappovapaita lajikkeita rypsistä. Siinä onnistuttiin ja kotimaisesta rypsiöljystä on muodostunut kansan terveellisen ravitsemuksen kannalta käyttökelpoinen margariinin raaka-aine.
Vaikka Öljypuristamo Oy:llä ja Kasviöljy Oy:llä on ollut riittävästi kapasiteettia koko maan rypsisadon käsittelemiseksi, ilmoitti Hankkija rakentavansa oman öljypuristamon. Laitos valmistuikin vuonna 1984. Vapaassa
maassa teollisuuden rakentamiseen tulee kaikilla olla mahdollisuutensa.
Hankkijan rehuteollisuus käyttää puristuksessa muodostuvan rouheen raaka-aineenaan. Mutta öljyn kanssa tilanne ei ollut yhtä selvä. Öljynpuristamo
Oy:n ja Kasviöljy Oy:n osakkailla on omat margariinitehtaansa, jotka käyttävät rypsiöljyn.
Suomessa on maatalouden piirissä totuttu ratkaisemaan kysymyksiä oman
alan ministeriön siis maa- ja metsätalousministeriön käskyillä ja päätöksillä.
Näin meneteltiin nytkin. Ministeri Toivo Ylöjärven päätöksellä Hankkijalle
määrättiin maamme rypsinjalostuksesta 20 % osuus. Uusi pieni öljypuristamo sai kapasiteetistaan käyttöön heti yli puolet samanaikaisesti, kun vuosikymmeniä rypsinjalostusta harjoittaneiden puristamoiden kapasiteetista
tulee käyttöön määrättyjen kiintiöiden perusteella vain kolmannes.
Öljypuristamo Oy, jonka maamme elintarviketeollisuus rakensi rasvatullisodan seurauksena, on hoitanut yli puolet maamme rypsin siementen jalostuksesta. Ministeri Ylöjärven määräyksellä se menetti huomattavasti osuut-
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taan. Öljypuristamo Oy:n perustajilleen toimittamien öljyjen ja rouheiden
todellisia määriä ei otettu huomioon, kun Hankkijan uusi öljypuristamo oli
saatava pyörimään.
Onko maataloustuottajapiirien tarkoituksena maatalousministerin sanan
voimalla hankkia hyvitystä hävitylle rasvatullisodalle? Määrätietoisesti rypsin laadun parantamiseksi ja sen viljelyn laajentamiseksi työskennelleen
Öljypuristamo Oy:n toiminnalle pyritään nyt valtiovallan toimenpiteillä ja
määräyksillä asettamaan kapuloita rattaisiin. Vai olisiko pyrkimyksenä vanhan Maataloustuottajain liiton vuosikokouksen julkilausuman toteuttaminen.
Toiminnan pääperiaatteet toi esille Maaseudun tulevaisuus jo 12.5.1962
varsin selkeästi pääkirjoituksensa ensimmäisessä kappaleessa: ”Kokous
kehottaa kaikkia tuottajatalouksia käyttämään yksinomaan omien markkinointijärjestöjen, omien yritysten tuotteita, vaatimaan kauppiaaltaan niiden
valmistamia elintarvikkeita, mutta myös suosimaan liikkeitä, jotka tarjoavat
niitä kaupan."
Varsin hyvin on tätä toimintaperiaatetta vuosikymmenien aikana toteutettu. Siitä ovat todistuksena mm. Valio osuusmeijereineen, TLK osuusteurastamoineen ja makkaratehtaineen, Metsäliitto teollisuuksineen, Raision
tehtaat, Hankkija ja monet muut yritykset.
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Voi vai margariini?
Edellä kertomani rasvasota liittyi myös taisteluun voin ja margariinin välillä.
1950-luvulla hyökkäsi MTK meijereiden keskusliikkeen Valion tukemana
voin tuottajain nimissä maamme margariiniteollisuutta vastaan, koettaen
vallata lisämyyntiä voille. Vastuullani olleen OTK:n margariinitehtaan asioissa jouduin puolustamaan margariiniteollisuuden asemia. Vuonna 1960 tuotettiin Suomessa voita 92,6 miljoonaa kiloa. Voita kulutettiin kotimaassa 68,1
miljoonaa kiloa ja vietiin maasta 25,7 miljoonaa kiloa. Margariinia valmistettiin samana vuonna 29,8 miljoonaa kiloa kotimaan kulutukseen.
MTK tahollaan oli tehnyt yksinkertaisen laskelman. Lopettamalla suurelta
osalta margariinin käytön kotitalouksissa ja nostamalla sen hinnan voin
hinnan tasalle saataisiin voin ylituotanto myytyä kotimaahan. Vuonna 1960
oli voin kulutus Suomessa henkeä kohti 15,3 kiloa vuodessa ja margariinin
6,7 kiloa vuodessa. Ruotsissa oli voin kulutus vuonna 1960 henkeä kohden
9,6 kiloa ja margariinin 15,6 kiloa. Maatalousmaassa Tanskassa syötiin voita
samana vuonna henkeä kohden 10,8 kiloa ja margariinia 19,0 kiloa. Norjassa
oli voin kulutus 1960 henkeä kohden vuodessa 3,9 kiloa ja margariinin kokonaista 23,9 kiloa. Luvut osoittavat, että Suomen kansa oli todellista voinsyöjäkansaa. Margariinin kulutus naapurimaihin verrattuna oli margariinin korkeasta hinnasta johtuen muita Pohjoismaita huomattavasti pienempi. Margariinin menekin pienentämiseen pyrittiin Suomessa hintapolitiikalla. Margariinin kuluttajahintaa pyrittiin nostamaan jatkuvasti paitsi liikevaihtoverolla myös valmistusverolla ja raaka-aineiden tuontimaksuilla. Niiden osuus
nousi 1970-luvulla lähes puoleen kuluttajain margariinista maksamasta hinnasta. Margariinin kuluttajahinnasta raaka-aineet, valmistuskustannukset
sekä myynti- ja hallintokulut olivat vain vajaa kolmannes.
Pohjoismaissa olivat margariinin kuluttajahinnat vuonna 1960 seuraavat:
Suomi 4:15 mk/kg, Ruotsi 2:01 mk/kg, Tanska 1:90 mk/kg ja Norja 1:69
mk/kg. Tanskaan ja Norjaan verrattuna Suomen hinta oli yli kaksinkertainen. Tällä hintaerolla koetettiin saada voille lisämenekkiä. Korkeista elintarvikkeiden hinnoista ei silloin huomattu tehdä numeroa.
Maalaisliiton valtakaudella tämän kaltainen hintapolitiikka oli mahdollista
huolimatta siitä, että jo tällöin tiedettiin eläinrasvojen runsaan syönnin lisäävän sydän- ja verisuonisairauksia. Kansan terveydellä ei näyttänyt olevan
mitään merkitystä silloin, kun oli saatava lisämenekkiä karjatalouden tuottaman eläinrasvan, maidon, voin, juuston ja lihan kasvavalle ylituotannolle.
Joka uskalsi korottaa ääntään tätä suuntausta vastaan, sai niskaansa sellaisen
syytösten ja herjausten ryöpyn Maaseudun Tulevaisuuden tai Meijerilehden
palstoilla asiantuntemattomuudestaan tai typeryydestään jne., että monet
sen ajan pätevistä asiantuntijoista vaikeni-vat. Tämä oli varmaan kaiken
tarkoituksenakin.
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En malta olla kertomatta laajasta tutkimuksesta, jonka professori- ja tiedemiesryhmä suoritti professori Osmo Turpeisen johdolla.1 Ryhmään kuuluivat professori M.J. Karvonen, professori Paavo Roine, tohtori Matti Miettinen, tohtori Maija Pekkarinen, tohtori E.J. Lehtosuo ja tohtori P. Alivirta.
Kuuden ensimmäisen tutkimusvuoden jälkeen raportti herätti suurta huomiota maailmalla. Julkaisussa "The American Journal of Clinical Nutrion"
numerossa 21/4 julkaistiin huhtikuussa 1968 laaja selonteko tutkimusryhmän työstä ja tuloksista tähän mennessä. Tutkimusmenetelmistä siinä lausuttiin: "Tutkimus käynnistettiin v. 1958 kahdessa mielitautisairaalassa
Helsingin läheisyydessä. Toisessa niistä, josta tässä esityksessä käytetään
nimitystä SAIRAALA N, ruokavaliota muutettiin siten, että suurin osa tyydyttyneestä rasvasta (eläinrasvoista) korvattiin soijaöljyllä, kun taas toisessa sairaalassa SAIRAALA K ruokavaliota ei tarkoituksellisesti muutettu.
Tutkimusryhmiin kuului keski-ikäisiä mies- ja naispuolisia potilaita. Ruokavalion muutoksen aikaansaamien vaikutusten määräämiseksi kummassakin
sairaalassa suoritettiin tavan takaa ruokavaliotutkimuksia, veren lipidimäärityksiä, ihonalaisen rasvakudoksen analyysejä, elektrokardiograafisia sekä
kuolleisuutta koskevia tutkimuksia.
Vuoden 1965 alussa, jolloin SAIRAALASSA N oli noudatettu tätä ruokavaliota hieman yli 6 v. 'osia' vaihdettiin siten, että SAIRAALASSA N siirryttiin 'normaaliin' ravintoon ja SAIRAALASSA K koeruokavalioon. Tarkoituksemme on
jatkaa kokeita tämän suunnitelman mukaisesti muutaman vuoden ajan."
Seurasin professori Turpeisen tutkimusta suurella mielenkiinnolla, sillä
OTK:n margariinitehdas valmisti saamansa reseptin mukaisesti tutkimuksessa käytetyn kasviöljyjä sisältävän terveysmargariinin. Olin varsin yllättynyt, kun professori Osmo Turpeinen eräässä tutkimuksen vaiheessa soitti.
Hän ilmoitti, että tutkimuksen suorittamiseen ei myönnetty uutta määrärahaa, joten se on pakko keskeyttää. Ihmettelin tilannetta, mutta kehotin
Turpeista ryhmineen jatkamaan tutkimusta. Ilmoitin, että OTK:n margariinitehdas toimittaa tutkimuksessa tarvittavan Solive-terveysmargariinin
maksutta. Arvelin, että Nastolan meijerin suorittama eläinrasvan poistaminen maidosta ja kasviöljyn sekoittaminen sen tilalle voidaan saada järjestetyksi. Näin kävikin ja tutkimustyö jatkui. Seuraavana vuonna määräraha
jälleen saatiin.
Huomiota niissä oloissa herätti Lääkintöhallituksen 30.12.1968 päivätty
Elintarviketeollisuusliiton jäsenyhdistyksille ja jäsenille osoittama kirje:
"Kansanterveyden kannalta on tärkeää, että ravitsemuksessa nyt esiintyviä
virheitä pyritään korjaamaan ja ravitsemusta kehittämään nykyisen tietämyksen perusteella terveyttä edistävään suuntaan.
1Aiheena oli "Sepelvaltimotaudin (koronaarisydäntaudin) ehkäisy ruokavalion
avulla. Pitkäaikainen tutkimus.
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Elintarviketeollisuudella on kasvava merkitys ravintotottumusten muodostajana. Tästä syystä Lääkintöhallitus saattaa tiedoksenne yhdessä
Valtion ravitsemustoimikunnan kanssa antamansa lääketieteellisiä näkökohtia kansanravinnosta Pohjoismaissa koskevan julkilausuman toivoen
elintarviketeollisuuden myötävaikutusta pyrittäessä poistamaan ravitsemuksessa nyt esiintyviä virheitä.”
Pääjohtaja Niilo Pesonen
Lääkintöneuvos A. Ojala”

Kirjeen liitteenä oli "Lääketieteellisiä näkökohtia kansanravinnosta Pohjoismaissa", jossa ravinnosta sanotaan mm.: "Sellaisissa maissa, joissa esiintyy paljon ateroskleroottisia sydän- ja verisuonisairauksia, ravinnolle on
tunnusomaista runsas rasvan ja tyydyttyneiden rasvahappojen (eläinrasvojen) määrä ja toisaalta tyydyttämättömien rasvahappojen (kasvirasvat)
pieni osuus. Vaikkakin ravinnossa olevan rasvan määrä ja laatu vaikuttavat
voimakkaasti seerumin kolesteroliin, ei voida odottaa tiukkaa rinnakkaisuutta, koska kolesteripitoisuuteen voivat vaikuttaa myös muut tekijät kuin
ravintorasva. Monet huomiot viittaavat siihen, että fyysinen toiminta esim.
raskas ruumillinen työ, voi estää kolesterolin nousua. Ihmisessä vaikuttavan
ateroskleroosin syntyyn voivat myös vaikuttaa perinnölliset taipumukset."
Terveellisenä toimenpiteenä sydänsairauksien vähentämiseksi esitetään
ravinnon kaloripitoisuuden vähentämistä, rasvan kulutuksen vähentämistä
40 prosentin kokonaismäärästä 25–30 prosenttiin. Kasvirasvojen osuutta
olisi lisättävä ja vastaavasti eläinrasvojen käyttöä vähennettävä. Sokerin ja
sokeripitoisten tuotteiden kulutuksen rajoittamista pidetään myös tarpeellisena.
Jo vuonna 1967 pyydettiin professori Osmo Turpeista esitelmöimään tutkimuksestaan Chicagossa 16.8.1967 pidetyssä sydäntautia käsittelevässä
symposiumissa. Esitelmässään hän toteaa, että on olemassa selvät yhteydet
ruokavalion, veren rasva-aineiden ja sydänsairauksien välillä. Hyvin suunniteltujen, pitkäaikaisten tutkimusten suorittamista varten tarvitaan tutkimusryhmä sekä sen rinnalle vertailuryhmä, jonka ruokavaliota ei ole muutettu. Pitkäaikaisesti parantoloihin tai sairaaloihin sijoitetut henkilöt muodostavat sopivia ryhmiä tutkimuksia varten.
Esitelmässään professori Turpeinen kertoi myös eri maissa 1950-luvun
lopulla aloitetuista sydänsairauksia koskevista tutkimuksista. "Anti-Coronary
Club" -tutkimus koski normaalia yksityiselämää viettäviä miehiä. Toinen Los
Angelesissa Dayton-ryhmän suorittama tutkimus taas vanhempia sotaveteraaneja.
Loppuyhteenvetona professori Turpeinen toteaa: "Suuri enemmistö tutkimuksista, jotka on suunniteltu osoittamaan ruokavalion muutoksen vaikutuksia sepelvaltimotaudin esiintymiseen, on johtanut selvästi yhdenmukaisiin tuloksiin. Tulokset paljastavat, että veren kolesterolitasoa alentavan

275

ruokavalion noudattaminen vähentää uusien sydäntautitapausten esiintymistä." Suomessa ei professori Turpeisen tutkijaryhmän työn tuloksista
rohjettu paljoakaan puhua 1960-luvulla MTK:n häikäilemättömistä hyökkäyksistä johtuen. Totuus tiedettiin, mutta siitä uskallettiin puhua vain pienissä piireissä.
Kun selvisi, että Pohjois-Karjalan asukkailla oli maailmanennätys sydäntautikuolleisuudessa ja esiintymistiheys oli jopa kolminkertainen koko Suomeen verrattuna, alkoivat toimenpiteet vuonna 1972 Pohjois-Karjala-projektin nimellä. Laajalle levinnyt kuukausijulkaisu Valitut Palat – Reader's
Digest julkaisi joulukuun numerossaan vuonna 1976 tästä projektista artikkelin otsakkeella "Pohjois-Karjalan uusi sydänkäyrä opiksi muillekin".
Artikkeli päättyy selvään toteamukseen: "Kokonaisuutena ottaen PohjoisKarjala-projektin tilastojen mukaan aivohalvaukset ovat vähentyneet 40
prosentilla tutkimuksen piiriin kuuluvalla alueella, ja sydänveritulppaan
sairastuvuuden lisääntyminen on pysähtynyt. Kuitenkin projektiryhmään
kuuluvat henkilöt suhtautuvat asiaan tiedemiesmäisen maltillisesti. "On
muistettava, että koska useimmat ihmiset ovat eläneet vuosikymmenet
sydänveritulppaan tai aivohalvaukseen johtavien riskitekijöiden kanssa,
uusia tapauksia tulee esiintymään vielä runsaasti", sanoo dosentti Puska.
Epäilemättä Suomessa toteutettava projekti on terveydenhuollon alalla ainutlaatuinen. Viisi vuotta kestäneen projektin aikana sydän- ja verisuonitautitilastoissa tapahtunut nousu on saatu pysähtymään ja lasku on alkanut.
Viisi vuotta on kuitenkin vain "muutama kellon tikitys verrattuna vuosikymmeniin, joiden aikana riskitekijät ovat kehittyneet", sanoo dosentti Puska.”
Hyvän kuvan voin ja margariinin osuudesta rasvapolitiikkaamme saa maataloustuottajien päälehden Maaseudun Tulevaisuuden pääkirjoituksesta
18.1.1969. Se oli otsikoitu "Odottavan aika on pitkä" ja tekstissä sanottiin
mm.: "Voin ja margariinin kulutuslukujen muuttumiselle eivät ole merkityksettömiä myöskään ne hyökkäykset, jotka jälleen on aloitettu voita vastaan. Vanhoja tarinoita esiin kaivamalla on pyritty osoittamaan, että voin
käyttö saattaa olla epäterveellistä, kun sensijaan margariini on terveydelle
paitsi vaaratonta jopa suorastaan sairauksia parantavaa. Näiden juttujen
alkuunpanijoilla ja välittäjillä ei ole suinkaan huoli kansan terveydestäkään,
tarkoituksena on yksinomaan margariinin myynnin edistäminen.
Margariinin myynnin lisäämiseksi käyty kampanja on kansainvälinen. Amerikkalaiset soijanviljelijät ja muutamat suuret margariinifirmat ovat harmistuneet niistä suunnitelmista, joita erityisesti Euroopan Talousyhteisössä on
laadittu margariinirasvojen tuonnin rajoittamiseksi. Vastavedoksi näille
suunnitelmille on pantu käyntiin voin vastainen propaganda. Meillä tähän
kansainvälisen suurpääoman huutokuoroon on täydellä voimalla yhtynyt
työväestöstä voimansa saava kulutusosuustoiminnallinen keskusliike. Näin
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on suomalainen kulutusosuustoiminta alistettu "länsimaisen kapitalismin"
nöyräksi palvelijaksi.”
OTK:n elintarviketeollisuudesta ja sen kehittämisestä vastaavana johtajana
jouduin tekemisiin myös maitotalouden ja meijeritoiminnan kanssa, sillä
OTK:lla oli omistuksessaan kaksi meijeriä. Meijeriasioiden yhteydessä jouduin usein MTK:n ja Valion hyökkäysten tulilinjalle. Seuratessani 25 vuoden
ajan sydän- ja verisuonisairauksien pitkäaikaista tutkimustoimintaa tulin
siihen käsitykseen, että kulutusmaidossakin olevaa maitorasvan määrää
voitaisiin alentaa. Tämä asia oli mielessäni, kun jouduin mukaan maa- ja
metsätalousministeriön järjestämään neuvonpitoon ratkaisun löytämiseksi
vaikeaksi käyneeseen rasvakysymykseen. Valion taholta tuotiin esille kulutusmaidon rasvaprosentin nostaminen 4,4 prosenttiin vuonna 1959 sovitusta
3,9 prosentista. Omasta puolestani kannatin maidon rasvaprosentin alentamista esimerkiksi tuomalla markkinoille 2,5 rasvaprosentin kevytmaidon.
Ennustin sen saavan kuluttajien taholta hyvän vastaanoton.
Tilaustöitä suorittava Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitos suoritti
vuonna 1968 haastattelututkimuksen, jonka mukaan 3,9 prosentin rasvapitoisuus maidossa oli paikallaan. Saman tutkimuksen mukaan 32 prosenttia
vastanneista olisi halunnut maidon rasvaprosenttia nostettavaksi.
Meijerilehti kirjoitti tammikuussa 1970 kevytmaidon valmistamisesta ja
markkinoinnista tehdyn päätöksen jälkeen otsakkeella "Kevytmaito – karhunpalvelus tuottajalle.” Tekstissä sanotaan mm: "Vuosi pari takaperin alkoi
nimenomaan lehdistössä voimakas maidon ja maitorasvan vastainen kirjoittelu: myrkkypelottelu, johon syyllistyivät eritoten naistenlehdet ja vasemmiston päivälehdet, unohtamatta itse pääpukaria Helsingin Sanomiakaan. Myrkkykirjoittelua ajatellen oli odotettavissa, että vasemmiston johtama meijeriryhmittymä, KK-laiset meijerit, ennenpitkää ryhtyivät puuhaamaan kulutusmaidon rasvapitoisuuden alentamista taikka tuovat markkinoille vähärasvaisemman maidon.
Näin on käynyt. Kun Valio epätoivoissaan rasvaylijäämän edessä toi markkinoille 4,4 %:n kokomaidon, lähti KK puolestaan vähentämään rasvaa ja toi
2,5 %:n kevytmaidon." Myöhemmin samassa tekstissä löydettiin tekoon syyllinenkin: "On sanottu, että tämä teko olisi jollakin tavalla kostoa Valiolle diktatorisista otteista. Mutta sitä on vaikea uskoa muistaen Valion ja valiolaisten
meijerien "helläkätisyyden" viime vuosina. Sivusta seuraten esimerkiksi
Elannon ja Valion yhteistyö näyttää saaneen melkoiset mittasuhteet. Mutta
sensijaan on kyllä helppo uskoa, että koko operaation takana olisi "voin vihollinen numero yksi", OTK:n varapääjohtaja Olavi Salonen, joka useaan otteeseen on herättänyt huomiota omalaatuisilla rasvatulkinnoillaan." Kevytmaito tuli jäädäkseen ja hallitsee nykyisin maitomarkkinoita.
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Maidontuottajat ja heidän pää-äänenkannattajansa Maaseudun Tulevaisuus
eivät pystyneet nielemään kevytmaidon tuloa markkinoille kakistelematta.
Jälleen alettiin punoa juonia muiden päänmenoksi. Seuraavassa ote lehden
pääkirjoituksesta "Kevytmaidon hinta": "Kun OTK-lainen meijeriliike päätti
lähteä markkinoimaan kevytmaitoa, hyväksyi hallitus sen hinnoitteluperusteeksi maitorasvan normaalin hinnan. Näin päädyttiin hintaan, joka on 14
penniä pienempi kuin tavallisen kulutusmaidon hinta. Oikea menettely olisi
tietysti ollut se, että se rasva joka ”säästyy” kevytmaitoa valmistettaessa, olisi
hinnoitettu maailmanmarkkinahintaan. Tällä tavoin olisi kevytmaidon hinta
tullut varsin lähelle kulutusmaidon hintaa. Jos joku ei arvosta rasvaa maidossa, niin miksi häntä pitäisi siitä hinnalla hyvittää. Jos kevytmaidon hinta nostettaisiin lähelle kulutusmaidon hintaa, kertyisi siitä voittoja, jotka voitaisiin
käyttää voin menekin edistämiseen. Näin saataisiin voina kulutetuksi ne rasvamäärät, jotka nyt kevytmaidon markkinoinnin takia kasvattavat voivarastoja."
Maidontuottajien taholta tehty ehdotus, että maidon rasvan "säästö" hinnoiteltaisiin maailmanmarkkinahintaan, sisältää todella suuren periaateratkaisun, jota olisi välittömästi pitänyt ryhtyä soveltamaan käytäntöön
laajemmassakin mitassa. Kuten tunnettua viedään maataloustuotantomme
kotimaiselta kulutukselta "säästynyt" ylituotanto, voi, juusto, liha, kananmunat ja rehuvilja ulkomaille maailmanmarkkinahintaan. Siitä saadaan vain
noin neljännes tuottajille maksettavasta ns. tuottajahinnasta. Tämän erotuksen eli vientituen maksavat veronmaksajat budjetin kautta.
Ylituotannosta maksettava vientituki on vuosittain noin 4 miljardia markkaa eli sama summa, jonka valtio on "satsannut" kaikkien valtionyhtiöiden
osakepääomaksi. Tämä summa säästyisi maidontuottajien jo vuonna 1970
tekemän ehdotuksen perusteella, kun kotimaisesta kulutuksesta aikaansaatu "säästö" hinnoitellaan maailmanmarkkinahintaan. Tässähän on oikeastaan palattu vain vanhoille jäljille, sillä ensimmäisen, vuoden 1956 maataloustulolain mukaan meneteltiin samoin. Siinä laissa maatalous vastasi itse
ylituotantonsa markkinoinnista.
Lääkintöhallituksen nykyisen pääjohtajan Matti Ruokolan astuessa virkaansa [1983] muistui mieleeni hänen 1960-luvun lopulla Suomenmaassa julkaistu kirjoituksensa "Lääkärinä en suosittele lapselle margariinia". Ennen
tekstiä oli näkyvämmin painettu seuraava yhteenveto: "Kampanja maitotaloustuotteita, erikoisesti voita vastaan on saanut varsin arvelluttavia piirteitä. Tähän asti on margariiniteollisuus kaupannut tuotteitaan halvemmalla
hinnalla. Kuluttaja on kuitenkin jatkuvasti arvostanut voita luonnollisempana ravintorasvanaan ja ilmeisesti tämän vuoksi on mainosmiesten mielikuvitus keksinyt uuden sangen epäilyttävän idean. Nyt vedotaan kansanterveyttä
uhkaaviin vaaroihin ja tarjotaan margariinia muka terveellisempänä kuin
voi." Viiden palstan tekstissään hän ylimalkaisesti viittaa tutkimuksiin:
"Tutkimuksissa on pystytty selvittämään, että margariinin syöjillä on mm.

278

masennustiloihin perustuva itsemurhataipumus suurempi kuin eläinrasvojen
käyttäjillä. Olen varma, että lähivuosina saamme kuluttajan kaipaamaa lääketieteelliseen ja ravintofysiologiseen tutkimukseen perustuvaa lisänäyttöä
margariinin yksipuolisesta kokoomuksesta johtuvista hermostollisista haittavaikutuksista." Olen usein todennut, että MTK ja kepu odottavat omilta, näkyville paikoille sijoittuviltaan näyttöjä uskollisuudestaan yhteiselle asialle.
Tuntuu kuitenkin siltä Ruokolan tekstiä lukiessa, että vähemmänkin olisi
pitänyt riittää.
Turun yliopiston sisätautiopin dosentti Rauno Heikinheimo kirjoitti Helsingin Sanomien alakerrassa 9.6.1980 otsakkeella "Maitorasvan käytöllä selvä
syy-yhteys sydänveritulppiin". Loppuyhteenvedossaan hän lausuu:”Toivottavaa onkin, että maitorasvan käyttö saataisiin maassamme edelleen ja entistä nopeammin laskemaan. Valtiovallan tulisi ryhtyä ajoissa vähentämään
myös maidon tuotantoa maassamme. Korkeilla tukipalkkioilla maidontuotannossa pidettyä väestönosaa olisi ohjattava muiden maataloudenhaarojen
ja elinkeinojen piiriin ja siten olemaan mukana vaikean kansanterveydellisen ja kansantaloudellisen epäkohdan poistamisessa." Järkipuhetta, jonka
uskoisi vähitellen tehoavan Suomen kansaan.
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Korkeat elintarvikehintamme vertailussa
Maataloustuottajain keskusliitto MTK on jälleen pelottelemassa maatalouden asioihin puuttuneita. Tällä kerralla oli aiheena kauppa- ja teollisuusministeriön asiantuntijoiden kansliapäällikkö Bror Wahlroosin puheenjohdolla toimineen työryhmän raportti [1986], jossa vertailtiin Suomen ja
Ruotsin elintarvikkeiden hintoja.
Työryhmän raporttia laadittaessa oli kuultu Elintarviketeollisuusliiton,
MTK:n sekä maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijoita. Raportti oli
asiantuntemuksella laadittu ja vahvisti todeksi useassa yhteydessä esille
tulleen Suomen elintarvikkeiden korkean hintatason. Yllättävän suuriksi
muodostuivat hintaerot eräiden tärkeiden elintarvikkeiden osalta. Asiantilan korjaamiseksi pidetään maataloustulolain perusteellista korjaamista
tarpeellisena. Nykyisen lain suosima tukipolitiikka pitää yllä sekä korkeaa
hintatasoa että maataloustuotteiden ylituotantoa.
Työryhmä on selvitellyt maataloustulolakiin sekä elintarvikkeiden korkeaan hintatasoon liittyviä monivaiheisia järjestelmiä: tuontisuojaa, vientitukea, Suomessa vallitsevaa korkeahintalinjaa jne. Korkeahintajärjestelmämme on ylituotantotilanteessa jatkuvasti lisännyt valtion menoja ylijäämätuotteiden viennissä. On muistettava, että tuottajille maksetaan korkean
hintalinjan mukaiset hinnat kaikesta tuotannostaan, myös maailmanmarkkinoille alihinnoilla myytävistä ylijäämätuotteista.
Raportin mukaan maataloustuotannosta saadut tulot ovat noin 75 prosenttia maatalouden kokonaistulosta ja loppuerä 25 prosenttia on julkisista varoista maksettuja erilaisia tukipalkkioita. Tukipalkkiot ovat yleensä olleet
tuotantomääriin sidottuja, jolloin suuria määriä tuottavat suurtilat saavat
niitä suhteellisesti eniten. Tämän kaltainen tukipolitiikka onkin omalta osaltaan vaikuttanut ylituotannon lisääntymiseen. Viennistä saadun hinnan
osuus maataloustuotteiden kotimaisesta hinnasta on nykyisin vain noin 25
prosenttia eli neljännes. Ylijäämäviennin kokonaistuki nousee vuonna 1986
noin 4 300 milj. markkaan.
Työryhmän raportin mukaan elintarvikkeiden korkeisiin hintoihin Suomessa vaikuttavat perushintatason määräämisen jälkeen:
1. Maataloustulolain perusteella tehtävät maataloustuotteiden
hintaratkaisut.
2. Elintarvikkeiden tuontisuoja. Määrällisillä tuontirajoituksilla, tuontimaksuilla, tulleilla ja tuontiveroilla estetään halpojen elintarvikkeiden tuonti Suomeen tai niiden hinnat nostetaan vähintään kalliiden kotimaisten elintarvikkeiden tasolle. Tuonnin kilpailuvaikutus
poistetaan ja samalla vaikutetaan kotimaiseen hintatasoon korottavasti.
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3. Vaikuttamalla hintavalvonnan kautta elintarvikkeiden jalostus- ja
välityspalkkioihin.

Maataloustulolaki on eräänlainen vakuutus maataloudelle tulojen saannista. Kun aikaisemmin korkeiden meijerikustannusten johdosta ei maidontuojille katsottu voitavan maksaa maidon tavoitehintaa, todettiin tämä seuraavassa hintatarkistuksessa. Maidon kuluttajahintaa nostettiin vastaavasti,
joten kuluttajat maksoivat viulut. Ei ihme, että meijereissä suoritetussa tutkimuksessa vielä ilmeni yllätyksiä korkeiden kustannusten muodossa. Teollisuuden jalostamien kotimaisten elintarvikkeiden vientiä tuetaan Suomen ja
vientimaan hinnaneroihin perustuvalla tukijärjestelmällä.
Elintarvikkeiden hintavalvonnasta todetaan Wahlroosin työryhmän raportissa: "Hintavalvonta-asetuksen ns. laskentakaava on pidetty varsin kaavamaisena eikä asetus ole antanut viranomaisille riittävästi harkintavaltaa
hinnoittelussa."
Maataloustulolain edellyttämä täysi kustannusten korvaaminen ja maatalouden verolainsäädännön antamat poisto-oikeudet ovat lisänneet maatalouden ylikoneistamista. Ne ovat myös osaltaan johtaneet koneiden tarpeettomaan uusimiseen. Koneet ovat lisänneet maatalouden tuottavuutta.
Tuottavuuden nousua ei kuitenkaan maataloustulolaki katso hintojen korotuksia vähentäväksi tekijäksi.
Työryhmä tekee monia korjausehdotuksia nykyiseen maataloustulolakiin,
joista mainittakoon:
1. Tuottavuuden nousun huomioonottaminen elintarvikkeiden hintoja
alentavana tekijänä.
2. Käytössä olevan maataloustuotteiden korkeahintajärjestelmän korvaamista keskihintaan tai matalahintaan perustuvilla maatalouden
hintaratkaisulla. Elintarvikkeiden hinnat laskisivat, samoin maatalouden ylituotanto. Maatalouden tukipolitiikalle olisi luotava uudet
perusteet.
3. Maatalouden ohjaaminen ja tasapainottaminen sekä maatalouden
hintatason vakaannuttaminen eivät varsinaisesti kuulu maataloustulolain piiriin.
4. Vuodesta 1977 on maataloustulolaissa ollut ns. tuotanto- tai vientikatto, jonka ylimenevältä osalta maatalous itse vastaa viennin rahoituksesta. Tämä vastuu rajoitetaan kuitenkin korkeintaan 10 prosenttiin hinnoitteluvuoden maataloustulosta. Ylimenevä osa tulee
valtion rahoitettavaksi. Kun ylituotannon tasapainottamisessa ei ole
onnistuttu, ovat ylituotanto-ongelmat korostuneet. Edellä mainittu
10 prosentin raja on nyt lähellä, joten maatalouden oma markkinointivastuu ei tästä enää nousisi. Työryhmä puuttuu asiaan ja ehdottaa rajan poistamista.
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5. Vuonna 1977 määrättyjä tuotantokattoja on nostettu, jolloin voidaan lisätä tuotantoa valtion kustannuksella. Ylituotannon markkinointivastuu ei ole ollut tuotekohtaista. Se on pääosaltaan kohdistunut koko maatalouteen erilaisten maksujen ja verojen muodossa.
Hintapoliittisia keinoja on kaihdettu. Markkinointivastuu on saatava tuotekohtaiseksi. Samoin voitaisiin koko maataloustulon seurannassa siirtyä tuotekohtaiseen seurantajärjestelmään. Maidon osalta
tuli vuoden 1985 alusta käyttöön tilakohtainen kiintiöjärjestelmä.
Kiintiön yli menevän tuotantonsa osalta joutuu tuottaja maksamaan
kiintiömaksua mk l:60 litralta. Järjestelmää jatkettiin vuonna 1986
kahdella vuodella. Vuonna 1985 laski maidon tuotanto 4,5 prosentilla, mutta ylituotannon osuus on vielä 25 prosentin luokkaa.
6. Raportissaan työryhmä katsoo, että ylituotannon markkinoinnin
tukea olisi supistettava. Tämän tulisi tapahtua asteittain 5–10 vuoden kuluessa. Vuoden 1973 maatalouslain säätämisen yhteydessä
tehtiin vastaava päätös 10 vuoden aikavälillä. Päätös on jäänyt toteutumatta. Ylituotanto on vain kasvanut.
7. Maataloudelle asetettuja tuotantokattoja ei saa korottaa, päinvastoin niitä on asteittain määrällisesti alennettava.
8. Wahlroosin työryhmä pitää tärkeänä, että kotimaisten maataloustuotteiden hintavertailuja tehdään jatkuvasti tärkeimpien eurooppalaisten maatalousmaiden hintatasoon. Määräys tästä olisi saatava
maataloustulolakiin.
9. Uutta maataloustulolakia valmisteltaessa tulisi selvittää mahdollisuudet siirtyä matala- tai keskihintajärjestelmään maataloustuotteiden hintapolitiikassa.

Raportissa käytetty sanonta maataloustuen "roiskimisesta" tarkoittaa sitä,
"että huomattava osa maataloustuesta on kohdistunut tuotantoyksiköihin,
joiden haltijoiden toimeentulo jo muutoin on järjestetty". Tämä tarkoittaa ns.
toimitusjohtajaviljelijöitä tai vastaavia, jotka voivat vielä maatalousoiminnassaan aiheutuneet tappiot vähentää palkkatulostaan ja kiertää tällä toimenpiteellä verotusta. Tähän asiaan esitetään puututtavaksi.
Yleisenä toteamuksena on, että elintarviketeollisuuden maatalousperäiset
raaka-aineet Suomessa ovat kalliimpia kuin Ruotsissa, vaikka hintoja alentavana tekijänä otetaan huomioon valtion maksamat hinnanalennuskorvaukset ja myönnetyt veronhuojennukset.
Myös jalostuskustannukset ovat Suomessa, erikoisesti meijereissä, selvästi
kalliimmat kuin Ruotsissa. Ylisuurien kustannuserojen osalta toivotaan lisäselvittelyjä. Suomessa on elintarvikkeiden hintoja tuettu enemmän kuin
Ruotsissa. Kaikkia Suomen tukimuotoja ei ole otettu mukaan raportissa esitetyissä hintavertailuissa. "Ilman subventioita olisi hintataso Suomessa selvästi korkeampi kuin Ruotsissa", todetaan työryhmän raportissa.
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Maataloudesta saatujen raaka-aineiden sekä niistä valmistettujen tuotteiden viennistä valtiolle aiheutuneet kustannukset ovat nousseet kolminkertaisiksi vuodesta 1970 vuoteen 1984.
Maitotaloustuotteille, kananmunille ja viljalle on vahvistettu erikoinen
vientitakuuhinta. Kananmunille vientitakuuhinnaksi on valtioneuvosto
vahvistanut 11:50 mk kilolta, kun tuottajahinta on 9:24 mk kilolta. Kun kananmunista viennissä saatava hinta on vain 2:45 mk kilolta, jää valtion korvattavaksi 9 mk kilolta. Valtion nettomenot kananmunien suuren ylituotannon osalta olivatkin 340 milj. markkaa. Vientitakuuhinnan ja viennistä saadun hinnan välinen erotus on valtion vientitukea.
Työryhmä on valtioneuvostolle lähettämässään kirjeessä kesäkuussa 1985
ehdottanut, että maatalouden vientituen määräytyminen laskettaisiin uusilla
perusteilla. Lähtökohtana on, ettei ylituotannon vienti saa muodostua kotimaan myyntiä kannattavammaksi. Vientiyritysten tulisi pyrkiä mahdollisimman edulliseen vientihintaan. Vientitukeen liittyviä asioita tulisi työryhmän
mielestä selvittää yksityiskohtaisemmin.
Milloin Suomesta viedään elintarviketeollisuuden maatalouden tuottamista
raaka-aineista valmistamia elintarvikkeita, käytetään ns. hinnantasausjärjestelmää. Sen avulla saatetaan kotimainen raaka-ainehinta maailmanmarkkinahinnan tasolle. Tämän järjestelmän kustannukset valtiolle olivat vuonna
1985 yhteensä 676 milj. markkaa. Tätä hinnantasausta sovelletaan mm. seuraaviin tuotteisiin: vehnäjauhot, voi, kananmunat, naudanliha, perunatärkkelys ja peruna. Kaikkiaan kuuluu tämän järjestelmän piiriin 180 tuoteryhmää.
Eräänä epäkohtana jalostettujen elintarvikkeiden viennissä on se, että raakaainekysyntä toisaalta pitää yllä ja kehittää maatalouden ylituotantoa. Lisäksi
se on osaltaan muodostunut myös jalostustuotannon tuontisuojaksi.
Työryhmä korostaa sitä, että elintarviketeollisuuden tulisi tuottaessaan
elintarvikkeita vientiä varten käyttää tuontiraaka-aineita. Suomessa käytännössä olevan elintarvikkeiden korkeahintalinjan edellytyksenä on tuontisuoja. Sillä pidetään yllä maataloustuotteiden korkeata hintatasoa. Kuluttajia ei tässä yhteydessä ole lainkaan ajateltu. Markkamääräisesti korkea
tuontisuoja on myös osaltaan vaikuttanut elintarvikkeidemme korkeaan
hintatasoon.
Kansainvälistä kauppaa valvovan GATT-järjestön piirissä on Suomea kritisoitu mm. määrällisten tuontirajoitusten johdosta. Nämä rajoitukset koskevat juuri maataloustuotteitamme. Suomessa on näiden tuotteiden tuonti
mahdollista vain silloin, kun kotimaista tuotetta ei ole saatavissa. Tätä sääntöä on sovellettu laajemmaltikin mm. tuontihedelmiin ja -mehuihin. Lisenssioinnilla ja tuonnin rajoituksilla on myös ollut osaltaan vaikutusta elintarvikkeiden korkeisiin hintoihin. Työryhmä esittää lisenssioinnin osittaista
purkamista maatalouden ylijäämätuotteita lukuunottamatta.
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Tuontimaksujen avulla nostetaan maahan tuotavien elintarvikkeiden hinnat kotimaiselle hintatasolle. Työryhmä ehdottaa, että tuonnin osalta määrälliset rajoitukset poistettaisiin ja maatalouden tuontisuoja hoidettaisiin
yksinomaan raaka-aineiden hintaeroja tasaavilla tuonti- tai tasausmaksuilla.
Määrälliset tuontirajoitukset olisivat käytössä vain ylijäämätuotteiden osalta.
Maatalouden piilotukea on kätketty myös liikevaihtoveron ns. alkutuotevähennykseen. Erikoisen selvästi se tulee esille viennin yhteydessä. Alkutuotevähennys annetaan esimerkiksi siitä maidosta, josta tehdään vientiin tulevia
jalosteita, vaikka viennistä ei peritä liikevaihtoveroa lainkaan. Tämä on puhdasta maatalouden ylituotannon GATT-järjestöltä piilossa olevaa vientitukea.
Tämän tuen määrä vuodessa on noin 800 milj. markkaa. Työryhmä esittää
korjausta liikevaihtoveroon tältä osin.
Maataloustuotteiden liikevaihtoverotuksen alkutuotevähennysjärjestelmä
kaipaa kokonaisuudessaan tarkistusta ja korjauksia. Valtion menetykset
nykyisin ovat noin 1,5 miljardia markkaa vuodessa. Asiaa selvitellään jo valtiovarainministeriössä.
Työryhmä ottaa esille myös vuosikymmeniä kiistakysymyksenä olleen
margariinin lakisääteisen hintasidonnaisuuden, joka tulisi kokonaisuudessaan purkaa asteittain silloin, kun määrätty omavaraisuustaso on saavutettu.
Ruotsissa ei ole lakisääteisiä hintajärjestelyjä voin ja margariinin välillä, kuten on Suomessa. Meillä margariinin hintaa keinotekoisesti nostetaan. Lopuksi esitetään eräitä tuotekohtaisia hintavertailuja Suomen ja Ruotsin elintarvikkeiden hintojen jalostuskustannusten ja raaka-ainekustannusten välillä.
Voi
Hinta 500 gr/pak
Jalostuskust.
Raaka-ainekust.
Suomessa + alkut.
väh. tuki

Kananmunat
Hinta
Jalostuskust.
Raaka-ainekust.
Suomessa + alkut.
väh.tuki hinnan.al. k.

Suomi
18:75 mk/kg
4:38 mk/kg
9:56 mk/kg
4:18 mk

Ruotsi
12:10 mk/kg
2:36 mk/kg
6:05 mk/kg

Suomi
17:70 mk/kg
2:91 mk/kg
8:50 mk/kg
1:72 mk ja
0:53 mk

Ruotsi
15:30 mk/kg
1:68 mk/kg
6:43 mk/kg

Suomessa kananmunien tuottajilta perittiin markkinointimaksua 11,6 milj.
markkaa. Valtion menot olivat yhteensä 340 milj. markkaa. Ruotsissa perit-
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tiin tuottajilta 32 äyriä kilolta tuotantomaksua ylituotannosta viennin rahoittamiseen.
Vehnäjauho
Hinta
Jalostuskust.
Raaka-ainekust.
+ Alkut.väh. tuki

Suomi
7:76 mk/kg
1:71 mk/kg
3:10 mk/kg
0:45 mk/kg

Ruotsi
4:47 mk/kg
0:76 mk/kg
1:85 mk/kg

Suomi
2:18 mk/kg
3:73 mk/kg

Ruotsi
1:94 mk/kg
1:45 mk/kg

Suomessa on kotimaisen sokerijuurikkaan osalta käytetty tuotantopalkkiolaskelmaa vuodelta 1984. Tällöin on kotimaisen juurikassokerin tuottajan myyntihinta 5:58 markkaa kilolta. VaImistuksessa käytetyn raakasokerin tuontihinta oli 1:62 markkaa kilolta. Suomessa juurikassokerituotantoa tuettiin tuotantopalkkioilla, hankintakorvauksilla ja kuljetusavustuksilla.
Valtiolle tästä aiheutui tukimenoja vuonna 1984 yhteensä 122,5 milj. markkaa. Ruotsissa sokerijuurikkaan hinta on noin puolet Suomen hinnasta.
Ruotsissa sokeri valmistetaan kotimaisesta sokerijuurikkaasta. Valtion tukitoimet ovat 3–5 äyriä kilolta.
Sokeri
Jalostuskust.
Raaka-ainekust.

Aikoinaan sokerikomiteat ja viimeksi Suomelan komitea esittivät kalliin kotimaisen juurikassokerin osuudeksi 20 prosenttia. Hyvätuottoisen sokerijuurikkaan viljelyä on kuitenkin maassamme lisätty. Parhaimmillaan oli kotimaisen juurikassokerin osuus n. 60–70 prosenttia.
Kansliapäällikkö Bror Wahlroosin työryhmä lopettaa raporttinsa puuttumalla hinnoittelukäytännössä olevaan epäkohtaan. Olisi erotettava toisistaan kotimainen hinnoittelu ja vientitakuuhinnoittelu. Toimintaylijäämän eli
voiton maksattaminen valtiolla esimerkiksi yli 60 prosentin kananmunien
ylituotannon viennin yhteydessä sekä eräät muut tukipalkkioiden kustannuserät olisi otettava tarkasteluun.
Työryhmän raportti paljastaa monia hämmästyttäviä tosiasioita. Se vahvistaa myös Suomen elintarvikkeiden korkean hintatason. Mutta ennen kaikkea
se antaa voimakkaasti taustaa vaatimuksille maataloustuotantoamme koskevan lainsäädännön perusteellisesta tarkistamisesta. Elintarvikkeiden
tuonti- ja vientikysymyksiin sekä hinnoitteluun yleensä olisi syytä puuttua
epäkohtien korjaamiseksi, samoin koko maatalouteen liittyvän lainsäädännön ja päätösten yksinkertaistamiseen ja selventämiseen.
Lehdistö osoitti suurta mielenkiintoa kauppa- ja teollisuusministeriön
kansliapäällikkö Bror Wahlroosin raportin julkistamiseen. Otsakkeella
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"Minne maatalousmiljardit menevät?" tarttui asiaan Helsingin Sanomat
13.4.1986: "Pari kuukautta sitten julkistettiin muistio Suomen elintarviketuotannosta. Sen oli tehnyt kansliapäällikön johtama hintasidonnaisuuksia
tutkinut työryhmä. Paljonkin nähneelle miehelle tutkimusmatka oli ollut
uskomaton seikkailu. Eteeni avautui täydellinen hinta- ja tukiautomaatti.
Maatalouden lähes täydellinen sääntelyjärjestelmä on tähän asti ollut melkeinpä kaiken arvostelun ”yläpuolella", sanoo hän sytyttäen piippuaan.
Kalikka on kalahtanut ja koirakin älähtänyt. Kansliapäällikkö on kuulemma
"asiaankuulumattomana tunkeutunut tähän varjeltuun säätelyidylliin". Wahlroos on pettynyt palautteesta, joka hänen mielestään on ollut epäasiallista.
MTK:n toiminnanjohtajalle Esko Lindstedtille työryhmän raportti ei kelvannut edes keskustelun avaukseksi. Valio ja Enigheten valittivat oikeuskanslerille työryhmän vertailuista voin jalostuskustannuksista Suomessa ja Ruotsissa. Oikeuskansleri joutui toteamaan, että "erisuuntaisten näkemysten
esittäminen käsiteltävistä asioista on sallittua".
"Kai meijerimiehet nyt harkitsevat asian viemistä Haagin kansainvälisen
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Minusta heidän pitäisi työhuoneissaan valitusten sijasta pohtia, miten he voisivat kehittää liiketoimintaansa. Nyt tuotanto vaatii vuosittain noin 4 000 miljoonan markan tukiaiset ja vielä lainsääsäntöä maitotuotteiden suojaksi", Bror Wahlroos huomauttaa.
Wahlroosia ihmetyttävät maataloutemme suuret vuosipoistot ja korot,
yhteensä noin 5 miljardia markkaa. Tämä tuntuu antavan miettimisen aihetta
myös pankkimiehille, jotka ovat lainoittaneet mm. maataloutemme ylisuuria
konehankintoja.
Meijerien suuret investoinnit sekä korkeat meijerikustannukset kiinnittivät
työryhmän huomiota: "Maidonjalostusteollisuudessa rahaa on viime vuosina
riittänyt rutosti niin meijerien kromiin kuin ruostumattomiin putkiin. Sen
investoinnit ovat pyörineet 308 miljoonan ja 510 miljoonan markan välillä.
Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa tai teollisuudessa keskimäärin investoinnit ovat olleet huomattavasti pienemmät.”
Bror Wahlroosin mielestä maataloustulolain pidentäminen äskettäin kahdella vuodella oli "tässä vaiheessa täysin käsittämätön". Juuri kun hintavalvonta- ja kilpailulainsäädäntöä kehitellään, maataloushintojen selvittely
siirrettiin 1990-luvulle. Ylituotantoa ei tosimielessä halutakaan vähentää..."
Yhdyn täydellisesti Bror Wahlroosin sanontaan "Tätä sotaa ei vain kenraalien hoidettavaksi voisi jättää. Myös kuluttajat on saatava tutkimaan maataloustulon monia mutkia".
Wahlroosin haastattelun loppuyhteenvetona on otsakkeen "Kolmen kopla
neuvottelijaksi" alla: "Wahlroos kaipaa valtion edustajilta jämerämpää otetta
neuvotteluissa.” "Suomessa näyttää olevan niin, että liikenneministeriö on
nimenomaan liikenteen ministeriö, maatalousministeriö nimenomaan
maatalouden ministeriö jne.", Bror Wahlroos sanoo.
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Tänä keväänä valtion neuvottelijoina oli kolme virkamiestä maa- ja metsätalousministeriöstä ja kaksi valtiovarainministeriöstä. MTK:n taitavaa Heikki
Haaviston esikuntaa vastaan pitäisi Wahlroosin mielestä olla raskaan sarjan
neuvottelijat myös valtiolta eli kansliapäälliköt valtiovarainministeriöstä,
maa- ja metsätalousministeriöstä ja kauppa- ja teollisuus-ministeriöstä.”
Yhdyn täydellisesti kansliapäällikkö Bror Wahlroosin esitykseen kolmen
kansliapäällikön neuvotteluryhmästä. Tämä ratkaisu poistaisi erään maataloustuloneuvottelujen epäkohdista.
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Sokeri huippuhinnassa Suomessa
Sokerin käyttöä koetetaan terveydellisillä syillä rajoittaa, varsinkin vanhemmilla ihmisillä. Toisaalta sokerilla on oma tärkeä tehtävänsä ravintoaineena,
mutta samalla myös maun antajana monille elintarviketeollisuuden tuotteille.
Sokerista puhuttaessa kuulee usein kysyttävän, miksi Suomessa sokerin hinta on huomattavasti korkeampi kuin muissa maissa eli 8 markkaa kilolta.
Tässä on jälleen selvä esimerkki elintarvikkeiden korkeasta hintatasosta
Suomessa. Sokeria käyttävät raaka-aineenaan monet teollisuudenalat, esim.
leipomo-, keksi-, mehu-, makeis-, hillo-, marmelaadi-, lihanjalostus-, valmisruoka- ja lastenruokatehtaat sekä lääketeollisuus.
Mistä sitten johtuu sokerin korkea hintataso Suomessa 1987? Tämän kysymyksen olen kuullut usein esitettävän itselleni. Ehkä siksi, että olen ollut mukana sekä maamme sokerijuurikasteollisuuden että Suomen Sokeri Oy:n hallintoelimissäja tutustunut sekä kotimaisen sokerijuurikkaan tuotantopuoleen että juurikkaiden käsittelyyn tehdasvaiheessa. Suomen Sokeri Oy:n
hallintoneuvoston jäsenenä tutustuin maamme sokeripolitiikkaan sekä halvan ulkoa tuodun raakasokerin vaikutukseen sokerin kuluttajahintaan.
Sokeripolitiikkaamme selvittelemään ja kotimaisen sokerijuurikkaan viljelyä ja rajoitettua käyttöä suunnittelemaan asetetuissa komiteoissa olin jäsenenä 1960-luvulla ja 1970-luvulla. Olen joutunut perehtymään sokerikysymykseen käytännössä myös laajan elintarviketeollisuuden johtajana monesta eri näkökulmasta. Tältä pohjalta pyrin seuraavassa vastaamaan kysymykseen, miksi Suomessa valmistetaan kallista sokeria.
Kuten maataloustuotantomme korkeita hintoja käsitellessäni jouduin palaamaan ajassa 1950-luvun puoliväliin eli valtalain kumoamisen ja yleislakon tapahtumiin sekä maataloustulolain säätämisen aikoihin, on sokerin
korkeaa hintaa selviteltäessä luotava katse myös muutamia vuosikymmeniä
taaksepäin.
Sokerijuurikkaan viljely alkoi Suomessa 1950- ja 1960-luvuilla. Keskipintaala viljelyksillä oli noin 0,5 hehtaaria. Siemenet kylvettiin vakoihin. Harventaminen ja rikkaruohojen kitkeminen suoritettiin käsin. Varsin yleinen näky
juurikaspelloilla olivat pelloilla kyykkivät harventajat ja rikkaruohojen kitkijät. Kun juurikkaiden nosto vielä suoritettiin käsin, oli juurikkaan viljely todella työtilaisuuksia tarjoavaa.
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Sokerijuurikastehtaita rakennettiin ja viljelyn tehostamiseksi tehtiin työtä.
Ratkaiseva askel viljelyn laajentamiseksi tapahtui, kun viljelysmenetelmiä
kehitettiin ja rationalisoitiin. Yksittäisen monosiemenen käyttöönotto poisti
harventajain joukot samoin rikkaruohomyrkyt kitkijäin joukot. Koneellisen
noston kehittäminen helpotti edelleen juurikkaan viljelyn laajentamista entistä suuremmille viljelyaloille.
Keskimääräinen viljelyala nousi yli kymmenkertaiseksi. Pienviljelyn tilalle
oli tullut kustannuksia säästävä suurviljely. Hinnoitteluperusteiden tarkistus
olisi silloin ollut paikallaan. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Tuottavuuden
nousu ja rationalisointihyöty jäi viljelijöille. Alkuperäiseen perushintaan lisättiin vuosittain vain kustannusnousut MTK:n vaatimuksesta ja usein vailla
yksityiskohtaisia laskelmia.
Juurikkaan hinta Euroopan eri maissa oli satovuosina 1963/1964 kilolta
4,33–6,25 penniä. Suomessa maksettiin silloin sokerijuurikkaasta 9,98 penniä kilolta. Satovuonna 1964/1965 oli hinta Suomessa jo 12,89 penniä kilolta
ja satovuonna 1965/1966 jo 13,85 penniä kilolta. Hyvällä vauhdilla noustiin
kohti nykyistä noin 50 pennin kilohintaa. Sokerijuurikkaan viljelyä pyrittiin
levittämään myös maamme pohjoisille alueille aina Tornionjokilaaksoa myöten, kun normaali viljelyalue olisi ollut Lounais- ja Etelä-Suomi. Juurikassokeritehtaat rakennettiin myös tästä syystä etelään Naantaliin, Saloon, Säkylään,
Turenkiin ja Kotkaan. Oli selvää, että sokerijuurikkaan viljely Keski- ja Pohjois-Suomessa oli heikommin kannattavaa, jolloin koko maan keskihinta juurikkaalle saatiin korkeammaksi. Juurikasviljelmien pieni koko vaikutti myös
samaan suuntaan. Näin muodostui pohjoiseen viedyn viljelyn, keskimääräisesti pienten viljelyalueiden ja alkeellisten viljelymenetelmien ansiosta sokerijuurikkaan kilohinta heti alussa 6 penniksi kilolta eli miltei kaksinkertaiseksi muiden pohjoismaiden hintoihin verrattuna. Kun joitakin etuja on maataloudelle vuosien varrella saatu, niistä on aina pidetty kiinni kynsin hampain. Tämä MTK:n omaksuma toimintapolitiikka toteutui sokerijuurikkaankin kohdalla.
Sokerijuurikkaan viljely keskittyi vähitellen pääasiassa luontaisille viljelyalueille Lounais- ja Etelä-Suomeen ja viljelyalat suurenivat huomattavasti.
Vaikka viljelyä koneistettiin istutuksen ja korjuun osalta ja vaikka kehitettiin
monosiemen ja rikkaruohojen hävitys erikoisaineilla, niin sokerijuurikkaalle
alkuvaiheen poikkeusoloissa hyväksytty korkea perushinta säilyi. Siihen vain
lisättiin erilaisilla maatalousministeriön esittämillä perusteilla vuosittain
lisäpennejä.
Kun Suomessa sokerijuurikkaan hinta oli kivunnut vuoteen 1965 mennessä
lähes 14 penniin kilolta, oli vastaava hinta Ruotsissa vain puolet siitä ja Tanskassa noin kolmannes. Näin on jatkettu ja tuloksena on Suomessa huippukorkea sokerin hinta. Ei ole ihme, että nykyisin noin 50 penniin kilolta yltävällä
sokerijuurikkaan kilohinnalla viljely on maataloutemme tuottavinta viljely-
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toimintaa. Kun keskimääräiset sadot Suomessa ovat 25 000–30 000 kiloa
hehtaarilta, jopa sopivilla viljelymailla 40 000 kiloa hehtaarilta, nousee
juurikkaan viljelyn keskimääräinen bruttotuotto 12 500–15 000 markkaan
hehtaarilta. Juurikassokeritehtaiden kautta saavat viljelijät monenlaista
tukea viljelytoiminnalleen. Valtion tukitoiminta ulottuu myös sokerijuurikkaan viljelyn piiriin. Budjettiin on vuosittain varattu yli 100 miljoonaa
markkaa sokerituotannon tukemiseen. Ei ole ihme, että sokerijuurikkaan
viljely on lisääntynyt maassamme.
Talouselämä-lehden numerossa 19/1977 MTK:n puheenjohtaja Heikki
Haavisto kertoo ajatuksiaan otsakkeen "Juurikkaat työllistävät" alla:

"Kotimaisella sokerijuurikkaan viljelyllä on huomattava työllistävä vaikutus maatalouden lisäksi mm. juurikassokeritehtaissa, maatalouskoneteollisuudessa, lannoite- ja kasvinsuojeluaineteollisuudessa sekä kuljetuksissa. Esimerkiksi juurikassokeritehtaat työllistävät 2500–3000 henkilöä ja
kuljetukset 1000 kuorma-autoa kolmen kuukauden ajaksi. Sokerijuurikkaan
viljelijöitä on noin 7500 ja viljelytöissä kesäaikana 10 000–15000 henkeä.
Tällä hetkellä tosin saataisiin sokeria maailmanmarkkinoilta halvemmalla
kuin kotimaasta, mutta on syytä pitää mielessä muutaman vuoden takainen
tilanne, jolloin oma tuotantomme pelasti meidät sokerin maailmanmarkkinahintojen noustessa huikeasti.
Kun meillä sokerin hintataso on maailmanmarkkinahintatasoa korkeampi,
vaikeutuu sellaisten elintarviketeollisuuden tuotteiden myynti, jotka eivät
saa hinnaneron palautusta sisältämänsä sokerin osalta. Vaikka hinnanerojärjestelmä yleensä on toiminut tyydyttävästi, olisi syytä harkita sen ulottamista myös niihin vientituotteisiin, jotka eivät vielä ole hinnanerojärjestelmän piirissä."
Heikki Haavisto on tapansa mukaan yliarvioinut työllistettävien määrän.
Hän ei ole viime vuosina seurannut sokerijuurikkaan viljelyn rationalisointia
ja koneistamista sekä näiden vaikutusta ihmistyövoiman määrään. Tosiasia
on, että kotimaisella juurikkaan viljelyllä työllistettävät ovat tosi kalliita työllistettäviä varsinkin, kun ottaa huomioon kuluttajien maksaman ylihinnan
sokerista. Maininta sokerin maailmanmarkkinahinnan noususta olisi ollut
syytä selvittää hieman tarkemmin. Se oli raakasokerin maailmanmarkkinahinnan huippaus vuoden 1963 lopussa 30–40 pennin kilohinnasta pörsseissä noin markan kilohintaan. Paluu entiseen hintatasoon tapahtui jo seuraavan vuoden puolivälissä jyrkässä alamäessä. Hintahuippua käytettiin kuitenkin hyväksi ja poikkeustilanne toi sokerijuurikkaan viljelijöillekin erään
edun. Suomessa sokerin kuluttajahintaa nostettiin raakasokerin hinnan ollessa huipussaan melkoisesti. Maailmanmarkkinahinnan laskiessa sokerin hintaa ei alennettu. Näin saatiin "tilaa” kalliin kotimaisen juurikassokerin käytölle.
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Raakasokerin noteeraus Lontoon pörssissä on nykyisin 151 dollaria tonnilta, mikä on noin 71 penniä kilolta. Vertailun vuoksi todettakoon, että raakasokerikiloon tarvitaan sokerijuurikasta 6–7 kiloa. Suomessa tulee jo pelkkä
juurikas maksamaan sokerikiloa kohden yli 3 markkaa. Kun tähän lisätään
valmistuskustannukset, hävikki, tehtaan voitto ym., päästään noin 5:50 kilohintaan. Lontoon pörssin noteerauksen mukaan on raakasokerin maailmanmarkkinahinta noin 13 prosenttia Suomessa juurikkaista valmistetun raakasokerin hinnasta. Lontoon pörssin mukaan ovat elintarvikkeiden hintanoteeraukset olleet jatkuvasti laskussa lähes vuoden ajan. Miten on meillä Suomessa? Elintarvikkeiden hinnat eivät laske. Ne eivät seuraa kuten muut hinnat
yleisiä hintavaihteluita. Meillä maksetaan maataloustuottajille samat korkeat
tuottajahinnat jokaisesta tuotetusta kilosta, ostivatpa niitä kotimaan kuluttajat tai vietiinpä ne alihintaan muiden maiden kuluttajien syötäviksi. Elintarviketeollisuus maksaa raaka-aineistaan korkeat tuottajahinnat ja kuluttajat
saavat meillä maksaa ostamistaan elintarvikkeista huippuhintoja olipa elintarvikkeiden hintakehitys maailmalla mikä tahansa.
Korkeilla tuontitulleilla, tuontikielloilla sekä lisenssioinnilla estetään halpojen elintarvikkeiden tuonti Suomeen. Kuluttajia pidetään todellisesta tilanteesta tietämättöminä ylimalkaisilla väitteillä elintarvikkeidemme terveellisyydestä tai virheellisestä tietojen levittämisestä. Suomessa sokeria valmistavat tehtaat käyttävät halvan ulkoa tuodun raakasokerin lisäksi kotimaista juurikassokeria 60–70 prosenttia. Sen korkeasta hinnasta johtuen
meillä sokerin kuluttajahinta muihin maihin verrattuna kipuaa korkeuksiin.
Todellisten kustannusten pohjalla hinnoiteltua sokerijuurikasta sataprosenttisesti käyttäen pystyy naapurimaamme Ruotsi tuottamaan sokeria
kuluttajahintaan 5:32 markkaa kilolta.
Halvan ulkomaisen raakasokerin tuontia maataloustuottajat torjuvat sanomalla "Siihen tarvitaan ulkomaanvaluuttaa". Tosiasiassa sokerijuurikkaiden
viljelyssä ja sokerijuurikastehtaissa tarvitaan raakasokerikilon tuottamiseen, koneiden, energian, lannoitteiden, rikkaruohomyrkkyjen ym. tuontiin
moninkertaisena se ulkomaanvaluutan määrä, mikä tarvitaan 71 penniä
kilolta maksavan raakasokerin tuontiin. MTK on täydellisesti unohtanut
vanhojen sokerikomiteoiden päätökset rajoittaa kotimaisen juurikassokerin
käyttö määräprosenttiin raaka-ainekokonaisuudesta, jotta voitaisiin kuluttajille toimittaa sokeria kohtuuhintaan. Mutta valitettavasti on edellä
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esitetyn kaltaisilla väitteillä vuosikymmeniä suljettu suut korjauksia korkeisiin elintarvikkeiden hintoihin esittäneiltä asiantuntijoilta. Ne ovat saaneet mm. Maaseudun Tulevaisuuden palstoilla vastaanottaa mitä erilaisimpia väitteitä asiantuntemattomuudestaan ja syytöksiä sekaantumisestaan
asioihin, joita eivät ymmärrä.
Aikaisemmalla Suomen Sokeri Oy:n pääjohtajalla, vuorineuvos Gunnar
Hernbergillä oli vakava pyrkimys säilyttää sokeripolitiikka Suomessa terveellä pohjalla, mutta se ei ollut helppo tehtävä.
Maalaisliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Johannes Virolainen arvioi Orivedellä heinäkuun puolivälissä vuonna 1985 pidetyssä Kekkos-seminaarissa, että Maalaisliitto/Keskustapuolueen valta oli suurimmillaan Urho Kekkosen toisella presidenttikaudella vuosina 1962–1966. Virolainenhan tuntee
asian, koska pääsi itse pääministerinä käyttämään tätä valtaa vuosina 1964–
1966. Virolaisen sanojen mukaan presidentti seurasi hallituksen toimintaa
niin tiiviisti, että pääministeri oli yhteydessä hänen kanssaan päivittäin.
Maatalouspolitiikassa mukana olleena tiesin ja tunsin, että valta-akselin
muodostivat MTK ja maatalouden omilla miehillään miehittämä maa- ja
metsätalousministeriö.
Vuonna 1963 hallituksesta eduskunnalle annettu sokerijuurikkaan viljelyä
koskeva sokerilaki äänestettiin lepäämään yli vaalien. Valtioneuvoston päätöksellä hoidettiin poikkeuksellisesti koko sokerijuurikastuotannon asia ja
sille tuleva valtion tuki. Hallitus neuvotteli opposition kanssa väliaikaisen
sokerilain vuosiksi 1965 ja 1966. Samalla tehtiin sopimus siitä, että hallitus
asettaa sokerikomitean tekemään ehdotusta uuden tarkistetun järjestelmän
luomiseksi sokerijuurikkaan viljelylle. Komitea asetettiin vuonna 1965. Olin
mukana sen työssä. Varsinaisen tehtävänsä ohella se sai seurata myös vuosien 1965 ja 1966 väliaikaisen sokerilain täytäntöönpanoa ja toteuttamista.
Komitea jätti mietintönsä marraskuun lopussa 1966.
Mietinnössä esitettiin uutta sokerilakia vuosiksi 1967 ja 1968. Siinä esitettiin kotimaisista sokerijuurikkaista valmistetun raakasokerin osuudeksi 20
prosenttia. Tämä vastasi viljelyssä 375 miljoonan juurikaskilon määrää. Kun
väliaikaisen sokerilain voimassa ollessa tuotantotuki oli suuresti lisääntynyt,
esitettiin sokerijuurikkaiden perushintaa myös alennettavaksi 12,3 penniin
kilolta. Mikäli sato ylittäisi 375 miljoonan kilon rajan, alennettaisiin hintaa
myös jokaiselta miljoonalta kilolta. Nämä toimenpiteet tähtäsivät, paitsi tuotantotuen rajoittamiseen, myös tärkeän kulutustavaran, sokerin hinnan pitämiseen lähellä kansainvälistä hintatatasoa.
Hallitus antoi eduskunnalle vuoden 1967 alussa yksimielisen komiteamietintöön perustuvan sokerilakiesityksen. Lain käsittely hidastui eduskunnassa Keskustapuolueen taktiikkapelin vuoksi. Hallitus esitti lakiin laatumaksutapaa, jolloin juurikkaista maksettaisiin sokeripitoisuuden perusteella.
Juurikkaiden hintaa esitettiin alennettavaksi vuoden 1965 tasosta. Uudesta
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lakiesityksestä oli myös poistettu hinnanlisäys sadon jäädessä määrätyn
tason alapuolelle.
Sokerikomitea 1965 mietinnön pohjalta laaditun lain tultua voimaan pieneni viljelyala ja satomäärä putosi vuosina 1968–1969 näitä edeltäneen
vuoden 1967 tasoa pienemmäksi. Hallitus oli saavuttanut tavoitteensa, mutta
MTK ja Keskustapuolue eivät tähän tyytyneet.
Huhtikuussa 1972 asetti maa-ja metsätalousministeriö Sokeritoimikunta
1972:n tarkistamaan kotimaisen sokerituotannon turvaamista koskevaa
lainsäädäntöä. Toimikunnan piti myös tehdä ehdotukset lainsäädännön
korjaamiseksi. Työn tuli perustua Sokerikomitea 1965:n mietintöön sekä
siinä edellytettyyn 20 prosentin sokeriomavaraisuuteen. Toimikunnan puheenjohtajaksi maatalousministeriö kutsui ylijohtaja Eino Lähdeojan sekä
jäseniksi toimistopäällikkö Rafael Eklundin, hallitusneuvos Pauli Heinilän,
toimistopäällikkö Toivo Mutikaisen, ylijohtaja Hannes Tiaisen, agronomi
Ensio Oilan ja johtaja Olavi Salosen.
Tarkistuksessa oli erikoisesti otettava huomioon viljelyssä tapahtuneet rationalisointitoimenpiteet ja niiden vaikutukset viljelijän saamaan tuloon sekä
tehtaiden kannattavuuteen. Työ piti saada valmiiksi vuoden 1973 helmikuuhun mennessä. Sokerikomitea 1972:n seuraavana vuonna jättämä mietintö ja
siihen liittyvä lakiluonnos poikkesivat huomattavasti voimassa olevasta laista
mm. seuraavissa kohdissa:
– Viljelijälle maksettavaa hintaa ei määrätä suoraan laissa, vaan se ehdotetaan perusjuurikasmäärän osalta vuosittain valtioneuvoston määrätttäväksi.
– Perusjuurikasmäärän ylittävältä osalta ehdotetaan maksettavaksi sokerin maailmanmarkkinahinnan mukaan määräytyvä hinta.
Toimikunnan jäsenistä vain yksi, MTK:n edustaja Ensio Oila, esitti eriävän
mielipiteen, joka liittyi maataloustuloa koskevan lain 5 ja 6 §:ään ja heikkojen viljelyalueiden tukeen. Sokeritoimikunta-1972:n mietintöön liittyi
valmis lakiesitys kotimaisen sokerituotannon turvaamisesta perusteluineen.
– Aikaisemmin laissa vahvistettua tuotantopalkkiota ehdotetaan muutettavaksi siten, että tehtaiden kustannukset ja niiden kehitys otetaan huomioon samalta pohjalta kuin teollisuuden yleensä. Tehtaiden tuotantopalkkiot valtioneuvosto vahvistaa vuosittain.

Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan esittänyt toimikunnan lakiesitystä hyväksyttäväksi, ehkäpä juuri maailmanmarkkinahinnan esille ottamisen vuoksi. Toinen tähän vaikuttava seikka saattoi olla pieni sokerijuu-
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rikasmäärä. Ministeriö asetti vuonna 1974 uuden työryhmän sokerilakia
laatimaan Sokeritoimikunta 1972 mietinnön pohjalta.
Uusi työryhmä poikkesi esityksessään huomattavaksi työnsä pohjaksi saamastaan Sokeritoimikunta 1972:n mietinnöstä. Se esitti nostettavaksi viljeltävän sokerijuurikasmäärän kaksinkertaiseksi eli 750 miljoonaan kiloon, jota
valtioneuvosto saattaisi vielä nostaa 100 miljoonalla kilolla eli 850 miljoonaan kiloon. Juurikkaiden perushinnan vahvistaisi valtioneuvosto neuvoteltuaan MTK:n ja juurikassokeritehtaiden kanssa.
Ylimääräjuurikkaiden hintaa ei esitetty määrättäväksi sokerin maailmanmarkkinahinnan perusteella. Sitä esitettiin 50–100 %:ksi perusjuurikkaiden
hinnasta. Sokerityöryhmä 1974:n esityksen pohjalta säädettiin vuoden 1975
laki kotimaisen sokerin tuotannosta nelivuotisena. Sen jälkeen on samaa linjaa kuljettu edelleen ja tulokset näkyvät kalliin kotimaisen juurikassokeriosuuden kohoamisena 70 %:iin sokerituotannosta ja huippukorkeina sokerin
hintoina.
Maa- ja metsätalousministeriö oli taitavasti paketoinut sokeritoimikunta1972:n mietinnön uudet ajatukset ylituotannon estämisestä. Samalla oli varmistettu tie kasvavalle ja viljelijöiden kannalta kannattavalle sokerijuurikkaan viljelylle. Näin oli täydellisesti romutettu työryhmälle tehtävän määrittelyssä pohjaksi annettu Sokeritoimikunta 72:n mietintö. Joulukuussa
vuonna 1983 saatiin lehdistöstä lukea seuraava uutinen: "Sokeri kallistuu
markan kilolta. – Sokeri kallistuu vuoden vaihteessa markan kilolta, lopullisen päätöksen hinnankorotuksesta tekee elinkeinohallitus.
Hallitus poisti perjantaina sokerin tuontitullin ensi vuodeksi vähittäishinnan hillitsemiseksi. Tullin poistaminen (ulkoa tuotavalta raakasokerilta)
vähentää korotuspainetta noin 47 penniä kilolta. Sokerista on peritty tuontitullia tänäkin vuonna.
Syynä sokerin hinnan korotuspaineeseen on se, että kotimainen sokerijuurikassato on tänä vuonna hyvä eli lähes 1 000 miljoonaa kiloa. Sokeriomavaraisuus nousi 70 prosenttiin. Kotimainen juurikassokeri on huomattavasti tuontisokeria kalliimpaa, joten sen lisääntyvä käyttö aiheuttaa tuottaja- ja kuluttajahinnan nousupaineen." Sokerin l:04 markan hinnankorotuksen jälkeen oli kidesokerin hinta vuoden 1984 alusta lukien 8:55–8:60
markkaa kilolta ja palasokerin 8:74–8:79 markkaa kilolta. Hintoihin tulee
lisäksi 10–20 pennin kuljetuskustannukset.
Tuntuu siltä, että Suomen sokerin ja juurikassokerin hinnasta puhuttaessa
on "hävyltäkin katkaistu häntä", mutta kirkkain silmin ollaan jälleen valtioneuvoston päätöksellä (N-812 päivätty 17.10.1985) antamassa vuoden 1985
satoa oleville sokerijuurikkaille lisähintaa alueesta riippuen 3,44–6,45 penniä kilolta.
Vuonna 1987 voimassa oleva laki kotimaisen sokerin tuotannosta päättyy
vuoden lopussa. Luulisi, että täydellistä korjausta vaativan sokerilakimme
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valmistelua varten olisi ajoissa asetettu laajapohjainen työryhmä selvine tehtävänmäärittelyineen. Vanha hyväksi koettu MTK:n pelisääntö on kuitenkin
se, että maamme kuluttajia on pyrittävä pitämään tietämättöminä totuudesta. Kovalla kiireellä otetaan sitten lain uusiminen esille viime vaiheessa. Samalla todetaan, että ajan vähäisyydestä johtuen ei ole muuta mahdollisuutta
kuin vanhan lain jatkaminen muutamalla vuodella.
Nyt olisi erinomainen tilaisuus osoittaa asiantuntijoiden laatimilla laskelmilla ja hinnoitteluilla sekä todellisilla kustannuksilla ja viljelyyn todella
käytetyn työajan selvittelyllä, mikä on todella oikea hinta sokerijuurikkaalle
Suomessa. Ero Lontoon noteeraaman 71 pennin raakasokerihinnan ja Suomen noin 5:50 markan juurikassokerihinnan välillä kaipaisi todella pätevää
selvittelyä eikä vain ylimalkaisia perustelemattomia väitteitä.
Vuonna 1982 viisivuotisena annetun kotimaisen sokerin tuotantoa koskevan lain No 863 toisen pykälän mukaan kotimaassa tuotetaan 750 miljoonan
kilon perusmäärä sokerijuurikkaita. Valtioneuvosto voi vielä tarkistaa tätä
määrää 100 miljoonalla kilolla ylöspäin. Tämä tietää edelleen 60–70 prosentin osuutta kalliille kotimaiselle juurikassokerille sekä ylikorkeata sokerin
hintaa ja elintarvikkeiden korkeaa hintaa Suomen kuluttajille. Valtioneuvosto
(maatalousministeriö) vahvistaa neuvottelujen jälkeen (MTK:n kanssa) perusjuurikkaiden perushinnan. Mistä johtuu, että maatalouden hintakysymyksissä esiintyy laskelmien laatijana ja ratkaisijana maatalouden oma ministeriö eivätkä varsinaiset hintaviranomaiset kauppa- ja teollisuusministeriöstä?
Hintaviranomaiset käsittelevät ja ratkaisevat kaikki kaupan ja teollisuuden
hinnoitteluun liittyvät asiat ja heillä on kokemusta vaikeidenkin hinnoitteluprusteiden selvittelyyn. Vai halutaanko tarkoituksella säilyttää kaikessa
maatalouteen liittyvässä ketju MTK–maa- ja metsätalousministeriö?
Sokerilain mukaan keskimääräisenä juurikkaiden sokeripitoisuutena pidetään 14,5 prosenttia. Sen yli menevältä sokeripitoisuudelta maksetaan
erikoislisää jokaiselta 0,1 prosentilta. 14,0 prosentin alle jäävästä sokeripitoisuudesta tehdään vastaavan suuruinen vähennys. Juurikasokeritehtaille
maksetaan erikseen tuotantotukea. Sokerilain 7 §:ssä sanotaan: "Edellä 5 §:n
2 momentissa tarkoitetut lisähinnat ja 3 momentissa tarkoitetut kuljetusavustukset samoin kuin 6 §:ssä tarkoitetut tuotantopalkkiot ja hankintakustannusten korvaukset maksetaan valtion varoista juurikassokeritehtaalle
edellyttäen, että tehdas maksaa viljelijöille vähintään 4 ja 5 §:ssä tarkoitetut
hinnat, lisähinnat ja kuljetusavustukset sekä noudattaa 5 §:n momentissa
tarkoitettua laatumaksutapaa". Kuten tekstistä selviää, sokerilaki antaa juurikkaan viljelijälle rahaa ja tukea monessa muodossa.
Käsitykseni mukaan on Suomen sokeripolitiikkaa 1970-luvulla hoidettu
täysin vailla kokonaissuunnittelua. Päämääränä on ollut sokerijuurikkaan
viljelyn lisääminen ja tulojen saaminen viljelijöille. Sokerin kuluttajahintaa ja
elintarvikkeiden hintaa ei ole lainkaan ajateltu.
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1970-luvun lopulla Suomen Sokeri Oy:n pääjohtaja, entinen Suomen Pankin johtaja Reino Rossi ryhtyi ajamaan juurikassokeritehtaiden yhdistämistä
Suomen Sokeri Oy:n yhteyteen. Jo aikaisemmin oli Suomen Sokeri Oy ollut
osakkeenomistajana useissa maan viidestä juurikassokeritehtaista. Fuusio
saatiin aikaan.
MTK:n edustajat tulivat mukaan Suomen Sokeri Oy:n hallintoneuvostoon ja
johtokuntaan. Tämä ratkaisu on helpottanut MTK:n ja juurikkaan viljelijöiden ajaman sokeripolitiikan toteuttamista. Nyt olisi yleisen remontin aika ja
"kirveellä töitä", mutta mistä löytyvät asioita tuntevat kirvesmiehet?
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Mielenkiintoinen televisio-ohjelma maataloudesta
Torstaina 14. päivänä marraskuuta [1985] oli televisio-ohjelmassa A-studio
"Suomi tietoyhteiskunnan sijasta takaisin maatalousmaaksi?" Ohjelman alustuksessa todettiin, että valtio satsaa varoja pelkkiin maatalouden ylijäämien
vientitukiaisiin enemmän kuin työllisyyden hoitoon tai teollisuuden ja muiden elinkeinojen tutkimustoimintaan ja aikuiskoulutukseen yhteensä. Ohjelman toimittaja Olavi Sadeoja oli laatinut hyvän ja todella mielenkiintoisen
ohjelman, joka perustui tosiasioihin ja numeroaineistoon. Se antoi katsojille
selvän kuvan uskomattomalta tuntuvasta nykytilanteesta.
Maataloustuottajien keskusjärjestö MTK on jatkuvasti pyrkinyt tosiasioita
salaamalla pönkittämään maatalouden ylituotantoa. Yllättävää oli vielä se,
että järjestön ylin johto, Heikki Haavisto ja Esko Lindstedt, astelivat ohjelman johdosta Yleisradion pääjohtaja Sakari Kiurun puheille kiukkuaan purkamaan ja vaatimuksia esittämään. Kun arvostelu ohjelman sisällöstä on
otettu esille myös Yleisradion hallinto- ja television ohjelmaneuvostossa, on
paikallaan tarkastella ohjelman sisältöä lähemmin.
Oliko sopimatonta kertoa, että vuoden 1986 budjettiesityksessä esitetään
noin 10 000 miljoonaa markkaa eri muodoissa käytettäväksi maatalouden tukemiseen. Tuo tukisumma kasvattaisi nelihenkisen perheen, jossa vanhemmat käyvät työssä, ruokalaskua yli 10 000 markalla vuodessa. Tähän summaan päästään, jos maatalouden tukemiseen käytettävä noin 10 000 miljoonaa markkaa jaetaan tasan kaikkien valtion tuloveroa maksavien palkanansaitsijoiden kesken.
Yllättävää oli kuulla, että jos maatalouden saaman tuen kokonaissumma
jaettaisiin tasan kaikkien valtion tuloveroa maksavien maataloudenharjoittajien kesken, tulisi siitä kokonaista 75 000 markkaa vuodessa tilaa kohden.
Maataloudenharjoittajat maksoivat puolestaan vuonna 1983 verotuksessa
valtion tuloveroa keskimäärin vajaat 5 000 markkaa vuodessa. Kokonaistukea tulee siis valtiolta 15-kertainen summa maksettuihin veroihin nähden.
Tässä yhteydessä todettakoon, että maatalouden kokonaistuesta ovat osaansa nyppimässä myös mm. harrastelijaviljelijät sekä maanviljelystä veronkiertonaan käyttävät.
Ohjelmassa kerrottiin myös, että maatalouden tukijärjestelmät ovat äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus, jonka todellisesta vaikutuksesta ja tarpeellisuudesta kaikki päättäjätkään eivät ole selvillä. Oikeaan osunut toteamus. Luettelo ensi vuoden budjettiin esitetyistä maatalouden tukirahoista oli
paikallaan saattaa pääosiltaan kansan tietoisuuteen. Syynä maatalouden tukimuotojen laajaan luetteloon vuoden 1986 budjetissa on se, että siihen kerran
vaikkapa tilapäiseksi ajateltu määräraha on usein maatalousministeriön taholta katsottu jatkossa budjettiin kuuluvaksi pysyväksi tukimuodoksi. Määrärahalla on vielä ollut yleisesti taipumuksena kasvaa vuodesta toiseen.
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Ohjelmassa mainitusta vuoden 1986 budjettiesityksestä on seuraavassa
esitetty muutamia maatalouden tukirahojen suurimpia tai muuten merkittäviä budjettisummia:
Maataloustuotteiden ylituotannon vientituki
3 075 milj.
josta mm. (kasvua 30 %)
maitotaloustuotteiden vientiin
1 289 milj.
viljan vientiin
1 120 ”
kanamunien vientiin
243 ”
lihan vientiin
229 ”
lihajalosteiden vientiin
180 ”
Maataloustuotteiden raaka-aineiden hintojen alentamiseen 290 milj.
Maataloustuotteiden markkinoinnin edistämiseen ja
hintojen alentamiseen
318 milj.
Voin alennusmyyntiin teollisuudelle
90 milj.
Rehuteollisuudessa käytettävän kuoritun maitopulverin
hinnan alentamiseen
160 milj.
Voin varastointiin
25 milj.
Kananmunien pakkaushinnan alentamiseen
36 milj.
Valtion maksuosuus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
menoista (kasvua 13 %)
1 064 milj.
Valtion korvaus maatalousyrittäjien vuosiloman
lomituksen kustannuksista
530 milj.
Maksu kunnille vuosilomien järjestelyistä
20 milj.
Valtion korvaus maatalousryrittäjien sijaisapulomituksen
kustannuksista (kasvua 28 %)
233 milj.
Valtion korvaus maalousyrittäjien viikkovapaatoiminnan kustannuksista (kasvua 13,5 %)
47 milj.
Pinta-alalisä. Viljelmäkoon mukaan maksettava tuki
620 milj.
Alueittain maksettava hintapoliittinen tuki
601 milj.
Muu hintapoliittinen tuki
620 milj.
Sokerituotannon tukeminen
114 milj.
Öljykasvituotannon tukeminen (kasvua 21 %)
208 milj.
Tärkkelystuotannon tukeminen (kasvua 131 %)
127 milj.
Maataloustuotannon tasapainottaminen
390 milj.
Korvauksia tuotannon muutoksista
80 milj.
Maataloustuotannon ohjaamis- ja tasapainottamislain
korvauksia
294 milj.
Nuorten viljelijäin tuki
120 milj.
Maatalouden kehitysrahastoon
430 milj.
Kuljetus- ja rahtiavustuksiin
91 milj.
Maatalouden korkotukilainamenot (kasvua 22 %)
153 milj.
Metsäeläinten aiheuttamat vahingot
26 milj.
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Ohjelmassa kerrottiin, että vuoden 1986 budjettiesityksessä maatalouden
menojen loppusumma oli 9 454 miljoonaa markkaa. Lisäystä edellisestä vuodesta oli 14,2 %. Koko budjetin lisäys oli pienempi eli noin 11 %. Tästä loppusummasta puuttui ohjelman mukaan liikevaihtoverojärjestelyjen kautta tuleva noin 800 miljoonan markan lisätuki. Toisaalta siinä on mukana maatalouden itsensä maksettavaksi tuleva 650 miljoonan markan osuus tuotantoylijäämän viennistä.
Valtion menoissa vuonna 1986 budjetin mukaan on maatalouden ylituotannon vientituki 3 075 miljoonaa markkaa, jossa kasvua on yli 30 %. Seuraavassa katkelma televisio-ohjelmasta, jossa kerrotaan, miten paljon puhuttua
ylituotannon supistamista Suomessa hoidetaan:
"Erinomaisen karmean esimerkin maatalouspolitiikan pieleen menosta tarjoavat kanalat ja kananmunat. Kolmisen vuotta sitten meillä oli niin suuri
munien ylijäämä, että valtio vihdoin päätti tosissaan ryhtyä jyrkästi supistamaan munien tuotantoa. Kanoista maksettiin reilusti ylimääräistä tapporahaa ja niinpä kohtalaisen pienistäkin muutaman tuhannen kanan kanalan
lopettamisesta saattoi kanalanpitäjä saada muutama satatuhatta markkaa.
Valtiolta siinä meni veronmaksajien rahoja miljoona poikineen. Valtio päätti
myös entistä tiukemmin rajoittaa kanaloiden perustamista ja laajentamista.
Päätöksenteossa silloisen maatalousministerin aikana kuitenkin viivyteltiin
niin kauan, että jokainen, joka halusi perustaa uuden kanalan tai laajentaa
entistä, ehti sen varmasti tehdä. Ja uusia kanaloita syntyi.
Munien tuotannon rajoitusleikin tämänhetkinen vaihe osoittaa, että meillä
on runsaasti enemmän kanoja ja munia kuin kolme vuotta sitten. Lisäksi kananmunien viennin tukemiseksi eli niiden myymiseksi pilkkahinnalla ulkomaille käytetään nyt noin 300 miljoonaa markkaa vuodessa eli lähes sata
miljoonaa markkaa enemmän kuin kolme vuotta sitten. Kananmunia on tänä
vuonna myyty ulkomaille vajaalla kolmella markalla kilo. Suomalainen tuottaja saa niistä päälle 10 markkaa kilolta ja suomalainen kuluttaja joutuu ostamaan munansa lähes 17 markkaa kilo. Näin siinä on sitten käynyt, kun kohta kymmenkunta vuotta maatalousministeriö on ollut tekevinään kaikkensa
munien ylituotannon supistamiseksi.”
Ohjelmassa kerrottiin edelleen, että maitotaloustuotteiden tuotanto on
meillä maa- ja metsätalousministeriön supistamistoimenpiteistä huolimatta
pysytellyt 125–130 %:n eli 25–30 %:n ylituotantomäärissä. Maitotaloustuotteiden ylijäämän vientiin tarvittiin valtion vientitukea noin 1 500–1 600
miljoonaa markkaa vuodessa. Määrä oli lähes kaksinkertainen summa kolmen vuoden takaiseen tasoon nähden.
Voin osalta kerrottiin seuraavaa: "Suomalaiset ovat saaneet tuoreesta voista viime aikoina vajaat 7 markkaa kilolta ulkomailta. Suomalainen kuluttaja
maksaa voikilosta noin 30 markkaa enemmän ja suomalainen maidontuottaja saa voikiloon tarvittavasta maidosta noin 40 markkaa enemmän. Jokai-
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nen voikilo myydään ulkomaille siis vähintään 40 markan tappiolla. Sillä rahalla, millä suomalainen saa kilon voita, ulkomaalainen ostaa suomalaista
voita 5–6 kiloa. Vaikka maitotaloustuotteiden hinnat ovat maailmalla jatkuvassa laskusuunnassa ja kotimainen kulutus pienenemässä, tästä huolimatta
ovat monet jo ehtineet vaatia tänä vuonna aloitetun maidontuotannon kiintiöjärjestelmän eli 2-hintajärjestelmän purkamista."
Ja yhteenvetona toteamus: "Maidon ylituotannon tukemiseen käytetään
meillä huomattavasti enemmän valtion varoja kuin esimerkiksi aikuiskoulutukseen tai teollisuutta ja muita elinkeinoja edistävään tutkimustoimintaan. Voivuoret näyttävät olevan tärkeämpiä kuin teollisuuden kehittäminen
ja kansan tiedontason nostaminen pyrittäessä tietoyhteiskuntaan."
Ohjelmassa kiinnitettiin myös huomiota viime vuosina syntyneeseen viljaylijäämään. Vientitukeen vuonna 1984 myönnetty määräraha on jo ylitetty
noin 300 miljoonalla markalla. Pientä on tähän verrattuna markkamääräisesti työvoimaministeriön 6 miljoonan markan määrärahan ylitys.
Valtion osuudesta sanottiin: "Valtion viljavaraston on lain mukaan ostettava kaikki vilja, mitä ei muuten saada myydyksi. Näin viljelijällä ei ole mitään
riskiä saada tuotteensa myydyksi, vaikka kukaan ei sitä tarvitsisikaan ja vaikka maailmalta saataisiin yhtä hyvää tai parempaakin tavaraa ainakin 70 %:ia
halvemmalla."
Eräs mielenkiintoinen esimerkki: "Amerikkalaiset kilpahevoset syövät suomalaista kauraa täältä ostettuna noin 45 penniä kilolta ja pystyvät loistaviin
saavutuksiin. Suomalaiselle hevoselle kaura on neljä–viisi kertaa kalliimpaa
kaupasta ostettuna. Ihmisille jalostettuna vielä kovahintaisempaa. Suomalainen veronmaksaja maksaa kukkarostaan jenkkihevosen herkuttelun ja hyväkuntoisuuden. Käytännössä rehuviljan viljelijät ylijäämäviljan osalta tuottavat tavaraa, jonka ulkomaiden viennistä suomalainen yhteiskunta kokonaisuudessaan ei hyödy yhtään mitään. Tapahtuu vain mahtavaa tulonsiirtoa
palkanansaitsijoilta viljelijöille vientitukiaisten muodossa."
Runsaasta viljantuotannosta huolimatta on kunnon leipäviljastamme rukiista pulaa. Sitä on tuotava Suomeen eri puolilta maailmaa. Miksi ei suomalainen talonpoika enää viljele ruista edes oman kansamme käyttöön?
Ohjelman yhteydessä haastateltiin eri henkilöitä. Anjalalainen maanviljelijä
antoi tähän oman vastauksen: "Monet suuremmat viljelijät eivät enää syksyllä viitti kylvökonetta liata, jos on keväällä putsattu kylvöjen jälkeen ja tosiaan
silloin usein rukiin kylvön aikana sattuu työhuiput. En usko, että siemenestä
ja sellaisesta on kiinni.”
Perusteluna napapiirillä harjoitetulle runsaalle maataloustuotannolle on
pidetty omavaraisuuden tärkeyttä. Ohjelmassa sanottiin omavaraisuuden
käyneen kyseenalaiseksi. Maataloutemme on nykyisin ratkaisevasti riippuvainen ulkomaisista raaka-aineista, koneista, niiden varaosista ja energiasta.
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Ellei niitä saada, luhistuu esimerkiksi kriisitilanteen johdosta maataloustuotantomme muutamassa kuukaudessa.
Ohjelmassa kerrottiin: "Todellisuudessa siis elintarvikeomavaraisuutemme on vain suuri kupla, jonka avulla pidetään yllä veronmaksajille ja monessakin mielessä koko kansalle yhä kalliimmaksi muodostuvaa elintarvikkeiden ylituotantoa."
Kansanedustaja Martti Tiuri lausuu mielipiteenään: "Tämä nykyinen politiikkahan ei johda edes siihen, mihin kuvitellaan eli maatilojen lukumäärän
säilymiseen, vaan ne putoavat nopeasti kaiken aikaa tuista huolimatta."
Suomessa on päätoimisesti maataloudessa työskenteleviä jonkin verran
toistasataatuhatta eli vähemmän kuin työttömiä. Maatiloja, joissa tilan tuloista saadaan yli 75 % tilalta, on enää vain päälle 70 000. Erilaisten harrastelijaviljelijäin joukko on viime vuosikymmeninä kasvanut voimakkaasti.
Esimerkiksi viljan viljelyllä saadaan muutaman viikon työllä vuodessa sievoiset lisätulot. Taitavasti investoimalla rakennuksiin ja koneisiin ym. saadaan hyvätuloinenkin tila näyttämään tappiota.
Maatalousverotuksen ihmeistä yksi on siinä, että tämän tappion voi palkkansa muualta saava henkilö vähentää omasta verotettavasta tulostaan.
Myös pääomaverotusta voi harrastelija- tai vapaa-ajanviljelijä eräissä tapauksissa vähentää samalla tavalla. Näitä mahdollisuuksia ovat käyttäneet
monet varakkaat johtajat ja suurituloiset pääjohtajatkin veroista päästäkseen. "Se on kertakaikkiaan tuomittavaa, että tällaiset henkilöt pystyvät
nauttimaan valtion tukea", lausui kotkalainen trukinkuljettaja Seppo Hanhela ohjelmassa. "Minusta se on sellainen epäisänmaallinen harrastus, että
pitäisi keksiä järkevämpi harrastus", totesi kansanedustaja Martti Tiuri.
Kepun kansanedustaja Hannu Tenhiälä tuomitsi myös ohjelmassa tällaiset
harrastelijat, joiden elämä ei ole kiinni maatalouden hoitamisesta. Hänen
mielestään he saisivat itse maksaa kaiken sen markkinointivastuun eli tuen,
mikä heidän maataloustuotannostaan valtiolle syntyy. Ohjelman vahvana
puolena oli se, että eri aloja edustavat henkilöt saivat siinä esittää ajatuksiaan ja kritiikkiään asiasta.
Maatalouden verotusta selostettiin laajemminkin, mm. suurten konepoistojen vaikutusta ja velkakierteen syntymistä ylikoneistamisen johdosta. Maatalousyrittäjäin toiminnan takaa maataloustulolaki, joka varmistaa, että
kaiken mikä tuotetaan, ostaa valtio korkeisiiin tuottajahintoihin. Ohjelmassa
todettiin, että sama ei koske muita yrittäjiä.
Ohjelmassa esitettiin ajatus siitä, miten maatalouden tuotannon rajoittuessa vain omavaraisuuteen, ylituotannon vientitukisummat voitaisiin käyttää
esimerkiksi kansanedustaja Martti Tiurin mielestä tulevaisuuden tietoyhteiskunnan tukemiseen Suomessa, koulutuksen parantamiseen, korkeakoulujen tutkimuksen lisäämiseen ja yleensä tutkimuksen ja tuotekehitysvaro-
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jen lisäämiseen. Kansanedustaja Mikko Rönnholm näkee tarvetta ulkomaankaupan edistämisessä sekä sosiaalisissa ja yhteiskunnallisissa sektoreissa.
Yleisesti vallitsee nykyisin maailmalla pyrkimys päästä eroon maataloustuotteiden suuriksi paisuneista tukijärjestelmistä. Varsinkin summittaisen
tuen maksaminen kaikille, kuten Suomessa, on herättänyt arvostelua. Ohjelmassa puututaan myös tähän kysymykseen: "Ilmeisesti eivät edes maataloustuottajien omat järjestöt ole kovin innostuneita tukiaisten ohjaamiseen
vain päätoimisille perheviljelmille, sillä onhan tuottajajärjestöjen ja tuottajayhtiöiden johtopaikoilla varsin runsaasti suurten tilojen viikonloppuviljelijöitä. Mm. Maataloustuottajain Keskusliiton MTK:n päätoiminen puheenjohtaja Heikki Haavisto on varsin huomattava sivutoiminen viljelijä ja karjankasvattaja."
Vapaakauppajärjestö GATT:in kannanottoon on Suomessa suhtauduttu
odottavasti, vaikka ensi vuonna alkaa neuvottelukierros kaupan esteiden
vähentämiseksi maataloudessa.
Suomessa maatalous on omalla tavallaan pyrkinyt varmistamaan asioitaan
tulevaisuutta ajatellen. Ohjelmassa kerrottiin: "Meillä parisen vuotta sitten
muutettiin liikevaihtoverolakia niin, että valtion tuki vientiylijäämille on
jäänyt kasvamaan 800–900 miljoonaa markkaa vuodessa niin, ettei tämä osa
näy valtion talousarviossa. Siksi moni päättäjäkään ei ole tiennyt sen olemassaolosta. Tämä lainmuutos merkitsee myös sitä, että maatalouden oma markkinointivastuu ylijäämistä väheni reippaasti. Tässä on maataloudelle sekin
etu, että maatalouden markkinointimaksut eivät ole vielä nousseet yli 10 %:n
maataloustulosta, joten maatalouden ei ole tarvinnut ryhtyä maataloustulolain edellyttämiin nykyistä tehokkaampiin tuotannon rajoitustoimiin. Tämän
veronmaksajille kalliin silmänkääntötempun johdosta voidaan edelleen porskutella vanhaan malliin.
Kun maatalousmenot nousevat ensi vuoden budjetissa reilusti enemmän
kuin muut menot keskimäärin ja vientitukiaiset peräti noin 30 %, niin voidaanko nyt mahdollisesti todeta, että Keskustapuolue on tässä budjetinteossa
kävellyt sosiaalidemokraattien yli?
Sosiaalidemokraateilta oli vastauksena kansanedustaja Mikko Rönnholmin
mielipide ohjelmasta: "Maatalousbudjetin teossa poikkeuksetta on käynyt
näin. Sosiaalidemokraatit ovat joutuneet näissä kohdin aina antamaan periksi lähinnä sen vuoksi, että on haluttu maan yleistä talouspoliittista kehitystä pitää vakaana eikä ole haluttu näiden maatalousmiljoonien ja miljardien vuoksi sitten mennä hallitusta hajottamaan. Hetki kuitenkin ilmeisesti
lähestyy, jolloin totuuden puhujat ehkä täällä maataloudenkin puolella saavat suuremman sijan sosiaalidemokraattienkin leirissä."
Ohjelman loppuvaiheessa todettiin maataloustulolain uusimisen olevan
edessä parin vuoden kuluttua. Nyt olisi korkea aika ryhtyä vakavin toimenpitein koko maatalouspolitiikan perusteiden uusimiseeeni. Asiantuntijan
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mukaan suurin osa eduskunnasta alkaa olla jo sitä mieltä, että näin ei voi
jatkua.
Ohjelma päättyi olettamukseen, että tervettä järkeä löytyy jo riittävästi, jotta maatalouspolitiikassamme voidaan saada oleellinen muutos aikaan. On
selvää, että maataloustuottajien on saatava Suomessa kohtuullinen elintasonsa terveellä toimintapolitiikalla, mutta kuluttajia ja veronmaksajia ei saa
kohtuuttomasti rasittaa korkeilla elintarvikkeiden hinnoilla ja maatalouden
paisuvilla tukipalkkioilla.
Seurasin ohjelmaa suurella mielenkiinnolla, olinhan vuosikymmenien aikana itse tuonut eri vaiheissa esille samoja, virheellisen maatalouspolitiikkamme aikaansaamia vinoutumia. Kuulin tietoja MTK:n ylimmän johdon heti ohjelman jälkeen käyneen Yleisradio Oy:n pääjohtaja Sakari Kiurun luona kiukkuaan purkamassa. Tätä seurasi Maataloustuottajain Keskusliiton
18.11.1985 päivätty kirje Yleisradion johtokunnalle. Kirje alkaa:

"Yleisradion johtokunnalle
Televisio l:n A-studiossa 14.11.1985 klo 21.05 esitetty ohjelma "Miksi maatalous tulee Suomelle niin kalliiksi" sisälsi virheellisiä tietoja, perustelemattomia väitteitä sekä tarkoituksenhakuisia johtopäätöksiä elintarvikeketjulle
ohjattavasta valtion tuesta ja viljelijän tuloista. Ohjelmassa oli hyvin tendenssinomainen sävy. Siinä annettiin alentava kuva maatalousväestöstä sekä virheellinen kuva turvallisuuspoliittisesti tärkeästä elintarvikeomavaraisuudesta. Se ei täyttänyt Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstön edellyttämiä vaatimuksia.
Viljelijät ovat kokeneet ohjelman loukkauksena omaa tärkeää työtään ja
elinkeinoaan kohtaan. Tämä tuntuu sitäkin epäoikeudenmukaisemmalta, kun
kysymys on yhteiskunnan vähätuloisimmasta ryhmästä, jonka puolustautumismahdollisuudet tällaisia hyökkäyksiä vastaan ovat vähäiset.”
Tekstissä koetetaan tuoda esille virheellisiä "näkökohtia". Kovin ylimalkaisiksi jäivät näkökohtien selvittelyt. Odotin ohjelmassa olleiden numeroiden
tai esimerkkien korjaamista, mutta sitä ei tekstissä ollut, oli vain ylimalkaisia
väitteitä vääristä tiedoista. Kirjeen loppukappale kuului:
"Maataloustuottajain Keskusliitto edellyttää, että Yleisradio ryhtyy kaikkiin
mahdollisiin toimiin ohjelmassa esitettyjen, maatalousväestöä koskevien
väärien tietojen oikaisemiseksi ja viljelijäväestön luottamuksen palauttamiseksi Yleisradioon tasapuolisena ja rehellisenä tiedonvälittäjänä."
MTK:lla ja kepulla on oma miehityksensä Yleisradion sisällä, johon palaan
myöhemmin. Se toimi tehokkaasti. Ohjelma-asia vietiin keskeisiin hallintoelimiin.
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Toin esille mielipiteeni asiasta Helsingin Sanomien "yleisöltä" osastossa
30.1.1986 otsikolla "Hämmästelen MTK:n kirjettä Yleisradiolle".

Teksti kuului seuraavasti:
"Yleisradion hallintoneuvosto käsitteli kokouksessaan 17.1.[1986] televisiossa 14.11.1985 esitettyä A-studion ohjelmaa "Suomi tietoyhteiskunnan
sijasta takaisin maatalousmaaksi". Ohjelmassa todettiin, että valtio satsaa
varoja pelkkien maatalouden ylijäämien vientitukiaisiin enemmän kuin
työllisyyden hoitoon tai teollisuuden ja muiden elinkeinojen tutkimustoimintaan ja aikuiskoulutukseen yhteensä. Pääasiassa budjettiesityksen numeroihin ja vinoutuneen maatalouspolitiikkamme tosiasioihin perustuva
ohjelma oli mielenkiintoinen ja antoi katselijalle vakavaa miettimisen aihetta. Onneksi talletin ohjelman tiedot, sillä oletin, että asiaan vielä palataan.
MTK, joka on jatkuvasti pyrkinyt pönkittämään maatalouden ylituotantoa ja
tukijärjestelmiä, ärähti. Järjestön ylin johto, puheenjohtaja Heikki Haavisto ja
toimitusjohtaja Esko Lindstedt vaativat ohjelmatoimintaan tiukempaa valvontaa ja järjestöjen kontrollia.
Yleisradion johtokunnalle 18.11. osoittamassaan kirjeessä MTK esitti oikein
kirjallisesti järkyttäviä väitteitä, joiden torjuminen asioita tuntevalle ei tuota
vaikeuksia. On todella outoa, että maataloustuottajia edustavan keskusjärjestön puheenjohtajan ja toimitusjohtajan järjestönsä nimissä allekirjoittamassa kirjeessä harhaudutaan totuuden vääristelyn tielle. Tosin he kirjeen
sanojen mukaan edustavat "yhteiskunnan vähätuloisinta ryhmää – siis vähäväkisten joukkoa.
Ohjelmassa todettiin, että budjettiesityksen mukaan veroja maksavaa maatalousyrittäjää kohti maksetaan valtion taholta tukea eri muodoissa yhteensä 75 000 markkaa vuodessa. Veroja he maksavat keskimäärin noin 5 000
markkaa vuodessa maatalousyrittäjää kohti.
Kirjeessä pyritään eri yhteyksissä sekoittamaan maatalouden tukikäsitettä.
Kun Yleisradion johtokunnalle, hallintoneuvostolle tai ohjelmaneuvostolle
esitetään MTK:n lähettämä jyrkkäsanainen kirje, on selvää, että maatalouskysymyksiä tuntemattomat henkilöt ovat hämmentyneitä. Heidät on helppo
tällöin saada hyväksymään kompromissina valmiiksi laadittuja lausumia
maatalouden laajaa kenttää kosketelleesta ohjelmasta.
Asioita tunteva voi vain hämmästellä sitä, että virallisiin budjettinumeroihin ja tosiasioihin perustuvasta ohjelmasta voidaan suuren keskusjärjestön
nimissä lähettää Yleisradiolle sisällöltään edellä mainitsemani kirje.
Olavi Salonen
yht. maist., Helsinki"
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MTK:n tiedotusosaston Antti Markkanen vastasi kirjoitukseeni otsakkeella

"Maatalousohjelmassa oli vakavia virheitä" (HS 5/2):
"OTK:n eläkkeellä oleva varapääjohtaja, maisteri Olavi Salonen hämmästeli
(HS 30.01.) MTK:n toimia, jotka koskivat television A-studion edellisvuoden
marraskuussa lähettämää maatalousohjelmaa.
MTK osoitti ohjelmassa vakavia asia- ja käsittelytapavirheitä ja esitti vain,
että Yleisradio noudattaisi toiminnassaan ja ohjelmatuotannossaan säännösten edellyttämää rehellisyyttä ja tasapuolisuutta.
Television ohjelmaneuvosto ja Yleisradion hallintoneuvosto ovat antaneet
asiasta päätöksensä, jotka osoittavat, että MTK:n kirje oli aiheellinen. Maatalouden ylituotanto ei ole vain meidän ongelmamme, vaan OECD-maiden
yleinen ongelma, vaikkakin kehitysmaissa kuolee päivittäin kymmeniätuhansia ihmisiä ravinnon puutteeseen.
Kaikissa Länsi-Euroopan maissa on jouduttu tuotannon rajoittamiseen,
joka Suomessa kohdistuu ennen kaikkea maitoon ja kananmuniin. Ajankohtaista nyt onkin, että maidon ja kananmunien tuotanto on meillä kääntynyt
selvään laskuun ja ns. ylituotanto-ongelmat ovat vähenemässä. Samanaikaisesti heikkenee työllisyys koko elintarvikeketjussa, erityisesti elintarviketeollisuudessa."

Katsoin aiheelliseksi vastata MTK:n tiedotusosaston Antti Markkaselle (HS
11.02.):
"MTK:n jyrkkäsanainen kirje oli hämmentävää luettavaa Yleisradiossa monelle maatalouspolitiikkamme kiemuroita tuntemattomalle. Asioihin perehtyneenä jouduin selvittelemään siinä esitettyjä väitteitä. Totesin kirjeen olevan aiheeton hyökkäys avointa tiedotustoimintaamme vastaan. Seuraavassa
selvitän lyhyesti MTK:n esittämiä vakavia asia- ja käsittelyvirheitä:
Maataloustuotantomme tuesta puhuttaessa on väärin vetää maamme elintarviketeollisuutta mukaan kuvaan puhumalla tuesta elintarvikeketjulle.
Elintarviketeollisuus saisi pienemmän maataloustuotannon aikana tuoduksi
tarvitsemiaan raaka-ainemääriä huomattavasti edullisempaan hintaan,
jolloin elintarvikkeiden hintataso Suomessa laskisi. Puhuminen viljelijän
palkkatulosta on harhaanjohtavaa. Maataloustuottajat ovat yrittäjiä, joilla on
yrittäjätulonsa. Tällöin heillä on verotuksellisia etuja, mm. ylikoneistamisesta
aiheutuneet konepoistot verotuksen kiertomahdollisuutena.
Maatalouskiinteistöjen arvonnousut ovat koituneet maatalousyrittäjien hyväksi. Vaikka suuriin konehankintoihin, lisäpeltojen ostoon ym. käytetyt
luotot ovat 1980-luvulla nousseet 10 miljardista 20 miljardiin markkaan, ei
velkojen suhteellinen osuus omaisuudesta ole kasvanut. Lisäksi on valtio jo
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kolmeen kertaan oikein lailla alentanut lainojen korkoja muuttamalla korkeakorkoisia lainoja kuuden prosentin korkotukilainoiksi.
Pääasiassa maaseudulla toimivissa rahalaitoksissa on talletuksien osuus
kokonaismäärästä yli puolet. Se siitäkin huolimatta, että väestön siirtymistä
on tapahtunut keskuksiin.
MTK:n puhe "yhteiskunnan vähätuloisimmasta ryhmästä" jää maanviljelijäväestön osalta omaan arvoonsa, kun lukee lehdistä, että viljelykseen sopivasta peltomaasta saattavat suurtilat Pohjanmaalla maksaa jopa 100 000
markkaa hehtaarilta eli 10 000 neliömetriltä. Palkkatyöläisellä on säästämistä vuosikymmeniksi, jos aikoo saada 50–60 neliömetrin asunnon perheelleen.
Maatalouden yrittäjätulon yksityiskohtaisempi selvittely olisi nykytilanteessa paikallaan. Samoin maataloustyöhön käytetty työpanos eli työtuntien
todellinen määrä. Siten vältyttäisiin ristiriitoja aiheuttavien vuosikymmeniä
vanhojen maataloustyön tuntimäärien käytöstä. Metsänmyyntitulot sekä
oman hankinnan verovapaudet tahdotaan myös tuloina usein unohtaa.
Vähättely siitä, että koko maatalouden saama tuki ei menekään "rehelliselle
maanviljelijälle", saa selvityksensä siitä, että esimerkiksi MTK:n puheenjohtaja Heikki Haavisto monien toimitusjohtajien ym. ohella on päätoimensa
ohella myös suurtilan omistaja. Mitähän suuruusluokkaa mahtaa valtion
maksaman tuen määrä olla Haaviston tilan osalta?
Väite siitä, että maatalousyrittäjän osuus elintarvikkeiden myyntihinnasta
on vain 10–11 prosenttia, ei pidä paikkaansa. Kansliapäällikkö Bror Wahlroosin työryhmän raportin mukaan se on voin osalta 51 prosenttia, kananmunien osalta 48 prosenttia ja vehnäjauhojen osalta 40 prosenttia. Eikö kysymyksessä ole totuuden vääristely?
MTK:n kirjeessä sanotaan: "Toimittajan väite ja perustelut sille, että suomalainen kuluttaja maksaa ruokansa tavallaan kolmeen kertaan". Teksti on virheellinen. Televisio-ohjelman teksti kuului: "Suomessa ruoka kuuluu Euroopan ja samalla maailman kalleimpiin. Suomalainen kuluttaja maksaa ruokansa tavallaan kahteen kertaan. Ensiksi kassalla ja sitten valtion veroina. Maatalouden tukemiseen käytetään nimittäin maassamme valtion ensi vuoden
talousarvion mukaan noin 10 000 miljoonaa markkaa." Veroja maksavan ja
työssä käyvän perheen ruokalasku kasvaa tämän tukisumman johdosta
keskimäärin 10 000 markalla vuodessa.
Omavaraisuuteen ja kriisivalmiuteen ovat maatalousyrittäjät ylituotantonsa yhteydessä usein vedonneet. Nykyisin väite on vanhentunut. Mahdollisessa kriisitilanteessa joutuu maataloutemme vaikeuksiin jo muutamassa
kuukaudessa. Tuontienergia, koneiden varaosat, lannoitteet ja rehuraakaaineet ovat pääosaltaan tuontitavaraa. Todellisuutta on turha hämätä, kriisitilanne vaikuttaa tuontiin.
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Ohjelmassa kuultiin eri piirejä edustavia asiantuntijoita. He toivat esille
omia näkökulmiaan asioista. Tosin nämä henkilöt eivät olleet kaikki MTK:lle
mieluisia. Lausunnot, jotka annettiin, oli tarkoitettu siihen ohjelmaan.
Väite, jonka mukaan ohjelmassa annettiin virheellinen kuva siitä, että
muualla Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa asiat olisi järjestetty toisin ja
siellä toimittaisiin maataloudessa toisin kuin meillä, ei pidä paikkaansa.
Suomen maatalouspolitiikka on edennyt omalla tukiajattelun ja korkeiden
tuotehintojen linjalla.
MTK:n tiedotusosaston Antti Markkasen vastauksessa vedotaan OECDmaiden yleisongelmaan ja kerrotaan, miten kehitysmaissa kuolee päivittäin
kymmeniätuhansia ihmisiä ravinnon puutteessa. Suomen maatalousyrittäjille annettakoon vapaat kädet nälkää näkevien auttamiseen, kunhan tekevät
sen istumatta tuleen toisten pöksyillä. Toisin sanoen tekevät sen ilman veronmaksajien tukipalkkioita. Suomalaisen viljan hinnalla, noin 2 mk kilolta,
saadaan hankituksi kaksin-kolminkertainen määrä viljaa ravinnon puutteessa oleville kansainvälisiltä markkinoilta.
Naapurimaassamme Ruotsissa on menty ylituotannon voimakkaaseen rajoittamiseen, vaikka siellä ylituotanto onkin vain noin kolmannes Suomen
maataloustuotteiden ylituotannosta. Komiteatyön tuloksena esitetään hallitukselle, että elintarvikkeiden hintoja on alennettava vuonna 1986. Maatalouden ylituotannon vientituki lopetetaan vaiheittain. Näin säästyneet varat
käytetään elintarvikkeiden hintojen alentamiseen. Kun Suomessa maidontuotanto vuonna 1985 aleni 4,5 prosenttia ja noin 30 prosentin ylituotanto
putosi 25 prosentin tuntumiin, herättiin vaatimaan supistamistoimien rajoittamista. Maatalousministeriö onkin jo asialla ja arvio vuoden 1986 supistuksesta jääkin jo noin kahteen prosenttiin.
Kananmunien ylituotannon laskusta on turha puhua. Yli 60 prosentin ylituotannosta vietiin vuonna 1984 maasta noin 35 miljoonaa kiloa kananmunia, joista saatiin hintaa noin 3,35 mk kilolta. Kananmunien kuluttajahinta on
Wahlroosin työryhmän tuoreen raportin mukaan 17,70 kilolta ja viennistä
saatu hinta vain 2,45 kilolta. Vientitakuuhinta on 11,50 kilolta ja tuottajahinta 9,24 kilolta. Maidon ja kananmunien ylituotannon pieni supistuminen
ei vielä suuremmin vaikuta ylituotanto-ongelmiimme. Sen vaikutus elintarviketeollisuutemme työllisyyteen on myös vähäinen. Sen sijaan maataloustuottajien omistamien liha- ja meijerialan yritysten monopolipyrkimykset
ovat yritysostoillaan ja kustannuksia vaatineilla meijeriautomaatioillaan
luoneet työttömyyttä elintarviketeollisuutemme piirissä.
Olavi Salonen
yht. maist.
Helsinki"
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Edellä kertomani palautti mieleeni tapahtuman, joka liittyi Yleisradion ohjelmiin. Vuosia sitten sain kutsun osallistua Yleisradiossa esitettävään suoraan paneelikeskusteluun maatalouteemme liittyvistä asioista. Mukana olisi
myös MTK:n puheenjohtaja Heikki Haavisto. Annoin suostumukseni ohjelmaa suunnittelevalle toimittaja Vitielle.
Ohjelma meni mielestäni sujuvasti mielenkiintoisen keskustelun merkeissä.
Sain numeroihin ja tosiasioihin perustuvilla väitteilläni pariin otteeseen
MTK:n puheenjohtajan vaikenemaan. Viikkoa myöhemmin olin yhteydessä
ohjelmaa suunnitelleeseen ja hoitaneeseen toimittajaan. Hän oli apealla mielellä ja kertoi esimiehensä taholta joutuneensa kovaan puristukseen. "Etkö
tiedä, että Olavi Salosella ei ole mitään asiaa Yleisradion maatalouspoliittisiin ohjelmiin." Toimittaja kertoi olleensa ymmällä, sillä hänen käsityksensä
mukaan paneeliryhmä oli tehnyt suorasta ohjelmasta mielenkiintoisen ja
varmaan myös katselijoita kiinnostavan. "Tässä tuntuu olevan kysymys siitä,
voinko hoitaa tehtäviäni Yleisradiossa edelleen." Yllättynyt olin minäkin,
mutta sanoin koettavani ottaa selvää asiasta.
Yleisradion ohjelmajohtajana toimi eläkkeelle siirtynyt, aikaisemmin poliittisessa järjestötoiminnassa aktiivisesti mukana ollut Pekka Silvola. Tutustuin
häneen jo 1950-luvun puolivälissä käydyn rasvatullisodan yhteydessä. Hän
oli tällöin maisteriksi tultuaan Maalaisliiton sanomalehtien uutiskes-kuksen
toimittajana ja puolueen tiedotussihteerinä. Maalaisliiton järjestösihteerinä
hän toimi vuosina 1953–59 ollen mukana myös kenttätyössä yhteydessä mm.
Arvo Korsimon kanssa. Maalaisliiton puoluesihteerinä Pekka Silvola toimi
vuosina 1960–69. Yleisradion ohjelmajohtajaksi hän tuli vuonna 1970.
Muiden tehtäviensä ohella hän toimi myös Korsimon luoman puoluetyön
rahoitusorganisaation Maaseudun Säätiön asiamiehenä.
Perusteellisen maatalouden puoluekoulutuksen saaneena Silvolan tehtäviin
kuului erikoisesti maataloutta ja maatalouspolitiikkaa sivuavat ohjelmat.
Vuosina 1956–57 olin Silvolan kanssa keskusteluissa rasvatullisodan eri
vaiheista. Hän koetti ilmeisesti saada isketyksi MTK:n ihmeellisiä rasvatullikoukeroita päähäni – onnistumatta. 1960-luvun alkupuolen sokerikomiteatyö ja elintarvikkeiden korkeisiin hintoihin puuttuminen saivat myös Silvolan
liikkeelle. Monipuolisen poliittisen koulutuksen saaneena henkilönä ja taitavana keskustelijana hän ei ole missään vaiheessa kiristänyt asioita riidan asteelle. Esiintymiskieltoni maatalousasioissa Yleisradion ohjelmassa on tullut
korkealta tasolta, mutta sen saattaminen yleiseen tietouteen on ollut ilmeisesti hieman arkaluontoinen tehtävä, joten tieto ei ollut saavuttanut aivan
kaikkia.
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Paluu Paasion hallituksesta takaisin OTK:hon
Palvelin Keskusliike OTK:ta, entistä Osuustukkukauppaa 44 vuotta ja siirryin
eläkkeelle vuoden 1979 alussa. Muutamia vuosia eläkkeelle lähtöni jälkeen
OTK:n toiminta keskusliikkeenä lopetettiin E-osuuskauppaliikkeen suuren
fuusion yhteydessä. Syntyi E-osuuskunta EKA, johon OTK:n toiminnat ja Eosuusliikkeet, Osuusliike Elantoa lukuunottamatta yhdistettiin. Myöhemmin
aatteellinen keskusjärjestö KK:kin omaisuuksineen liitettiin Osuuskunta
EKA:an.
Kun E-osuusliike EKA:sta, sen taloudellisesta tilanteesta ja tappionumeroista on kirjoitettu julkisuudessa, ovat monet vanhoista tutuista kauppa- ja
teollisuusmiehistä sekä virkamieskunnan edustajista tiedustelleet, miten
kaikki on tapahtunut? Lehtien toimittajat ja kirjojen tekijät ovat myös ottaneet yhteyttä ja koettaneet haastatteluilla kaivaa esille tietojani tapahtumista. Olen pitänyt asiat suurelta osalta omina tietoinani. Kun julkisuuteen
on kuitenkin tuotu tekstiä, joissa lyhyiden sanontojen muodossa on annettu
vajavaista tai virheellisiin päätelmiin johtavaa tietoa, lienee paikallaan kertoa hieman tapahtumista vuosien varrella pöytäkirjoihin ja muihin dokumentteihin nojaten. Kokouksista tekemiäni muistiinpanoja olen myös käyttänyt.
En lähde tässä yhteydessä korjailemaan lehtiartikkeleissa tai kirjojen tekstissä olevia yksittäissanontoja. Toivon, että tosiasioiden kertominen antaa
osaltaan tietoja siitä mitä tapahtui, miksi tapahtui ja mitkä olivat lopputulokset. Vuoteen 1979 saakka seurasin asioita varsin läheltä, sen jälkeen ovat
tietoni keskustelujen yhteydessä kuultuja. Kirjoittaessani nyt muistiin tapahtumia elämäni varrelta on myönnettävä, että aika palattuani Paasion hallituksesta takaisin jokapäiväiseen työhöni OTK:hon muodostui erääksi
elämäni raskaimmista jaksoista. Eläkkeelle lähdin helpottunein mielin 3/4
vuotta ennen 65 vuoden eläkeikärajaa.
Toivon kertomani antavan vakavaa miettimisen aihetta demokraattisella
pohjalla toimivien yritysten toimintapolitiikkaan, henkilövalintoihin, taloudelliseen johtamiseen, kannattavuuden seuraamiseen ja hallintoelinten
työskentelyyn. Taustatekijät luovat usein henkilön luonnetta ja toimintoja
ohjaavia perustekijöitä. Kun aloitin opintoni vuonna 1932 Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa, oli tavoitteenani sanomalehtimiehen ura. Mutta jo
ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana sai osuustoimintaopin opettajani J.V.
Keto vedettyä nuoren miehen ajatukset osuuskauppaliikkeen kysymysten
pariin.
Vanhempani olivat Elannon jäseniä ja pikkupojasta lähtien olin käynyt ostoksilla Elannon myymälöissä. Isä oli iltaisin kotona kertonut pojalleen, että
edistysmielinen osuuskauppaliike työskenteli kuluttajien hyväksi. Se oli ra-
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kentanut siistejä, ajanmukaisia myymälöitä, joissa myytiin hyvää tavaraa
oikealla hinnalla. Kuluttajat olivat voimansa yhdistämällä päässeet tekemään suuria ostoja ja saaneet tavaransa halvemmalla. Näin kertoi isä-Oskari
minulle ennen kuolemaansa. Tuskinpa hän tajusi, että pojan mieleen näillä
keskusteluilla istutettiin terveen yhteistoiminnan ajatus.
Luovuin sanomalehtitutkinnosta ja jatkoin lukujani osuustoimintatutkinto
tavoitteenani. Se vastasi nykyistä sosionomin tutkintoa. Valmistuin minimiajassa ja jatkoin opiskeluani OTK:ssa työssä ollessani. Tavoitteena oli nyt
yhteiskuntatieteen kandidaatin tutkinto.
Ensimmäisen hallituksessa oloni aikana 1966–1968 oli OTK:n johtokunnassa varapuheenjohtajan tehtävää hoitanut rautaryhmän johtaja Jaakko Railio.
Johtoryhmässä olivat tehtävistäni vastanneet lähimmät työtoverini elintarvikeosaston päällikkö, maisteri Jorma Jokinen ja maatalousosaston päällikkö,
agronomi Erkki Pernu. Heille oli alistettuna myös kummankin toimialan
teollinen toiminta. Tunsin molemmat vanhat työtoverini ja tiesin heidät esimiestehtäviin kouliintuneiksi sekä tulosvastuulliseen ajatteluun perehtyneiksi. Totesin Jokisen ja Pernun hoitaneen käytännön tehtäväni hallituskauteni
aikana kiitokset ansaitsevalla tavalla.
Tutustuessani lähimpien viikkojen aikana parin vuoden aikana pidettyjen
johtokunnan ja johtoryhmän kokousten pöytäkirjoihin, huomasin sijaisenani
toimineen Jaakko Railion erikoisesti investointiratkaisuissa muistaneen
omaa toimialaansa sekä alaisenaan toimivia tytäryhtiöitä. Kävin pitkän keskustelun laskentapuolen raporttien pohjalta vanhan ystäväni, laskentapäällikkö Urho Metsälammen kanssa elintarvikeryhmän kaupan ja teollisuuden
yksikköjen tuloksista sekä OTK:n vuoden 1968 budjetista ja budjettivertailuista.
Huolestuin kuulemastani. Kävin pääjohtaja Eero Salovaaran luona kertomassa huolistani, mutta hänellä ei tuntunut olevan aikaa perusteellisempaan
keskusteluun eikä asioiden läpikäyntiin. Erikoisesti kiinnitin huomiota investointien suuntautumiseen erikoistavarapuolelle ja tytäryhtiöihin, joiden kannattavuus oli heikko. Vastuullani olleen elintarvikepuolen, siis elintarvikekaupan ja -teollisuuden tulos oli vuonna 1967 hallintokulujen jälkeen voittoa
14,4 miljoonaa markkaa.
Vuoden 1968 aikana tutustuin vielä perusteellisesti oman toimialueeni yksiköihin ja niiden tuleviin suunnitelmiin. Tilanne alkoi vaikeutua, kun huomasin, että vuoden 1969 budjetista neuvoteltaessa tie nousi pystyyn hyvienkin suunnitelmien ja investointiesitysten kohdalla. Turha kieltää, etteikö mieleen olisi noussut ajatusta siitä, että tässä nyt maksoin hallitukseen lähdöstäni ja siellä olostani. Jaakko Railio oli tapansa mukaan tottunut viemään asioitaan eteenpäin vauhdilla. Hän sai johtokunnan puheenjohtajan siunauksen
investointesityksilleen, vaikka niiden kannattavuudella ei tuntunut usein
varmuutta olevankaan.
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Vähitellen kypsyi mielessäni ajatus siitä, että OTK:n tulevan kehityksen
kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää ottaa asiat keskusteluun korkealla tasolla
eli hallintoneuvoston kokouksessa. Ehkäpä tähän vaikutti myös asioiden
käsittelytapa johtoryhmässä ja johtokunnassa.
OTK:n hallintoneuvoston kokouksessa 21. päivänä maaliskuuta 1969 pääjohtaja Eero Salovaara antoi selostuksen OTK:n toiminnasta. Hän totesi siinä,
että niin OTK kuin osuusliikkeetkin ovat menettämässä osuuttaan elintarvikkeiden markkinoinnissa.
Olin valmistautunut hallituksessaoloni johdosta antamaan hallintoneuvostolle omalta osaltani selostuksen elintarvikekaupan ja -teollisuuden kehityksestä ja minua huolestuttavasta tilanteesta. Pyysin puheenvuoron ja totesin
kehityksen suunnan. Elintarvikeala, joka on ollut E-osuuskauppaliikkeen
toiminnan pääalue, on nyt menettämässä saavuttamiaan asemia.
Kokouspöytäkirjan mukaan jatkoin: "Pyydän myös saada käyttää eräitä
numeroita, jotka OTK:n laskentatoimen yhteenvedoista olen saanut käyttööni ja joiden avulla haluaisin selventää tätä esitystä. Esitän aluksi numerosarjoja, jotka koskevat kauppamme rakennetta viime vuonna ja 10 vuotta
aikaisemmin eli vuodelta 1958: Jälkeenpäin on lisätty tiedot vuodelta 1976.
Elintarvikeryhmä
Rautaryhmä
Tekstiiliryhmä

1958

59,3 %
21,9 %
18,8 %

1968

} 40,7 %

55,9 %
32,9 %
11,2 %

1976

n. 45 %

} 44,1 % } n. 55 %

(Rauta- ja tekstiiliryhmät muodostavat yhdessä erikoistavararyhmän)

Tässä näkyy OTK:n kaupan rakenteen kehitys 10 vuoden kuluessa. Elintarvikeryhmän ja tekstiiliryhmän kaupan osuuden supistuminen ja vastaavasti rautaryhmän osuuden nousu. (Numerot eivät sisällä tietoja tytäryhtiöistä.)
Koko E-osuuskauppaliikkeen elintarvikekaupassa on myös ollut todettavissa laskusuunta:
E-osuuskauppaliikkeen osuus koko maan elintarvikekaupasta
1963
1965
1966
1968
1976

19,0 %
18,4 %
18,1 %
17,2 %
15,0 % (lisätty)
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Mitkä syyt ovat vaikuttaneet tähän? Miten on pyritty kehittämään eri kaupan aloja E-osuuskauppaliikkeessä ja lähinnä OTK:ssa? Kun verrataan keskenään eri kaupanalojen piirissä suoritettuja investointeja, tulee näkyviin
eräitä tosiasioita. Tätä koskevat tiedot on otettu OTK:n johtokunnan pöytäkirjoista ja saadut luvut on sijoitettu eri tavararyhmien kohdalle. Näin on
muodostunut seuraavanlaisia numeroita:
Osuudet OTK:n kokonaisinvestoinneista:
Elintarvikeryhmä
Rautaryhmä
Tekstiiliryhmä

1959–1964

n. 22 %
n. 52 %
n. 26 %

1959–1967

} 78 %

n. 43 %
n. 35 %
n. 22 %

} 57 %

Prosentit ovat arviolaskelmia investointien pohjalta. Luvuista näkee, että
on pyritty kehittämään erikoistavarakaupan alaa (rauta-ja tekstiilitavarat) ja
että investointien painopiste on raudan ja tekstiilien puolella.”
Saman pöytäkirjan mukaan lausuin myyntipisteiden osalta: ”Elintarvikekaupan myyntipisteiden kunto ja palvelukyky on myös jättänyt toivomisen
varaa. Uusien pikamyymalöiden ja E-hallien rakentaminen on viivästynyt. On
rakennettu tavarataloja ja erikoismyymäläketjuja. On selvää, että olemme
erikoistavaramyynnissä saaneetkin lisäystä. Samalla oletettiin, ettei elintarvikekaupassa olisi suuria lisäyksiä enää ollutkaan saatavissa. Nyt on tilanne
kuitenkin sellainen, että myös OTK:n varoja olisi saatava mukaan E-hallien
rakentamiseen. Kesko omalla tahollaan tekee niin."
Puheenvuorossani otin esille myös tuloksen muodostumisen: "OTK:ssa
on tällä hetkellä hyvin hoidettu ja tehokas laskentatoimi ja mahdollisuus tuloksen seuraamiseen. Voimme saada nettotuloksen selville ryhmittäin sekä
myös, miten se jakautuu eri kaupan aloille kaupallisessa, tuotannollisessa ja
myymäläketjutoiminnassa. Nämä luvut esitetään siis OTK:n laskentatoiminnan raporttien pohjalta.
Ryhmien nettotuloksen muodostuminen (miljoonia markkoja)
Elintarvikeryhmä
Rautaryhmä
Tekstiiliryhmä

1966
10,2
0,4
4,3

1967
13,7
1,3
5,5

1968
15,0
0,9
3,2
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Lopetin puheenvuoroni seuraavin sanoin: ”Edellä esittämilläni luvuilla tahtoisin erityisesti korostaa sitä, että meidän tulee keskittää kaikki voimamme
elintarvikekaupan kehittämiseen E-osuuskauppaliikkeessä. Elintarvikekaupan tuleva kehitys vaatii nyt selvää linjan vetoa. Meidän on selvitettävä, mitä
kaupan aloja pystymme kunnolla hoitamaan. Mitä artikkeleita on myytävä
tappiolla tietoisesti? Tappiolla myyminenhän saattaa kuulua jossakin vaiheessa asiaan ja se tapahtuu silloin tietoisesti. Miten käytämme yhteisiä rajoitettuja voimavarojamme? Onko pääpaino osuuskauppaliikkeen toiminnassa pantava tänä päivänä muuhun kuin elintarvikekaupan heikon tilan
korjaamiseen? Kilpailijamme ovat havainneet elintarvikekaupan hoitamisen
tärkeyden. Kesko rakentaa K-halleja, ja vastaavaa kehitystä tapahtuu Spar:in
Ason piirissä Tukon tukemana.
Kun pääjohtaja äsken puuttui elintarvikekaupan kehitykseen OTK:ssa,
katsoin tarpeelliseksi saattaa tämän hallintoneuvoston tietoon. Hallintoneuvostollahan on vastuu OTK:n tilasta ja OTK:n toiminnan kehittämisestä."
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Aarne Välimäki kiitti lisäselvitystä antaneesta puheenvuorostani. Pöytäkirja jatkuu seuraavasti:
"Salovaara: Mutta tämä ei ollut etukäteen sovittu puheenvuoro, vaan tämä
on pantava varapääjohtajan omien ajatusten tiliin. Nämä asiathan ovat niin
moniselitteisiä, että niitä voi katsella monelta kannalta, ja kuva saattaa muodostua yksipuoliseksi, jos ei kaikkia näkökohtia oteta huomioon. Jos hallintoneuvoston puheenjohtaja päästäisi rautaryhmän johtajan valloilleen tai tekstiiliryhmän johtajan, saataisiin asioista vallan toisenlainen kuva. Tässä Salosen numeroissa on varsin paljon tiettyä väritystä. Asiassa on kyllä aihettakin,
mutta jos minä olisin sen esittänyt, olisin tehnyt sen toisella tavalla enkä noin
kärjistäen. Me selvitämme tämän johtokunnan piirissä, mutta kyllä tästä olisi
ollut aihetta ensin johtokunnankin keskuudessa keskustella sen sijaan, että
suoraan esitettiin tämä hallintoneuvostolle, jos kerran näin patou-tuneita
ovat tunteet."
Pyysin vielä puheenvuoron ja lausuin: "Kiitän pääjohtajaa tästä selvittelystä, jolla hän koetti lievittää minun puheenvuoroani. Minun esitykseni ei ollut
tarkoitettu repiväksi eikä rikkovaksi, se on vaan niin, kun kymmenen vuoden
kuluessa olen lukuisat illat istunut ja katsellut kannattavaisuuslaskelmia, tekee mieli vihdoin asiasta jotakin sanoakin. Esitykseen ei ole pyritty saamaan
väritystä, vaan on pyritty tuomaan asia puhtaana asiana esille. Meidän on
pystyttävä näkemään tosiasiat sellaisina kuin ne ovat, muuten joudumme
luovuttamaan asemiamme toinen toisensa jälkeen kentällä."
Hallintoneuvoston jäsenistä käytti puheenvuoron ainoastaan Valde Nevalainen, joka korosti tilanteen vakavuutta ja toimenpiteisiin ryhtymisen tärkeyttä. Nevalaisesta tuli varsin lyhytaikainen OTK:n hallintoneuvoston jäsen.
Seuraavana päivänä tuli hallintoneuvoston sihteeri Eino Malinen luokseni ja
kertoi, että magnetofoni, jolla hallintoneuvoston kokouksessa puheenvuorot
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otetaan nauhalle, oli reistaillut. Valitettavasti käyttämääni puheenvuoroa ei
saada kokouspöytäkirjaan, kun sitä ei ollut nauhalla. Kehoitin häntä ottamaan yhteyden vuorineuvos Takin sihteeriin Inga Arpalahteen, jota olin
pyytänyt ottamaan puheenvuoroni muistiin pikakirjoituksella.
E-osuuskauppaliikkeen keskusjärjestöjen työnjakoa suunnittelevassa komiteassa 24.3.1969 totesin lausunnossani, että
– kahden keskusjärjestön KK:n ja OTK:n toiminta aiheuttaa päällekkäisyyttä ja hajanaisuutta työskentelyssä.
– investoinnit erikoistavarakauppaan ovat olleet etualalla. Samaan aikaan
kilpailijat ovat investoineet elintarvikekauppaan, myymälöihin ja jakelukoneistoon sekä vallanneet alaa kannattavan elintarvikekaupan piirissä.
Asiaa on selvitettävä ja siihen on puututtava.
– E-osuuskauppaliikkeessä ei toimipaikkakohtaista kannattavuutta ole elintarvikekaupassa riittävässä määrin voitu selvittää. Jakelukeskustoiminta ja
uusi E-laskenta auttavat tulevaisuudessa tilannetta, mutta menetykset vuosien aikana ovat olleet suuria.
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OTK:n organisaatio ja tytäryhtiöt
Olin jo pidempään käynyt pääjohtaja Eero Salovaaran kanssa keskusteluja
OTK:n laajenevan liiketoiminnan edellyttämästä organisaation kehittämisestä. Käsitykseni mukaan tulisi OTK:lla olla keskitetty kaupallinen johto. Tähän
asti oli pääjohtajalla ollut tavararyhmiä ja teollisuutta tulosvastuullisesti hoita-iin ryhmänjohtajiin suora yhteys. Mielestäni pääjohtajan tehtävät OTK:n
suuruisessa liikkeessä vievät pääjohtajan ajan kokonaan. Jokapäiväisille
kaupan kysymyksille häneltä ei riitä aikaa. Eri kaupanalojen ryhmittymistä
muodostuu tällöin omissa ympyröissään pyöriviä ja omia etujaan ajattelevia,
jolloin kokonaisajattelu jää sivuasiaksi. Salovaara ei yhtynyt ajatuksiini.
Olin odottanut, että lähtiessämme yhdessä NAF:in kokousmatkalle Islantiin,
olisimme voineet rauhassa vaihtaa ajatuksia tästä mielestäni tärkeästä kysymyksestä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.
Kun organisaatiokysymys oli ilmoitettu päätettäväksi samanaikaisesti
Unkarin-matkani aikana, lähetin pääjohtaja Eero Salovaaralle kirjeen, jossa
kiitin Islannin matkasta ja puutuin organisaatiokykymykseen: "Matkan aikana olin muiden Pohjoismaiden edustajien kanssa ja kyselin heidän kaupalliseen toimintaansa liittyviä asioita. Tällöin totesin, että KF:ssä Ruotsissa,
FDB:ssä Tanskassa ja NKL:ssä Norjassa on organisaatioratkaisu lähellä esittämääni ajatusta kehityksestä. Näissä maissa, kuten meillä Suomessakin, menestyksellisimmän kilpailijamme yrityksessä Kesko Oy:ssä on kaupallinen
toiminta keskitetty suoraan pääjohtajan alaisena olevan miehen valvontaan
ja vastattavaksi. Saamani lausunnot toiminnan tuloksellisuudesta olivat
myönteisiä.
Näiden Islannissa käymieni keskustelujen jälkeen olen edelleen harkinnut
OTK:n uutta organisaatioratkaisua ja saanut vahvistusta omalle kannanotolleni. Tässä yhteydessä on myös syytä todeta OTK:n taloudellisen tuloksen jatkuva epätasaisuus. Pääjohtajan vapauttaminen suoranaisesta kaupallisen toiminnan koordinoinnista on paikallaan, sillä hänen aikaansa, taitoaan ja asiantuntemustaan tarvitaan OTK:n suuruisessa monipuolisessa
yrityksessä paitsi laajaan kokonaissuunnitteluun ja rahoituksen valvontaan
myös mm. ulkopuolisten kotimaisten ja ulkomaisten yhteyksien hoitoon eri
järjestöjen ja yritysten piirissä. Neuvottelut keskusjärjestöjen ja valtiovallan
kanssa vievät myös oman aikansa.
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Keskusosuusliike OTK
Liikkeenjohdon organisaatio 1.1.1971
[Yrjö Toivaisen laatima]

Ehdotus OTK:n organisaatioksi
[Olavi Salosen laatima]
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Mikäli organisaatiokysymystä käsiteltäessä olette OTK:n johtoryhmässä
Toivaisen laatiman organisaatiokaavion kannalla ja se esitellään OTK:n johtokunnalle hyväksyttäväksi 17.8.1970, pyydän sinua ystävällisesti tuomaan
esille myös edustamani kannan kaupallisen toiminnan keskittämisestä yhden miehen valvontaan ja vastuulle mukana seuraavan kaavioluonnoksen
tapaan. Tämän henkilön on irroittauduttava muista tehtävistä ja keskityttävä pääasiassa tämän tärkeän tehtävän hoitamiseen. Edustamani kanta on
OTK:n johdon alustavissa keskusteluissa jäänyt käsitykseni mukaan vähemmistöön." Johtaja Yrjö Toivaisen laatimassa organisaatiokaaviossa oli koko
kaupallinen toiminta alistettu suoraan pääjohtajalle, jonka tehtävän määrittely alkoi: "Yleinen liikkeen ja sen toiminnan ja johtajien johtaminen. Erityistehtävät OTK:ssa ja E-osuuskauppaliikkeessä." En saanut kirjeeseeni mitään
vastausta, eikä ajatukseni ilmeisesti saanut myöskään kokouksessa kannatusta.
OTK oli vuosien kuluessa hankkinut itselleen useita tytäryhtiöitä. Oman
ryhmäni piirissä niitä oli kolme: Humppilan meijeri Oy, Perniön asemaseudun meijeri Oy sekä Kontio&Kontio Oy, joka hoiti kalakauppaa, kalanjalostusta, kurkkujen suolausta ym.
Jaakko Railion johtaman rautaryhmän piiriin kuului suurin tytäryhtiöistä,
OTK:n Puu Oy, josta tuli Sotka Oy. Ryhmään kuuluivat sahat, ovi- ja ikkunatehdas, huonekalutehdas ja metallisia myymälä- ym. kalusteita valmistava
tehdas, puunhankintaa sahoille sekä parrukauppaa hoitava Osuuspuu ja
Renlund Oy. Viimeksi mainittu hoiti rautakauppaa aluksi Helsingin alueella,
mutta sitten toimintaa laajennettiin koko maata käsittäväksi. Renlund Oy:llä
oli ostettaessa myös tiiliteollisuutta ja Leca-soratehdas, jota laajennettiin
melkoisilla investoinneilla.
OTK:n tytäryhtiöpolitiikka oli pantu paperille lyhyeen ja selkeään muotoon.
Eri asia on, miten sitä vuosien kuluessa noudatettiin:
"E-liikkeen tytäryhtiöpolitiikka:
Tarkoitus:
– E-liikkeen toiminta-ajatuksen mukaisen perustehtävän tukeminen.
Päämäärät:
– Tuottaa E-liikkeelle sen perustehtävän mukaisten toimialojen kehittämiseksi tarvittavaa pääomaa.
Ohjaus ja valvonta:
– Tytäryhtiöiden toiminta on E-liikkeen valittujen hallintoelinten ja luottamushenkilöiden valvonnassa.”

Jouduin sotien jälkeen seuraamaan OTK:n toimesta Hämeenlinnan teollisuusalueelle sotien jälkeen rakennetun OTK:n Puu Oy:n toimintaa. Se alkoi
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kaupungin Aulangon puolella sijaitsevan Eklöfin sahan ostolla jo ennen nykyisten tehdasrakennusten valmistumista. Alkuvaiheessa harjoitettiin sahaustoimintaa Eklöfin sahan puitteissa ja sen jälkeen Kantolanniemen teollisuusalueelle rakennetussa uudessa sahassa. Oma voimalaitos oli rakennettu
ja sahan jälkeen seurasi ovi- ja ikkunatehdas. Alkuvaiheessa, kun etsittiin uudelle tytäryhtiölle toimintalinjaa, puhuttiin jopa ruumisarkkujen valmistamisesta vanhan sahan tiloissa. Tapiovaaran suunnittelema pieni huonekalusarja
oli myös markkinoinnin kohteena.
OTK:n Puu Oy:n teknillisenä johtajana toimi dipl.insinööri Åke Jankola ja
markkinointipuolesta vastasi kaupallinen johtaja Halme, joka oli ollut Asko
Oy:ssä huonekalupuolella. Vuorineuvos Julius Alanen sekä hänen ystävänsä
tytäryhtiöiden osaston päällikkö Emil Aro olivat varsin kiinnostuneita puunjalostusteollisuudesta. Tämä kiinnostus taisi tulla vuosien ja vuosikymmenien aikana maksamaan E-osuuskauppaliikkeelle varsin paljon rahaa. OTK:n
Puu Oy:n taloudellinen kannattavuus oli alkuvuosina heikko. Sitä koetettiin
pönkittää olemattomilla korkokuluilla ja jättämällä tehdasvuokrat perimättä
OTK:n omistamista tehdastiloista. Näin jatkettiin, kunnes Emil Arosta tuli
sotien jälkeen OTK:n tuotannon johtaja. Tällöin alettiin kiinnittää huomiota
teollisen toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden seuraamiseen. Sain
Arolta tehtäväkseni seurata Hämeenlinnan laitosten toimintaa. Käyntieni jälkeen tein raportit hänelle. Henkilövaihdoksia tapahtui. Halme siirtyi takaisin
huonekalualalle, Jaakko Railio siirtyi Osuuspuusta OTK:n Puu Oy:n johtajaksi
ja Jankola siirtyi vaneriteollisuuden palveluk-seen. Tilalle tulivat dipl. insinööri Kotilainen, joka siirtyi myöhemmin Kesko Oy:n palvelukseen, ja dipl.
insinööri Komulainen.
OTK:n Puu Oy:n nimi muutettiin Sotka Oy:ksi. Vuosien aikana ihmettelin
usein, miten Hämeenlinnan pienen sahan puunhankinnan ympärillä hyöri
melkoinen joukko suuria tirehtöörejä. Aulangon puuhuutokaupat kiinnostivat ja siellä tapasi joukko vanhoja patruunoita, jotka seurasivat tapahtumia. Johtaja Jaakko Railio toi Sotka Oy:n piiriin voimakkaana ajatuksen jatkuvasta kasvusta. Kuuluin Sotka Oy:n johtokuntaan ja kokousten esityslistalla alkoi jatkuvasti olla esityksiä laajennuksista, tehdasostoista ja muista
kasvuun vaikuttavista investoinneista. Tämä Sotka Oy:n kasvattaminen taisi
tulla maksamaan melkoisesti pääomistajalle. Kun oman pääoman muodostuminen oli olematonta, joutui Sotka Oy:n talous ennen pitkää tiukalle. Sitä
helpottamaan olivat hallituksen puheenjohtaja Eero Salovaara ja Jaakko
Railio sopineet vuonna 1973 OTK:n omistamien Hämeenlinnassa olevien
sahan, kuivaamon, höyläämön, konttorirakennuksen, puuvalmistetehtaan,
varaston sekä korjaamon ja Lahdessa olevan 60 343 m³:n huonekalutehtaan
myynnistä Sotka Oy:lle. Asiaa käsiteltiin OTK:n johtoryhmässä ja päätettiin
esittää 6.11.1973 päivätyn kokouspöytäkirjan mukaan OTK:n hallitukselle,
että tilavuudeltaan noin 140 000 kuutiometriä ja noin 30 000 neliömetriä
pinta-alaltaan olevat kiinteistöt myytäisiin Sotka Oy:lle 9,6 miljoonan markan
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kauppahinnasta. Pöytäkirjan mukaan: "Merkittiin, että Olavi Salonen katsoi
9,6 miljoonan markan kauppahinnan liian pieneksi." Myöhemmin totesin,
että vanhojen kiinteistöjen arvonkorotuksilla voitiin monessa yhteydessä
hoidella vaikeuksiin joutuneen tytäryhtiön taloutta parempaan suuntaan.
Tytäryhtiöiden toimintapolitiikka oli unohdettu. Pääomat kulkivat nyt päinvastaiseen suuntaan. Sotka Oy:n jatkuvat tappiot muodostuivat vuosien
kuluessa raskaaksi riipaksi osakkeenomistajalle OTK:lle.
Syksyllä 1974 ehdotin pääjohtaja Salovaaralle, että ottaisimme vakavasti
harkittavaksi Sotka Oy:n sahojen ja tehtaiden myynnin, sillä OTK tarvitsi pääomia varsinaisten päätoimintojen rahoittamiseen kentällä ja omassa piirissään. Perustelin ehdotustani sillä, että nousukauden vallitessa olisi helpompaa löytää ostaja ja toisaalta saisimme nyt parhaan mahdollisen hinnan. Kerroin keskustelleeni asiasta tunnustelevassa mielessä ja kiinnostusta tuntui
olevan. Ennustin, että Sotka Oy:n myyminen on edessä myöhemmin ja laskukauden aikana on vaikeaa löytää ostajaa ja hinnan suhteen emme voi esittää
suuriakaan vaatimuksia.
Kaikkien huolien keskellä tuli välillä mieltä ilahduttaviakin tapahtumia.
Elintarvikeylioppilaiden yhdistyksen Lipidin 10-vuotisjuhlaan sain kutsun
juhlapuhujaksi ja samalla tiedon valinnastani yhdistyksen kunniajäseneksi.
Seuraavassa teksti Elintarvikeylioppilaslehden syysnumerosta 1972: "Lipidin uusi kunniajäsen. Lipidi ry:n 10-vuotisjuhlassa 20.10.1972 kutsuttiin
yhdistyksen uudeksi kunniajäseneksi varapääjohtaja Olavi Salonen. Hänen
toimintansa kauppa- ja teollisuusministerinä aikana, jolloin käsiteltiin elintarvikekemian ja -teknologian laitoksen perustamista Helsingin Yliopiston
maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan oli lipidiläisten opiskelun tehostamisen kannalta erinomaisen tuloksellista. Täten saatiin maamme korkeakoulupohjainen yleisen elintarviketieteen opetus yhdistetyksi omaksi tutkintoaineeksi."
Yhteistyö professori P. Koivistoisen kanssa tämän asian valmistelussa ja
ratkaisun yhteydessä sujui hyvän yhteisymmärryksen hengessä. Lisätietoja
Viikin laitosten toiminnasta sain siellä samaan aikaan opiskelleelta Sinikkatyttäreltäni, jonka opintoja seurasin kiinnostuksella.
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Pääjohtaja Eero Salovaara ja varapääjohtaja Olavi Salonen seuraavat vierekkäin
vasemmalla, kun pääministeri Mauno Koivisto muuraa Centrum-tavaratalon peruskiveä Turussa 25.5.1968. Heidän vierellään OTK:n Turun konttorin johtaja Niilo
Kaleva, Turun apulaiskaupunginjohtaja Lauri Orell, pankinjohtaja Eero Numerla,
Turun kaupunginjohtaja Väinö J. Leino ja Urpo Heinonen.
Kuvaaja Martti Heikkinen, OTK Helsinki/Kuva Työväen arkisto.

OTK:n johtajien puolisot iloisesti yhdessä 25.3.1965 Salosen perheen kodissa.
Vasemmalta oikealle Sirkka Salovaara, Paula Salonen ja Ilona Tainio.
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Painopisteiden määrittely
Useassa eri yhteydessä oli tuotu esille ajatusta, että OTK:n kokoisessa yrityksessä, jossa toiminta aikaisempina vuosikymmeninä laajeni uusille aloille
olisi suoritettava eri toimialojen tärkeyteen ja merkitykseen perustuva painopisteasetanta. Näin selvitettäisiin, mitkä ovat yrityksen päätoiminta-alueet,
joille investoinnit ohjataan ja joilta pääosa tuloksesta myös muodostuvat.
1970-luvun puolivälissä olin useaan otteeseen yhteydessä painopisteasiassa OTK:n yrityssuunnitteluosaston päällikköön Eero Rantalaan, nykyiseen
EKA-yhtymän pääjohtajaan. Olimme yhtä mieltä siitä, että painopisteasetannasta olisi saatava päätös aikaan OTK:ssa, monipuolista kauppaa ja teollisuutta harjoittavassa keskusliikkeessä.
Yrityssuunnitteluosasto valmisti asiasta esittelyaineiston:
C 211. E-liikkeen sektoreiden välinen painopisteasetanta
Tavoite:

Toteutus:

Määrittää E-liikkeiden väliset painopisteet
(sektoreiden osuudet koko E-liikkeestä mitattuna):
– myynnillä
– liiketuloksella
– käyttöomaisuusinvestoinneilla
– henkilöstöllä
Valintakriteereinä voidaan käyttää oheisena olevaa
aineistoa
– toiminta-ajatus ja päämäärät
– alan markkinat ja kasvu
– markkinaosuus
– taloudellinen merkitys E-liikkeelle
– know-how kullakin sektorilla (johtoryhmän arvio)
– omarahoitusmahdollisuudet
– E-liikkeen toteutuneet painopisteet ja edellisen
suunnittelukierroksen suunnitelma.

Tämän jälkeen oli ehdotus eräästä mahdollisesta suoritustekniikasta, joka
käsitti kuusi pääkohtaa. Eero Rantala valmisteli myös E-liikkeen tytäryhtiöpolitiikasta määritelmän, tarkoitukset ja päämäärät sisältävän luonnoksen,
mutta sitä ei otettu käsittelyyn lainkaan. Johtoryhmän ensimmäisessä kokouksessa asia pantiin pöydälle ja toisen kokouksen jälkee painopisteasetanta haudattiin hiljaisuuteen.
Kokousten jälkeen tein tästä tärkeänä pitämästäni asiasta omat muistiinpanoni:
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Puheenjohtaja, pääjohtaja Salovaara esitti, ettei sektoreiden välillä painopisteasetantaa ole tarpeellista suorittaa. Sen sijaan sektoreiden sisällä suoritetaan omat arviot siitä, mitä aloja tai teollisuutta painotetaan esim. investointeja suoritettaessa. Keskustelussa esitin, että ainakin yhtä tärkeätä kuin
sektoreiden sisäinen arviointi on ylimmällä tasolla suoritettu arviointi eli painotus siitä, mitkä sektorit ja alat ovat ensiarvoisia E-osuuskauppaliikettä kehitettäessä. Kun pääomavaramme ovat rajoitetut, ei investointeja voida suorittaa riittävässä mitassa kaikilla sektoreilla, jolloin niiden kehitys ja kilpailukyky jää vajavaiseksi.
Puheenjohtaja torjui esityksen ja katsoi, ettei sektoreiden välistä painopisteasetantaa ole syytä suorittaa. Esitin yrityssuunnitteluosaston asiasta laatiman esityksen C 211 ja viittasin siinä esitettyyn tekniikkaan. Kun edelleen
puutuin asiaan, puheenjohtaja kysyi: "No sano, mikä ala olisi lopetettava."
Vastasin, että halusin vain asian selvittelyä sen laajan aineiston pohjalta, joka
Mec Rastorin projektityön yhteydessä oli E-osuuskauppaliikkeen piirissä kerätty.
Puheenjohtaja oli aikaisemmin torjunut esitykseni painopisteasetannan
suorittamisesta johtamani E-tuotantoprojektin yhteydessä. Projektityön
loppuvaiheessa hän oman suunnitelmansa mukaisesti hajoitti E-tuotantoprojektin kahteen erilliseen osaan:

– elintarviketeollisuuteen ja
– erikoistavarateollisuuteen
sekä mahdolliseen tytäryhtiöiden teollisuuteen.

Yrityssuunnittelukokouksessa 24.2.1975 tytäryhtiötoimintaa koskevien
kehitysnumeroiden käsittelyn yhteydessä esitin myös, että tytäryhtiöiden
antama tulos ainakin osittain olisi siirrettävä yhteiseen kassaan ja käytettävä koko E-liikkeen toimintaa rahoitettaessa. Nykyisin tulos, sikäli kun sitä
syntyy, käytetään vain kunkin tytäryhtiön omien investointien rahoitukseen.
Tässä asiassa käytiin keskustelua puheenjohtajan kanssa. Puheenjohtaja torjui ajatuksen ja piti nykyistä käytäntöä oikeana. Toivoin asian tarkistamista,
kun erimielisyydet eräissä yrityssuunnittelun keskeisissä kysymyksissä ovat
näin jyrkät.
Oli vaikeata käsittää, miksi pääjohtaja Salovaara ei hyväksynyt painopisteasetantaa OTK:ssa. Sehän olisi helpottanut myös hänen työtään näin laajaalaisen yrityksen pääjohtajana.
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Tyytymättömyyttä
Rastor suoritti OTK:n toimeksiannosta laajan projektityön PTS-suunnitelmien laatimiseksi E-liikkeelle. Projekti jakautui eri pääryhmiin, joilla kullakin oli oma projektinjohtajansa.2 Työ oli aikaa vievää jo laajan numeroaineiston keräämisessä ja sen käsittelyssä. Maisteri Rikkisen kanssa olimme
syventyneet numeroihin ja uskoimme, että niiden pohjalta voidaan saada
perusteluja oikeille investointiratkaisuille.
Omat muistiinpanoni tuotantoprojektin käsittelystä OTK:n johtoryhmässä
kertovat seuraavaa: "OTK:n johtoryhmän kokouksessa aamupäivällä
10.9.1974 ilmoitin, että joudun olemaan poissa asioiden käsittelystä lounasajan jälkeen klo 13–14.30, jolloin Neuvostoliiton ulkomaankauppaministeri
Patolitsev tarjoaa lounaan kauppaneuvottelukunnille Smolnassa. Olin jo
edellisenä päivänä ollut Elannon johtajien Lohjan kokouksen vuoksi poissa
kauppavaltuuskunnan yhteistilaisuudesta. Pyysin oman asiani, tuotantoprojektin, siirtämistä kello 14.30 jälkeen. Pääjohtaja Salovaara ilmoitti, ettei
asian käsittelyä voida siirtää ja että minun on oltava paikalla, koska käsittelyssä ovat PTS-investoinnit. Ilmoitin, että poissaoloni Smolnan lounaalta voidaan tulkita laiminlyönniksi, joten menen lounaalle.
Kun palasin kokoukseen lounaan jälkeen, ilmoitti puheenjohtaja, että tuotantonprojektin investoinnit oli jo käsitelty poissaollessani. Koko johdollani
valmisteltu tuotantoprojekti oli jaettu kolmeen osaan 1. elintarviketuotanto,
2. erikoistavaratuotanto, 3. tytäryhtiöt, jotka saavat vapaasti omien lainamahdollisuuksiensa mukaan hoitaa investointinsa. Ihmettelin ratkaisua,
koska tuotantoprojekti olisi antanut käyttöön numeroaineistoa tuloksista ja
pääoman tuottokertoimista eri teollisuusryhmissä. Näillä perusteilla olisi
voitu määritellä esim. investointien suuntaus eri aloille ja niiden tärkeysjärjestys. Olin useassa eri yhteydessä aikaisemmin projektikokouksissa esittänyt, että ohjaavan johtoryhmän tulisi lyödä lukkoon ne periaatteet, joiden
mukaan E-osuuskauppaliikkeen ja OTK:n tuotannollista toimintaa olisi kehitettävä. Olin myös jättänyt maisteri Rikkisen laatiman aineiston pohjalta
tehdyn esityksen, mutta pääjohtaja Salovaara ei ottanut sitä käsittelyyn.
Ilmoitin Salovaaralle kokouksessa, että katsoin koko tuotantoprojektin tulleen hänen toimenpiteillään "vesitetyksi". Se valtava työ, joka eri työryhmissä on projektin yhteydessä suoritettu, on suureksi osaksi mennyt hukkaan.
Olin myös saanut tietää, että investointisummat oli jaettu edellämainittujen
ryhmien pohjalla ja supistuksia oli suoritettu hänen harkintansa mukaan.
Näiden jakojen mukaisesti oli PTS-investoinnit tuotantoprojektin osalta
kokouksessa klo 13–14.30 välillä hyväksytty.
2

Toimin puheenjohtajana E-tuotantoprojektissa.
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Outoa menettelyä, kun ottaa huomioon, että OTK:ssa on uhrattu yli miljoona markkaa Mec Rastorin suorittamaan tutkimukseen ja projektityöhön. Talon sisällä näin laajan projektityön käynnistäminen ja suorittaminen tuotti
myös oman haittansa. Omalta kohdaltani jää harkittavaksi, voinko jatkaa projektityötä E-tuotantoprojektin puheenjohtajana.”
Saman päivän iltana olivat pääministeri Sorsa ja hallituksen sos.dem. ministerit käynnillä OTK:ssa. Salovaara toi puheessaan voimakkaasti esille yhteistyön merkityksen hallituksen kanssa. Teki mieleni kysyä, että miten on hoidettavissa tällainen yhteistyö.
Eri yhteyksissä esittämieni eriävien mielipiteiden joukossa on eräs, joka yllätti. Se koski ns. pitkän tähtäimen (PTS) eli vuosien 1976–80 investointisuunnitelman kirjaamista kokouspöytäkirjaan: "Johtoryhmän 7.10.1975 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 386 §:ssä on vahvistettu E-liikkeen PTS:n
vuosien 1976–80 investoinnit liitteen No 99 päivätty 9.10.1975 mukaisesti.
Liite perustuu johtoryhmän kokouksen jälkeen 9.10.1975 laadittuun luetteloon.”
Kun liitteessä esitetyt numerot tuotantosektorin osalta eivät ole yhtäpitäviä johtoryhmän käsittelyvaiheen kanssa, liitän päätökseen eriävän mielipiteeni. Alkuperäisessä esityksessä olleet summat supistettiin johtoryhmän
yhteisellä päätöksellä 7.10.1975 kokouksessa investointiluettelon mukaisesti.
Alkuperäinen
Supistettu
Pöytäkirjassa
esitys
esitys
liitt. No 99
(miljoonia markkoja)
Elintarvikesektori

Erikoistavaratuotantosektori

94
90

71
45

71

107

Pöytäkirjaan ei voida liittää ilman yleiskäsittelyä erikoisrahoituslähteistä
myöhemmin mahdollisesti saatavaan rahoitukseen perustuvia investointeja.
Liitteenä 3 investointiluetteloa + liite No 99. OTK:n taloudellisen tilanteen
muuttuminen vaikutti kaikkiin laadittuihin PTS-suunnitelmiin.
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Turkinkylän poika
Me-lehdessä No 6–7/1984 ollut otsake "Vasamat tekivät mitä moni aikoo:
lähtivät ruletista pois", kiinnitti huomiotani. Tunsin Erkki Vasaman jyväskyläläisen toimenmiehen, jolta oli monien muiden asioiden ohella riittänyt
harrastusta myös kuluttajien yhteiselle asialle – osuustoiminnalle. Hän oli
mm. OTK:n hallintoneuvoston jäsen. Otsakkeen alla kerrottiin lyhyesti tapahtumien kulkua: "Talon nimi oli Villihanhela ja sen keskentekoisella portaalla istuu mies katsellen taivaalla liitelevää haukkaa. Ympärillä peltoa ja
metsää avarasti vuorotellen parin naapurin savu näkyy. Kylä on Jämsän
Turkinkylä ja Villihanhela on Erkki ja Marja Vasaman hiljalleen valmistuva
uusi koti. He ovat niitä oravanpyörästä hyppääjiä. Ja heidän pyöränsä pyöri
todella vinhaan." Toimittaja Liisa-Marja Piila kertoo tekstissä hieman tarkemmin Erkki Vasaman tekemästä ratkaisusta:
"Vasamien haave siirtymisestä rauhalliseen, yksinkertaiseen maalaiselämään on vuosikymmenien takainen. Sen ääni voimistui sen mukaan, kun työja yhteiskuntaelämä imaisi yhä syvemmälle syöveriinsä. Alun alkaen suomen
ja latinan opettajaksi valmistunut ja siinä tehtävässä Jyväskylän lyseossa pari
vuosikymmentä toiminut Erkki Vasama siirtyi Keski-Suomen maakuntaliiton
toiminnanjohtajaksi. Hän oli kunnallispolitiikassa yli korviensa, pitkän aikaa
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, hoiti keskeisiä luottamustehtäviä
osuustoiminnassa, monissa kansalaisjärjestöissä, urheilun ja kirkon piirissä.
Pahimpana aikana tehty inventaario osoitti luottamustehtävien määräksi
nelisenkymmentä.
Marja-vaimo hoiti omaa virkaansa sairaanhoidon opettajana. Lapsia oli
kaksi, nyt jo maailmalla opiskelemassa. Pari vuotta sitten oli mitta täynnä,
vaikka eläkeiästä oltiin vielä kaukana. Nyt jätetään kaikki, tehdään todellinen ympärpyörähdys."
Samassa lehdessä "Vieraanamme Erkki Vasama" -otsakkeen alla kertoo
Vasama kirjastaan "Oravanpyörästä pois" katkelman kokemuksistaan
OTK:ssa ja E- osuuskauppaliikkeessä: "Ensi kertaa pääsin käsiksi valtakunnalliseen E-puhumattomuuskokemukseen OTK:n edustajakokouksessa vuonna 1971. Tosin olin jo ennakkoon kuullut, että "tapana ei ole sitten puhua".
Silti jollakin lailla yllätti tilaisuuden palkintomatkailuluonne, jota tosin sotki
kolmen uskalikon esiintyminen. Eli istuttiin kuin kirkossa tai kenties pikemminkin KOP/SYP:n yhtiökokouksessa, joihin mennäänkin kuuntelemaan.
Kuitenkin olisi totisesti ollut paikallaan käydä raikasta keskustelua edistysmielisen osuustoiminnan tilasta viimeistään tuolloin. Eivät ehkä olisi
pohjakosketukset myöhemmin olleet niin masentavan syvälle uurtavia.
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Vuoden 1974 kokouksessa olin jo varautunut sanaa viljelemään, ja siinä kävi niin, että minut lähettäneen Mäki-Matin toimitusjohtaja sai nuhteet – ei
tosin kirjallisena! Näin toimi paimennus tällä tasolla, kun jäsenistön ääni
alkoi kuulua ihan väärillä arenoilla.
Muutamaa vuotta myöhemmin koin ilon tulla valituksi OTK:n hallintoneuvostoon, joka oli melkoinen mykkäkoulu. Jäi sellainen vaikutelma, ettei ainakaan matkustajien edustajille saanut laivaneuvostojen kokouksissa puhua
törmäyskurssin kiinteytymisestä eikä pohjapeltien ruosteista. Merikortit olivat tiukasti kapteeni Salovaaran takana. Hän tutki niitä enintään muutaman
luotetun upseerinsa kanssa ja pyrki vaikuttamaan reitin hyvin tuntevien luotsien – ilman vertauskuvia: tilintarkastajien – kannanottoihin.
Matkustajaa ihmetytti eniten upseerien nöyrä hiljaisuus, kunnes vähitellen
kirkastuivat johtoilmaston sumentumisen syyt. Monella oli tulosvastuullisessa osastossaan niin paljon vajetta, että piti ajoittain tai jatkuvasti turvautua laivan yhteiskassan apuun. Kahdenkeskiset neuvonpidot tätä kassaa
hoitavan kapteenin kanssa olivat omiaan vaikuttamaan sellaiseen suuntaan,
ettei puhumishimo päässyt yllättämään isommassa joukossa.
Ja sitten selväkielisesti: Keväällä 1981 luottamuksen puute pääjohtaja Salovaaraa kohtaan oli saavuttanut sellaisen asteen, että osaltani saatoin Talouselämän toimittajalle veikata E-pääjohtajan eroavan syyskuussa. Asiaa pyöriteltiin aika lailla mm. OTK:n edustajakokouksen sos.dem. ryhmässä, jonne
puoluesihteeriksi tähdännyt Erkki Liikanen toi Hakaniemen suunnasta terveisiä. Niistä tosin ei tämmöinen maalainen saanut selvää, mihin ratkaisuun
oli tarkoitus päätyä.
Erkki oli poliitikko ja aisti tunnelman sellaiseksi, ettei oikein kannattanut
olla Veikko Helteen rinnalla, kun tämä jämerästi pariin kertaan hajoitti ryhmäkokouksen "oikean" tuloksen saavuttamiseksi. Vastajämeristä jäi erityisesti mieleen Valkeakosken Jorma Rantanen – ei suotta nyttemmin kansanedustaja – jolta Helle sitten lopuksi ja viimeisen ryhmäkokouksen aluksi kysyi, oliko eron ajajien kanta pysynyt ennallaan. – Salovaara kirjoitti erokirjeensä syyskuussa. Ilahduttavaa oli tilanteen selkiytymisvaiheessa toimitusjohtajien ryhdistäytyminen, mikä merkitsi käytännössä sitä, ettei E-talojen
hallintoneuvostojen puheenjohtajien tarvinnut kokoontua kesäiseen Jyväskylään.
Nuoremman Eeron tehtäväksi jäi sitten vaikean saneerauksen vetäminen
suurin piirtein niitä linjoja myöten, joita vanhempi oli hahmotellut. Rantalan
onnistuminen perustui selkeään avoimuuteen, jolla hän sai väen puolelleen
yhtä hyvin hallintokunnissa kuin toimipaikoillakin.”
Isäni syntymäkylän Jämsän Turkinkylän Villihanhelan portailla istuva mies
Erkki Vasama tuskin näkee katoavia villihanhia, vaikka saattaakin hyräillä
Nestori Miikkulaisen sanoilla kaunista säveltä Saimaan norpasta.
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Uusi yritys tilanteen korjaamiseksi
Vuoden 1977 alussa odotettiin pienellä jännityksellä edellisen vuoden tulosnumeroita. OTK:n hallituksen kokouksessa 23.2.1977 pääjohtaja Salovaara
selosti tilannetta sanoen, että E-liikkeen asema on heikentynyt entisestään.
OTK:n tytäryhtiöissä on samanlaisia pettymyksiä kuin osuusliikkeissä. Varsinkin Sotka Oy:n tulos aiheuttaa suurta huolta. Myös Renlund Oy:n tulos on
melkoisesti tappion puolella. "Elämme kohtalon hetkiä, käänne on saatava
aikaan vuonna 1977, oli pääjohtaja Eero Salovaaran yllättävä ja hallituksen
jäseniä hätkähdyttävä sanonta”.
Sotka Oy:n johtokunnan kokouksessa 18.3.1977 puheenjohtaja Salovaara
korosti, että johtokunnan jäsenet ovat täydessä vastuussa tästä firmasta.
Jatkoin puheenvuoroa alleviivaamalla rautaryhmän johtajan Jaakko Railion
ensisijaista vastuuta omasta ryhmästään.

Muistiinpanoni kertovat seuraavasta keskustelusta:
Lennart Kivi: Tässä vaiheessa tuntuu pyykinpesu tarpeettomalta. Keskitytään eteenpäin.
Eero Salovaara: Ei ole oikein, että joku johtokunnan jäsen melkein pesee
kätensä. Samalla kuitenkin sanon, että johtokunta on saanut virheellistä
informaatiota kannattavuudesta vuoden 1976 aikana.
Johtaja Sipi: Suurin virhe on voimakas investointien suuntautuminen Lahden huonekalutehtaalle.
Jaakko Railio: Investoinnit Lahteen eivät ole virhe. Virheitä on tehty esim.
EKA:n tämän päivän huonekaluilmoituksessa. Siinä ei ole mainintaa Sotka
Oy:n huonekaluista!?
Eero Salovaara: Suurin vastuu on pantava toimitusjohtajan tilille, mutta hän
on jättänyt talon.
Jaakko Railio ei käyttänyt asiasta enää puheenvuoroa.
Olavi Salonen: Yhtiön omat mahdollisuudet tappion kattamiseen ovat menneet. Miten tappio katetaan?
Eero Salovaara: Tämä jää osakkeenomistajan katettavaksi, jos toimintaa
aiotaan jatkaa. Jos olisimme tienneet mihin joudutaan, olisi viime vuonna pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin.
OTK:n hallintoneuvoston kokouksessa 13.4.1977 pääjohtaja Salovaara totesi lyhyesti, että koko ryhmittymän taloudellinen tulos on edellistä vuotta
heikompi. Oman vastuualueeni elintarvikekaupan ja -teollisuuden osalta
vuosi oli varsin tyydyttävä. Elintarvikeryhmän myynti oli 1 677,5 miljoonaa
markkaa, lisäystä edellisestä vuodesta 18,2 prosenttia. Oman elintarvike-
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teollisuuden osuus siitä oli yli 800 miljoonaa markkaa. Osuutemme koko
maan elintarviketuotannosta olivat vuonna 1976: Esim. kahvi 16,5 %, margariini 15,7 %, keksit 16,9 %, vehnäjauhot 15,6 % ja lihajalosteet 15,6 %.
Elintarvikeryhmän tulos oli hallintokulujen jälkeen voiton puolella + 24,3
miljoonaa markkaa. Erikoistavararyhmä ja myymälät sekä tytäryhtiöt jäivät
tappion puolelle.
Suurlehti Helsingin Sanomat uhrasi 25.10.1977 koko taloustiistain sivun
pörssinurkkausta lukuunottamatta OTK:lle ja E-osuuskauppaliikkeelle. Otsakkeen "E-osuuskaupan olo tulossa tukalaksi" alla oli kovaa tekstiä OTK:n
pääoman tuotosta, maksuvalmiudesta, velkaantumisasteesta jne. Otsakkeen
alapuolella kirjoitettiin: "OTK:lla ja sen jäsenliikkeillä on edessään rajut tervehdyttämistoimet, mikäli E-liike haluaa selvitä kunnialla tulevista vuosista.
Keskusliikkeen ja jäsenien maksuvalmius on kiristynyt äärimmilleen. Velkautumisaste osoittaa jo sellaisia lukemia, että toiminnan rahoittajien täytyy
osoittaa varsin joustavaa harkintaa: yksityisellä puolella seinä olisi jo kovin
lähellä. OTK:n menestystä kuvaa selvästi se, että keskusliike ei ole pystynyt
tällä vuosikymmenellä tekemään kertaakaan täysiä poistoja ja varastovarauksia tuskin lainkaan."
Pääjohtaja Salovaara korjasi taloustiistain tekstiä myöhemmin sanomalla
mm.: "OTK:n asema on varsin vahva. OTK:n kannattavuudesta on näin ollen
annettu liian huono kuva."
Olin huolestuneena seurannut kaikkea tapahtunutta. Hesan taloustiistain
teksti tuntui säväyttävän koko liike-elämää, koska useissa kokouksissa vanhat ystävät ja tutut tulivat asiasta keskustelemaan. Totesin vain lyhyesti, että
elintarvikepuolella, jonka tunnen ja jonka kehitystä koetan viedä eteenpäin,
menee mukavasti ja taloudellinen tulos on mielestäni tyydyttävä.
Joulukuun hallintoneuvoston kokouksen lähestyessä oli mielessäni kypsynyt ajatus vakavan taloudellisen tilanteen tuomisesta hallintoneuvoston ryhmässä avoimeen keskusteluun. Muistaen vuonna 1969 hallintoneuvoston kokouksessa käyttämäni puheenvuoron, joka ei synnyttänyt keskustelua, suunnittelin asian esille ottamista epävirallisemmissa puitteissa eli ryhmäkeskustelussa. Tällaisessa ennen hallintoneuvoston kokousta pidetyssä valmistelevassa kokouksessa uskoin tilannetta voitavan tarkastella eri näkökulmista.
OTK:n hallintoneuvoston sos.dem.ryhmän puheenjohtajana toimi Veikko
Helle, kokousrutiineja johtamaan tottunut puheenjohtaja. Ilmoitin hänelle
käyttäväni kokouksessa puheenvuoron. Valmistauduin noin puolen tunnin
suulliseen esitykseen, jota täydensi 20 kankaalle heijastettavaa kalvoa.
OTK:n hallintoneuvoston sos.dem.ryhmän kokouksessa 10.12.1977 käytin
puheenvuoroni. Sen alussa otin esille hyvän yhteistoiminnan merkityksen
erikoisesti demokraattisesti johdettavissa yrityksissä. Hyvän yhteistoiminnan edellytyksenä taas on molemminpuolinen luottamus.
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Jatkoin: ”Yhteistoiminta ja luottamus ovat olleet ne keskeiset ajatukset, joiden ympärille olen pyrkinyt yli 40 vuoden aikana rakentamaan oman työskentelyni OTK:ssa E-osuuskauppaliikkeen ja koko työväenliikkeen hyväksi.
Yllätykseksi muodostui sen vuoksi puheenvuoro, jonka OTK:n pääjohtaja
Eero Salovaara käytti OTK:n johtoryhmän kokouksessa 26. päivänä huhtikuuta 1977. Tämä puheenvuoro pakottaa allekirjoittaneen ottamaan asian
kaikessa laajuudessaan esille hallintoneuvoston sos.dem. ryhmän kokouksessa.
OTK:n tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä käytettiin hallintoneuvoston
kokouksessa 13. päivänä huhtikuuta 1977 useita tilannetta ja toimintaa tarkastelevia puheenvuoroja. Tilinpäätös hyväksyttiin, mutta hallintoneuvosto
edellytti, että OTK:ssa suoritetaan yleistä "ravistelua" ja hallintoneuvostolle
esitetään mahdollisimman pian tulevat toimintasuunnitelmat tehostettuine
toimenpiteineen.
Kun päätöksen johdosta ei tapahtunut valmistelevia toimenpiteitä, otin
asian esille OTK:n johtoryhmän kokouksessa 26.4.1977 ja tiedustelin, miten
on tarkoitus ryhtyä valmistelemaan hallintoneuvostolle esitettäviä suunnitelmia ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Puheenvuorooni johtaja Salovaara
vastasi, ettei mitään suunnitelmia ja vastausta hallintoneuvostolle tarvita.
"Me vain tehostamme toimintaamme."
Ilmoitin, etten voi yhtyä tähän päätökseen. Hallintoneuvostolle on esitettävä vakavan tilanteen edellyttämät organisaatio- ja toimenpidesuunnitelmat.
Puheenjohtaja jatkoi: "Mitään hämäystemppuja ei voida käyttää nykyisen organisaation muuttamiseksi. Olen sanonut, että tämä lamakausi viedään läpi
nykyisellä organisaatiolla ja miehityksellä.”
Jatkoin puheenvuoroani todeten tehneeni puheenjohtaja E. Salovaaralle
organisaation osalta kirjallisen esityksen jo 15.7.1970 OTK:n kaupallisen
toiminnan keskittämisestä yhden johtajan vastuulle ja valvontaan. Tämä tehostaisi markkinointitoimenpiteitä koko E-osuuskauppaliikkeessä. En ole
saanut vastausta esitykseeni. Myöhemmin olen toimittanut vielä valokopion
kirjeestä samalla osoitteella. Näyttää käyvän samoin hallintoneuvoston
asiassa.
Johtoryhmän puheenjohtaja E. Salovaara vastasi, että O. Salonen varapääjohtajana olisi ollut se mies, joka tällöin olisi pitänyt valita kaupallisen toiminnan johtoon OTK:ssa. Hän ei kuitenkaan puheenjohtajan sanojen mukaan nauttinut luottamusta.
"Ehkäpä parin vuoden kuluttua voidaan tällainen organisaatiomuutos ottaa harkittavaksi, kun Salonen siirtyy eläkkeelle", lopetti puheenjohtaja.
Huomautin E-osuuskauppaliikkeen olevan demokraattisen järjestön, jossa
yhden henkilön eläkkeelle siirtymisen varaan ei voida rakentaa suuria
organisaatioratkaisuja".
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OTK:n markkinoinnista sanoin: "OTK:n markkinoinnin hajanaisuudesta ja
päällekkäisyydestä on viime vuosien aikana usealta taholta esitetty arvosteluja. Sen on todettu olevan vailla keskitettyä johtoa ja kokonaissuunnittelua. Erikoisesti on tämä tullut esille osuusliikkeiden kanssa käydyissä
neuvotteluissa. Myös OTK:n johdon piirissä käytetyissä puheenvuoroissa on
tullut esille ajatus toiminnan hajanaisuudesta."
Puheenvuorossani toin myös esille kantojani organisaatioasioissa. Sanonta
luottamuksen menettämisestä on selvitettävä myös hallintoneuvoston piirissä. Ellei OTK:n kaltaisen keskusliikkeen varapääjohtaja ja hallituksen varapääjohtaja nauti luottamusta hallintoelinten taholta, on vain yksi ratkaisu –
erottaminen.
Selvitin myös laajaa työkenttääni ja sen hoitamisessa tarvittavien hyvien ja
luottamuksellisten henkilösuhteiden tärkeyttä, ei vain osuuskauppaliikkeen
piirissä vaan koko yhteiskuntaa käsittävinä. Pyrin myös selvittelemään erimielisyyksiä OTK:ssa aiheuttaneita syitä ja tapahtumia. Niistä liittyivät monet
jokapäiväiseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.
Omalta kohdaltani totesin: "Oman vastuualueeni eli varapääjohtajan tehtävien sekä elintarvikeryhmän toiminnan ja tuloksen osalta ei ole esiintynyt
suurempia erimielisyyksiä. Tosin pääjohtaja Salovaara on jatkuvasti esittänyt
vaatimuksia elintarvikeryhmän tulosyksiköiden budjetoidun nettotuloksen
parantamisesta. Omalta osaltani olen pitänyt tätä tulosta riittävänä ja esittänyt, että siitä olisi päinvastoin annettava entistä suurempi osa markkinointitukena osuusliikkeiden elintarvikekaupan tehostamiseen.
OTK:n tuloksen muodostumista olen pitänyt liian yksipuolisena. Asiasta
olemme keskustelleet vuosittain luovuttaessani pääjohtajalle 12 vuoden
aikana kokoamani yhteenvedon OTK:n myynnistä, hallintokulujen kehityksestä sekä ostotoiminnan ja oman teollisuuden tuloksesta. Näihin numeroihin eivät sisälly OTK:n tytäryhtiöt."
Puheenvuoroni lopussa tiivistin sanontani seuraavaan: "OTK:n hallintoneuvosto on asettanut minut nykyisin varsin suurta luottamusta edellyttäviin
tehtäviini, joita olen pyrkinyt yhteistoiminnan periaatteiden mukaisesti hoitamaan parhaan taitoni ja kykyjeni mukaan koko työväenliikkeen parhaaksi.
Selvittelyni jää yksipuoliseksi, joten oletan hallintoneuvoston sos.dem. ryhmän kuulevan myös toista osapuolta. Omasta puolestani olen valmis esittämään asiaan liittyvää lisäaineistoa hallintoneuvoston puheenjohtajistolle tai
muulle mahdollisesti asetettavalle selvittelyelimelle.
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Veikko Helle sanoi hänelle yllättävien,
mutta vakavien ajatusten jälkeen, että hän oli pääjohtaja Salovaaran antamista selostuksista saanut OTK:n tilanteesta toisenlaisen kuvan. "On valitettavaa, että kahden ylimmän miehen välillä on näin erilaisia käsityksiä
asioista. Me tulemme varapuheenjohtaja Viljo Virtasen kanssa keskustele-
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maan Salovaaran ja Salosen kanssa ennen seuraavaa hallintoneuvoston
kokousta."
Puoli tuntia ennen seuraavan hallintoneuvoston kokouksen alkua sain kutsun hallintoneuvoston puheenjohtajan puheille hänen työhuoneeseensa.
Saapuessani sinne olivat paikalla jo Helle, Virtanen ja Salovaara. Veikko Helle
ojensi minulle hänen itsensä ja Viljo Virtasen allekirjoittaman paperin, jossa
sanottiin keskustelujen jälkeen asioiden tulleen miesten välillä selvitetyiksi.
Tekstin sisällöstä näin, että se ei ollut puheenjohtajien kynästä lähtöisin.
Hallintoneuvoston kokouksessa ei asiaan palattu. Kokous sujui suurin piirtein vanhojen nuottien mukaan. Kokouksen menoa seuratessani alkoi vähitellen mielessäni kypsyä ajatus eläkkelle siirtymisestä vuoden kuluttua eli
1978 lopussa. Eläkeikärajan 65 vuotta täyttäisin 28.8.1979. Palvelusvuosia
oli riittävästi täyteen eläkkeeseen eli 44 vuotta OTK:n leivissä.
Kuten edellä mainitsin, olin vuoteen 1976 mennessä 12 vuoden aikana
koonnut yhteenvedon OTK:sta ja sen tuloksesta. Tarvittavien perustietojen
keruun ja yhteenvedon teon oli hoitanut kaikkien näiden vuosien aikana vanha ystäväni Urho Metsälampi, joka oli laskentaosaston päällikkö ja vastasi
myös budjetoinnista. Olin luovuttanut vuosittain yhden konekirjoitussivun
tilaan sovitetun yhteenvedon myös pääjohtajalle, mutta hän ei ollut erikoisemmin kiinnostunut keskustelemaan sen johdosta, vaan pisti paperin pöytälaatikkoonsa.
Metsälampi teki viimeisen yhteenvedon siten, että siihen tulivat mukaan
myös viimeisen työvuoteni 1978 numerot. Neljänätoista viimeisen työvuoteni numeroita elintarvikekaupan, -teollisuuden ja tytäryhtiöni Kontio& Kontion osalta tarkastellessani totesin, että vastuullani olleet OTK:n kaupan ja
teollisuuden tulosyksiköt olivat jättäneet hallintokulujen jälkeen vielä
OTK:lle satoihin miljooniin nousseen nettotuloksen.
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Vaihdoksia OTK:n ylimmässä johdossa
OTK:n hallituksen ja entisen johtokunnan pitkäaikaisen jäsenen Väinö
Tannerin kuoltua [1966] otti hänen leskensä Linda Tanner yhteyttä kanssani.
Hän sanoi miehensä Väinön papereita selviteltäessä löytyneen myös OTK:n
asioita koskevia muistioita ym. papereita. Linda Tanner halusi luovuttaa
paperit minulle toivomuksella, että ne, jotka eivät kiinnostaneet luovuttaisin
edelleen OTK:n arkistoon. Näin menettelin.
Papereita läpikäydessäni huomasin, kuinka perusteellisesti Väinö Tanner
tunsi E-osuuskauppaliikkeen ja miten teräviä reunahuomautuksia hän oli
niihin tehnyt. Otan tässä yhteydessä esille erään kirjeen, jonka vuorineuvos
Julius Alanen, OTK:n silloinen pääjohtaja, oli lähettänyt sairasvuoteeltaan
Väinö Tannerille. Kirjeen yläreunassa on käsin kirjoitettuna päivämäärä 26/2
-52. Sama päivämäärä on kirjeen lopussa koneella kirjoitettuna. Kirjeen vasemmassa yläreunassa on myös merkintä "Luottamuksellinen". Kirjeen vastaanottaja on liittänyt sen mukaan puolen sivun suuruisen paperin, johon hän
on tehnyt omia merkintöjään henkilönimillä. Yläreunassa on Tannerin käsialalla merkintä "Alanen ilmoittanut eroavansa 24/3".
Vuorineuvos Julius Alanen aloittaa kirjeensä: "OTK:n johdon järjestelyä
koskevaan mietintööni 20.2.52 jatkona ja sen yksityiskohtaisemmaksi selostukseksi esitän seuraavaa.
Asiaa miettiessäni olen yhä varmemmin tullut siihen käsitykseen, että jos
toivotaan liikkeen toiminnan katkeamatta jatkuvan ja henkilökunnan olevan
tyytyväinen tehtyyn valintaan, olisi avoimiksi tulevat paikat täytettävä omasta henkilökunnasta. Mitä henkilökysymykseen tulee, pitäisin toimitusjohtajaksi nimitettäväksi sopivimpana tuotannon johtajaa Emil Aroa. Viime vuosina Aro on toiminut paitsi OTK:n tuotannon, myös tytäryhtiöiden johdossa,
mihin kaikkeen perehtymiseen tarvitaan pitempiaikainen kokemus. Lisäksi
hän jo kauan mukana olleena osuuskauppamiehenä tuntee osuuskaupallisen
järjestön."
Tämän jälkeen tulevat kannanotot OTK:n sisäisten johtokunnan jäsenten
työjaoston henkilövalinnoista. OTK:n sisäiset johtokunnan jäsenet olisivat
siis vuoden 1952 loppuun:
toimitusjohtaja Emil Aro
teknillinen johtaja Toivo Salmio
hallinnollinen johtaja Uuno Takki

Työjaostoon, johon on kuulunut kaksi johtokunnan ulkopuolella olevaa johtajaa, olisi nimitettävä tuotannon nykyinen osastonhoitaja Olavi Salonen, joka
uuden toimitusjohtajan valvonnan alla kehittyisi tuotannon johtoon pysty-
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väksi. Tällä kertaa hänen kehityksensä on vielä sellainen, ettei tällaista luottamustointa, tuotantolaitosten itsenäistä johtoa, ilman muuta voitaisi hänelle
antaa, mutta kun hän työskentelisi toimitusjohtajan valvonnan alaisena ja
työjaoston jäsenenä seuraisi kokouksissa toimintaa, hän aikaa myöten kypsyisi kyseiseen tehtävään. Työjaostoon kuuluisivat siten edellä mainitut kolme johtokunnan jäsentä Aro, Salmio ja Takki, edelleen siihen nykyäänkin
kuuluva johtaja Rinne ja viidentenä Olavi Salonen.
Tämä olisi johdon kokoonpano vuoden 1952 loppuun, jolloin tulisi ratkaistavaksi, johtaja Salmion siirtyessä eläkkeelle, hänen avoimeksi jäävän paikkansa täyttäminen. Ei liene liian aikaista lausua siinäkin suhteessa käsitystään, koska johtokunnan kokoonpanon pitemmälläkin tähtäimellä pitäisi jo
nyt olla selvillä. Sen kokemuksen perusteella, mikä minulla on, olisi silloin
luonnollista, että johtokuntaan siirtyisi nykyinen kaupallinen johtaja Rinne.
Näin olisivat siten johtokunnassa OTK:n sisäisinä jäseninä toimitusjohtaja
Aro, hallinnollinen johtaja Takki – joka nähtävästi olisi vt. johtokunnan puheenjohtaja, milloin vakinainen puheenjohtaja olisi estyneenä – ja kaupallinen johtaja Rinne. Käsitykseni mukaan sekä uusi toimitusjohtaja että johtaja
Rinne hyvin täydentäisivät toisiaan, heillä on hyvä yhteistyö ja yhteisymmärrys ja missä suhteessa toiselta jotakin puuttuu on sitä toinen korvaamassa.
Työjaoston jäseneksi olisi mielestäni johtaja Salmion paikan jäädessä avoimeksi siirryttävä johtaja Salovaaran, joka kaupallisena apulaisjohtajana olisi
vastapainona tuotannon johtajalle toisella puolella. Varsinaisen kaupallisen
johtajan tointa ei myöskään olisi vielä syytä siirtää pois sen nykyiseltä haltijalta, vaan olisi annettava tässäkin kohden kehityksen tehdä työtään. On
myös huomattava, että Salovaara osuuskauppojen luottoasioissa on läheisessä yhteydessä KK:hon, joka yhteys on välttämättä saatava entistäkin kiinteämmäksi. Uskon, että työjaosto näin kokoonpantuna olisi kokonaisuudessaan hyvin homogeeninen ja edustaisi sekä ulos- että sisäänpäin voimakkaasti liikkeen väkevämpiä voimia.”
Varsin mielenkiintoisia jopa E-osuuskauppaliikkeen historiaan liittyviä tietoja. Muistuu mieleeni aika, jolloin hallintoneuvoston vuorineuvos Alasen
seuraajaksi valitseman Uuno Takin jälkeen täyttämisestä keskusteltiin. Pääsihteeri Tauno Tainio toi tällöin esille oman tietonsa siitä, että Salovaara oli
ollut Alasen ehdokkaana hänen jälkeensä OTK:n toimitusjohtajan paikalle.
OTK:n pääjohtaja, vuorineuvos Uuno Takki oli suuresti yllättynyt, kun hallintoneuvosto 18.12.1964 kokouksessaan teki päätöksen hänen eläkkeelle
siirtymisestään 30.6.1966 eli noin puolentoista vuoden kuluttua. Samassa
kokouksessa valittiin Takin seuraajaksi OTK:n tekstiiliryhmän johtaja Eero
Salovaara 30.6.1966 lähtien.
En ollut monien kiireideni vuoksi selvillä kaikista pääjohtajakysymykseen
liittyvistä kiemuroista. Osan niistä kuulin vasta pari vuotta sitten Ok. MäkiMatin silloiselta sihteeriltä Pentti Viillokselta. Tosiasia on, että Eero Salo-
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vaaran valinta OTK:n kärkipaikalle ei mitenkään ole vaikuttanut puuttumiseeni hallintoneuvostotasolla vuosina 1969 ja 1977 OTK:n toiminnan vinosuuntauksen korjaamiseen. Jonkunhan piti uskaltaa puuttua asioihin, kun
tilanne alkoi muodostua kestämättömäksi.

Tannerien omistamassa Sorkin kartanossa Vihdissä 1960-luvulla vasemmalta oikealle lääketieteen lisensiaatti Maija Taka s. Tanner, Paula Salonen ja Linda Tanner.
Kuva Olavi Salosen yksityisarkisto.

…

Kauppalehden analyysi 26.5.1986 "EKA:n syvenevä kierre" vuoden 1985
toiminnasta ja tuloksen muodostumisesta ei ollut miellyttävää lukemista
elämänsä parhaat 44 vuotta EKA:n edeltäjän OTK:n vankan pohjan rakentamisessa mukana olleelle. Mutta viime aikoina ovat toivoa luoneet EKA:n
taholta kuuluneet tiedot suunnan kääntymisestä nousuun ja tuloksen parantumisesta edelliseen vuoteen verrattuna.
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Olavi Salonen lähdössä eläkkeelle OTK:sta 44 palvelusvuoden jälkeen vuoden vuoden
1978 lopussa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Veikko Helle ojentaa oloneuvokselle
luettavaa.
Kuva Olavi Salosen yksityisarkisto.
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EPILOGI
Ajatuksia sodassa ja rauhassa
Selaillessani Sotilasaikakauslehden loppuvuoden numeroita vuodelta 1973
kiintyi huomioni kenraalimajuri L. Sotisaaren kirjoitukseen "Taistelut Nisalahdella maaliskuussa 1940. Näkymiä Viipurinlahden tapahtumista". Kirjoituksen osassa II hän puuttuu talvisodan aikaisiin Vilaniemen taisteluihin sekä
yksityiskohtaisemmin venäläisten maihinnousuun Vilaniemen ja Karjaniemen maastossa. Paikka oli sama, missä heinäkuussa 1944 Teikarsaaren taistelujen loppuvaiheessa jouduin kokemaan erään kysymysmerkiksi mieleeni
jääneen vaiheen omista sotakokemuksistani. Kertasin mielessäni vuosien takaisia tapahtumia.
Talvisodan viime päivien taistelujen vaiheet liittyivät Vilaniemen molemmilla puolilla tapahtuneisiin maihinnousuihin. Pääpaino jään yli tapahtuneessa hyökkäyksessä kohdistui juuri Vilaniemen ja Karjaniemen väliseen
Nybergin maastoon ja tiehen, jossa johtamani 2.MT.KTpatterin jaos oli tuliasemissa heinäkuun alkupäivinä vuonna 1944. (Kuva 1). Nybergin maaston
kautta jatkui talvisodan aikana hyökkäys pohjoissuunnassa tietä B pitkin
panssareiden ja tykistön tukemana ja "saavutti evl. Selinheimon komentopaikan maaston". Karjaniemen kohdalta lähteneen tien C suunnassa vihollisen jalkaväki työntyi eteenpäin lähelle pistettä 20.
Edelleen talvisodan taistelujen kehityksestä. Omien voimiemme ryhmän
komentaja teki 11.3.1940 päätöksen, että tielle B tunkeutunut vihollinen oli
tuhottava. Sen sivustaan hyökättiin tieltä A. Liian lyhyen valmisteluajan johdosta hyökkäys epäonnistui ja vihollinen saavutti teiden A ja B liittymä-kohdan Vilaniemen selustassa. Tämä aiheutti hämmennystä suomalaisten keskuudessa ja Ryhmä Bergin tilanne näytti uhatulta.
Taistelut päättyivät rauhan tullessa 13.3.1940. Yksityiskohtainen taistelukuvauksen lukeminen palautti mieleeni tapahtumat samoilla tienoilla heinäkuun alkupäivinä 1944. (Kuva 2). Teikarsaaren taistelut olivat loppuvaiheessaan. Teikari ja Melansaari oli luovutettu urheiden taisteluiden ja rasaiden tappioiden jälkeen. Vihollinen oli miehittänyt Vilaniemen itäpuolella
olleet lähisaaret Santasaarta ja Lammassaarta lukuunottamatta. Seurasin tilanteen kehitystä. 2.MT.KTpatterin jaokset olivat osallistuneet Teikarsaaren
taisteluihin ampumalla sulkuja sekä tukemalla saaressa taistelevien joukkojen taistelutoimintaa. Oman jaokseni sijaintipaikka mäellä antoi hyvän näkyvyyden merelle ja saariin. Tähystys olikin jatkuvaa. Osa miehistöstä oli mukana Teikarsaaren taistelijoiden vetäytymisvaiheessa sekä haavoit-tuneiden
kuljetuksissa saarista Vilaniemeen.
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Talvisodan loppuvaiheessa vihollinen pureutui maihin Vilaniemen juuressa
Nybergin ja Karjaniemen maaston kohdalla. Sen joukot hyökkäsivät
10.3.1940 pohjoiseen tien B suunnassa panssareiden ja tykistön tukemana.
Everstiluutnantti Selinheimon komentopaikka saavutettiin ja taistellen vihollinen eteni teiden A ja B liittymäkohtaan.
Tien C suunnassa vihollisen jalkaväki työntyi lähelle pistettä 20 :1.
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Tilanne Viipurinlahden meririntamalla 6.–7. päivinä heinäkuuta 1944.
2.MT-kenttätykkipatterin jaos oli sijoitettuna Vilaniemen juureen Nybergin ja
Karjaniemen maastoon. Se upotti Santasaaren ja Lammassaaren välillä yhden
maihinnousuproomun ja tuhosi toisen, Lammassaaren rantaan kääntyneen
rantaveteen. Kolme jäljelle jäänyttä kääntyivät ja vetäytyivät tulosuuntaansa.
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Tilanne näytti kuitenkin edelleen jatkuvan. Virallisen sotapäiväkirjan teksti
kertoo seuraavaa: "7.7.1944 klo 19.00. Aina vain jatkuu. Patteri tulitti kiivaasti maihinnousuproomuja. 5 kpl matkalla Lammassaareen. 19.20. Patteri upotti yhden, kolme kääntyi takaisin ja ainoastaan yksi pääsi rantaan, missä se
kuitenkin tuhottiin juuri rantaviivalla. Ainoastaan osa sen miehistä pääsi maihin. 8.7. Vuorela ilmoitti, että patteri siirtyy IV.Ls.toon maj. Tulikouran alaiseksi 16.7.1944."
Samasta asiasta mainitsee eversti Niilo Lappalainen kirjassaan "Veren kostuttamat saaret" seuraavaa: "2. Kevytpatteri puolestaan tuhosi suorasuuntauksella Lammassaaren ja Melansaaren välissä kaksi maihinnousualusta,
jotka pyrkivät ilmeisesti Lammassaareen."
Omat havaintoni ja toimenpiteet poikkeavat hieman edellisestä. Lienee paikallaan kertoa ne yksityikohtaisemmin, koska mielessäni yhdistin ne tapahtumiin samoilla paikoilla talvisodan loppuvaiheissa.
Tähystyksen todettua ryhmän maihinnousuproomuja lähestyvän Lammassaaren ja Melansaaren välillä suuntana jaoksemme sijaintipaikka Vilaniemen
juuressa tein ilmoituksen patteriin vihollisen viiden maihinnousuproomun
lähestymisestä. Komensin miehet tykeille ja olin mukana suuntaamassa ensimmäistä tykkiä ryhmän kärjessä olevaan vihollisalukseen. Mieleen palasivat muutamaa kuukautta aikaisemmin Merisotakoulun 15. reserviupseerikurssilla opetetut p-1 ja p-2 -tulenjohtomenetelmät. Miesten keskuudesta
kuului hätäisiä arviointeja Teikarsaaren taistelujen aikana todettujen vihollisen voimakkaan tykistön sekä lento- ja merivoimien tuesta hyökkäykselle.
Tämä oli varsin ymmärrettävää, sillä olimmehan suojaamattomina avoimella
mäenrinteellä.
Kiintopisteiden avulla laskin ja arvioin etäisyyden ja annoin tulikomennon.
Vesipatsas ensimmäisen maihinnousuproomun läheisyydessä osoitti matkaarvioni olleen hieman lyhyen. Annoin korjauslukeman tykille ja seuraava vesipatsas olikin jo aivan aluksen lähituntumassa. Nostin matkaa ja sain maalin
haarukkaan. Jatkuvan tulen aikana maihinnousuproomu upposi Melansaaren
ja Lammassaaren väliseen salmeen.
Samalla välähti mieleeni, että kysymyksessä oli yritys maihinnoususta ja tukikohdan valtaamisesta Vilaniemen ja Karjaniemen välisessä maastossa, sillä
kaikki muut neljä maihinnousuproomua jatkoivat matkaansa edelleen suoraan kohti tulittavaa jaostamme. Siirsin tulen seuraavaan johtaja-alukseksi
siirtyneeseen maihinnousuproomuun. Parin korjauksen jälkeen sain osuman
siihen juuri Lammassaaren kohdalla. Välittömästi tämän jälkeen alus suuntasi kulkunsa jyrkästi vasemmalle ampumasuunnasta katsottuna eli kohti
Lammassaaren rantaa. Jatkoimme tulitusta ja maihinnousuproomu saikin
toisen osuman Lammassaaren rantaa lähestyessään. Se painui pohjaan ja jäi
lepäämään hylkynä lähelle Lammassaaren rantaa eräänlaisena muistomerkkinä aina sodan loppuun saakka. Muutamia miehiä kahlasi hylystä Lammas-
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saareen. Liekö tästä johtunut, että koko operaatio on ristitty Lammassaaren
valtaukseksi. Kuten virallisessa sotapäiväkirjassa kerrotaan, muut kolme
maihinnousuproomua kääntyivät välittömästi takaisin tulosuuntaansa. Tilanteessa koko ajan mukana olleena torjun väitteen, että kysymyksessä olisi
ollut vain miehittämättömän Lammassaaren valtaus.
Edellä mainitsemassani Teikarsaaren ja Melansaaren taisteluja kuvaavassa
kirjassaan kirjoittaa eversti Niilo Lappalainen: "Venäläisillä oli tarkoitus jatkaa hyökkäystään suurin voimin Viipurinlahden yli. Leningradin suunnan
komentaja antoi Itämeren laivaston komentajalle 6.7. tehtäväksi valmistautua kuljettamaan heinäkuun 12. päivänä kaksi divisioonan vahvuista maihinnousuosastoa Viipurinlahden länsirannalle ja sen jälkeen vielä yhden."
Käsitykseni on, että edellä kertomani viiden maihinnousuproomun hyökkäys liittyi näihin suunnitelmiin. Oliko kysymyksessä väkivaltainen tiedustelu vai vakavampi yritys sillanpääaseman luomiseksi muiden asevoimien
voimakkaalla tuella… Jos maihinnousuproomujen olisi onnistunut luoda sillanpääasema Vilaniemen ja Karjaniemen maastoon eli nousta maihin samoilla paikoilla kuin talvisodassa, olisivat tykistön, lentovoimien ja laivaston
tukitoimet auttaneet lisäjoukkojen siirtämistä maihinnousukohtaan.
Ilmeisesti myös Suomen armeijan johto oli kiinnittänyt huomioita Teikarsaaren ja Melansaaren menetykseen sekä jälkitilanteeseen Vilaniemen tuntumassa. Rannikkotykistörykmentti 22:n kaistalle alkoi saapua vahvistuksia.
Rykmentti alistettiin V Armeijakunnalle eli jalkaväelle. Tuntui tutulta, sillä
olinhan parin vuoden ajan taistellut jalkaväen toimintaa tukien Kevyt patteristo 11:ssa Maaselän kannaksella.
Kirjassa eversti Niilo Lappalainen antaa yksityiskohtaisempia tietoja joukkojen vahvistuksista: "Rykmentin kaistalle alkoi heti saapua vahvennuksia,
joista rykmentille alistettiin everstiluutnantti R. Hanhipohjan kolme patteristoa käsittänyt tykistöryhmä H. Kannaksen joukkojen komentaja käski
muodostaa alueelle myös voimakkaan reservin. Tätä varten JR 58 ja JP 1
siirrettiin Vilaniemeen 6.–7.7., JP 6 Santajoelle 8.7. ja Ratsuväkiprikaati Muhuniemeen 8.–10.7.
Panssaridivisioona sai käskyn valmistautua siirtymään tarvittaessa V Armeijakunnan kaistalle. Greif-divisioonan kaistalla oli reservinä lisäksi JR 1.
Kärsityt suuret tappiot ja tieto meikäläisen puolustuksen voimakkaasta
vahventumisesta vaikuttivat ilmeisesti ratkaisevasti siihen, että 12.7. alkavaksi määrättyä maihinnousua ei enää yritetty."
Alokasajan, aliupseerikoulun ja MerSK 15 res.upseerikurssin aikaisen kouluttajani ja esimieheni majuri Veikko Vuorelan tapasin Teikarsaaren taistelujen aikana jaoksemme tuliasemassa. Hän saapui sinne illalla ja tiedusteli
majoitusta yöksi lähellä olevan koulun suojissa. Ilmoitin patteritason olevan
alakerrassa miehistöineen. Majoitustiloina olimme käyttäneet koulurakennuksen ylemmän kerroksen huoneita, jonne lupasin järjestää majoitustilat.
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Majuri Vuorela ilmoitti kuitenkin myöhemmin jatkavansa matkaansa edelleen, joten hän ei majoitustiloja tarvinnut. Näin päättyi neljäs tapaamisemme
rintamaoloissa. Majuri Veikko Vuorelan kuva nousi kyllä mieleeni Teikarsaaren ja Melansaaren taisteluihin liittyneissä jälkivaiheissa. Kuulin, että vänrikki Olavi Saloselle esitettiin 2.MT. KTptrin taholta VR 4 kunniamerkkiä seuraavilla perusteilla: "Toimi Teikarsaaren molemmissa taisteluissa jaosupseerina
rauhallisesti ja hyvin hoitaen tehtäviään mallikelpoisesti. Muutenkin hyvin
tarmokas ja pätevä upseeri johti tulta, kun patteri 6.7. upotti suorasuuntauksella yhden maihinnousuveneen ja tuhosi toisen Lammassaaren etelärannassa."
Kunniamerkkiä ei vänrikki Saloselle myönnetty.
…

Sodan päätyttyä useat meistä vuosia rintamalla olleista miehistä vetäytyivät työn ja perhe-elämän pariin uskoen ja toivoen, että rauha vallitsisi Euroopassa ja erikoisesti sen pohjoisosassa.
Seurasivat tavanomaiset korotukset upseeriarvossa: luutnantiksi 1956, yliluutnantiksi 1966 ja kapteeniksi itsenäisyyspäivänä 1970. Mutta ennen tätä
viimeistä korotusta tuli eräs uusi ja varsin mielenkiintoinen vaihe "sotilasurallani".
Kauppa- ja teollisuusministerin aseman perusteella jouduin mukaan myös
Suomen armeijan korkeimman instanssin puolustusneuvoston toimintaan
vuosina 1966–1968. Puolustusneuvoston kokoonpano Paasion I hallituksen
toimikautena 27.5.1966–22.3.1968 oli seuraava:
Puheenjohtaja, pääministeri
Varapuheenjohtaja, puolustusministeri
Jäsenet
ulkoasiainministeri
sisäasiainministeri

K.R. Paasio
S.E. Suorttanen

A.K.S. Karjalainen
M.J. Viitanen 30.11.67 saakka
O.A. Väyrynen 1.12.67 alkaen
valtiovarainministeri
M.H. Koivisto 30.11.67 saakka
E.A. Raunio 1.1.68 alkaen
kauppa- ja teollisuusministeri
O.O. Salonen
puolustusvoimain komentaja
Y .I. Keinonen
yleisesikunnan päällikkö
R. Arimo
puolustusministeriön kansliapäällikkö K.O. Leinonen
puolustustaloudellisen suunnitteluE.J. Partanen
kunnan puheenjohtaja
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Pysyväisluontoisina asiantuntijoina olivat ulkoasiainministeriön valtiosihteeri ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri. Sihteeristöön kuuluivat:
pääsihteeri, yleissihteeri, yleissihteerin apulainen sekä hallinnollinen sihteeri. Lisäksi oli eräitä oman virkansa ohella sihteereiksi määrättyjä virkamiehiä.
Mieleeni on erikoisesti jäänyt pääsihteerin tehtäviä hoitanut Lauri Sutela,
josta myöhemmin tuli puolustusvoimain komentaja ja kenraali. Kävin hänen
kanssaan monia kiinnostavia keskusteluja armeijan sen ajan tehtävistä, koulutuksesta ja hankinnoista. Sutelan avoin ja luotettava esitystapa selvitti monia asioita uudelle puolustusneuvoston jäsenelle.
Nykyisen puolustusneuvoston edeltäjänä oli vuosina 1924–1939 puolustusneuvosto sekä taloudellinen puolustusneuvosto, joka asetettiin vuonna
1929. Nykyisen puolustusneuvoston alkuvaiheet juontavat sodan jälkeisistä
vuosista.
J.K. Paasikiven hallitus asetti vuonna 1945 puolustusrevisiokomitean. Se
teki ehdotuksen vuonna 1949 maanpuolustuksen ja puolustusvoimien järjestelystä, johon puolustusvoimien komentaja jalkaväenkenraali Aarne Sihvo
teki vuonna 1950 vastaehdotuksen. Asiaa käsiteltiin edelleen useissa muistioissa ja aikaa kului. Puolustusneuvoston perustaminen oli ilmeisesti 1950luvun alkupuolella eräille hallituksille ja niiden jäsenille vaikea kysymys ratkaistavaksi. Vasta jämeräotteinen "sotaministeri" Emil Skog antoi jalkaväenkenraali K.A. Heiskaselle tehtäväksi laatia esitys asetukseksi uudesta puolustusneuvostosta. Asetus piti määräajassa toimittaa puolustusministeri Emil
Skogille. Esitys oli päivätty 15.6.1956. Näin lähti asia kulkemaan eteenpäin.
Puolustusministeriö valmisti uuden asetusehdotuksen lopulliseen muotoonsa 13.2.1957.
Puolustusneuvostoa koskeva asetus annettiin 21. päivänä maaliskuuta
1957. Hallituksen pääministerinä toimi tällöin K.A. Fagerholm ja puolustusministerinä Emil Skog – kaksi sosiaalidemokraattia. Toinen sosiaaliministeri Tyyne Leivo-Larsson, sosiaalidemokraatti hänkin, halusi asiaa käsiteltäessä panna mukaan myös oman puumerkkinsä. Hän halusi pöytäkirjaan
merkittäväksi, että "asetuksen sanamuodon mukaan ei ole estettä naisasiantuntijoiden kutsumiseksi puolustusneuvostoon, ja että naisten edustus puolustusneuvostossa huomioitaisiin käsiteltäessä naisten osuutta maanpuolustuksessa".
Puolustusneuvoston tehtävät määriteltiin asetuksessa, samoin sen sihteeristön tehtävät. Tehtäviin kuului mm. sotilaspoliittiseen asemaan, henkiseen
ja taloudelliseen puolustusvalmiuteen, puolustuksen rahoitukseen, maanpuolustuksen valmisteluun ja erilaisten lausuntojen antamiseen liittyviä
tehtäviä.
Vaikkakin puolustusneuvostosta olikin jo annettu asetus, ei sitä kuitenkaan
asetettu V.J. Sukselaisen ja K.A. Fagerholmin hallitusten toimiaikana 1957.
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Uuden asetuksen mukainen ensimmäinen puolustusneuvosto asetettiin
Rainer von Fieandtin hallituksen aikana 14.2.1958–26.4.1958. Siinä oli varapuheenjohtajana puolustusministeri Kalle Lehmus, joka puoluekannaltaan oli
sosiaalidemokraatti.
Puolustusneuvostossa ollessani tutustuin Suomen puolustusvoimien ylempään päällystöön ja totesin sen olevan sekä koulutukseltaan että asennoitumisessa tehtäviinsä varsin korkealla tasolla.
Armeijan hankinnoista on vuosien varrella paljon keskusteltu. Niiden osalta
vaihdoin mielipiteitä myös puolustusneuvoston puheenjohtajan pääministeri
Paasion kanssa. Hän edusti sosiaalidemokraattisen puolueen kantaa. Toin
esille omat ajatukseni siitä, että puolustuslaitoksen määrärahojen tulisi olla
sitä suuruusluokkaa, että koulutusta varten voitaisiin armeijalle hankkia tämän päivän tasolla olevaa kalustoa. Omalta osaltani kerroin saaneeni vuonna
1937 koulutukseni osittain 1800-luvun lopulla valmistetulla kalustolla.
Paasio ilmeisesti ymmärsi kantani, koska ei asettunut sitä vastustamaan,
kun puolustusneuvoston kokouksessa käytin sen merkeissä puheenvuoron.
Pääsihteeri Lauri Sutela tuli kokouksen jälkeen puristamaan kättäni ”asiallisen puheenvuoron” johdosta.
Puolustusneuvoston kokousten jälkeisissä yhdessäoloissa kysyin kerran
puolustusvoimain komentaja Yrjö Keinoselta, pitikö paikkaansa väite siitä,
että määrättyjen vasemmistopuolueiden miesten sotilaskantakortteihin oli
tehty ennen sotia, varsinkin 30-luvulla, merkintöjä heidän sopimattomuudestaan Suomen armeijan aliupseeri- tai upseeritehtäviin. Kenraali Keinonen suorapuheisena miehenä vastasi kysymykseeni myöntävästi: ”Kyllä oli,
mutta tämä menettely poistui sota-aikana." Kiitin suorasta vastauksesta ja
kerroin, miksi olin kysymykseni hänelle tehnyt. Kuunneltuaan tarinani Keinonen lausui ihmettelynsä "sotilasurani" eri tapahtumista. Hän ei kuitenkaan tarkemmin selvittänyt, miten karsintajärjestelmää hoidettiin ennen
sotiamme.
Vähitellen alkoivat mieltäni vuosikausia askarruttaneet kysymykset selvitä.
Tuntui kuitenkin vaikealta yhdistää kaikkia ajatuksia toisiinsa. Vasta kun tutustuin sotilaskantakorttiini, joka tehdään miehen astuessa asevelvollisuuttaan suorittamaan, alkoivat ajatukset ja kuvat liittyä toinen toisiinsa. Sotilaskantakorttini kohtaan 14, jossa kysytään rangaistuksia ennen palvelukseen
astumista, oli merkitty luku 1934, muusta tekstistä eroavalla käsialalla. Sen
mukaan oli minua rangaistu vuonna 1934. Rangaistu mistä, kysyin itseltäni.
Pienet liikennerikkomuksista saamani sakot ovat olleet pitkän elämäni varrella ainoat saamani rangaistukset. Mutta vuonna 1934 en omistanut autoakaan. Luku 1934 tuntui tutulta – silloin sain työttömyysvuosieni ja parin tiukan opiskeluvuoden jälkeen työpaikan Osuustukkukaupan (OTK) pääkonttorissa… Silloin välähti mieleeni luutnantti Veikko Vuorelan sanat Isosaaren
linnakkeella alokasaikani alussa: "Sehän on kommunistinen liike." Oliko työ-
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paikan saanti pitkän työttömyyden ja pulavuosien jälkeen vuonna 1934 asia,
joka merkittiin Isosaaren linnakkeelle saapuneen alokas Olavi Salosen sotilaskantakorttiin rangaistuksena ennen asevelvollisuuteen astumista? Olin
siis koko palvelusaikanani Suomen armeijassa kantanut syyttömänä rangaistun rikollisen leimaa...
Mikä oli se järjestelmä, jolla miehiä ennen sotia luokiteltiin kelpaaviksi ja
vähemmän kelpaaviksi? Käsitykseni mukaan ei ainakaan Suomen armeijan
virallinen organisaatio tai kaikki siinä olevat esimiehet. Isosaaren linnakkeen päällikkö, silloinen luutnantti Niilo Rajanti, joka hiljattain täytti 85 vuotta, kertoi käyneensä Rannikkotykistörykmentti l:n komentajan eversti Marjasen puheilla kysymässä, miksi ei Isosaaren aliupseerikoulun priimus ja kandidaattitutkinnon suorittanut mies kelpaa RUK:n tai MerSK:n res. upseerikurssille? Rajanti kertoi, ettei hän saanut vastausta kysymykseensä.
Käsitykseni mukaan sotilaskantakortteihin tehdyt erikois- eli koodimerkinnät oli tehnyt joku varsinaisen armeijaorganisaation ulkopuolella oleva, mutta sen sisällä toimiva koneisto tai salainen organisaatio. Vaiherikkaan 30-luvun aikana, esimerkiksi vuonna 1937, se olisi saattanut olla vaikka sotien
jälkeen lopetetun suojeluskuntajärjestön yhteydessä. Tällä toiminnallahan
päästiin haravoimaan armeijan koulutukseen tuleva alokasjoukko heti alkuvaiheessa ja tekemään tärkeät koodimerkinnät sotilaskantakortteihin kohtaan 14.
Isosaaren linnakkeella alokaskoulutuksen yhteydessä sotilaskantakorttiini
tehdyn merkinnän tultua tietooni yhdistin asioita mielessäni edelleen. Kelpaamattomuuteni upseerikoulutukseen, tyttäreni syntymään liittyvä lomaanomukseni ja Vilaniemen maihinnousuproomujen upotuksiin sekä hyökkäyksen keskeytymiseen liittyvät asiat saivat selvityksensä.

346

Kekkosen kausi ja Koiviston kausi
Aktiivinen osallistuminen maamme talouselämän, maatalouden sekä osuuskauppaliikkeen kautta myös kauppa- ja teollisuuspolitiikkaan alkoi osaltani
1950-luvulla, jolloin olin eduskunnassa asiantuntijana paljon huomiota herättäneessä rasvatullisodassa. 1960-luvulla olin Suomen Pankin pankkivaltuusmiehenä ja mukana myös finanssipolitiikan ratkaisuissa. Vuonna 1966
tulin Paasion hallituksen ministerinä mukaan hallituspolitiikkaan, jolloin
pohjoismaisena yhteistyöministerinä sivusin myös kansainvälisiä kysymyksiä. Karjalaisen I hallituksen aika oli edelleen hallituspolitiikassa mukanaoloa.
Kaikki edellä mainitsemani on tapahtunut ns. Kekkosen kaudella, jolloin
Maalaisliitto-Keskustapuolue osasi taitavasti käyttää hyväkseen oman puolueen miehen korkeassa asemassa oloa. Urho oli pitkän poliittisen uransa
aikana mukana myös hallituksissa. Pääministerinä ollessaan hän antoi esimerkin pääministeristä hallituksensa johtajana. Elleivät asiat sujuneet hän
vaihtoi ministereitä.
Sodanaikaisen Pekka Peitsen linjanmuutos osoitti poliittista kaukonäköisyyttä ja hänen Helsingin työväentalolla vuonna 1964 pitämänsä puhe tosiasioiden tunnustamisesta, jota eivät kaikki omatkaan tahtoneet ymmärtää.
Urho Kekkosen ansiot ulkopoliittisen linjan vahvistamisesta J.K. Paasikiven viitoittamalla tiellä on luettu hänen suureksi ulkopoliittiseksi ansiokseen
Tasavallan presidenttinä.
Kahdenkymmenenviiden vuoden jakso Tasavallan presidentin tehtävissä
loi sanonnan ''Kekkosen-kaudesta". Vuoden 1956 vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen alkaneella ensimmäisellä presidenttikaudellaan Kekkonen
keskittyi paljolti Tasavallan presidentin päätehtävään eli Suomen ulkopoliittisen linjan vahvistamiseen. Rauhan ajatuksen ja hyvän naapurisovun
varaan oli hyvä tulevaisuudessakin rakentaa.
Presidentin vaalitaistelussa mukana olleiden tukimiesten joukkoa johtaneet Korsimo, Silvola ja muut eivät uskoneet, että niin aktiivisesti puoluepolitiikassa ja maan sisäpolitiikassa mukana ollut mies kuin Kekkonen voisi
jäädä hoitamaan presidentin rutiinitehtävien ohella vain ulkopolitiikkaa.
Vuosien kuluessa Kekkosen ympärille muodostui oma opiskelukavereiden,
"perässähiihtäjien", saunojien ja erilaisten asiantuntijoiden piiri. Se antoi hänelle tietoja politiikan taustatekijöistä sekä asiantuntijoiden yhteenvetoja,
mutta informoi myös häntä melko laajasti valtakunnan tapahtumista.
Useassa eri yhteydessä voitiin todeta, että vanhan, joukkoja johtamaan tottuneen politiikon on vaikea pysyä sivustakatsojana silloin, kun asiat hänen
mielestään menevät vikateille, vaikkapa ne olisivat olleet sisäpolitiikan alueelle kuuluviakin. Myös sisäpiiriin kuuluvat saivat usein vedetyksi presientin,
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oman asemansa tärkeyden tuntien, puuttumaan asioihin, jotka palvelivat
kaikkea muuta kuin ulkopolitiikan etuja. Viimeisen presidenttikauden ajalta,
ja erikoisesti sen viimeiseltä vuodelta ovat jääneet korvaani soimaan eräät
Tamminiemen kävijöiden sanonnat: "Voittehan tehdä näinkin, mutta Tamminiemen kanta on toinen" tai "Keskustelin Ukon kanssa ja hänen kantansa
oli..." Oliko keskusteluja käyty, sitä ei kukaan pystynyt tarkentamaan.
Selvän eron Kekkosen ja Koiviston välillä näin aikaisemmin kertomani arvonimiasian käsittelytavassa. Koivisto ei kaivannut ennakkokeskusteluja,
paperissa olevat tiedot riittivät asian ratkaisemiseen.
Tasavallan presidenttinä Mauno Koivisto on keskittynyt varsinaisiin valtiosäännön edellyttämiin presidentin tehtäviin. Ulkopolitiikan hoito on hänen
päätehtävänsä ja siihen hän näyttää toimintansa painopisteen kohdistaneenkin. Presidentti Koiviston lausumista voi päätellä, että sisäpolitiikan hoito
kuuluu hallitukselle. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö presidentti
tarpeen tullen puuttuisi näidenkin asioiden kulkuun silloin, kun valtiovallan
korkeimman tason painavaa sanaa, vaikkapa terävämmässäkin muodossa,
tarvitaan. Näissä puuttumisissa eivät taka-alalla ole määrättyyn ratkaisuun
pyrkivien sisärenkaan miesten ajatukset tai pyrkimykset. Presidentti Koivisto kun ei ole pyrkinytkään tällaisen ympärillään pyörivän sisärenkaan muodostamiseen.
Yhteenvetona sanoisin, että näiden kahden Tasavallan presidentin harjoittama ulkopolitiikka kulkee samaa koko kansan hyväksymää linjaa. Siihen
liittyy olennaisena osana rauhanpolitiikka sekä hyvät, luottamukselliset suhteet suuren naapurimaamme Neuvostoliiton kanssa. Mutta sisäpolitiikan hoidosta vastaa Koiviston kaudella pääministerin johdolla toimiva hallitus toivottavasti parhaalla mahdollisella tavalla.
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