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PÄ Ä K I RJ OI TU S

THS

Eero O. Erkko – nationalisti-insinööri nuoressa tasavallassa
Niklas Jensen-Eriksen

Johdanto
Kansallismielisyys, nationalismi, on yksi Suomen ja maailman yhteiskunnalliseen kehitykseen voimakkaimmin vaikuttaneista aatesuunnista. Läntisestä Euroopasta 1800-luvulla levinnyt aate innoitti suomalaisia nostamaan suomen kielen kotimaassaan kulttuurin, talouden
ja politiikan ykköskieleksi ja sai monet vanhan ruotsinkielisen eliitinkin jäsenet vaihtamaan
kieltä ja nimeä. Aate innoitti suomalaisia tavoittelemaan ja puolustamaan maan itsenäisyyttä
ja rakentamaan siitä kukoistavan kansakunnan.1 Toisaalta nationalismi on kannustanut rakentamaan raja-aitoja ja näkemään muut kansat ulkopuolisina tai jopa vihollisina.2
Kuten monet tutkijat ovat osoittaneet, nationalismin vaikutus oli Suomessa suuri myös
talouden ja tekniikan sektoreilla.3 Tässä artikkelissa selvitetään, miten nationalismi näkyi
yhden diplomi-insinöörin urakehityksessä ja toiminnassa maailmansotien välissä. Tutkimuskohde Eero O. Erkko (1899–1969) ei ollut merkittävä yritysjohtaja, keksijä tai poliitikko,
mutta hän oli yhden maan tunnetuimman suvun edustaja. Erkko oli kiinnostava esimerkki
vastaitsenäistynyttä Suomea rakentaneesta kansallismielisestä suomenkielisestä insinöörikunnasta, jota Karl-Erik Michelsen on kutsunut ”poliittisen professioksi”4.
Eero O. Erkko oli lahjakas nuori, joka hankki itselleen hyvän koulutuksen, laajan tietomäärän ja vieläpä runsaasti käytännön kokemusta Yhdysvalloista asti. Erkko halusi monen
aate- ja ammattitoverinsa tapaan kehittää ja monipuolistaa Suomen teollisuutta sekä pönkittää oman ammattikuntansa asemaa. Hän osallistui moniin sellaisiin hankkeisiin, joita aikaisempi tutkimus on pitänyt merkkeinä kansallisen ja mahdollisimman itsenäisen talouden
rakentamisesta. Erkko oli töissä Suomen teollista pohjaa ja huoltovarmuutta vahvistaneissa
valtionyhtiöissä sekä pyrki muutenkin edistämään uusien teollisuudenalojen syntyä. Erkko
halusi myös laajentaa kotimaista insinööriosaamista ja suojella sitä sekä kotimaataan laajemminkin ulkomaisilta uhilta.5 Hänen urakehityksensä ei kuitenkaan koskaan lähtenyt nousukiitoon. Talvisodan jälkeen Erkko muutti vuosikymmeniksi vapaaehtoiseen maanpakoon.
Tässä artikkelissa tarkastellaankin, miten ja miksi hyvät eväät elämäänsä saanut Erkko ajautui
tähän ratkaisuun.
Tutkimusta helpottaa, että Eero O. Erkko jätti paljon lähteitä toiminnastaan, havainnoistaan ja ajatuksistaan. Artikkeli perustuukin pääosin hänen laajaan kirjeenvaihtoonsa,
1

Fennomaniasta yleisesti ks. esimerkiksi Herää Suomi; Liikanen 1995; Vares 2000; Aloitin tämän artikkelin
kirjoittamisen Helsingin Sanomain Säätiön rahoittaman tutkimushankkeen ”Päivälehti–Helsingin Sanomat
1889—2019” ollessa loppusuoralla. Kiitän säätiötä tuesta ja sille kuuluvan Päivälehden arkiston henkilökuntaa
ammattitaitoisesta avusta. Suuret kiitokset myös lähdeaineistoa ahkerasti ja taitavasti keränneelle projektimme tutkimusavustajalle Aila Imposelle, käsikirjoitusta kommentoineille tutkijakollegoilleni Antti Blåfieldille, Reetta Hänniselle, Markku Kuismalle ja Aleksi Mainiolle sekä osuvia parannusehdotuksia esittäneille
kahdelle anonyymille vertaisarvioitsijalle.
2

Ks. esimerkiksi Silvennoinen, Tikka & Roselius 2016; Tepora 2011.

3

Esimerkiksi Kuisma 1998; Michelsen & Kuisma 1992; Jensen-Eriksen 2015; Matala & Sahari 2017.

4

Michelsen 1999, 209.

5

Aikaisemmasta taloudellista ja teknonationalismia tarkastelevasta tutkimuksesta ks. viite 3 ja Korhonen
2018, 342–343; Nykänen 2007, 183–185.
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jota löytyy erityisesti Päivälehden arkistosta, ja suppeammin Kansallisarkistosta sekä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistosta. Lisäksi hyödynnetään erityisesti Erkon kirjallista
tuotantoa, joka sekin on laajaa.

Nuori Erkko
Eero Olavi Erkko syntyi huhtikuussa 1899 Helsingissä Päivälehden päätoimittajan Eero Erkon (1860–1927) ja tämän puolison Maissin (1872–1936) kolmantena ja viimeisenä lapsena.
Viranomaiset lakkauttivat Päivälehden kesällä 1904, mutta sen seuraajasta Helsingin Sanomista
tuli Suomen suurin lehti, ja Erkoista julkaisun pääomistajia.
Eero O. Erkko peri vanhemmiltaan aatemaailman, verkostot ja temperamentin. Erkot
olivat kansallismielisiä, mutta he kannattivat myös sananvapautta, parlamentaarista demokratiaa ja uskonvapautta.6 Eero O. Erkko oppi lisäksi jo nuorena tuntemaan Rudolf Holstin
ja Risto Rytin kaltaisia johtavia poliitikkoja, jotka vaikuttivat edistyspuolueen riveissä kuten Erkotkin. Vihollisetkin periytyivät, kuten Eero O. Erkkokin urallaan havaitsi.7 Äidiltään
Maissilta Eero oli perinyt lisäksi monia ärsyttäneen voimakkaan tahdon ja temperamentin,
jotka ilmenivät myös hänen tunnetussa veljessään, ulkoministeri ja lehdenkustantaja Eljas
Erkossa.8
Syntyperä ei automaattisesti vetänyt Eero ja Maissi Erkon lapsia lehtimaailmaan. IsäErkko ei voimavuosinaan ollut tekemässä lehdestä perheyhtiötä. Hän ei omistanut osakeenemmistöä eikä valmentanut lapsiaan seuraajikseen, vaikka näitä muuten elämässä tuki.
Vanhempi Eero oli nuorsuomalaisen liikkeen ja edistyspuolueen veteraani, ja puoluetovereidensa kanssa hän teki myös lehteä. Eeron ja Maissin vanhin poika Eljas (1895–1965)
lähti opiskelemaan lakia ja päätyi diplomaattiuralle. Keskimmäisestä pojasta Paavosta (1896–
1936) tuli agronomi ja arvostettu maatalousasiantuntija, ja nuorin Eero Olavi kouluttautui
diplomi-insinööriksi.9
Isä-Eeron terveyden heikentyessä 1920-luvulla Maissi ja hänen kolme poikaansa huolestuivat lehden tulevaisuudesta ja alkoivat suostutella vanhenevaa päätoimittajaa kutsumaan
esikoispoikansa Eljaksen seuraajakseen. Eero Erkko suostui ottamaan poikansa lehteen
apulaispäätoimittajaksi vasta hieman ennen kuolemaansa vuonna 1927. Vanhan päätoimittajan kuolema laukaisi Sanoma Oy:ssä valtataistelun Erkkojen ja edistyspuolueen johtomiesten välillä. Erkot voittivat, sillä Maissi Erkko onnistui poikiensa tuella hankkimaan perheelleen osake-enemmistön. Eero O. Erkosta tuli yksi Sanoman suuromistajista, mutta hän ja
Paavo jatkoivat työuriaan yhtiön ulkopuolella. Sanomissa ei ollut heille tilaakaan, sillä Eljas
keskitti äitinsä ja veljiensä harmiksi kaiken vallan omiin käsiinsä. Rahaa yhtiöistä ei omistajilleen juuri tullut, sillä osingot olivat maltillisia ja niillä oli lyhennettävä suurta velkaa, jonka
Erkot olivat ottaneet ostaessaan yhtiön osake-enemmistön.10 Eero O. Erkon oli tehtävä
työtä elääkseen – ja sitä hän tekikin.
6

Erkkojen aatemaailmasta ks. esimerkiksi Jensen-Eriksen, Mainio & Hänninen 2019, 27–55.

7

Eero O. Erkko James Cainille, 15.11.1941, D:1, Eero O. Erkon arkisto, Päivälehden arkisto (PA).

8

Jensen-Eriksen, Mainio & Hänninen 2019, 75–76; Eljas Erkosta ja muista suvun jäsenistä ks. myös erityisesti
Manninen & Salokangas 2009; Blåfield 2014; Jensen-Eriksen & Kuorelahti 2017; Mainio 2018; Hänninen 2019.
Helsingin Sanomien historiaa käsittelevissä kirjoissa ei ole juurikaan käsitelty Eero O. Erkon työtä sukuyhtiön
ulkopuolella.
9

Jensen-Eriksen, Mainio & Hänninen 2019, 57–75.

10

Jensen-Eriksen, Mainio & Hänninen 2019, 73–76; Jensen-Eriksen & Kuorelahti 2017, 140–147.
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Erkon vanhin ja suurin rakkaus oli kemia, jonka hän valitsi elämänurakseen ja josta
hän pyrki oppimaan kaiken minkä ihminen voi. Erkkoa kiinnosti kemian lisäksi moninaiset
muut tieteen-, kulttuurin ja käytännön alat. Hän julkaisi kirja-arvosteluja, matkakertomuksia, kaunokirjallisia tekstejä ja kansanomaisia kuvauksia tieteen edistymisestä sekä seurasi ja
kommentoi Suomen, Yhdysvaltain ja maailman politiikkaa. Radiotekniikkaan hän perehtyi
niin hyvin, että pystyi kirjoittamaan aiheesta kymmenittäin juttuja Helsingin Sanomiin.
Erkko olikin poikkeuksellisen kirjallinen insinööri. ”Teknikoillemme, tai ainakin suurimmalle osalle heistä, on vielä kaikki julkinen esiintyminen, sekä suullinen että kirjallinen,
varsin vastenmielistä”, tekniikan alan asiantuntijoiden heikosta asemasta huolestunut professori Bernhard Wuolle valitti keväällä 1926.11 Eero O. Erkko kirjoitti sen sijaan läpi elämänsä intohimoisesti. Hänen kynästään syntyi esimerkiksi sarja yksityiskohtaisia päivä- ja
leikekirjoja vuosien 1917–1918 poliittisista ja sotatapahtumista,12 runsaasti kirjeenvaihtoa,
tutkimusraportteja, esitelmiä, kirjoitelmia ammattilehtiin sekä kasoittain artikkeleita Helsingin
Sanomiin.

Nuori insinööri
Eero O. Erkko kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta vuonna 1918
ja suoritti diplomitutkinnon Teknillisen korkeakoulun kemian osastolta lokakuussa 1922.13
Valmistumista edeltävänä kesänä hän aprikoi monelle nuorelle tuttua kysymystä: ”Jatkaako
opintoja vaiko ei?”14 Olisiko paras jäädä akateemiseen maailmaan vai hakeutua teollisuuden
palvelukseen?
Erkko oli tutkijaluonne: hän halusi perehtyä syvällisesti asioihin, oppia uutta ja etsiä
ratkaisuja. Tutkimusta oli kuitenkin vaikea tehdä ammattimaisesti. Tekniikan alalla oli vain
kourallinen akateemisia tutkijoita. Osaan heistä Erkko oli tutustunut opintojensa aikana.
Näihin lukeutuivat vähitellen legendaarisen maineen saavuttanut kemisti Gustaf Komppa
sekä ensimmäisenä tohtorin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa suorittanut Sulo Viljo
Hintikka,15 joka ohjasi Erkon diplomityötä.16
Kemian lisäksi opettajat saattoivat tartuttaa Erkkoon kansallista teknologiapoliittista
ajattelua. Komppa puuhasi Suomeen uutta teknillistä tutkimuslaitosta, ja tukea tuloksettomaksi jääneelle hankkeelle oli antanut Hintikka: ”Huomautettakoon vain, että maassamme
täytyisi uhrata runsaasti varoja tieteellisteknillisen tutkimustyön hyväksi, ja varsinkin sellaisen, jolla on merkitystä itsenäisyytemme varmentamiseksi.”17

11

Michelsen 1999, 248; Wuolle käytti termiä teknikko selvästi tässä yhteydessä yleisnimenä tekniikan alan
ammattilaisista. Vrt. Kaataja 2019, 68.
12

Nähtyä ja kuultua II–IV. 1917–1918, A:1, Eero O. Erkon arkisto, PA.

13

Erkko, Eero Olavi n:o 1293, 31.10.1922, Tutkintotodistusten kaksoiskappaleet, Aalto-yliopiston arkisto. Erkko
suoritti diplomitutkinnon, mutta hän kutsui maailmansotien välillä itseään yleensä vain insinööriksi. Tekniikan alan tittelit eivät vielä olleet vakiintuneet. Ks. tarkemmin Nykänen 2015.
14

Eero O. Erkko Paavo Erkolle 20.7.1922, Ca:1, Paavo Erkon arkisto, PA.

15

Nykänen 2007, 122–123; Erkko, Eero Olavi n:o 1293, 31.10.1922, Tutkintotodistusten kaksoiskappaleet, Aaltoyliopiston arkisto.
16

Erkko 1924, 580.

17

Nykänen 2007, 187.
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Erkko oli huomannut akateemiseen uraan liittyvät ongelmat. Kun Suomen Gummitehtaalla Nokialla oli kesällä 1922 auki ”erinomainen paikka”, jonka hakijoilta ei vaadittu muuta
kuin tutkintotodistus, Erkko mietti hakemista. ”Nykyaika alkaa jo olla sellainen, että leipäkysymys ratkaisee ja huolimatta tuosta rakkaaksi käyneestä laboratoriosta, jätän sen silloin
sittenkin!”18
Erkko jäi kuitenkin Teknilliseen korkeakouluun ja työskenteli siellä kemian assistenttina.19 Orgaanisen kemian teknologian professori Hintikan kannustuksella ja ohjauksella Erkko teki myös typpihappoa koskevia tutkimuksia, jotka olivat jatkoa hänen diplomityölleen.
Samalla hän alkoi etsiä ”leipää” korkeakoulun ulkopuolelta. Sellaista löytyi vuoden 1924
alussa Philadelphiasta Yhdysvalloista.
Lähtö Yhdysvaltoihin ei ollut hyppy tuntemattomaan. Erkot olivat asuneet New
Yorkissa maanpaossa Eeron ollessa lapsi, ja Philadelphiassa asui Eeron eno John Holländer
perheineen. Suomalaisinsinööri oppi nopeasti, ”etteivät paistetut varpuset täälläkään ilmassa
lentele”, mutta tuskaisan työnhakuprosessin jälkeen hän löysi itselleen ”testing engineerin”
paikan Atlantic Refining Companyn jättimäiseltä öljynjalostamolta. Erkko kuului kuuden
testausinsinöörin ryhmään, jota kierrätettiin eri puolilla tutkimassa osastojen toimintaa ja
kannattavuutta. ”Voit käsittää, että tuossa oppii”, Eero kertoi Paavo-veljelleen. Työtovereitaan Eero ei kuitenkaan oppinut arvostamaan. He olivat ”hyvin mukavia poikia, mutta
kuten amerikkalaiset yleensä äärettömän köyhiä sisäisesti, heillä on intelligenssiä, mutta se
on tuon epätoivoisen köyhän koululaitoksen lopullisesti kuivattama”.20 Vaarallistakin työ oli:
”Täällä ei koskaan tiedä milloin palaa poroksi tai lentää ilmaan”. Jalostamolla oli usein pieniä
tai suuria tulipaloja. ”Please – elä kerro Äidille tästä, sillä silloin kai minun täytyy ottaa ero”,
Paavo sai ohjeeksi.21
Atlantic Refining Companyn suuressa jalostamokompleksissa Erkosta kehittyi monen
kemianteollisuuden sektorin osaaja – erityisesti siksi, että hän teki työnsä tarkoin ja omaa
aikaansa säästämättä. Erkko laati oppimastaan muistioita, osti ja luki kirjoja ja keräsi ”tietoja
kaikilta eri tahoilta”. Samalla hän loi kaihoisia katseita ”suurenmoisten” yhdysvaltalaisten
tutkimuslaboratorioiden suuntaan. Niihin oli vain valitettavan vaikea päästä töihin.22
Erkko ei aikonut jäädä Philadelphiaan loppuelämäkseen. Palkka ei ollut kovin kummoinen, ja Erkko uskoi, että Yhdysvalloissa pääsi eteenpäin urallaan vain suhteilla. Kulmikasluonteinen ja muita helposti moittiva suomalaisinsinööri ei sellaisia helposti luonut. Erkko
mietiskeli kaikenlaisia vaihtoehtoja, kuten hakeutumista kemianjätti du Pontin palvelukseen
tai lähtöä laivalla Kaliforniaan, mutta päätyi lopulta palaamaan syyskuussa 1925 kotimaahansa.23
Suomessa Erkko päätti hetken epäröityään palata alma materiinsa. Teknillisen korkeakoulun ylityöllistetty professori S. V. Hintikka oli kuollut yllättäen maaliskuussa 1925 vain
40-vuotiaana,24 mutta Erkko sai onnekseen tuekseen toisen entisen opettajansa Gustaf
Kompan. Kaksikko sopi, että Erkko alkaisi apurahojen turvin tutkia tervan hydrausta moot18

Eero O. Erkko Paavo Erkolle 20.7.1922, Ca:1, Paavo Erkon arkisto, PA.

19

Suomen Teknillinen Korkeakoulu. Luettelo syyslukukaudella 1923, 9.

20

Eero O. Erkko Paavo Erkolle 18.2.1924, Ca:1, Paavo Erkon arkisto, PA.

21

Eero O. Erkko Paavo Erkolle 8.4.1924, Ca:1, Paavo Erkon arkisto, PA.

22

Eero O. Erkko Paavo Erkolle 7.6.1924, Ca:1, Paavo Erkon arkisto, PA.

23

Eero O. Erkko Paavo Erkolle 7.6.1924, 19.9.1924, 21.11.1924, 11.2.1925, Ca:1, Paavo Erkon arkisto; Eero O. Erkko
Eljas Erkolle 8.8.1925, 19.9.1925, Ba:2, Eljas Erkon yksityisarkisto, PA.
24

Wuolle 1949, 425; Nykänen 2007, 122–123.
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toripolttoaineeksi. Perusteellisella diplomi-insinöörillä oli tarvittavista menetelmistä ”täydelliset muistiinpanot Ameriikasta ja piirustukset”.25 Väitöskirjan kirjoittaminen oli harkinnassa.26 Sitä Erkko ei tehnyt, mutta kylläkin kahden vuoden ajan tutkimuksia apurahojen turvin.
Tervaa kuivatislattiin erilaisista orgaanisista aineista, mutta Komppa apulaisineen keskittyi
lopulta Suomessa helposti löytyvään turpeeseen. Alfred Kordelinin säätiön tukema turvebensiinilaboratorio oli pienimuotoinen tulos Kompan yllä mainituista suuremmista suunnitelmista perustaa Suomeen uusi tutkimuslaitos. Suuren luokan turvebensiinituotantoa ei
koskaan aloitettu, mutta Kompan ja Erkon hanke jäi silti Suomen kemiantutkimuksen historiaan.27
Yhdysvaltain oppeja omaksunut nuori ja lupaava insinööri vedettiin mukaan muihinkin
kansallisiin kehitysprojekteihin. Moni taho puuhasi Suomeen typpitehdasta, joka palvelisi
sekä maataloutta että puolustuslaitosta ja hyödyntäisi kotimaisia malmi- ja vesivoimavaroja.
Asiaa mietiskeli esimerkiksi vuosina 1925–1927 valtioneuvoston asettama ja Maataloustuottajain Keskusliiton puheenjohtajan Juho Jänneksen vetämä komitea.28
Jännes kollegoineen halusi kuulla, mitä Erkko oli alasta Yhdysvalloissa oppinut. Ilmeisesti tiedot ja mies vakuuttivat, sillä Jännes antoi hänelle pieniä selvitystehtäviä. Erkkoon
kiinnittivät huomionsa myös liikemiehet ja yritysjohtajat, kuten monella alalla vaikuttanut
vuorineuvos Wäinö Tammenoksa. Hän oli Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaiden
johtokunnan puheenjohtaja, ja tämä liikelaitos oli yksi niistä, joita Jänneksen komitea piti
sopivana kandidaattina typpitehtaan rakentajaksi. Nuori insinööri Erkko näyttää pitäneen
vuorineuvoksen huomiota imartelevana, eikä ihme: Tammenoksa oli merkittävä yritysjohtaja, joka jäi historiaan sekä mehu- ja makeisyritys Chymoksen perustajana että kemianteollisuuden uranuurtajana. Pisimpään vuorineuvos johti Finska Elektrokemiska Ab -yhtiöitä, ja
Erkko kuvasikin Tammenoksaa veljelleen Eljakselle kirjeessään ”meidän maamme elektrokemiallisen teollisuuden isäksi”. Enempää taitava vuorineuvos kuin valtiolliset komiteatkaan
eivät kuitenkaan saaneet 1920-luvulla Suomeen aikaan typpitehdasta. Sellaisia nousi maailmalle yhä enemmän, mikä lisäsi tarjontaa ja laski hintoja. Kansainvälinen kartelli ja siihen
kuulunut saksalaisjätti IG Farben vaikeuttivat lisäksi parhaansa mukaan kilpailijoiden tuloa
markkinoille. Erkkokin päätteli, että ollakseen kannattava Suomeen rakennettavan tehtaan
tuli olla vuosituotannollaan ainakin 10 000 tonnia, eli enemmän kuin kotimaan kulutus, ja
kytkeytyä muuhun kemianteollisuuteen.29
Typpitehdashanke olisi käynnistyessään voinut tarjota Erkollekin töitä. Hän oli joka tapauksessa vähitellen siirtymässä Teknillisestä korkeakoulusta liike-elämään. Akateeminen
maailma tarjosi epävarmempaa leipää, eikä se välttämättä ollut muutenkaan Erkolle paras
paikka. Hän ei ollut kiinnostunut tieteestä sen itsensä vuoksi, vaan tieteen punoutumisesta
käytännön asioihin. ”Mutta hitto vie, mitä on tiede, ellei se palvele elävää elämää jossain
muodossa. Irrallisena se on armotonta tuhlausta, joka ei tuota mitään.” Näin Erkko tuhah-

25

Eero O. Erkko Eljas Erkolle 26.10.1925, Ba:2, Eljas Erkon yksityisarkisto, PA.

26

Eero O. Erkko Eljas Erkolle 2.4.1926, Ba2, Eljas Erkon yksityisarkisto, PA.

27

Eero O. Erkko Eljas Erkolle 24.4.1926, Ba2, Eljas Erkon yksityisarkisto, PA; Nykänen 2007, 187; Nykänen 2003,
50–52; Nykänen 1999, 142–143.
28

Ahtokari 1969, 14–23.

29

Eero O. Erkko Eljas Erkolle 14.11.1925, Ba:2, Eljas Erkon yksityisarkisto, PA; Erkko 1931; Kuisma 1998, 431;
Schröter 2012, 149–152.
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teli veljelleen Eljakselle helmikuussa 1926.30 Tutkimustyötkään eivät edenneet hyvin, ja välit
”professorin kanssa eivät suinkaan ole parhaat juuri tästä syystä”.31
Teknillisen korkeakoulun kasvatit lähtivät yleensä valtion, kuntien tai yritysmaailman
palvelukseen.32 Liike-elämään päätyi Erkkokin. Suomalaisten teollisuusinsinöörien työtilanne oli kuitenkin heikko 1920-luvulla. Pääsyynä oli kotimaisen elinkeinoelämän heikkous ja
yksipuolisuus,33 mutta Erkon syyttävä sormi osoitti kohti ulkomaisia vihollisia.

Nuori nationalisti
Parikymppinen Eero O. Erkko oli 1920-luvun nousevan, kasvavan ja kansallismielisen suomalaisen insinööriprofession jäsen. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Suomessa oli työskennellyt runsaasti ulkomaisia tekniikan ammattilaisia,34 joiden vahva asema oli ärsyttänyt
suomalaisinsinöörejä. Saksalaiset, ruotsalaiset, englantilaiset ja muut ulkomaiset osaajat
veivät kotimaisten kriitikoiden mukaan parhaat paikat, nauttivat suurinta arvonantoa ja hidastivat suomalaisten urakehitystä. Maailmansodan sytyttyä monet ulkomaalaiset poistuivat
maasta, ja heidän paikkansa siirtyivät suomalaisten haltuun. 1920- ja 1930-luvulla ulkomaalaisia työskenteli Suomessa paljon aikaisempaa vähemmän – mutta silti heidän kotimaisten
kollegoidensa mielestä liikaa. Valtiovallan ja teollisuuden väitettiin suosivan edelleen ulkomaisia osaajia, vaikka todellisuudessa kotimaisten insinöörien asema vahvistui nopeasti.35
Eero O. Erkko oli yksi kriitikoista. Hän arvosteli ulkomaalaisia työpaikoillaan, kirjeenvaihdossaan ja osin omistamansa Helsingin Sanomien sivuilla. Erkon mielestä oli erityisen tuomittavaa, että vaikeina aikoina annetaan töitä ulkomaalaisille. Philadelphiaankin kantautui
kotimaasta tietoja, ”että saksalaiset valloittavat siellä alaa”. ”Kyllä se tunnetaan teknillisissä
piireissä varsin hyvin, mitä saksalainen mies on. Ja kyllä sen saavat aikoinaan tuntea kaikki ne
suuret isänmaattomat herratkin siellä kotona, jotka heitä ovat importeeranneet.”36
1930-luvun laman aikana Helsingin Sanomien lukijat saivat lukea, miten ulkomaiset puijasivat suomalaisia. Erkko kirjoitti Antero-nimimerkillä ”Tapasimme tuonnoin” -palstaa, jossa valaisi erilaisia yhteiskunnallisia asioita kuvitteellisten tai väritettyjen tapaamisten kautta.
Kesäkuussa 1931 ”Antero” kertoi tavanneensa kouluttamattoman ruotsalaisen monttöörin,
joka naureskellen ja pilkallisesti kertoi, miten oli huijannut itselleen teknillisen johtajan paikan Suomesta valtion omistamasta tehtaasta. ”Eikä liene ollut ainoakaan tapaus laatuaan”,
”Antero” paheksui ja muistutti suomalaisten insinöörien saaneen yhtä hyvän tai paremmankin koulutuksen kuin ”joku merentakainen pökkelö”.37
Erkon ajattelussa oli myös protektionistisia piirteitä. Hän halusi esimerkiksi 1920-luvun
loppupuolella suojella tarkoin seuraamaansa suomalaista radioteollisuutta halpojen (ja
mielestään heikkolaatuisten) saksalaistuotteiden kilpailulta 30–45 prosentin tullilla. Monet
30

Eero O. Erkko Eljas Erkolle 5.2.1926, Ba2, Eljas Erkon yksityisarkisto, PA.

31

Eero O. Erkko Elina Sjöstedtille 3.2.1927, D:1, Eero O. Erkon arkisto, PA.

32

Michelsen 1999, 257.

33

Michelsen 1999 247.
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Ks. esimerkiksi Jensen-Eriksen 2006; Michelsen 1999, 166–169.

35

Kaataja 2019, 31–33; Michelsen 1999, 227–228, 240–241, 247.
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Eero O. Erkko Eljas Erkolle 26.2.1925, Ba:2, Eljas Erkon yksityisarkisto, PA.
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Antero, ”Tapasimme tuonnoin”, HS, 3.6.1931, s. 6.
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maat suojelivat jo omaa tuotantoaan. Eero O. Erkko sai kantansa esille Helsingin Sanomissa
Radiomietteitä-palstallaan, mutta liberaali lehti ei suostunut muuten liputtamaan tullien puolesta. Päätoimittaja W. W. Tuomioja, isä-Erkon vanha työtoveri, totesi, että ”se olisi vastoin
lehtemme yleisiä periaatteita”. Lehti vieläpä julkaisi vastakirjoituksen nimimerkiltä ”Vanha
radiomies”, joka halusi jatkaa vapaata kilpailua ja jonka mielestä Suomessa ei edes ollut
kunnon radioteollisuutta vaan ainoastaan yksittäisiä pieniä liikkeitä. Eero O. Erkko ei luovuttanut, vaan intti vielä asiasta veljelleen: ”Voi olla niin, mutta on otettava huomioon, että
maassamme elättää itsensä nykyään sadat henkilöt juuri radioteollisuudella ja niille on turvattava tämäkin elannonhaara.”38
Tilaisuuksia kiivailuun kotimaisen tuotannon puolesta tuli myöhemminkin. Kun ruotsinkielisessä Mercator-talouslehdessä ilmestyi joulukuussa 1930 typpitehdashankkeeseen
epäilevästi suhtautuva kirjoitus,39 Erkko otaksui heti ”että asiassa ovat saksalaisen trustin
miehet takana”.40 Hän haukkui Helsingin Sanomissa kovin sanoin Mercatorin artikkelin ja syytti
sen ”sepustajaa” ulkomaalaisten osaamisen ja etujen palvonnasta.41
IG Farben ei pitänyt suomalaisten tehdashankkeesta, ja ainakin 1930-luvun lopulla se
yritti keinoja kaihtamatta saada suomalaiset luopumaan typpitehdashankkeestaan.42 Erkolla
ei kuitenkaan ollut todisteita siitä, että IG Farben oli todella artikkelin takana. Tuohtunut
insinööri ei edes tuntenut kirjoittajaa.43 Mercatorin artikkelin kirjoittanut helsinkiläinen kemisti pahoitti ymmärrettävästi mielensä haukuista ja vakuutti, että hänellä ei ole yhteyttä
saksalaisyritykseen tai sen liittolaiseen Norsk Hydroon. Mercatorin toimitus puolusti itseään
kovasanaisemmin, 44 mikä oli Erkon mielestä ”hävytön hyökkäys”, jossa ”jonkunlaista arvovaltaa omaava lehti käsittelee toimituksen kynää kuin joku katulehti”. Erkon mukaan ”luulisi
sentään heidänkin tietävän, että olen paremmin näistä seikoista perillä kuin kukaan muu
tässä maassa”.45 Erkko ei muistanut, että metsä saattaa vastata niin kuin sinne huutaa ja että
typpitehdashankkeella oli kotimaisiakin epäilijöitä.
Erkolla riitti energiaa taistella todellisia tai kuviteltuja ulkomaisia vihollisia vastaan, mutta kiivaimmat taistelunsa hän kävi suomalaisten valtionyritysten johtajia vastaan.

Erkko ja taistelu valtionyrityksistä
Vastaitsenäistyneessä Suomessa käytiin kiivasta kamppailua valtion yritystoiminnasta. Oliko
se ylipäätään tarpeellista, vai olisiko liikkeenharjoitus syytä jättää yksityisten haltuun? Oliko
valtion yritystoimintaa syytä laajentaa tai supistaa? Hoidettiinko yrityksiä riittävän hyvin?
Miten ne pitäisi organisoida? Näihin taisteluihin nuori insinööri Eero O. Erkko heittäytyi
38

E.O.E., ”Radiomietteitä”, HS, 12.12.1927, s. 5; Vanha radiomies, ”Radiovastaanottajienko tuontitullia koroitettava?”, HS, 19.12.1927, s. 6; Eero O. Erkko Eljas Erkolle 3.10.1928 (lainaukset), Ba2, Eljas Erkon yksityisarkisto,
PA.
39

Gunnar Aspelin, ”Miljoner ur luften”, Mercator, 50/1930, 1382–1384.

40

Eero O. Erkko Eljas Erkolle 25.1.1931, Ba:2, Eljas Erkon yksityisarkisto, PA.

41

Eero O. Erkko, ”Kotimainen yritteliäisyyskö tuomittava?”, HS, 28.1.1931, s.9.

42

Schröter 1988, 439–440.
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Eero O. Erkko Eljas Erkolle 25.1.1931, Ba:2, Eljas Erkon yksityisarkisto, PA.

44

Gunnar Aspelin, ”Frågan om kväveindustri” ja sen perässä oleva toimituksen kommentti, Mercator, 6/1931,
147–148.
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Eero O. Erkko Eljas Erkolle 10.2.1931, Ba:2, Eljas Erkon yksityisarkisto, PA.
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innolla mukaan teollisuusyritysten sisällä ja sanomalehtien palstoilla 1920- ja 1930-luvulla.
Tässäkin kamppailuissa auttoi, että oli Helsingin Sanomien omistajaperheen jäsen.
Valtion yritystoimintaa kannatettiin erityisesti politiikan keskikentällä ja vasemmistossa.
Oikeisto taas pääosin vastusti sitä, mutta siltäkin puolelta löytyi kannattajia, jos hanketta
voitiin perustella kansallisella turvallisuudella. Suomen luonnonvarat ja tärkeät teollisuudenalat oli pidettävä kotimaisissa käsissä, ja tämä onnistui monissa tapauksissa perustamalla
valtionyrityksiä tai hankkimalla ulkomaisessa omistuksessa olevia yhtiöitä nuoren tasavallan haltuun. Näillä perustein vanhasuomalaisen ja kokoomuslaisen J. K. Paasikiven johtama senaatti osti norjalaisomistuksessa olleet puunjalostusteollisuusyritykset W. Gutzeitin ja
Tornatorin vuonna 1918. Pelkona oli, että yhtiöt joutuisivat muuten Saksan tai Britannian
haltuun. Imatrankoskea olivat ennen sotaa havitelleet ulkomaiset sijoittajat, mutta valtio perusti niitä valjastamaan Imatran Voima -nimisen yhtiön. Outokummun kaivos siirtyi myös
valtion haltuun.46
Pääomaköyhässä Suomessa yksityisiä investointivaroja oli ylipäätään niukasti eivätkä ne
useinkaan suuntautuneet syrjäisimmille Pohjois- tai Itä-Suomen alueille. Siksi valtio perusti
pohjoiseen esimerkiksi Veitsiluodon sahan ja loi perustan samaa nimeä kantaneelle pitkäaikaiselle metsäteollisuusyhtiölle. Veronmaksajien varoja sijoitettiin myös uusien teollisuuden
alojen perustamiseen, ja näin syntyivät esimerkiksi Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaatti
tehtaat, joiden päätehtävänä oli tuottaa Suomen maatalouden tarvitsemia lannoitteita ja
auttaa kohottamaan elintarvikeomavaraisuutta. Maailmansodan aikainen ja jälkeinen nälkä
oli Suomessa tuoreessa muistissa. Kun sosiaalidemokraattinen kansanedustaja Wäinö Wuolijoki jätti keväällä 1919 eduskunnalle aloitteen lannoitetehtaiden perustamisesta, hän totesi
että ”peltoala ei ole liian pieni, mutta sadot ovat suorastaan hämmästyttävän huonot. Tähän
taas on suurimpana syynä ennen kaikkea liian vähäinen keinotekoisten lannoitusaineiden
käyttö”. Uusi yhtiö palveli myös maanpuolustusta, mikä selittää sen varhaisten aikojen historiateoksen nimen: ”Leipää ja ruutia”.47 Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaiden vaikea nimi
lyhennettiin 1960-luvun alussa pelkäksi Rikkihappo Oy:ksi, ja 1970-luvulta lähtien yritys on
tunnettu Kemirana.
Osa oikean laidan suomalaispoliitikoista ja monet yksityisen liike-elämän edustajat kokivat jo 1920-luvulla, että valtio oli mennyt liian pitkälle. Se supisti yksityisten yritysten toiminta-alaa ja kilpaili niiden kanssa paksumman lompakkonsa tuella. Jotkut tarkkailijoista
olivat taloudellisen liberalismin hengessä vakuuttuneita, että valtion yritystoiminta oli lähtö
kohtaisesti tehottomampaa ja tuhlailevampaa kuin yksityinen liikkeenharjoitus. Väitteiden
tueksi oli helppo löytää todisteita, sillä uusien tehtaiden toiminta oli osin sekasortoista. Niitä
ei ollut järjestetty osakeyhtiöiksi, vaan ne olivat valtion budjetin piirissä olevia liikelaitoksia.
Investoinnit ja muut päätökset olivat riippuvaisia eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksistä, mikä teki liiketoiminnasta kankeaa ja helposti poliittisten taistelujen kohteen.48
Valtionyritysten toimitusjohtajien asema vahvistui. Enso-Gutzeitin V. A. Kotilaisen ja
Outokummun Eero Mäkisen kaltaisten mahtimiesten käsiin kasaantui runsaasti valtaa. Valtion yritystoiminnasta hyötyivät myös suomenkieliset insinöörit ja muut ammattilaiset, jotka
46

Puumalainen 1976, 28–36; Kuisma 2016, erityisesti luvut 1 ja 3; ”Valtion superfosfaattitehtat”, Aamulehti,
29.4.1931, s.2; ”Valtion teollisuuslaitokset”, Laatokka, 2.4.1931, s.1.
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Seppälä 1995, 37, 41 (Wuolijoki-lainaus).
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Puumalainen 1976, 37; Ahonen 1987, 205–206, 338; Kuisma 2016, 176–178.
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olivat kokeneet jääneensä sivurooliin ruotsinkielisten liikesukujen hallitsemissa yksityisissä
suuryrityksissä. Valtionyrityksissä tilanne oli toinen: niistä tuli eräänlaisia fennomaanisia projekteja, jotka tarjosivat etenemismahdollisuuksia suomenkielisille insinööreille ja virkailijoille.49 Eero O. Erkko, fennomaanisen liikkeen nuorsuomalaisen haaran johtohahmon Eero
Erkon taitava poika, oli yksi hyötyjistä.
Eero O. Erkko ei vastustanut valtion yritystoimintaa, vaan näki valtion uudet tehtaat
kansallisina hankkeina. Pääomaköyhässä maassa yksityistä rahaa ei riittänyt kansantaloudellisesti tärkeisiin kohteisiin, joten valtiolla oli ollut hyvä syy lähteä talouselämään.50 Valtion
yrityksiä piti kuitenkin johtaa ammattitaitoisesti ja kansakunnan rahoja tuhlailematta, sillä
”valtio = itsekukin”. Tällä Erkko tarkoitti, että menetykset ja tyhmyydet maksettiin yhteisestä pussista.51
28-vuotias insinööri palkattiin vuonna 1927 rakenteilla olleen valtion rikkihappotehtaan
tutkimuslaboratorion hoitajaksi Lappeenrantaan. Työn saamista saattoi auttaa Erkon aikaisempi rooli typpitehdashankkeissa, sillä niistä innostunut Wäinö Tammenoksa oli Valtion
Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaiden johtokunnan puheenjohtaja.52
Erkko pääsi uudessa työpaikassaan tekemään arvostamaansa käytännönläheistä tutkimusta sekä osallistumaan uuden teollisuudenalan rakentamiseen ja vieläpä kansallismielisen
yrityksen parissa. Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaiden korkeimpia johtajia on tutkimuskirjallisuudessa kutsuttu ”täysiverisiksi fennomaaneiksi”.53 Sellainen oli Erkkokin, mutta hän
ei silti ollut tyytyväinen. Moni asia oli hänen mielestään pielessä.
Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaita veti joukko ”Bakun insinöörejä”, jotka olivat toimineet ennen Suomen itsenäistymistä Kaukasian suurilla öljykentillä ruotsalaista alkuperää
olevien Nobel-yhtiöiden palveluksessa. Joukkoon kuuluivat tehtaiden toimitusjohtaja Felix
Hedman, johtokunnan jäsen Einar Kahelin ja Lappeenrannan tehtaan teknillinen johtaja
Mikael af Forselles.54 Kansallismielinen Erkko haukkui kirjeenvaihdossaan heitä ”entisiksi
ryssiksi” ja paheksui autoritääristä ”venäläistä komentoa”.55 Insinööri koki, että häntä kohdeltiin ”kuin koiraa”, vaikka teki mielestään hyvää työtä laboratoriossaan.56
Nuoren insinöörin silmissä Venäjä-linkki oli rasite tai ainakin kätevä lyömäase. Samaan
tapaan osa Suomessa ja Saksassa koulutetuista upseereista vieroksui keisarikuntaa palvelleita
”ryssänupseereita”, joita myös oli nuoren tasavallan palveluksessa. Erkon inhoaman kolmikon ”venäläisyys” oli rajallista: Hedman oli syntynyt Kajaanissa ja Kahelin Paraisilla. Af
Forselles oli syntynyt Pietarissa, mutta suomalaisen upseeri-isän ja liettualaista syntyperää
olleen äidin lapsena. Kaikki kolme olivat opiskelleet Suomessa ja työskennelleet vuosia sen
liike-elämässä.57 Erkon silmissä he eivät silti saaneet armoa.
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50
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Nuori kansallismielinen insinööri vierasti johtajiston taustaa, mutta se ei ollut ainoa syy
kritiikkiin. Taustalla oli myös sukupolvien välistä vastakkainasettelua, johtajiston todellisia
kovia otteita ja taloudellisia epäkohtia. Veljelleen Eljakselle Eero kertoi Lappeenrannan korkeamman henkilökunnan jakaantuneen käytännössä kahteen leiriin: vanhempiin johtajiin
ja nuorempiin kriitikoihin.58 Johtajat olivat voitolla, sillä ”Bakun insinöörit” eivät sietäneet
vastalauseita. Kun laitoksen kaupallinen johtaja ja johtokunnan sihteeri riitautui pian nimittämisensä jälkeen Hedmanin ja Kahelinin kanssa, nämä lakkauttivat hänen vakanssinsa
kokonaan. Virallisesti kyse oli säästötoimenpiteestä, mutta tehtävä perustettiin nopeasti uudestaan, ja siihen palkattiin eri henkilö. Hänkin ajautui parissa vuodessa kiivaaseen riitaan
johtokaksikon kanssa ja sai lähteä. Molemmat erotetut henkilöt syyttivät tehtaiden johtoa
monenlaista taloudellisista laiminlyönneistä ja virheistä. Tehtaita valvova maatalousministeriö asettui kiistassa pääosin johtajien puolelle, mutta esitti heitä kohtaan pienimuotoista kritiikkiä. Valtiontilintarkastajat puolestaan esittivät ”varsin vakavia” ja ”painavia” muistutuksia huonosta talouden- ja kirjanpidosta. Tilintarkastajat huomauttivat myös puutteellisesta
säästäväisyydestä ja epäjohdonmukaisista hallintopäätöksistä jollaisena tilintarkastajat pitivät
kaupallisen johtajan vakanssin lakkauttamista ja perustamista heti sen jälkeen uudestaan.59
Eero O. Erkon kiukku kasvoi vähitellen. Kun Lappeenrannassa paljastui suuri kavallus
syksyllä 1929, insinööri heittäytyi täysillä mukaan taisteluun. Hän keräsi tietoja epäkohdista
ja kertoi niistä veljelleen Eljakselle ja valtion ”reviisoreille”.60 Kavallukseen syyllinen ei kuulunut Erkon inhoamaan johtokolmikkoon, mutta insinööri epäili Hedmanin kollegoineen
yrittäneen painaa tapahtuneen villaisella. Niin he ilmeisesti olivatkin yrittäneet tehdä. Syyllinen oli tunnustanut tekonsa ja kertoi joutuneensa rahapulaan taattuaan ystäviensä vekseleitä. Tehtaan johto kohteli kavaltajaa melko hienovaraisesti: hän menetti työnsä, mutta sai
tilaisuuden maksaa ottamansa rahat takaisin, minkä hän sukulaistensa avulla tekikin. Syyllinen sai jopa jäädä asumaan tehtaan asuntoon muutamaksi kuukaudeksi, jotta skandaalilta
vältyttäisiin. Sitä tehtaan johto lieneekin pelännyt, vaikka se perusteli lempeyttään syyllisen
maineella: ”Tietääksemme hän ei juo eikä pelaa eikä ole mikään naisihailijakaan, hänen ainoat kärpäsensä ovat olleet hyönteis- ja merkkikokoelmat.”61
Skandaali syntyi silti, sillä kavalluksen ja sen epäillyn salailun nostivat esille sekä valtion
tilintarkastajat että Helsingin Sanomat. ”Kavalluksia yritetty salata tehtaiden johtokunnalta?”
Helsingin Sanomat kysyi uutisensa alaotsikossa tammikuussa 1930. Toimitusjohtaja Felix Hedman ja johtokunnan (viralliselta nimeltään toimikunta) puheenjohtaja Wäinö Tammenoksa
olivat kertoneet tapahtuneesta johtokunnan rivijäsenille vasta kun näiden korviin oli kantautunut huhuja tapahtuneesta ”sivultapäin”.62 ”Ei voi välttää sitä vaikutusta, että tässä asiassa
on puheenaolevien tehtaitten johtajan ja toimikunnan puheenjohtajan taholta osoitettu melkoista leväperäisyyttä”, Helsingin Sanomat totesi helmikuun alussa kritisoituaan jälleen kaksikkoa salailusta ja kavaltajan liian helläkätisestä kohtelusta.63
Helsingin Sanomien kanssa samaan edistyspuoluelaiseen aateperheeseen kuulunut Turun
Sanomat hyökkäsi huhtikuussa 1930 Hedmania vastaan Erkon suvun lehteä voimakkaammin
58
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ja uusin tiedoin. Turkulaislehti kritisoi Felix Hedmania kavaltajan helläkätisestä kohtelusta,
mutta lehdellä oli muutakin kerrottavaa: Tehtaan voitollinen tilinpäätös ”oli tehty melkoiselta osalta mielikuvituksen varassa”, ja todellisuudessa laitos tuotti tappioita. ”Onko tehtaan
johto oikeissa käsissä?”, lehti kysyi uutisensa alaotsikossa ja antoi ymmärtää ettei todellakaan.64 Helsingin Sanomat referoi heti seuraavana päivänä laajasti Turun Sanomien uutista.65
Hedman suuttui ja paheksui Suomen Tietotoimistolle (STT) kavallusasian vetämistä jälleen esiin. Muut Turun Sanomien väitteet olivat Hedmanin mukaan ”osaksi törkeästi vastoin
totuutta olevia, osaksi henkilökohtaisia parjaustarkoituksessa tehtyjä”.66 Hedman epäili turkulaislehden lähteeksi tehtaansa nuorta insinööriä Eero O. Erkkoa. ”H. yritti panna minut
koville Turun Sanomain kirjoituksesta ja kutsui minut huoneeseen ja pani oven visusti kiinni
taakseni.” Hedman kysyi, mitä Erkko tiesi asiasta, mutta insinööri kehotti tätä vain kääntymään lehden puoleen.67
Hedman saattoi olla oikeassa epäillessään Erkkoa vuotajaksi. Tämä oli jo pitempään
kertonut työnantajastaan epäedullisia tietoja, huhuja ja väitteitä päätoimittajaveljelleen Helsinkiin. Eikä vuotaminen Turun Sanomillekaan ollut Erkon mielestä väärin. Kun Eljas Erkko
ei ollut suostunut ”paljastamaan” insinööriveljensä havaitsemia muita epäkohtia valtionyhtiöissä, Eerolla oli ratkaisu mietittynä valmiiksi: ”Ellei [Helsingin] Sanomat sitä tee, käännyn
Turun Sanomien puoleen. Sillä on ainakin sisua toimia siinä missä tarvitaan.”68
Erkko oli suututtanut työnantajansa toimitusjohtajan, mutta hänen suhteensa liike
laitoksen johtokunnan puheenjohtajaan Wäinö Tammenoksaan säilyivät pitkään parempina. Tämä lienee ollut pääosin Tammenoksan ansiota. Erkon kirjeenvaihdosta ilmenee, että
kokenut vuorineuvos kohteli isällisesti ja sovittelevasti nuorta insinööriä senkin jälkeen, kun
tämä oli lähtenyt sotaan Hedmania vastaan.69 Erkko ei vastannut samalla mitalla. Häntä
ärsytti Tammenoksan tasapainoilu rikkihappotehtaan riitelevien osapuolten välillä ja haluttomuus laittaa Hedman ojennukseen. Erkko haukkui vuorineuvosta veljelleen Eljakselle esimerkiksi ”entiseksi bobrikoffiaaniksi”. Erkkojen vanhemmat taas olivat keränneet mainetta
kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin vastustajina.70
Typpi yhdisti Tammenoksaa ja Erkkoa ja sittemmin erotti heidät. Wäinö Tammenoksaa
kiehtoi edelleen ajatus typpitehtaan rakentamisesta. Avukseen hän värväsi Erkon, joka teki
suuren osan valmistelutyöstä Tammenoksan ”renkinä”, kuten insinööri katkerana myöhemmin totesi.71 Kaksikon välit viilenivät vähitellen, ja Erkko koki joutuneensa sysätyksi syrjään.
Tammenoksa jatkoi suunnittelua, mutta Erkko sai tilaisuuden kostaa todellisen tai oletetun
sulkemisensa ulos projektista. Hän kirjoitti Suomen Pankin edistyspuoluelaiselle pääjohtajalle Risto Rytille kirjeen, jossa selosti Tammenoksan tehdashankkeen huonoja puolia.
Erkko uskoi kirjeellään ratkaisevasti vaikuttaneensa Tammenoksan ”aivan väärille perusteille” rakennetun suunnitelman vesittymiseen. Samalla Erkko otti uuden henkilökohtaisen
riskin hyökätessään työnantajansa johtokunnan puheenjohtajaa vastaan – vaikkakin kulissi64
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en takana. ”En sitten tiedä, onko hän saanut tietää siitä mitään, mikä on minun osani hänen
tappamisessaan, mutta samantekevää. Asiahan oli typerä ja sellaisten ei ole annettava elää,”
Eero O. Erkko kirjoitti veljelleen Paavolle heinäkuussa 1930.72
Kesällä 1930 insinöörillä ei ollut enää monta ystävää Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtailla. Korkeissa asemissa olevat kollegat olivat joko joutuneet lähtemään tai muuttuneet vihamiehiksi. Erkko arvasi oman työpaikkansa olevan vaarassa. ”Kyllä minua katsotaan
’tykö’ kun pahinta jumalatonta”, hän kertoi Paavolle.73 Aikaisemmin osa tutuista oli lakannut
tervehtimästä Eero O. Erkon Valborg-vaimoakin.74 Erkko oli jo huhtikuussa arvellut joutuvansa seuraavana syksynä lähtemään ”siitä yksinkertaisesta syystä, että olen suomalainen
ja en ole käynyt Bakussa oppimassa venäläisiä tapoja, ja en siis voi sietää epärehellisyyttä ja
valtion [rahojen] varkautta”.75
Kaiken lisäksi Eero O. Erkko oli vielä heittäytynyt täysillä sisarliikelaitos Outokummun
sisäisiin taisteluihin.

Erkko hyökkää Outokumpuun
Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat ei ollut ainoa valtion liikelaitos, jossa käytiin 1920-luvulla
sisällissotaa. Taisteluja käytiin myös sisarorganisaatio Outokummussa, ja mukana oli samoja
henkilöitä kuin Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaiden kamppailuissa. Yksi näistä oli nuori
insinööri Eero O. Erkko, joka 1930-luvun alussa asetti kunnianhimoiseksi tavoitteekseen
Outokummun toimitusjohtajan Eero Mäkisen erottamisen. ”Sillä Mäkinen on kaadettava,
sellaisia miehiä ei saa enään pitää pystyssä”, Eero O. Erkko julisti päätoimittajaveljelleen
Eljakselle helmikuussa 1931.76
Mäkisellä oli muitakin vastustajia. Hän oli voimakastahtoinen mies, joka oli monen mielestä ärsyttävän itsevarma. Toimitusjohtaja halusi kehittää Outokumpua itsenäisenä yrityksenä, kun taas osa poliitikoista ja teollisuusmiehistä halusi yhdistää kaivoksen sen tuottamaa rikkikiisua tarvitseviin Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaisiin. Tähän joukkoon kuului
Outokummun ensimmäistä johtokuntaa 1920-luvun keskivaiheilla vetänyt Wäinö Tammenoksa. Hän yritti vaihtaa toimitusjohtajaa, mutta Mäkinen sai tuekseen valtioneuvoston,
joka vaihtoikin toimitusjohtajan sijasta johtokunnan. Sen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
sahateollisuusmies, insinööri Roope Hormi, mikä merkitsi taistelun jatkumista, sillä Hormi
piti Mäkistä kokemattomana ja Outokummun historiaa tutkineen Markku Kuisman mukaan
havitteli tämän paikkaa. Hormin tukena oli toinen johtokunnassa istunut teollisuusmies,
insinööri ja entinen lyhytaikainen kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Makkonen. Mäkinen
voitti kuitenkin tämänkin erän maan hallituksen asetuttua jälleen hänen tuekseen.77
Myötämielisemmän johtokunnan ja vapaammat kädet saanut Mäkinen pääsi nyt kehittämään yhtiötään. Toukokuussa 1929 hän lakkautti Outokummun pienen ja vanhentuneen
kuparitehtaan, mihin edellinen johtokunta ei ollut suostunut antamaan lupaa. Mäkisen las72
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kelmien mukaan raakamalmia ja pasutusjätettä oli toistaiseksi kannattavampaa myydä ulkomaille, jossa niiden hinnat olivat hiljattain nousseet. Uusi ja suurempi kuparitehdas rakennettaisiin myöhemmin.78
Työpaikkansa menettänyt kuparitehtaan teknillinen johtaja Matti Häyrynen aloitti välittömästi taistelun lakkauttamista vastaan. Eero O. Erkko sattui olemaan käymässä Outokummussa toukokuussa 1929, kun Mäkinen ilmoitti tuotannon pysäyttämisestä. Erkko valitsi
puolensa taistelussa. Hän piti voitollisen tehtaan lakkauttamista käsittämättömänä tekona.79
Häyrynen halusi vuokrata tehtaan Outokummulta ja käynnistää sen uudelleen. Omaa
irtisanomistaan rikkihappotehtaalta ounastellut Erkko oli alusta lähtien kiinnostunut hankkeesta. Lokakuussa 1929 Häyrynen jätti virallisen vuokraamistarjouksen Outokummulle.80
Erkko antoi tukea insinööritoverilleen HS:n etusivulla. Erkko kirjoitti Häyrysen ehdotuksesta uutisjutun ja sai sen julkaistua lehden etusivulla samana päivänä, kun Outokummun
johtokunta käsitteli Helsingissä asiaa. Päivä oli onneksi maanantai, jolloin lehden etusivulla
ei ollut mainoksia. Näin Outokummun johtokunnan jäsenet näkivät artikkelin heti ottaessaan lehden käsiinsä aamiaispöydässä. Otsikko ”Outokummun tehdas jälleen käyntiin” antoi
ymmärtää, että päätös oli jo tehty.81
Eero O. Erkon kirjoittamassa artikkelissa ei ollut kirjoittajan nimeä, kuten lehden uutisjutuissa ei tuolloin muutenkaan yleensä ollut. Teksti oli kuitenkin enemmän mielipidekirjoitus ja kannanotto kuin uutinen. Artikkelin mukaan Häyrysen aloite oli ”tärkeä ja huomiota
ansaitseva”. HS:n mukaan tehdas oli ”yhtäkkiä” lakkautettu viime kesänä ”ja saatettiin maa
silloin kokonaan ulkomaista riippuvaiseksi kuparinsaannin suhteen, mikä esim. sodan sattuessa voi koitua maalle turmiolliseksi”. Artikkelissa kuvailtiin hankkeen hyödyntävän monin
tavoin Suomen valtiota, kansantaloutta, työllisyyttä ja Outokumpua. Tiedot perustuivat pääosin Häyrysen tarjouskirjeeseen, mitä HS:n lukijoille ei kerrottu. Artikkelin viimeisessä kappaleessa Erkko palasi yhteen mieliaiheistaan eli kotimaisen insinöörikunnan puolustamiseen
ulkomaisia vastaan. Nyt oli tilaisuus tukea kotimaista aloitetta.82
Suomen etu oli lähellä Eero Mäkisenkin sydäntä, eivätkä hän ja Outokummun uusi johtokunta purematta nielleet HS:n (Eero O. Erkon) ja Häyrysen väitteitä. HS julkaisi johtokunnan kannanoton, jonka mukaan pienen ja ”osittain sangen ränsistyneen” tehtaan käynnistäminen uudelleen ei ollut taloudellisesti kannattavaa uudenkaan yhtiön alaisuudessa. Mäkisen
mukaan Häyrynen laski tehtaan menot rankasti alakanttiin. Eikä tehdasta ollut myöskään
lakkautettu äkillisesti, vaan sitä oli harkittu pitkään. Outokummun johdon nihkeä asenne
perustui taloudellisiin laskelmiin, mutta HS tulkitsi toisin: ”Ulkomainenko mieluisempaa
kuin kotimainen yrittelijäisyys”, lehti kysyi uutisensa alaotsikossa tai oikeammin vihjaili.83
Otsikointi oli ilmeisen harhaanjohtava, sillä Mäkinen oli Outokummun historiaa tutkineen
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Markku Kuisman mukaan ”intomielinen nationalisti”.84 Yhtiönsä hän mielsi kansallisomaisuudeksi, joka oli pidettävä Suomen valtion omistuksessa ja hallinnassa. Tässä Mäkinen oli
niin tarkka, että vastusti jopa ulkomaisen lainapääoman sijoittamista uuden kuparitehtaan
rakentamiseen.85
HS antoi jatkossakin palstatilaa Häyrysen, Roope Hormin ja Eero O. Erkon kriittisille näkemyksille ”Outokummun asiassa” ja piti siten yllä vaikutelmaa, että kuparitehtaan
lakkauttaminen oli korjausta vaativa epäkohta. Häyrynen kyseenalaisti kovin ja moninaisin
sanoin Mäkisen ammattitaidon HS:n sivuilla.86 Vaikka Mäkinen sai tilaisuuden vastata syytöksiin Helsingin Sanomien sivuilla,87 jatkuva uutisointi oli varmasti epämieluisaa luettavaa.
Eero O. Erkko koki, että toimitusjohtaja pääsi silti liian helpolla. Huhtikuussa 1930 hän
ihmetteli veljelleen Paavolle, että ”miksei esim. Outokummun juttua voitu paljastaa”.88 ”Paljastuksia” tulikin, sillä Eero O. Erkko ei luovuttanut. ”Asia on nyt kerta kaikkiaan niin, että
Mäkinen on epäpätevä ja hänet on saatava paikastaan pois”.89 Taistellessaan Mäkistä vastaan
Eero O. Erkko koki taistelevansa ”suomalaisten teknikkojen” puolesta,90 vaikka monet heistä olivat löytäneet töitä nimenomaan uusista suomalaisista valtionyrityksistä.
Suomen suurimman lehden mahdillakin oli rajansa. Sanomalehtikirjoittelu ei saanut
Outokumpua muuttamaan kantaansa, mutta sen tilintarkastajat päättivät polemiikin seurauksena perehtyä kuparitehtaan kannattavuuskysymykseen. He antoivat Mäkiselle puhtaat
paperit.91
Erkon työtovereilla ja esimiehillä oli varmasti helppo arvata, että Helsingin Sanomien
valtionyhtiöitä koskevan uutisoinnin yksi lähde oli sen päätoimittajan veli. Erkko alkoikin
etsiskellä uutta työpaikkaa. Yksi vaihtoehto oli monessa maassa toimiva belgialainen teollisuuskonserni Sofina (Société Financière de Transports et d’Entreprises Industrielles), jossa
pohdiskeltiin 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alussa suuren tehdasryppään rakentamista
Suomeen. Erkko oli mukana näissä hankkeissa sivutoimisena typpiasiantuntijana ja toivoi
tehtävän muuttuvan päätoimiseksi.92 Sofinan pääedustaja Suomessa oli Outokummun Eero
Mäkisen vastustajiin kuulunut insinööri Erkki Makkonen.93
Erkko, joka oli voimakkaasti vierastanut ulkomaalaisten elinkeinotoimintaa Suomessa,
palveli sitä nyt itse. Ristiriita ei jäänyt huomaamatta. Gustaf Kompalle Erkko valitti saaneensa haukkuja eri suunnista, vaikka ”työskentelen useampien satojen miljoonien saamiseksi
tähän maahan aikana, jolloin maa huutaa apua päästäkseen jaloilleen ja jolloin työttömyys
kasvaa päivä päivältä”.94
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Erkko mainosti Sofinan hanketta myös Helsingin Sanomien sivuilla. Hän kirjoitti elokuussa 1930 lehteen pitkän ja ylistävän jutun ”voimatrustista”, joka ”kaikkialla ulkomailla on niin
rahamiesten kuin teknikkojenkin keskuudessa jakamatonta arvonantoa nauttiva laitos”.95
HS liputti jatkossakin estoitta hankkeen puolesta,96 mutta hanke oli niin suurisuuntainen,
että se hiipui vähitellen. Erkko ei saanut pysyvää toimeentuloa Sofinalta, mutta ehkä ei olisi
sittenkään, vaikka tehtaita olisi alettu rakentaa. Hän oli nimittäin ehtinyt riitaantua Erkki
Makkosen kanssa.97
Uusia töitä Erkko olisi tarvinnut, sillä Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaille tarjoutui pian tilaisuus irtisanoa epälojaali insinöörinsä. Maailman ja Suomen talous syöksyi
lamaan, jonka myötä tehtaiden tuotteiden kysyntä romahti. Liikelaitos joutui karsimaan menojaan ja vähentämään työntekijöitään.98 Se päätti joulukuussa 1930 ”pula-ajan johdosta”
lakkauttaa keskuslaboratorionsa ja irtisanoa siellä työskentelevän Erkon huhtikuusta 1931
lähtien.99
Insinööri oli nyt entistä katkeroituneempi, ja se näkyi myös Helsingin Sanomien sivuilla.
Lokakuussa 1931 lehti vaati Eero O. Erkon laatimassa, mutta perinteiden mukaan ilman kirjoittajanimeä julkaistussa laajassa pääkirjoituksessaan ”terveyttä talouselämään” tai oikeammin Outokummun kaivoksen ja rikkihappo- ja superfosfaattitehtaiden toimintaan. Yhtiöistä
oli vaarana tulla uusia ”kansallisia surunlapsia”. Lehden (eli Eero O. Erkon) mukaan oli selvää, että ”puheenolevien valtion tehtaiden johto ei ole terve”, ja laitokset olisi syytä yhdistää
yhden ammattilaisista koostuvan johdon alaisuuteen. Tämä olisi merkinnyt Outokummun
itsenäisyyden loppua.
Pääkirjoituksessa valtion teollisuuslaitosten syntilistaan liitettiin vielä yksi asia: Niiden
palveluksesta oli viimeisen parin vuoden aikana erotettu tai eronnut melkein kaksikymmentä
tekniikan tai kaupallisen puolen ammattilaista. Monet näistä olivat ulkomailla vahvan osaamisen hankkineita nuoria.100 Helsingin Sanomat ei kertonut, että tähän joukkoon kuuluivat
pääkirjoituksen kirjottaja, lehden omistajasukuun kuuluva ja hiljattain erotettu Eero O. Erkko ja monet hänen läheisistä kollegoistaan.101
Helsingin Sanomien toiveet toteutuivat osin. Yhtiöistä ei tullut ”kansallisia surunlapsia”,
vaan niiden toimintaa tervehdytettiin. 1930-luvun alkupuolella useimmat valtion liikelaitokset muutettiin osakeyhtiöiksi, mikä Markku Kuisman mukaan oli eräänlainen kompromissi
valtion yritystoiminnan vastustajien ja kannattajien taistelussa. Yritykset säilyvät valtion hallussa, mutta niiden toiminta muistutti jatkossa enemmän yksityisiä yrityksiä.102
Eero O. Erkon laatimassa pääkirjoituksessa oli myös vaadittu tehtaiden asettamista ammattitaitoisen epäpoliittisen johdon alle. Niin kävikin, mutta johtoon jäivät Eero O.
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 rkon inhoamat hahmot. Osakeyhtiöksi muutettu ”Outokumpu vapautui vauhdikkaaseen
E
kasvuun”,103 mutta Mäkisen johdolla. Vuorineuvos johti Outokumpua vahvalla kädellä ja
tuloksekkaasti kuolemansa eli lokakuuhun 1953 asti. Uutta kuparitehdasta alettiin lopulta
rakentaa jo vuonna 1934 Imatralle.104 Helsingin Sanomat julkaisi aiheesta neutraalin uutisjutun.105 Hedman jatkoi Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaiden toimitusjohtajana
kuolemaansa eli helmikuuhun 1935 asti.106 Erkko ja muut erotetut eivät saaneet töitään takaisin. Työpaikkansa menettäneen insinöörin onneksi Suomessa aloitti kuitenkin keväällä
1932 toimintansa uusi valtionyhtiö nimeltä Oy Alkoholiliike Ab.

Viiniä, typpeä ja happamuutta
Joutuminen työttömäksi keskellä 1930-luvun lamakautta oli synkkä kokemus jopa koulutetulle nuorelle miehelle. Eikä uuden työpaikan löytymistä varmastikaan helpottanut se, että
Eero O. Erkko oli polttanut siltansa edelliseen työnantajaansa ja siinä sivussa sen sisar
yhtiöönkin. Perhe ja verkostot auttoivat ensihätään. Eero O. Erkko kirjoitti Helsingin Sanomiin useampia artikkeleita ja sai niistä veljeltään kunnon palkkioita. Gustaf Komppa taas
tarjosi Teknillisestä korkeakoulusta opetusassistentin töitä ja järjesteli tutkimusapurahaa,107
jonka Teknillinen korkeakoulu myönsikin.108
Pysyvämpi työpaikka löytyi Oy Alkoholiliike Ab:stä. Maaliskuussa 1932 Erkko valittiin
sen hankintaosaston päälliköksi.109 Kieltolaki oli kumottu, ja väkijuomien kauppa oli alkamassa huhtikuussa. Kielitaitoisella, maailmaa nähneellä ja liike-elämässä kokemusta keränneellä kemistillä oli yritykselle annettavaa. Edistyspuoluelaisista yhteyksistäkin on saattanut
olla apua työpaikan saamisessa. Puoluetovereita löytyi valtioneuvostosta ja virkakoneistosta.
Eikä tehtävä ollut vastenmielinen sen saajallekaan: Erkko käsitteli perheelleen lähettämissä kirjeissä Alkon asioita vain suppeasti, mutta insinööri näyttää heittäytyneen innolla
uuteen työhönsä. Siihen sisältyi esimerkiksi jännittäviä kauppaneuvotteluja viinejä kaupittelevien italialaisten ja ranskalaisten kanssa sekä muuta työmatkailua.110 ”Viineille odotettavissa vilkas kysyntä”, Erkko kertoi jo toukokuussa 1932 ruotsalaiselle Dagens Nyheterille Tukholmassa, jossa uusi päällikkö oli oppimassa ruotsalaisen väkijuomamonopolin kokemuksista.
Helsingin Sanomat tiivisti artikkelin antia suomalaisyleisölle, mikä olikin hyvä, sillä Erkolla
oli sille tärkeää kerrottavaa: hankintaosastolla tehtiin arkena ja pyhänä 14 tuntisia työpäiviä,
jotta suomalaisten juomahalu saatiin tyydytettyä.111
Juomisen piti toki tapahtua asianmukaisista laseista. Erkko suunnitteli Karhulan lasitehtaalle viini- ja konjakkilasisarjan, jota tehdas valmisti ja kaupitteli E.O.E.-tuotemerkillä
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vuosikymmeniä.112 Erkon katse harhaili muutenkin kauemmaksi. Keväästä 1936 alkaen hän
oli makeistehtailijakin, sillä Heikki Huhtamäki luopui Huhtamäki-Hellas Oy:n omistuksesta
ja keskittyi muiden yhtiöidensä johtamiseen. Erkko hankki yli viidenneksen osuuden ja sai
myös paikan johtokunnasta.113
Erkon ura oli taas nousussa, mutta hän ei silti ollut täysin tyytyväinen. Alkon johtajat
eivät ymmärtäneet yhtiönsä parasta – Erkon mukaan. ”Huolimatta siitä, että liikkeellämme
olisi erinomainen tilaisuus ostaa hyviä ja halpoja viinejä täältä, on se jostain ihmeellisestä
syystä hyvin pidättyväinen”, Eero O. Erkko valitti Eljakselle Torinosta lokakuussa 1932.
Muutakin valitettavaa oli: Suomen ulkoministeriö oli kauppaneuvotteluissa flegmaattinen.114
Ranskalaisia viinejä Alko osti kovin nihkeästi.115 Erkko oli Erkko Alkossakin.
Lisäksi vanha suola janotti. Suomessa puuhattiin edelleen monella taholla typpitehdasta.
Valtiovalta asetti syksyllä 1936 jälleen uuden ryhmän valmistelemaan asiaa. Toimikuntaa veti
Oy Maakiinteistöpankin toimitusjohtaja V. A. (Atte) Arola ja alan tietäjänä mainetta kerännyt Eero O. Erkko valittiin toimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi. Tällä kertaa tulosta näytti
syntyvän. Keväällä 1939 perustettiin erillinen Typpitoimisto jatkamaan toimikunnan työtä ja
Erkosta tuli sen johtaja. Talvisotakaan ei keskeyttänyt ahkerointia, vaan insinööri kollegoineen saattoi tammikuussa 1940 esitellä toteuttamista vailla olevat suunnitelmat Typpi Osakeyhtiön perustamisesta. Erkko puhkui intoa ja tarmoa, mutta valtiovallalla oli Suomessa
vuonna 1940 muutakin ajateltavaa ja tähdellisempiä menokohteita. Typpitehdashanke jäi
taistelujen, jälleenrakennuksen ja Karjalan evakkojen asuttamisen varjoon.116
Erkko katkeroitui ja turhautui. ”Asiaa on vajaa kaksikymmentä vuotta tutkittu ja vatkattu mitään aikaansaamatta”, hän valitti marraskuussa 1940 Suomalaisten Kemistien Seuran kokouksessa pitämässään esitelmässä. Kriisiaikana hanke olisi entistäkin tärkeämpi, sillä
typpeä tarvittiin erityisesti lannoitteiden ja räjähdysaineiden tuotannossa. Silti typpitehdasta
ei rakennettu, eikä Erkko tuntunut ymmärtävän tai haluavan ymmärtää syytä.117 Maltti olisi
ollut valttia, sillä muutkin kuin Erkko ymmärsivät kyllä typpitehdashankkeen merkityksen
huoltovarmuuden ja sodankäynnin kannalta. Typpi Oy perustettiin keväällä 1944,118 mutta
Erkko ei ollut enää Suomessa sitä näkemässä.
Erkon ärtymystä oli syksyllä 1940 lisännyt entisestään Suomen taloudellinen ja poliittinen kallistuminen kohti Saksaa, jota insinööri oli aina vierastanut riippumatta siitä, oliko kyseessä Weimarin vai kansallissosialistien Saksa. Oman maansa valtionjohtoa Erkko ei
muutenkaan arvostanut: insinöörin analyysin mukaan maata oli talvisodan aikana johtanut
valtioneuvoston sisärengas eli ”klikki”, joka oli keskittänyt vallan käsiinsä. Se oli vetänyt
päätöksentekoon mukaan Erkon inhoamia ”teollisuusherroja”, kuten Outokummun Eero
Mäkisen ja Enso-Gutzeitin V. A. Kotilaisen. Maasta oli tulossa korruptoitunut ”kleptokratia”, ja ”se joka ei totellut sai vastustusta kaikkialla”. Erkko ei ilmeisesti totellut, sillä hänen
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suhteensa esimiehiin valtionhallinnossa olivat tulehtuneet.119 Muutakaan työtä ei tahtonut
löytyä.120 Heikki Huhtamäkikin osti yhtiönsä takaisin, joten tämäkin side Suomeen katkesi.121
Erkko ei ollut Suomeen tyytyväinen eikä Suomi Erkkoon. Keväällä 1941 hän jätti synnyinmaansa taakseen ja muutti Yhdysvaltoin kahdeksi vuosikymmeneksi. Alkoi uusi ja edellisten tapaan värikäs vaihe suomalaisinsinöörin elämässä.

Johtopäätökset
Nationalismin vaikutus Suomen historiassa on ollut sekä rakentava että rikkova. Erkko oli
mielestään rakentaja ja puolustaja: hän halusi laajentaa ja lujittaa suomalaisessa omistuksessa ja johdossa olevaa elinkeinoelämää sekä suojella sitä omaa etuaan ajavilta kotimaisilta ja
katalia juonia punovilta ulkomaisilta voimilta. Todellisuudessa Erkko oli enemmänkin repijä: hän vaikutti monissa suomalaisorganisaatioissa maailmansotien välillä ja ajautui kaikissa
pienempiin tai suurempiin ristiriitoihin esimiestensä kanssa. Erkolle oli ominaista mustavalkoinen ajattelu, ehdottomuus ja vahva usko omien näkemysten oikeellisuuteen. Nämä
ominaisuudet tekivät hänestä hankalan kollegan.
Erkko näki kansakunnan vihollisia yllättävissä paikoissa. Hän taisteli esimerkiksi kotimaisten teknillisten ammattilaisten puolesta uusien valtionyhtiöiden johtajia vastaan, vaikka
juuri nämä kokivat rakentavansa kansallisen teollisuuden perustaa ja työllistivät erityisen paljon suomenkielisiä ammattilaisia. Aina Erkko ei itsekään uskonut väitteisiinsä: isänmaallisuus oli hänelle sekä ihanne että lyömäase.
Erkon voimakkain, mutta lopulta tehottomaksi osoittautunut, ase oli julkisuus. Hän
kuului Helsingin Sanomien omistajasukuun ja ujutti lehden sivuille kielteisiä artikkeleita ja tietoja inhoamistaan valtionyhtiöiden johtajista. Toiminnassa ei ollut kyse vallan vahtikoirana
olemisesta, vaikka HS uutisoi Erkon innoittamana todellisistakin epäkohdista. Enemmän
kyse oli valtionyhtiöiden sisäisestä valtataistelusta, jonka Erkko liittolaisineen lopulta hävisi,
vaikka heillä oli tukenaan Suomen suurin sanomalehti.
Erkko muutti talvi- ja jatkosodan välissä pois Suomesta. Hän tarjosi kirjeissään erilaisia
selityksiä muutolle: Erkoilla oli Suomessa poliittisia vastustajia; töitä ei tahtonut löytää eikä
insinööri myöskään hyväksynyt Suomen siirtymistä natsi-Saksan vanaveteen. Nämä olivat
osatotuuksia: käytännössä Erkko oli viimeisen parin vuosikymmenen aikana polttanut lukuisia siltoja takanaan. Sanonta ”joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu” kuvaa hyvin
Eero O. Erkon kohtaloa.
Eero O. Erkon urakehityksen tarkastelu osoittaa, miten suuri ja vaihteleva rooli taloudellisella nationalismilla oli Suomessa maailmansotien välillä. Erkko oli kotimaansa talouden
innokas kehittäjä, mutta hänen toiminnassaan näkyi myös nationalismin rumempi puoli:
Nuori insinööri käytti kansallismielisiä argumentteja aseena valtionyhtiöiden sisäisissä ja välisissä taisteluissa, loi uhkakuvia sinne missä vaaroja ei ollut tai mistä ne olivat katoamassa ja
lähti innolla yhteistyöhön muuten kritisoimiensa ulkomaalaisten kanssa, jos siitä oli hänelle
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itselleen hyötyä. Erkko kääriytyi Suomen lippuun silloinkin, kun hänen tavoitteenaan oli
edistää vain henkilö- tai ryhmäkohtaisia etuja. Tämä ei ollut harvinaista silloin eikä myöhemminkään.
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