
E . A . A l f t h ä n

Muutamia näkökohtia sokerijuurikas- 
viljelykseen nähden Suomessa.

Esitelmä pidetty M aanviljelijäin Y leisen Liiton 
kevätkokouksessa  Tam pereella 15. 3. 1910.

Sokurijuurikasviljelyksen harrastus näkyy ny
kyään meillä levinneen laajoihin maanviljelyspii- 
reihin ja on allekirjoittaneen tarkoituksena näillä 
riveillä koettaa selvittää eräitä kohtia tässä maal
lemme niin merkitsevässä kysymyksessä.

Keskustelun pohjaksi asiassa pyydän saada 
esittää kuusi kysymystä:

i:ksi Sokurijuurikasten viljelyskulut Suomessa.
2:ksi Kuinka paljon apulannoitusaineita vaati

vat sokurijuurikkaat hehtaaria kohti?
3:ksi Sokurijuurikkaiden minimihinnat meillä.
4:ksi Juurikas jätteiden laatu.
Siksi Raakasokuritehtaan perustamiskulut.
6:ksi Veroituskysymys.

c ks i  Vil j el ysku lu t.

Kokeneitten suomalaisten maanviljelijäin suo
siollisesti antamain tietojen mukaan nousevat so- 
kurijuurikasten tuotantokulut, jos hehtaarisato on 
20 tonnia, vähintäin 400 ä 460 markkaa hehtaa
rilta, joka tekee Smk. 20 ä 23 juurikastonnilta. 
Tähän tulee lisäksi juurikasten kuljetus pelloilta 
rautatieasemalle, satamaan tai laivarahdista.

Niin pian kuin maamme maanviljelijät pitempi
aikaisen ja laajemman sokurijuurikas viljelyksen 
kautta ovat perehtyneet tämän kasvin viljelyksen 
erikoisiin edellytyksiin, voi olettaa kustannusten 
vähenevän sekä ojitukseen ja muokkaukseen että 
kitkemiseen, haraukseen ja nostoon nähden. Lan
noitus tulee sitävastoin syvemmässä ruokamul
lassa vaatimaan suurempia lannoitusainemääriä, 
jolle seikalle kuitenkin tulevat vastapainoksi ne 
suuremmat sadot, joita syvältä viljelty maa kyke
nee antamaan. Alempana esitetään eräitä tilas
tollisia tietoja valkojuurikasviljelyksestä ja raaka- 
sokuriteollisuudesta Saksassa ja Ruotsissa viitenä 
viime vuonna:
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Kuten ylläolevasta taulukosta selviää, on raaka- 
sokuritehtaiden lukumäärä Saksassa vähentynyt 
viimeisinä viitenä vuonna kaikkiaan 2o:llä kun 
sitävastoin Ruotsiin vastaava lukumäärä samaan
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aikaan on noussut 3:11a. Syynä saksalaisten teh
taiden vähenemiseen on ollut se, että niin monet 
vanhemmat ja pienet tehtaat eivät enää kykene 
kilpailemaan uusien jättiläistehtaiden rinnalla, 
joissa on käytäntöön otettu uusimpia parannuksia 
ja joiden valmistuskulut sen kautta ovat melkoista 
pienemmät kuin vanhanaikuisempien tehtaiden.

Juurikkaiden viljelysala ei ole Saksassa sanot
tavasti vaihdellut Ruotsissa on tämä ala sensi
jaan näinä viitenä vuonna jossain määrin lisäyty- 
nyt. Koko juurikassato oli suurimmillaan Sak
sassa v. 1906.

Valmistetun sokurin*) määrä oli suurimmillaan 
Saksassa vuonna 1905/06 ja Ruotsissa seuraavana 
vuonna. Suhteellinen sokurinsaanti oli työkautena 
1908/09 kummassakin maassa suurempi kuin kos
kaan ennen. Juurikasten hintaan Saksassa sisäl
tyy myöskin lisäkorvaus suuremmasta sokuripitoi- 
suudesta sekä rahti tehtaalle, kun sitä vastoin 
Ruotsissa, kuten taulukosta näkyy, juurikkaiden 
perushinnan lisäksi tulee lisähintaa sekä sitäpaitsi 
puoli juurikkaiden rautatierahdista, jonka-tehtaat 
suorittavat. Ruotsin tehtaat antavat juurikkaan- 
siemenet ilmaiseksi viljelijöille.

Juurikasviljelyksen tuottama maanviljelykselli- 
nen bruttotulo Saksassa on saatu »Lichtin» tilas
tollisesta aikakauskirjasta, kun sitävastoin ruotsa
laisten vastaavat luvut ovat lasketut kertomalla 
juurikashintaluvut vuoden vastaavalla satotulos- 
luvuilla, ja ovat ne niin ollen Ruotsiin nähden 
vain summittaisia. Saksalaiset nettotuloluvut ovat 
niinikään otetut »Iyichtistä», jossa juurikasvilje
lyksen keskimääräiset kulut ilmoitetaan Smk:ksi 
600 h:lta. Tämä nettotulo luonnollisesti vaihte- 
lee vuodesta vuoteen riippuen sekä satotuloksista 
että juurikashinnoista. Maanviljelyksellä on kaik
kina näinä viitenä vuonna ollut juurikas viljelyk
sestä nettovoittoa, jota sitävastoin raakasokuri- 
teollisuudella ei aina ole ollut, sillä tehtaiden net
totappio v. 1905/06 oli Smk. 102 ha:lta samalla 
kuin maanviljelijät samana vuonna juurikasvilje- 
lyksestään saivat nettovoittoa Smk. 233: ioha:lta. 
Seurauksena tästä epätasaisesta voiton jakaantu

*) Sokurilla  tarkoitetaan tässä ruskeata raakasokuria 
(88 %  tuottoista). Venäläistä kristalli- tai kidesokurilla on 
n. 99 %  tuotto ja  m uunnetaan valkea kidesokuri rus
keaksi raakasokuriksi käyttäm ällä suhdetta 90 : 100, s. t. s. 
90 osaa kidesokuria katsotaan vastaavan 100 osaa ruskeata 
88 %  tuottoista raakasokuria.



misesta oli että juurikkaiden hinta seuraavaksi 
vuodeksi aleni. Sekä maanviljelyksen että teh
taitten yhteinen voitto on neljänä viime vuonna 
tasaisesti noussut ja tehtailijain lisäytyvä voitto 
aiheuttaa juurikkaiden hinnan nousun seuraavaksi 
työkaudeksi. Ruotsista valitettavasti puuttuu vas
taavia lukuja siitä, miten hehtaarin nettotulo ja
kautuu maanviljelyksen ja teollisuuden kesken.

Vuonna 1907 oli Ruotsissa raakasokuriteolli- 
nen suoja 18.2 penniä kg:lta ja tuli tästä suo
jasta 9.3 penniä maanviljelyksen ja jäännös 8.9 
penniä teollisuuden osalle. Ruotsissa on siis ko
timaisen raakasokuriteollisuuden suojasta suurempi 
puoli tullut maanviljelyksen hyväksi korkeampien 
juurikashintojen muodossa. Sokurijuurikasvilje- 
lyksen suoranaiset työpalkat ovat Ruotsissa olleet 
vähintään Smk. 350 ha:lta ja päivätöiden luku 
raakasokuritehtaissa n. kuusi kutakin valmistettua 
raakasokuritonnia kohti. Jos otaksuu että Suo
messa voitaisiin valmistaa 40,000 tonnia sokuria 
vuosittain ja että noin 20,000 ha juurikasviljelyk-

_£ig tarvittaisiin tämän raakasokurimäärän valmis
tusta varten, niin tulisi kotimainen valkosokuri- 
teollisuus tuottamaan maallemme seuraavat vuo
tuiset työpaikkamäärät:
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Siis vähintäin 8 milj. markkaa vuotuista an
siota maataviljelevälle väestöllemme ja työväel
lemme. Näihin summiin ei ole laskettu eri teh
taiden hallintokuluja eikä myöskään suurempien 
maatilain hoitokuluja. Venäläisen kidesokurin ny
kyisen hinnan mukaan (Rpl. 2: 90 puudalta suoma
laisessa satamassa) saa maamme edelläniainitusta
40,000 tonnin sokurimäärästä Venäjälle vuosittain 
suorittaa noin 18 milj. Smk., joka summa, jos 
sokuri Suomessa tuotettaisiin, jäisi oman maan 
hyväksi.

Nuo 7 milj. markkaa, jotka 20,000 sokurijuuri
kas viljelyksessä olevan hehtaarin kautta puhtaina 
työpalkkoina tulisivat maamme maanviljelyksen 
hyväksi, ovat niin käsitettävät, että tästä sum
masta on vähennettävä sen työpalkan määrä, joka 
ilman sokurijuurikasviljelystä tarvitaan saman alan 
viljelykseen, jota summaa en voi arvioida. Ero 
juurikas viljelyksen ja muun viljelyksen tuotta- 
main työpalkkain välillä olisi niin ollen se lisä
tulo, jonka juurikas viljelys tuottaisi yksistään maan
viljelystyöväelle. Tähän tulee vielä lisäksi maan 
viljelijäin nettovoitto juurikasviljelyksistään.

2:ksi. Apulannoituskufut.

Professori Gösta Gro ten f eitin suosiollisen il
moituksen mukaan tulee käyttää hehtaaria kohti 
vähintäin:

200 kg Chilisalpietaria ä 27 p. kg Smk. 54
300 » Superfosfaatia ä 10 » » » 30
200 » 37 %  Kalisuolaa ä 16 » » » 36

Summa hehtaaria kohti Smk. 120

Ruotsista saatujen tietojen mukaan nousevat 
kuitenkin apulannoista johtuvat kulut vähintäin 
Smk. 148: 40 ha:lta, jonka vuoksi meillä runsai
den juurikassatojen saavuttamiseksi on otaksut
tava vähintäin Smk. 150 uhrattava apulantoihin 
haita kohti.

3 : ks i .  S o k u r i j u u r i k k a i d e n  m i n i m i h i n t a .

Useat maanviljelijät maassamme katsovat että 
600 markan hehtaarin bruttotulo juu rikas viljelyk
sestä, s. t. s. 20 tonnia sato ha:lta ja 30 mk:n hinta 
tonnista, ei ole omiansa erityisesti vetämään puo
leensa, koskapa maanviljelijä etelä-Suomessa voi 
viljellä muita kasveja, kuten perunoita, turnipsia 
y. m., jotka antavat vähintäin yhtä suuren netto
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tulon kuin sokurijuurikas tässä mainitun hinnan 
mukaan.

30 markan hintaa sokurijuurikastonnilta pitä
vät useat viljelijät vähimpänä, millä voi juurikas- 
viljelystä edes ajatella alkavaksi. Tämän hinnan 
tulisi olla vapaasti tehtaassa ja olisi tehtaan suo
ritettava puolet rautatie- tai laivarahdista.

Toimenpiteenä, joka voisi kohottaa juurikas- 
viljelyksen harrastusta maassamme, on muun 
muassa mainittu se, että sokurinvalmistuskausi 
olisi jaettava kahteen osaan, niin että syksyisin 
käytettäisiin raaka-aineen a saaristosta ja rautatien 
varsilta sekä tehtaan lähimmistä ympäristöistä saa
tuja juurikkaita, kun sitävastoin ne juurikkaat, 
joita on hevosella kuljetettava yli 3 tai 5 kilo
metriä, käytettäisiin vasta tammikuulla, jolloin 
etelä-Suomessa varmasti voi otaksua rekikeliä al
kaneeksi ja lyhyempien talviteiden helpoittavan 
juurikkaiden kuljetusta asemille tai tehtaaseen. 
Juurikashevoskuorman keskisuuruus arvioidaan 
korkeintaan 400 kgiksi kesäkelillä ja 600 kgiksi 
täivikeiiiiä. Jos tehtaan työkausi täten jakautuisi 
kahtia, eivät maamiehet syyskiireiden aikana tar
vitsisi käyttää hevosiaan juurikkaiden kuljetuk
seen, vaan voisivat pitää tärkeät syyskyntönsä 
etualalla, joka varsinkin aikaisen talven tullen on 
perin suotavaa.

On edelleen pidetty suotavana, että ne maan
viljelijät, jotka vasta tammikuulla voivat juurik- 
kaansa tuoda tehtaalle, saisivat jo marraskuun 1 
pinä, sadon korjattua, ennakkomaksua hyvin pei
tetyistä ja pakkaselta suojatuista juurikkaista. Sato
määrän arvioiminen olisi silloin vain summittaista, 
tilavuusmittoihin perustuvaa (1 hl. =  n. 65 kg). 
Jos juurikkaat peitetään tarpeeksi vahvalla maa
kerroksella, niin etteivät ne joudu suurempien 
lämpövaihteluiden alaisiksi, niin voivat ne tosin 
säännöllisinä vuosina vähintäin säilyttää sokuri- 
pitoisuutensa tammi—helmikuulle saakka, vieläpä 
suotuisissa oloissa maaliskuullekin. Kovin leudot 
säät kuitenkin helposti turmelevat juurikkaiden 
kestävyyden, varsinkin jos jäätyneet juurikkaat 
pääsevät sulamaan, ennenkuin ne joutuvat teh
taissa käsiteltäväksi. Nyky aikoina pyritään sen- 
vuoksi kaikkialla ulkomailla mahdollisimman suu
ressa määrin lyhentämään juurikas työkautta soku- 
ripitoisuuden vähenemisen ehkäisemiseksi. Niinpä 
pidetään Tanskassa 70 päivän työkautta suotui- 
simpana.
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4:ksi .  j u u r i k a s j ä t t e i d e n  l aatu.

Vuosikymmeniä yksinomaan käytetty diffusio- 
nimenettely tapa on viime aikoina saanut kilpaili - 
joikseen ei ainoastaan n. k. »Steffenin Briihme- 
tod» nimistä menettelytapaa vaan myöskin toisia 
parannettuja diffusionimenettelyjä kuten »Hyros- 
Rak» y. m. Steffenin tavan sanotaan antavan 4 
°/o vähemmän sokuria kuin tavallinen diffusioni, 
mutta sensijaan se jättää aivan erinomaista kar
janrehua, n. k. »sokurileikkeitä», joiden rehuarvo 
hyvinkin on vehnäleseiden tasalla. Steffenin ta
paa käyttäessä tulee sokurimehu melkoista puh
taammaksi kuin diffusionia käyttäessä ja kun Stef
fenin tavalla ei synny mitään jätevettä, niin joh
tuu siitä paljon vähemmän rettelöitä alempana asu
vien kanssa kuin diffusionilla. Jotta tätä viime
mainittua käyttäessä päästäisiin valituksista jäte
veden vahingollisuudesta kalavesissä y. m. niin 
on ehdotettu useita parannuksia tavalliseen diffu- 
sioniin ja on »Hyros-Rak» yksi tällainen. Muu
tamilta tahoilta ilmoitetaan, että Steffeniä käyt
täessä jäätyneet juurikkaat eivät ollenkaan voi 
tulla kysymykseen. Seikka, joka oli voittamatto
maksi esteeksi tämän tavan käytäntöön ottami
seksi meidän maassamme.

Steffenin sokurileikkeitä ei voida edeltäpäin 
kuivaamatta panna varastoon. Diffusionia käyt
täessä onkin viime aikoina yhä enemmän alettu 
kuivata tuoreita leikkeitä, jolloin ne kestävät ra
jattoman kauan ja kannattavat paljon suurempia 
kuljetuskuluja niitä tehtaasta viljelijöille lähet
täessä, kuin kosteat leikkeet tai niistä käymisellä 
eli happanemisella saatu n. k. juurikas-massa. 
Leikkeitä kuivattaessa voidaan melassikin niihin 
sekoittaa, jolloin saadaan hyvin haluttua rehua 
» melassileikkeitä ».

Meillä tulee juurikas viljely Sten ja raakasokuri- 
tehtaitten etäisyys toisistaan varmaankin keski
määrin olemaan paljon suurempi kuin muissa 
maissa on laita, jonka vuoksi juurikasjätteiden kui
vaaminen tulee olemaan ehdottoman välttämätöntä. 
Kysymys siitä, mikä näistä eri tavoista parhaiten 
meidän oloihimme soveltuu, on vielä lähemmin 
tutkittava ja menettelytavan valitseminen jätettävä 
toistaiseksi kokonaan avoimeksi. Allaoleva tau
lukko näyttää erilaisten juurikasjätteiden kokoo
muksen ja saantimäärän:
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ĉd
O
ON

ĉd
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5:ksi.  R a a k a s o k u r i t e h t a a n  p e r u s t a m i s k u l u t

Täysin ajanmukaisen raakasokuritehtaan p a i s 
taminen uudenaikaisine laitteineen juurikasten ja 
jätteiden kuljetusta varten on hyvinkin mutkikas 
asia. Halvimman arvion mukaan nousevat sellai
sen tehtaan perustamiskulut, jonka vuorokautinen 
käyttökyky on 200 tonnia

juurikkaita..........................  n. Smk. 1,700,000
Lisäksi tulee: avustuksia kol

mena ensi vu o n n a..........  » * 300,000
Ennakkomaksuja viljelijöille » » 300,000
Liikepääoma • • ....................... »____ »______ 200,000

Yhteensä Smk. 25,000,000 
Samojen arvioperusteiden 

mukaan nousevat perusta
miskulut 400 tonnin teh
taassa ................................... n. Smk. 2,300,000

Avustuksia kolmena ensi
vuonna ..............................  » » 300,000

Ennakkomaksuja viljelijöille » » 300,000
Liikepääoma . • • » * 300,000

Yhteensä Smk. 3,200,000
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Konetehtaat eivät ole tahtoneet antaa tarjouk
sia 100 tonnin tehdasta varten, koska heidän il
moituksensa mukaan niin pienen tehtaan perus- 
tuskulut tulevat suhteettoman korkeeksi, vieläpä 
muutamilta osilta kalliimmiksi kuin 200 tonnin 
tehtaissa, kun niin pientä valmistusta kuin 100 
tonnia varten, täytyy valmistaa uusia malleja eräitä 
koneita varten. E i niin ollen voida ajatellakaan 
perustaa uusilla koneilla varustettavaa tehdasta 
100 tonnin vuorokautista käyttöä varten. Ainoa 
tapa saada raakasokuritehtaan perustamiskulut 
maassamme alenemaan lienee se että ulkomailta 
ostetaan vanha, pienempi tehdas. Sellaisia on 
melkeinpä joka vuosi myytävänä ja voisi sellaisia 
kokonaan muuttaa tänne. Jos asia niin järjestet
täisiin, tulisi kuitenkin rahti, koneiden ylöspano, 
konetulli, teitten, sivuraiteiden, siltojen ja raken
nusten rakentamiskulut nousemaan jokseenkin sa
maan kuin uuden tehtaan perustamiskulut. Rans
kassa on vielä olemassa 37 ja Saksassa 4 teh
dasta, joiden vuorokautinen valmistuskyky on 200 
tonnia tai vähempi. Onhan mahdollista, että ensi- 
mäinen tehdas tätä vaihtoehdotusta käyttämällä 
voisi saada koneilleen tullivapautta, mutta aivan 
varmaa se ei suinkaan ole.

Jos vanhaa tehdasta tänne muutettaessa luo
vuttaisiin antamasta apurahoja ja ennakkomaksuja 
viljelijöille sekä muuten koetettaisiin olla mahdol
lisimman säästäväisiä rakennuskuluihin nähden ja 
vielä ensi työ vuonna jätettäisiin eräitä työtäsääs- 
täviä kuljetuslaitteita pois ja tyydyttäisiin 150,000 
markan liikepääomaan, niin voitaisiin mahdolli
sesti tehtaan perustamiseen tarvittava pääoma 
saada alenemaan 1,200,000 markkaan. Valmistus
kulut tulevat kuitenkin tällaisessa vanhanaikaisessa 
tehtaassa nousemaan noin 25 markkaan juurikas- 
tonnilta jos juurikassato on n. 15,000 tonnia, kun 
sitävastoin vastaavat luvut täysin ajanmukaisessa 
tehtaassa, juurikasmäärän ollessa saman, otaksuin 
20 markaksi tonnilta, sekä juurikasmäärän ollessa
21.000 tonnia 18 markaksi ja sen ollessa 27,000 
tonnia vain 16 markaksi, kaikki ilman kuoletuk
sia. Saksalaisissa tehtaissa sanotaan halvimpien 
valmistuskulujen (jos ei kuoletuksia oteta lukuun) 
olevan vain vähän alle 8 markkaa juurikaston- 
nilta, mutta silloin kulutetaan yhdessä tehtaassa 
vuorokaudessa 2,000 tonnia ja yhtenä työvuonna
165.000 tonnia juurikkaita.

Kun pienimmänkin tehtaan perustaminen uusine



koneineen vaatii niin suuria kuluja, että perus - 
tuspääoman korot sekä kuoletukset vievät suuria 
summia-, sekä koska ehdotetut korkeat juurikas- 
hinnat — 36 mk. tonnilta ja muut suunnitellut 
edut suuressa määrin kallistavat valmista tuotetta 
(raakasokuria) niin vaaditaan, jos mieli yrityksen 
kannattaa kutakin työkautta varten vähintäin 15,000 
tonnia juurikkaita, jos niiden sokuripitoisuus on
14 %, tai 10,000 tonnia, jos sokuripitoisuus on
15 %.

Jos taas tyydytään vanhoihin koneihin ja ly 
kätään ajanmukaisten kuljetuslaitteitten hankkimi
nen ensimäisiltä vuosilta tuonnemmaksi, niin että 
perustamispääoma ei nouse yli 1,200,000 markan, 
niin on valmistus kannattavaa jo siinä tapauk
sessa, että koko sato on 10,000 tonnia ja sokuri
pitoisuus 14 %  tai sato 7,000 tonnia ja sokuri
pitoisuus 15 °/o.

Molemmat vaihtoehdotukset, sekä vanhojen että 
uusien koneiden käyttö, edellyttävät että sokuri- 
hinnat pysyvät niin korkealla kuin ne nykyään 
ov^t, s, t  s, n. 87 p. kg. valkoista raakasokuria 
vastaen 82 ä 83 p. kg. keltaista, 88° tuottoista 
raakasokuria.

6 :ksi.  V e r o i t u s k y s y m y s .

Niin kauan kuin kotimainen valkojuurikasso- 
kurin valmistus ei ole minkäänlaisen veroituksen 
alainen, on sen nauttima suoja 36 penniä kilolta, 
vastaten venäläiselle sokurille vahvistettua tullia 
kokonaisuudessaan. Tätä suojaa on nyt vieläkin 
lisätty sen kautta, että venäläisten on onnistunut 
saavuttaa sokurilleen ylimääräistä hintakoroitusta 
määräämällä venäläisen Suomeen kohdistavan so- 
kuriviennin rajoitettavaksi. Tämä ylimääräinen 
rasitus, joka suuruudeltaan on n. 10 p. kilolta, 
saa aikaan sen, että Suomi nykyään saa vuosit
tain maksaa Venäjälle yksistään sokurista n. 4 
milj. markkaa enemmän, kuin mitä sokurinhinnat 
maailmanmarkkinoilla edellyttävät. Kotimaisen 
raakasokurin suoja olisi niin ollen kokonaisuu
dessaan n. 48 p. kilolta. E i kuitenkaan ole ole
massa mitään varmuutta siitä, etteivät venäläiset 
sellaisina vuosina, jolloin juurikas-ala Venäjällä on 
suurimmillaan ja juurikassadot sekä niiden mu
kana sokurisaanti on erittäin runsas, heittäisi — 
kotimaisten markkinain helpoittamiseksi — soku- 
riliikamääräänsä tänne hintoihin, jotka olisivat 
tuotantokustannuksia paljonkin pienemmät. Niin
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on käynyt useana vuonna perättäin 1900-luvun 
alulla, mutta voitanee vastaisuudessa, sittenkuin 
Venäjä länsivaltain kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaan saa Englantiin vuosittain viedä n. 200,000 
tonnia sokuria, otaksua etteivät hinnat tule las
keutumaan venäläisten omien tuotantokulujen ala
puolelle.

Missä määrin kotimaisen raakasokurin valmis
tus muutamien vuosien perästä voisi kestää vä
häisempää veroitusta, sitä on vaikeata nykyoloissa 
millään varmuudella arvioida. Tämän teollisuuden 
verokykyisyyshän ensi sijassa riippuu siitä, mil
laisia juurikassatoja hehtaarin alalta meillä tullaan 
saamaan, kuinka sokuripitoisia juuret ovat ja 
kuinka suuria juurikasmääriä tehtailla on työ
kautta kohti käytettävänään ilman pitkiä ja kal
liita kuljetuksia. Kaikki nämä olosuhteet ovat 
kuitenkin tekijöitä, joihin nähden ei maassamme 
ole sanottavia kokemuksia vielä saatu. Moni Suo
men maanviljelijä kuitenkin arvelee hyviä sokuri- 
juurikassatoja meillä voitavan saada, jos vain maa 
on huolellisesti valmistettua ja tarpeeksi tvöväkeä- 
on kohtuulliseen hintaan saatavissa juurikasmaita 
hoitamaan.

Ruotsissa, jossa kotimaisen raakasokuriteolli- 
suuden suoja monina vuosina oli erittäin korkea, 
on sitä viime aikoina suuressa määrin vähennetty, 
mutta katsotaan kuitenkin yleisen hyvän vielä 
vaativan, että raakasokurin suojan täytyy olla 14 
p. raakasokurikiloa kohti. Kun Suomen maan
viljelys ei vielä moniin aikoihin voi saavuttaa sa
maa korkeaa astetta, mikä sillä etelä-Ruotsissa on, 
täytyy suojan meillä tietenkin ensimäisinä vuo
sina olla melkoista suuremman, kuin mitä se ny
kyään on Ruotsissa. On senvuoksi edellytettävä, 
ettei Suomessa äkkiä rasiteta kotimaista raaka- 
sokuria koko tullimäärällä, vaan voinee toivoa, 
että tämä maallemme uusi ja siunausta tuottava 
teollisuus useita vuosia saa nauttia täydellistä vero
vapautta kunnes maanviljelijät ovat ehtineet so- 
kurijuurikasviljelykseen täysin perehtyä. Tänä yli- 
menoaikana täydellisine verovapauksineen tulisi 
maanviljelijäin pyrkiä varovasti ja vähitellen siir
tymään syvään kulttuuriin, salaojittamaan maansa 
ja muuten saattamaan ne hyvään kasvukuntoon 
sekä kasvattamaan kotimaista työvoimaa juurikas- 
maita hoitamaan. Tarkoitus olisi saada raaka- 
sokurivalmistus puhtaasti kansalliseksi teollisuu
deksi, joka laajoissa väestökerroksissa ja etenkin
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pienivilj eli jäin kesken levittäisi varallisuutta ja 
siunausta.

Lopuksi on vielä kajottava kysymykseen, ke
nen on otettava alote juurikas viljelyksen uusimi
seen maassamme ja sen mukana yhden tai useam
man raakasokuritehtaan perustamiseen. Ensi sil
mäyksellä näyttää aivan luonnolliselta, että nykyis
ten sokuritehtaitten tulisi asettua yrityksen etune
nään, ne kun ensi sijassa saavat kärsiä venäläisen 
raakasokurin hintain kohoamisesta. Kun kuiten
kin ottaa huomioon, että raakasokuriteollisuus on 
niin läheisessä yhteydessä maanviljelyksen kanssa, 
lienee meikäläisissä oloissa oikeampaa, että maan
viljelijät itse ottavat asian käsiinsä ja perustavat 
tarkoitusta varten osakeyhtiön. f Osakkeiden suu
ruushan voidaan määrätä niin pieneksi kuin 100 
mk:ksi, eivätkä maanviljelijät tarvitseisi suuria 
määriä uudessa yrityksessä merkitä, sillä nykyiset 
sokuritehtaat lienevät kyllä taipuvaisia osakkaita 
merkitsemällä tai muulla tavoin rahallisesti uutta 
liikettä tukemaan. Pääasia vain on, että maan
viljelijät ovat yhtiön hallituksessa edustettuina ja 
voivat siinä yritystä johdattaessa etujaan valvoa.

Jos alote valkosokuriasiassa otetaan maan vil
jeli jätaholta, tulee aate heti saamaan vastakaikua 
ja kannatusta laajoissa väestökerroksissa. E i voi
tane suosittaa, että nykyisten valtiollisten olojen 
vallitessa käännyttäisiin hallituksen puoleen min
käänlaisella anomuksella asiassa, mitä kotimaisen 
raakasokurin verovapauteen tulee.

Rohkean sen vuoksi toivoa, että maamme maan
viljelijät — oivaltaen sen äärettömän hyödyn, mikä 
koko maalla ja ensi sijassa sen maanviljelyksellä 
olisi sokurijuurikasviljelyksestä — asettuisivat etu
riviin valkosokuritehtaan perustamiseksi maas
samme.

Helsingissä 3 p. maaliskuuta 1910.

A . E . Alfthan.
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