
NKP:n 24. EDUSTAJAKOKOUKSEN  
OHJEET NEUVOSTOLIITON 
KANSANTALOUDEN KEHITTÄMISEN 
VIISIVUOTISSUUNNITELMAKSI 
VUOSINA 19 7 1 -1 9 7 5

Toteuttaen NKP:n 23. edustajakokouksen päätöksiä 
neuvostokansa saavutti uusia voittoja kommunismin 
aineellis-teknisen perustan luomisessa. Kansantalouden 
kaikkien alojen kehittämisessä, sosiaalisten tehtävien 
ratkaisemisessa ja neuvostoihmisten aineellisen ja si
vistyksellisen elintason kohottamisessa saavutettiin 
suurta menestystä. Neuvostoyhteiskunnan aatteellis- 
poliittinen yhtenäisyys lujittui ja sosialistinen demo
kratia kehittyi edelleen. Kotimaamme kansainvälinen 
arvovalta kasvoi. Neuvostoliiton puolustusmahti lujit
tui.

Menestyksemme on kokonaisuudessaan työväenluo
kan, kolhoositalonpoikaiston, kansansivistyneistön ja 
kaikkien liittotasovaltojen työtätekevien antaumukselli
sen työn tulosta. Näissä saavutetuissa menestyksissä il
meni uudella voimalla Neuvostoliiton kommunistisen 
puolueen johtava ja suuntaava osuus, sen johdonmukai
nen leniniläinen politiikka.
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I. SNTL:N KANSANTALOUDEN KEHITTÄMISEN 
TÄRKEIMMÄT TULOKSET VUOSINA 1966-70

NKP:n 23. edustajakokouksen ohjeet kansantalouden 
kehittämisen viisivuotissuunnitelmasta vuosiksi 1966— 
70 täytettiin tärkeimpien taloudellisten ja sosiaalisten 
osoittimien kohdalta menestyksellisesti.

Neuvostoliiton kansantalous kehittyi tällä kaudella 
nopeasti ja tehokkaammin kuin edellisellä viisivuotis
kaudella. Väestön elintason kohoaminen nopeutui tun
tuvasti.

Vuonna 1970 kansantulo ylitti vuoden 1965 tason 41 
% ja kas voi keskimäärin vuosittain nopeammin kuin 
vuosina 1961—65.

Teollisuustuotannon määrä kasvoi 1,5-kertaisesti. 
Alat, joihin tekninen edistys kansantaloudessa ja yh
teiskunnallisen tuotannon tehokkuuden kohoaminen 
no jaavat, kehittyivät nopeasti. Niinpä sähkövoiman 
tuotanto kasvoi viisivuotiskaudella 54 %, koneenra
kennus- ja metalliteollisuuden tuotanto 74 %, mm. ko- 
jeteollisuuden tuotanto yli 2-kertaisesti, kemiallisen ja 
petrokemiallisen teollisuuden tuotanto 78 %.

Kulutustavaroiden tuotannon kasvu nopeutui huo
mattavasti. Niiden tuotanto lisääntyi keskimäärin 8,3 
% vuodessa, kun se edellisellä viisivuotiskaudella li
sääntyi 6,3 % vuodessa. Kulutushyödykkeiden tuotan
nossa kasvoi kestokulutustavaroiden osuus.

Maan talouspotentiaali kasvoi. Kansantalouden tuo
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tannolliset perusvarannot lisääntyivät viisivuotiskau
della 1,5-kertaisesti.

Kansantalouteen tehtyjen perussijoitusten kokonais
määrä viisivuotiskaudella oli 352 mrd. ruplaa eli 1,4 
kertaa niin paljon kuin edellisellä viisivuotiskaudella. 
Tänä aikana käyttöön otetuilla kapasiteeteilla voidaan 
tuottaa: 54 milj. kilowattia sähköä, 18 milj. tonnia te
rästä, 33 milj. tonnia väkilannoitteita, 17 milj. tonnia 
sementtiä, 148 milj. paria nahkajalkineita, 400 milj. 
kpl. trikoovalmisteita, valtakaasujohtojen pituus lisään
tyi 25 000 kilometriä. Kansantalouden eri alojen kone
tekninen taso kohosi.

Huomattavin toimenpitein lujitettiin maatalouden 
aineellis-teknistä perustaa ja kohotettiin kolhoosilaisten 
ja valtiontilojen työntekijöiden aineellista kiinnostusta 
maanviljely- ja karjataloustuotteiden tuotannon lisää
miseen. Viljelykasvien satoisuus ja karjatalouden tuot
toisuus kohosivat. Maatalouden keskimääräinen vuosi
tuotanto oli vuosina 1966—70 21 % suurempi kuin vuo
sina 1961—65.. Viljantuotanto lisääntyi tänä aikana 1,3- 
kertaisesti. Vuonna 1970 viljaa tuotettiin yli 186 milj. 
tonnia.

Kaikki kuljetus- ja tietoliikennelajit kehittyivät edel
leen. Rautateillä saatettiin pääpiirteissään päätökseen 
sähkö- ja dieselvetureiden käytäntöönotto höyryvetu- 
reiden tilalle.

Kaikissa liittotasavalloissa saavutettiin suuria menes
tyksiä talouden ja kulttuurin kehittämisessä.

Maan itäalueilla kehittyivät nopeasti polttoaineteol- 
lisuuden kapasiteetit ja useat runsaasti energiaa kulut
tavat tuotantoalat. Länsi-Siperiassa, Kazahstanissa. 
Turkmeniassa ja Uzbekistanissa lisääntyi suuresti maa- 
öljyn ja kaasun tuotanto. Kauko-idän talous voimistui 
huomattavasti.

Neuvostotieteellä oli huomattava osuus yhteiskunnal
lisen tuotannon kehittämisen ajankohtaisten ongelmien 
ratkaisemisessa. Perustieteiden saavutusten ansiosta 
voitiin ratkaista menestyksellisesti lukuisia tieteellis-tek-
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nisiä tehtäviä teollisuudessa, maataloudessa ja muilla 
aloilla. On luotu ja käytetään menestyksellisesti kor
keatuottoisia konekomplekseja ja uusia teknologisia 
prosesseja, joiden ansiosta tuotantokustannukset alene
vat, ja tuotteiden laatu paranee. Useilla aloilla on otet
tu käyttöön automatisoituja tuotantolaitosten ja moni
mutkaisten teknologisten prosessien johtamis- ja oh
jausjärjestelmiä, joissa käytetään nykyaikaista tietoko
netekniikkaa. Neuvostoliittolaisen avaruustutkimuksen 
uudet merkittävät saavutukset ovat vakuuttava todiste 
maamme tieteen ja tekniikan korkeasta kehitystasosta.

Yhteiskunnallisen tuotannon tehokkuus on kasvanut 
tieteellis-teknisen edistyksen, kansantalouden johdon 
parantamisen sekä uusien suunnittelu- ja taloudellisen 
kannustuksen menetelmien soveltamisen pohjalla. Yh
teiskunnallisen työn tuottavuuden kohoaminen nopeu
tui. Tuotantolaitosten voitot lisääntyivät ja tuotannon 
kannattavuus kohosi.

Täytettiin ylittäen NKP:n 23. edustajakokouksen 
asettamat perustehtävät kansan aineellisen elintason 
kohottamisessa. Reaalitulot asukasta kohti lisääntyivät 
viisivuotiskaudella 33 % suunniteltujen 30 % asemesta. 
Teollisuus- ja ruokatavaroiden kulutus kasvoi huomat
tavasti, asunto-oloja parannettiin, yleisöpalveluala ke
hittyi edelleen.

NKP:n 23. edustajakokouksen ohjeissa edellytettiin 
korotettavaksi työläisten ja toimihenkilöiden palkkoja 
keskimäärin vähintään 20 %. Todellisuudessa ne koho
sivat 26 %, ja vuonna 1970 keskipalkka oli 122 ruplaa 
kuukaudessa, kun se vuonna 1965 oli 96,5 ruplaa. Työ
läisten ja toimihenkilöiden vähimmäispalkkaa korotet
tiin kaikilla kansantalouden aloilla. Rakennusalan ja 
rakennustarviketeollisuuden keskipalkattujen työnteki
jöiden tariffipalkkoja ja virkapaikkoja korotettiin. 
Laajennettiin Peräpohjolan alueilla ja niihin verratta
villa seuduilla työskentelevien henkilöiden palkka- ja 
muita etuja. Otettiin käyttöön aluelisät. joilla korotet
tiin työläisten ja toimihenkilöiden palkkoja Kaukoidäs
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sä, Itä-Siperiassa ja Neuvostoliiton Euroopanpuoleisen 
osan pohjoisalueilla. Useiden työläis- ja toimihenkilö- 
kategorioiden palkkatulojen verokantaa alennettiin. 
Maaseutu- ja kaupunkiväestön elintason läheneminen 
jatkui. Kolhooseissa säädettiin taatut työtulot. Vuonna 
1970 kolhoosilaisten työansiot olivat 42 % suuremmat 
kuin vuonna 1965.

Työläiset ja toimihenkilöt siirrettiin viiden työpäivän 
ja kahden lepopäivän viikkoon. Lisättiin työläisten ja 
toimihenkilöiden loman vähimmäispituutta.

Väestön yhteiskunnallisista kulutusvarannoista saa
mat maksut ja edut lisääntyivät viisivuotiskaudella yli 
1,5-kertaisesti. Vuonna 1970 ne olivat 262 ruplaa asu
kasta kohti, kun ne v. 1965 olivat 182 ruplaa.

Suuren isänmaallisen sodan invalidien eläkkeitä ko
rotettiin, alennettiin kolhoosilaisten vanhuuseläke-ikä
rajaa ja parannettiin sosiaalivakuutusta.

Puolueen 23. edustajakokouksen asettamat tavaran- 
vaihdon lisäämistehtävät täytettiin ylittäen. Viisivuotis
kaudella tavaranvaihto kasvoi lähes 1,5-kertaisesti. Pu- 
kimien ja jalkineiden, kestokulutustavaroiden, kuten 
televisioiden, jääkaappien ja huonekalujen samoin kuin 
arvokkaimpien elintarvikkeiden myynti väestölle li
sääntyi.

Vuosina 1966—70 maassa rakennettiin asuintaloja yh
teiseltä lattiapinta-alaltaan 518 miljoonaa neliömetriä, 
minkä tuloksena parannettiin lähes 55 milj. hengen 
asunto-oloja. Yleisöpalvelu kehittyi nopeasti, palvelus
ten määrä lisääntyi yli 2-kertaisesti, mm. maaseutu- 
paikkakunnilla — 3-kertaisesti.

Väestön koulutus- ja kulttuuritaso kohosi. Määrätie
toisesti siirryttiin nuorison yleiseen keskikouluvelvolli- 
suuteen. Rakennettiin kouluja 8,1 milj. oppilaalle ja 
lastenseimiä ja -tarhoja 2.5 milj. lapselle. Viisivuotis
kauden aikana valmistui korkeakouluista 2,6 milj. ja 
erikoisalojen opistoista 4,4 milj. henkilöä. Teknillisistä 
ammattiopistoista ja -kouluista valmistui 7 milj. am
mattitaitoista työläistä. Lääkintähuolto sekä väestön
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mahdollisuudet järjestyneeseen vapaa-ajan viettoon 
paranivat, laajennettiin elokuvateatterien, kerhotalojen 
ja kirjastojen verkostoa.

Neuvostoliiton ulkomaiset taloudelliset suhteet laa
jenivat. Kehitettiin Neuvostoliiton ja muiden SEV- 
maiden taloudellisen yhteistyön sekä Neuvostoliiton 
kansainvälisen tuotannollisen ja tieteellis-teknisen eri
koistumisen ja yhteistoiminnan muotoja.

Viisivuotissuunnitelmaa täytettäessä esiintyi myös 
epäkohtia. Tuotantokapasiteettien käyntiinpanossa ei 
saavutettu kaikkia tavoitteita, uusien tuotantolaitosten 
ja -osastojen rakentamisen ja käyntiinpanon määräajat 
pitkittyivät. Tästä johtui, ettei eräiden teollisuustuot
teiden tuotannossa saavutettu suunniteltua tasoa. Ei ole 
poistettu vielä puutteellisuuksia rakennustöiden suun
nittelussa ja järjestelyssä, mikä on johtanut useilla 
aloilla niiden kustannusten kohoamiseen.

Huolimatta tuotannon nopeasta kasvusta eräiden ta
varoiden osalta ei kuitenkaan vielä tyydytetä täydelli
sesti kysyntää. Useissa tapauksissa kauppalaitokset ei
vät tutki riittävästi kulutuskysyntää eivätkä ole tar
peeksi joustavia kaupan järjestämisessä ja kyllin vaa
tivaisia teollisuutta kohtaan tuotteiden laadun ja vali
koiman suhteen.

Useissa tuotantolaitoksissa tehdään liian vähän tuot
teiden teknisen tason ja laadun kohottamiseksi sekä 
tieteellisten menetelmien käyttöönottamiseksi tuotan
non ja työn järjestelyssä. Eräät talousjohtajat eivät 
kiinnitä tarpeeksi huomiota kysymyksiin, jotka koske
vat tuotannon tehokkuuden lisäämistä, työn tuottavuu
den kasvua, tuotannon sisäisten mahdollisuuksien täy
dellistä käyttämistä, tieteen ja tekniikan saavutusten 
tuotannollisen soveltamisen nopeuttamista sekä työ- ja 
valtionkurin lujittamista.

Monilla kollektiivi- ja valtiontiloilla viljelykasvien 
satoisuus ja karjatalouden tuottoisuus kohoaa hitaasti, 
ei käytetä täydellisesti hyväksi koneita ja laitteita, me
netetään häviöinä väkilannoitteita, ja tuotannon kan
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nattavuus on vielä alhaista. Tämän vuoksi eräiden maa
taloustuotteiden osalta tuotantotehtävät jäivät osittain 
täyttämättä.

Ministeriöt ja keskusvirastot eivät tutki riittävästi, 
paljonko kansantalous ja väestö tarvitsee vastaavan 
alan tuotteita eivätkä toimi aktiivisesti noiden tarpei
den tyydyttämiseksi ajoissa ja kokonaan. Eräät tuotan
tolaitokset eivät täytä tuotanto- ja realisointisuunnitel
miä, niillä on tuotannossa häviöitä ja tuottamattomia 
kustannuksia.

Ryhtymällä toimenpiteisiin epäkohtien poistamiseksi 
taloutemme kehityksessä ja tieteellis-teknisten saavu
tusten tuotantoon soveltamisen nopeuttamiseksi sekä 
suunnittelun ja kansantalouden johtamisen kehittämi
seksi voidaan taata yhteiskunnallisen tuotannon jatku
va kasvu ja sen tehokkuuden kohoaminen.
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H. SNTL:N KANSANTALOUDEN KEHITTÄMISEN 
PÄÄTEHTÄVÄT VUOSINA 1971-75

Yhdeksäs viisivuotissuunnitelma tulee olemaan tärkeä 
vaihe neuvostoyhteiskunnan etenemisessä kohti kom
munismia, sen aineellis-teknisen perustan rakentami
sessa sekä maan talous- ja puolustusmahdin lujittami
sessa. Viisivuotiskauden päätehtävänä on kohottaa huo
mattavasti kansan aineellista ja sivistyksellistä elintasoa 
kehittämällä nopeasti sosialistista tuotantoa, lisäämällä 
tuotannon tehokkuutta, jouduttamalla tieteellis-teknis- 
tä edistystä ja nopeuttamalla työn tuottavuuden kasvua.

Viisivuotiskauden päätehtävän täyttämiseksi tulee:
parantaa yhteiskunnallisen tuotannon määräsuhteita, 

aikaansaada maatalouden sekä kulutushyödykkeitä tuot
tavien alojen nopea kasvu; kohottaa huomattavasti kan
santalouden kaikkien alojen tehokkuutta. Maan kan
santuloa on viisivuotiskaudella lisättävä 37-40 %, ja 
80-85 %  lisäyksestä on saatava kohottamalla työn 
tuottavuutta;

jouduttaa tieteellis-teknistä edistystä kehittämällä 
kaikin tavoin tutkimuksia tieteen lupaavimmilla aloilla 
ja lyhentämällä tieteellisten tutkimustulosten tuotan
toon soveltamisen aikaa, korvata laajassa mitassa käsi
työ konetyöllä, kehittää kansantalouden tuotantoraken
netta ja alojen sisäistä rakennetta;

kohottaa määrätietoisesti työtätekevien koulutustasoa 
ja ammattitaitoa, saattaa päätökseen nuorison yleinen 
keskikouluvelvollisuus, suorittaa tarvittavat toimenpi
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teet korkeasti pätevien spesialistien ja työläisten val
mentamiseksi sekä työntekijöiden uudelleenvalmenta- 
miseksi uuden tekniikan käytäntöönoton ja tuotannon 
järjestelyn parantamisen yhteydessä;

parantaa edelleenkin tuotannon johtoa, suunnittelua 
ja taloudellisia kannusteita kommunistisen rakennus
työn nykyvaiheen vaatimuksia vastaavasti: käyttää 
uusimpia teknillisiä välineitä johtamisessa. Vetää työ
tätekevät laajemmalti mukaan johtamaan taloutta;

soveltaa kaikin tavoin tieteellistä työnjärjestelyä, pa
rantaa työntekijöiden palkkauksen sekä aineellisen ja 
moraalisen kannustuksen muotoja ja järjestelmiä. 

Uuden viisivuotiskauden perustehtäviä vastaavasti:
1. On toteutettava laaja sosiaalisten toimenpiteiden 

ohjelma: väestön tulojen kohottamisen alalla. Reaalitu
loja asukasta kohti on lisättävä noin 30 % ottaen huo
mioon, että väestön tulojen kasvun päälähteenä on ku
ten ennenkin työn mukaan maksettava palkka. Edelly
tetään kohotettavaksi vähimmäispalkkaa.

Väestön reaalitulojen kohottamiseksi on lisättävä 
huomattavasti tavaranvaihtoa, toimitettava markkinoil
le enemmän korkealaatuisia tavaroita tarvittavana vali
koimana ja laajennettava väestölle tarjottavien palve
lusten määrää. On vakautettava valtion määräämät ku
lutustavaroiden vähittäishinnat ja alennettava eri ta
varoiden hintoja sitä mukaa kuin tavaravarat kertyvät.

Yhteiskunnallisia kulutusvarantoja on lisättävä 40 % 
ja käytettävä niiden lisäys terveydenhuollon paranta
miseen, kansanopetuksen kehittämiseen, työntekijöiden 
kouluttamiseen ja lasten kasvattamiseen, työläisten, 
toimihenkilöiden, kolhoosilaisten eläkkeiden ja opiske
lijoiden stipendien korottamiseen;

työn alalla. Työvoimavaroja on käytettävä tehok
kaammin. Kohottamalla tuotannon teknistä tasoa on 
supistettava johdonmukaisesti käsityön ja raskaan työn 
sekä ammattitaidottoman työn käyttöä kaikilla kansan
talouden aloilla.

Työkuria on kaikin tavoin lujitettava. Tulee ryhtyä

286



toimenpiteisiin työntekijöiden vaihtuvuuden vähentä
miseksi.

Työoloja on parannettava edelleen, on lisättävä tuo
tantolaitosten huoltamista nykyaikaisilla turva- ja suo
jalaitteilla.

jokapäiväisen elämän alalla. Väestön asunto-oloja on 
parannettava kehittämällä edelleen asuntotuotantoa ja 
lisäämällä asukkaiden mukavuuksia. Toimintaa sähkön 
ja kaasun käytön laajentamiseksi kotitaloudessa on jat
kettava. Valtaosa asuntoja on liitettävä kaasun käytön 
piiriin, on laajennettava kaasunkäyttöä pikkukaupun
geissa, työläisyhdyskunnissa ja maaseutupaikkakunnil- 
la.

Tulee suorittaa laajoja toimenpiteitä väestön ajan 
säästämiseksi ja kotitaloustöiden helpottamiseksi. Kaik
kia kaupallisen palvelun muotoja on parannettava. 
Yleisten ruokailulaitosten verkkoa on laajennettava 
varsinkin tuotantolaitoksissa. Sosiaalikulttuurillista ja 
muuta yleisöpalvelua on parannettava. Väestön varus
tamista kotitalouskoneilla on lisättävä. Kaupunkiliiken
nettä on kehitettävä, puhelinliikennettä laajennettava;

kaupunki- ja maaseutuväestön elintason lähentämi
sen alalla. Kolhoosilaisten ansiotuloja ja valtiontilojen 
vastaavien työntekijäryhmien palkkoja on lähennettävä 
toisiinsa kohottamalla työn tuottavuutta kolhooseissa.

Vähittäistavaranvaihtoa maaseudulla on lisättävä 
joudutetusti, on kehitettävä nopeasti maaseutuväestön 
kulttuuri- ja yleisönpalvelua, on luotava nuorisolle 
laajat mahdollisuudet maatalousammattien oppimiseen.

Maaseudun asutuskeskusten ajanmukaistamista on 
jatkettava.

Tierakennustoimintaa ja säännöllistä linja-autoliiken
nettä maaseutupaikkakunnilla on laajennettava.

Televisiolähetysten vastaanoton varmistamiseksi 
pääpiirteissään kaikkialla maassa on suoritettava vas
taavanlaisia töitä.

2. On nopeutettava tieteellis-teknistä edistystä ja 
taattava yhtenäisen teknisen politiikan noudattaminen:

287



tieteellis-teknisen kumouksen luomia mahdollisuuk
sia tulee käyttää laajemmin tuotantovoimien kehityk
sen nopeuttamiseksi;

on kehitettävä ja otettava käyttöön periaatteellisesti 
uusia työvälineitä, materiaaleja ja teknologisia proses
seja, jotka teknisiltä ja taloudellisilta osoittimiltaan 
vievät voiton parhaista kotimaisista ja yleismaailmal
lisista saavutuksista;

kansantalouden kaikilla aloilla on parannettava kai
kin tavoin tuotteiden laatua;

teknologisen kaluston teknistä tasoa on kohotettava 
nopeammin, moraalisesti vanhentuneet koneet ja lait
teet on vaihdettava tai ajanmukaistettava nopeammin 
ottaen huomioon, että samalla kehitetään vastaavia ko- 
neenrakennusteollisuuden aloja tarpeellisessa määrässä. 
Tulee määritellä ja ottaa vähitellen käyttöön uudet, ly
hyemmät tuotantokaluston kuoletusajat, rajoittaa heik- 
kotuloksisten peruskorjausten määrää ja lisätä kulu
neen ja moraalisesti vanhentuneen kaluston vaihtami
seen varattavien kuoletuspoistojen osuutta;

tuotannon ominaisainekulutusta on supistettava ke
hittämällä teollisuuden alakohtaista rakennetta, paran
tamalla koneiden, laitteiden, kojeiden ja muiden tuot
teiden rakennetta, käyttämällä edistyksellistä teknolo
giaa, kohottamalla raaka-aineiden ja tarvikkeiden laa
tuominaisuuksia, käyttämällä niitä täydellisemmin ja 
kompleksisesti sekä kehittämällä viimeistelyaloja jalos
tavassa teollisuudessa.

Ratkaistaessa tuotannon teknistä kehittämistä koske
via kysymyksiä edellytetään:

voimataioudellisen perustan kohdalla — tuotannon 
sähköistämisen ja energiankäytön tehokkuuden tason 
kohottamista; sähköteknologisten prosessien laajempaa 
käyttöönottamista; teknologisiin ja lämmitystarkoituk- 
siin käytettävän höyryn ja kuuman veden tuotannon 
järkiperäistä keskittämistä, pienten kattilahuoneiden 
ja sähkövoimalaitteistojen asteittaista poistamista; 

materiaalien kohdalla — uusien, taloudellisempien
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tarvikkeiden, mm. polymeeri- ja erikoispuhtaiden ai
neiden luomista ja käyttöönottamista; metallien ja 
muiden teollisuustarvikkeiden uusimpien lujittamisme
netelmien kehittämistä ja tuotannollista sovellutusta; 
tuotettavien materiaalien valikoiman laajentamista;

työvälineiden kohdalla — konesysteemien luomista 
tärkeimpien tuotantoprosessien täyskoneellistamiseksi 
ja -automatisoimiseksi teollisuudessa, rakennusalalla, 
maataloudessa ja liikenteessä; tärkeimpien teknologis
ten koneistojen ja laitteiden yksikkökapasiteetin lisää
mistä niiden taloudellisuutta silmällä pitäen. Numeeri
sesti ohjattujen automaattilaitteiden tuotannon nopeaa 
lisäämistä;

teknologian alalla — edistyksellisten, varsinkin jat
kuvien teknologisten prosessien laajamittaista käyt
töönottamista; uusien kemiallisten teknologisten pro
sessien, ja elektroniikan käyttöön perustuvien proses
sien kehittämisen ja teollisen soveltamisen nopeutta
mista. Otettaessa käyttöön uusia kapasiteetteja .on pi
dettävä lähtökohtana yksinomaan nykyaikaisen tekno
logian soveltamisen välttämättömyyttä;

tuotannon järjestelyn ja johdon alalla — työn, tuo
tannon ja johdon laajamittaista järjestelyä käyttämällä 
hyväksi nykyaikaista toimisto- ja tietokonetekniikkaa. 
On järjestettävä tehokkaiden tietokonelaitteiden, pien
ten tietokoneiden sekä tietojenvälityslaitteiden sarja
tuotanto. On järjestettävä tietokoneiden sarjatuotanto 
yhdessä kaikkien tietojen syöttö- ja tulostuslaitteiden 
sekä tyyppiohjelmistojen kanssa.

Standardien tieteellis-teknistä tasoa ja niiden merki
tystä tuotteiden laadun parantamisessa on kohotettava. 
Voimassaolevat standardit ja tekniset vaatimukset tulee 
uusia korvaamalla vanhentuneet osoittimet ja siten, et
tä niissä kuvastuvat kansantalouden vaatimukset, jotka 
takaavat tuotteiden korkean teknisen tason ja laadun.

Yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi tulee katsoa useal
la eri alalla käytettävien koneiden, osayhdistelmien. 
koneenosien ja koneistojen rakenteen, työkalujen ja
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teknologisen kaluston yhdenmukaistaminen ja standar
disoiminen, niiden valmistusteknologian tyypittäminen 
sekä täydellisen vaihdettavuuden turvaaminen saman
kaltaisia osayhdistelmiä ja osia valmistettaessa.

Koneiden ja laitteiden ajanmukaistamisen ja kor
jauksen teknistä tasoa ja tehokkuutta on kohotettava. 
Koneiden ja laitteiden ajanmukaistamisessa ja korjauk
sessa käytettävien osayhdistelmien, laitteistojen ja 
osien hajakeskitetystä valmistuksesta tulee siirtyä as
teittaisesta niiden erikoistuneeseen tuotantoon vastaavia 
koneita ja laitteita valmistavissa tuotantolaitoksissa. 
Tuotantokaluston keskitettyyn korjaukseen erikoistu
neita kapasiteetteja on huomattavasti laajennettava. 
Teknistä kalustoa valmistavien tuotantolaitosten on 
vastattava valmistamiensa koneiden ja laitteiden huol
tamisesta vaihto- ja korjausosilla ja -osayhdistelmillä 
sekä niiden käyttöominaisuuksista.

Tieteellis-teknistä tiedotustoimintaa on parannettava, 
on turvattava taeteellis-teknisiä saavutuksia valaisevien 
sekä tekniikan, teknologian, tuotannon järjestelyn ja 
johtamisen alalla hankittua parhainta kokemusta kos
kevien tietojen säännöllinen välittäminen asianomaisil
le tuotantoaloille ja -laitoksille.

Tulee kehittää laajalti työtätekevien luovaa aloit
teellisuutta tuotannon teknisessä kehittämisessä, edis
tää kaikin tavoin järkiperäistämis- ja keksijätoimintaa. 
Insinöörien ja teknikkojen tulee tieteellis-teknisen edis
tyksen järjestäjinä ja toteuttajina tuotannossa esittää 
entistä suurempaa osaa.

3. Tieteellisiä perustutkimuksia ia käytäntöä palve
levia tutkimuksia on kaikin tavoin kehitettävä ja niiden 
tuloksia on sovellettava nopeammin kansantalouteen.

Uudella viisivuotiskaudella on turvattava:
teoreettisen ja sovelletun matematiikan ja kyberne

tiikan probleemojen kehittely silmällä pitäen matemaat
tisten menetelmien ja tietokoneiden laajempaa kansan
taloudellista käyttöä sekä tuotantoprosessien automati
sointia ja johtotoiminnan parantamista;
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tutkimusten kehittäminen ydinfysiikan, kiinteän kap
paleen ja puolijohdefysiikan, kvanttiolektroniikan, plas
mafysiikan ja alhaisten lämpötilojen fysiikan alalla uu
sien materiaalien ja niiden käsittelyssä käytettävien te
hokkaiden menetelmien luomiseksi; energian muutta- 
mismenetelmien kehittäminen, nopeilla neutroneilla 
toimivien reaktorien teollisen tuotannon järjestäminen, 
ydin- ja säteiiyprosessien laajempi käyttäminen tietees
sä ja käytännössä, elektroniikan, radiotekniikan ja tie
tokonetekniikan jatkuva edistäminen sekä teoreettisen 
ja käytännöllisen mekaniikan kehittäminen;

tieteellisten tutkimusten suorittaminen avaruudessa 
silmällä pitäen kaukopuhelin- ja lennätinliikenteen, te
levision, sääennustuksen kehittämistä, luonnovarojen 
tutkimista ja maantieteellisiä tutkimuksia sekä muiden 
kansantaloudellisten tehtävien ratkaisemista tekokui
den, automaattisten ja miehitettyjen avaruuslaitteiden 
avulla sekä Kuun ja aurinkokunnan planeettojen tie
teellisten perustutkimusten jatkamista;

tutkimusten suorittaminen geologian, geofysiikan ja 
geokemian alalla hyödyllisten kaivannaisten sijainnin 
lainomaisuuksien selvittämiseksi, niiden etsiskelyssä, 
louhinnassa ja rikastamisessa käytettävien menetelmien 
tehokkuuden kohottamiseksi;

tieteellisten tutkimusten kehittäminen merentutki- 
muksen, ilmakehän fysiikan ja maantieteen alalla luon
nonvarojen, mm. merten ja valtamerien rikkauksien 
laajamittaisempaa ja järkiperäisempää käyttöä koske
vien ongelmien kehittelemiseksi; luonnonsuojelun ja 
-uudistamisen tieteellisten perusteiden kehittely ihmi
sen luonnoympäristön parantamiseksi sekä luonnonrik
kauksien käyttämiseksi tehokkaammin;

kemian eri Eilojen jatkuva kehittäminen varsinkin 
uusien polymeeri- ja epäorgaanisten aineiden valmis
tuksen erittäin edullisten kemiallis-teknologisten ja 
sähkökemiallisten prosessien sekä erikoispuhtaiden ai
neiden taloudellisten valmistusmenetelmien tieteellisten 
perusteiden kehittämisen alalla;
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tieteellisten tutkimusten kehittäminen biologian ja 
lääketieteen alalla ensi kädessä sydän- ja verisuonisai
rauksien, onkologisten ja virustautien ehkäisemiseksi 
ja hoitamiseksi, uusien fysiologisesti aktiivisten ainei
den valmistamiseksi lääketiedettä, maataloutta sekä ke
vyttä ja elintarviketeollisuutta varten; geneettisten 
menetelmien kehittäminen korkeasatoisten kasvilajik
keiden ja tuottoisempien karjarotujen jalostamiseksi; 
perinnöllisten sairauksien genetiikan probleemien ke
hitteleminen;

yhteiskuntatieteiden jatkuva kehittäminen, yhteis
kuntakehityksen nykyprosessien kompleksinen tutkimi
nen sosialistisen talouden tieteellistä johtamista ja kom
munistisen rakennustyön tehtävien ratkaisemista sil
mällä pitäen. Taloustieteen alalla on keskitettävä huo
mio tehokkaimpien muotojen ja menetelmien kehittele
miseen objektiivisten talouslakien käyttämiseksi kan
santalouden suunnitelmallisessa johtamisessa, pitkän 
tähtäyksen suunnittelun kehittämiseen, tieteellis-tekni- 
sen edistyksen nopeuttamisen, yhteiskunnallisen tuo
tannon voimaperäistämisen ja sen taloudellisen tehok
kuuden kaikkinaisen kohottamisen ongelmiin sekä tär
keimpiin Neuvostoliiton ja muiden SEV-maiden sosia
listisen talouden yhdentämisen kehittämisen kysymyk
siin.

Tieteellisten laitosten toiminnan tehokkuutta on ko
hotettava jyrkästi, on keskitettävä tieteelliset voimat 
sekä materiaali- ja rahavarat ensi kädessä tieteen joh
taville aloille sekä tärkeimpien tieteellis-teknisten on
gelmien ratkaisemiseen, tutkimusten kokeellisen sekä 
kokeellis-tuotannollisen perustan voimistamiseen, itse- 
kannattavuusmenetelmien käyttämiseen tieteellisten 
tutkimusten järjestämisessä. Tieteellisten tutkimusten 
sekä kokeilu- ja konstruoin ti töiden suunnittelua on pa
rannettava, suunnitelmissa on edellytettävä näiden töi
den kaikki vaiheet aina niiden tulosten tuotannolliseen 
soveltamiseen asti, on tiukennettava suunnitelmien 
täyttämisen valvontaa. Tieteen ja tuotannon yhteyttä
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on lujitettava. Tulee suorittaa organisatoriset ja talou
delliset toimenpiteet uusien koneiden ja laitteiden sekä 
keksintöjen ja löytöjen toteuttamiseksi nopeasti. Pa- 
tenttialan ja patenttitiedotuksen kannustavaa vaikutusta 
on voimistettava.

4. Yhteistyötä sosialististen maiden kanssa on kehi
tettävä johdonmukaisesti, on kaikin tavoin edistettävä 
sosialistisen maailmanjärjestelmän lujittumista.

☆ ☆ ☆

Määritellään seuraavat Neuvostoliiton kansantalou
den eri alojen kehittämisen, kansan elintason kohotta
misen, tuotantovoimien sijoittelun ja liittotasavaltojen 
talouden ja ulkomaisten talousyhteyksien kehittämisen 
sekä johtotoiminnan ja suunnittelun parantamisen 
suuntaviivat ja tavoitteet.
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III. TEOLLISUUS

Teollisuuden päätehtävänä ensi viisivuotiskautena on 
sosialistisen talouden, varsinkin maatalouden ja siihen 
liittyvien alojen kehittämisen teollisen perustan laajen
taminen ja täydellistäminen, tuotannon teknisen tason 
ja tehokkuuden kohottaminen, tuotteiden laadun pe
rusteellinen parantaminen.

Kaikkien teollisuusalojen kehityksen suuntana tulee 
olla neuvostokansan elämäntarpeiden mahdollisimman 
täydellinen tyydyttäminen, jonka vuoksi teollisuutta, 
joka tuottaa kulutustavaroita sekä niiden valmistami
seen käytettäviä raaka-aineita, koneita ja tuotantoka
lustoa, tullaan kehittämään nopeammin ja lisäämään 
sen prosentuaalista osuutta.

Sähkö-, varsinkin atomivoimalataloutta, koneenra
kennus-, kemiallista, petrokemiallista ja kaasuteolli
suutta on kehitettävä joudutetusta Kaikilla teollisuus
aloilla on turvattava tehokkaimpien tuotantolajien no
pea kehitys. Varaosien keskitettyä tuotantoa lisätään 
huomattavasti, tyydytetään täydellisesti kansantalouden 
tarpeet autojen, traktoreiden ja muiden koneiden vara
osien kohdalta.

Teollisuustuotantoa lisätään viisivuotiskautena 42—46 
%, muun muassa tuotantovälineiden tuotantoa 41—45 
% ja kulutushyödykkeiden tuotantoa 44—48 %.

Kaikilla teollisuusaloilla lisätään tuotantoa ennen 
kaikkea kohottamalla sen tehokkuutta ja käyttämällä
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täydellisemmin sisäisiä taloudellisia mahdollisuuksia. 
Tätä silmällä pitäen tulee:

parantaa tuotannon rakennetta, alojen välisiä ja alo
jen sisäisiä määräsuhteita, laajentaa tuotannon erikois
tamista ja yhteistoimintaa;

nopeuttaa työn tuottavuuden kasvua. Teollisuudessa 
on viisivuotiskautena kohotettava työn tuottavuutta 
36—40 % ja tämän avulla saatava 87—90 % tuotannon 
kokonaislisäyksestä;

kohottaa kaikenlaisten tuotteiden teknistä tasoa, ta
loudellisuutta ja laatua. Uusien tuotelajien on laadulli
silta sekä teknisiltä ja taloudellisilta ominaisuuksiltaan 
vastattava maailman tieteen ja tekniikan parhaita saa
vutuksia;

käyttää tehokkaammin tuotantokapasiteetteja ja pe- 
rusvarantoja. Tuotantoa tulee tuotannollisten perusva- 
rantojen kutakin yksikköä kohti lisätä käyttämällä täy
dellisemmin hyväksi koneita ja tuotantokalustoa, ko
hottamalla työvuorokerrointa, poistamalla seisokit, ly
hentämällä uusien kapasiteettien nimellistuotannon 
saavuttamiseen tarvittavaa aikaa sekä voimaperäistä- 
mällä tuotantoprosesseja;

käyttää paremmin raaka-aineita, tarvikkeita, poltto
ainetta sekä sähkö- ja lämpöenergiaa. Koneenrakennus- 
ja metalliteollisuudessa on aikaansaatava 18—20 prosen
tin suuruinen teräsvalssaustuotteiden säästö käyttämäl
lä tehokkaampia metallin ja sitä korvaavien aineiden 
eri lajeja ja muotoja, parantamalla valssaustuotteiden 
työstössä käytettävien koneiden rakennetta ja teknolo
giaa. Polttoaineen, sähkövoiman sekä kemiallisten, puu- 
ja muiden raaka-aineiden ja materiaali varojen kulutus- 
normeja on supistettava 7—10 %. Tuotantolaitosten va- 
rastotaloutta on parannettava.

Kansantaloudessa on käytettävä täydellisemmin hy
väksi sekundäärisiä raaka-, polttoaine- ja energiavaroja 
ja tuotannon jätteitä (rauta- ja ei-rautametalliromua ja 
-jätteitä, jätepaperia, sekundäärisiä tekstiili tarvikkeita, 
hylkylasia, kuluneita kumipyöriä, polymeeriaineita, ke
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mikaaleja ja muita sekundäärisiä raaka-aine- ja mate- 
riaalivaroja); sekundääristen raaka-aineiden muokkaus- 
tekniikkaa on kehitettävä. Sekundäärisiä raaka-aineita 
ja tuotannon jätteitä hankkivien järjestöjen aineellis- 
teknistä perustaa on voimistettava, on järjestettävä pa
remmin sekundääristen raaka-aineiden keruu väestöltä;

teollisuuden liikevoittoa on suurennettava, tuotteiden 
tuotantokustannuksia alennettava ja tuotantolaitosten 
toiminnan kannattavuutta kohotettava.

Määritellään seuraavat teollisuusalojen tuotannon 
kehittämisen pääsuunnat ja tuotantomäärät: 

sähkövoimataloudessa kohotetaan sähkövoiman tuo
tanto 1030—1070 mrd. kilowattituntiin. Sähkölaitoksilla 
on otettava käyttöön 65—67 milj. kilovvattia tehokapasi
teetteja lähinnä rakentamalla lämpövoimaloita ja asen
tamalla niihin suuritehoisia voimakoneistoja. Ener
geettisen kaluston käytön teknis-taloudellisia osoittimia 
on parannettava tuntuvasti. Polttoaineen ominaiskulu- 
tus sähkölaitoksilla on alennettava vuoteen 1975 men
nessä 340—342 gramman voimaverkostoon toimitettua 
kilowattituntia kohti.

Vesivoimatalouden alalla tulee rakentaa pääasiallises
ti sellaisia hydroteknillisten laitteiden yhdistelmiä, joi
den avulla voidaan ratkaista kompleksisesti sähkövoi
man tuotantoa, maiden kastelua, kansantalouden ve
sihuoltoa sekä laivakulun ja kala viljelyn kehittämistä 
koskevat tehtävät.

Edellytetään kehitettäväksi huomattavasti atomivoi- 
mataloutta rakentamalla suuria voimaloita, joihin asen
netaan 1 milj. kilowatin yksikkötehon omaavia ja si
täkin tehokkaampia reaktoreja. Atomivoimaloissa ote
taan käyttöön 6—8 milj. kilowatin tehokapasiteetit.

Maan yhtenäisen voimaverkon, 750 ja 1150 kilovol
tin vaihtojännitteellä toimivien sekä 1500 kilovoltin 
tasavirtajännitteellä toimivien kaukosiirtolinjojen ra
kentamista samoin kuin sähköverkoston kehittämistä 
maaseutupaikkakunnilla on jatkettava ja maaseutuku- 
luttajien sähköhuolto saatava varmemmaksi.
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Työn tuottavuutta sähkövoimatalouden alalla tulee 
viisivuotiskautena kohottaa 1,4-kertaisesti.

öljy- ja kaasuteollisuudessa tulee vuoteen 1975 men
nessä kohottaa maaöljyn tuotantoa 480—500 milj. ton
niin ja kaasun tuotantoa 300—320 mrd. kuutiometriin. 
Maaöljyn ja kaasun osuus yleisessä polttoainetaseessa 
on vuoteen 1975 mennessä kohotettava vähintään 67 
prosenttiin. Uusien runsastuottoisten maaöljy- ja kaa
suesiintymien käyttöönottamista on nopeutettava, on 
kehitettävä öljyn ja kaasun tuotantoa entisillä alueilla.

Öljyn tuotanto vaikuttamalla keinotekoisesti kerros
tumiin on viisivuotiskauden loppuun mennessä koho
tettava 75 prosenttiin kokonaistuotannosta.

Tutkimuksia uusien tehokkaampien öljy- ja kaasu- 
kondensaatti-esiintymien hyödyttämismenetelmien löy
tämiseksi on tehostettava, öljy ja kaasukondensaattia 
on saatava kerrostumista huomattavasti enemmän.

Rinnakkain ja erillisesti käytettävien öljy- ja paine- 
porausten varantoa on lisättävä noin 2-kertaisesti. 
Kompleksinen automatisointi on järjestettävä 120:lle 
öljy- ja 20 :lle kaasukentälle. Porausvarantojen käytön 
tehokkuutta on lisättävä lyhentämällä huomattavasti 
niiden käyttöönottoaikoja, soveltamalla entistä parem
pia käyttömenetelmiä ja pidentämällä kaluston käyttö
ikää.

Poraustöiden teknisiä ja taloudellisia osoittimia on 
kohotettava huomattavasti. Poraustöiden kannattavuut
ta on lisättävä noin 1,5-kertaisesti. Työn kuluessa ta
pahtuvan porauksen täysvalvonnan käyttöönottoa on 
noDeutettava.

öljyn mukana nousevan kaasun hyväksikäyttöä on 
kohotettava 80—85 prosenttiin sen varoista, myötäkaa- 
sun ja luonnonkaasun kompleksi jalostuksen kapasiteet
teja on lisättävä huomattavasti sekä laajennettava 
nesteytetyn kaasun, bensiinin, heliumin ja rikin tuo
tantoa.

Töitä maan yhtenäisen kaasuhuoltojärjestelmän luo
miseksi on jatkettava. On aikaansaatava tehokkain
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kaasunkuljetus valtaputkistoa pitkin uusilta kaasuntuo- 
tantoalueilta maan Euroopan-puoleisen osan polttoai
netarpeen tyydyttämiseksi. Kaasu-johtojen nimelliska- 
pasiteetit on käytettävä täydellisesti hyväksi, on lisät
tävä kaasujohtojen kuljetuskykyä kohottamalla niiden 
työpainetta. Valtakaasujohtoja on rakennettava vähin
tään 30 000 kilometriä. Kaasun kuljettamiseksi 75 il
makehän paineella tulee ottaa laajalti käyttöön 1420 
mm. läpimittaisia putkia sekä uusia suuritehoisia pump- 
pulaitteita.

Teollisuuskeskusten lähistöllä olevia maanalaisia 
kaasusäiliöitä on laajennettava huomattavasti.

Työn tuottavuutta öljyteollisuudessa on kohotettava
1.4- kertaisesti ja kaasuteollisuudessa 1,3-kertaisesti.

öljynjalostusteollisuudessa on lisättävä tuotantoa
1.5- kertaisesti.

öljynjalostamojen suunnitteluun ja rakentamiseen 
sekä niiden nimelliskapasiteettien saavuttamiseen tar
vittavaa aikaa on supistettava huomattavasti.

öljytuotteiden laatua on parannettava. Tulee tuottaa 
pääasiallisesti rikkipitoisuudeltaan vähäistä dieselpolt- 
toöljyä, korkeaoktaanista bensiiniä, voiteluöljyä, joissa 
on tehokkaita monitoimisia lisäaineita, ja käytettävä 
laajemmin öljyjalosteista suoritettavan rikin optimi- 
poiston menetelmiä. Aromaattisten hiilivetyjen, niukka- 
rikkisen elektrodikoksin, nestekaasun sekä kemiallisen 
teollisuuden käyttämän naftaperäisten raaka-aineiden 
tuotantoa on laajennettava.

Työn tuottavuutta öljynjalostusteollisuuden tuotanto
laitoksissa on kohotettava 1,5-kertaisesti.

Kivihiiliteollisuudessa on kivihiilen tuotantoa koho
tettava 1975 685—695 milj. tonniin. Tulee saattaa pää
piirteissään päätökseen tuotantolaitosten tekninen uu
siminen tuotantoprosessien täyskoneellistamisen ja au
tomatisoinnin pohjalla sekä siirtyä kaitalouhintaan kai
voksissa, kohottaa viisivuotiskauden loppuun mennessä 
viistoista ja kaltevista kerrostumista tapahtuvan hiilen- 
louhinnan osuus vähintään 60 prosenttiin kokonaislou-
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hinnasta käyttäen hiilen poistokomplekseja ja koneel
listettuja tukia.

Kivihiilen avolouhintaa tulee kehittää nopeammin ja 
kohottaa vuonna 1975 tällä menetelmällä tapahtuvan 
kivihiilen louhinnan osuus 30 prosenttiin.

Työn tuottavuutta kivihiiliteollisuudessa tulee kohot
taa noin 1,4-kertaisesti.

Polttoturpeen tuotannon tulee viisivuotiskautena 
kasvaa 35—38 %, turvebrikettien ja puolibrikettien tuo
tantoa on lisättävä huomattavasti.

Rautametallurgiassa on katsottava päätehtäväksi me
tallituotteiden laadun perinpohjainen parantaminen ot
tamalla käytäntöön edistyksellisiä metallin valmistus
menetelmiä sekä laajentamalla valssaustuotteiden, put
kien ja metallituotteiden valikoimaa, jotta metallin käy
tön tehokkuus kansantaloudessa kohoaisi tuntuvasti.

Teräksen tuotannon on vuonna 1975 noustava 142— 
150 milj. tonniin ja valmiiden valssaustuotteiden tuo
tannon 101—105 milj. tonniin. Taloudellisten valssaus- 
tuotelajien, ensi kädessä kuumavalssatun levyn, kyl
mä valssatun levyn, taivutettujen ja muotoprofilien, 
tarkkuusprofilien sekä laatu- ja seosteräksestä val
mistettujen valssaustuotteiden samoin kuin putkien ja 
muiden metallituotteiden tuotantoa on lisättävä. On 
järjestettävä kylmävalssatun dynamoteräksen tuotan
to ja kohotettava huomattavasti muuntajateräksen laa
tua.

Tulee lisätä ruosteenestopinnoitettujen sekä lämpö
käsittelyllä vahvistettujen metallivalssaustuotteiden ja 
putkien samoin kuin kylmyydenkestävien metallilaatu
jen tuotantoa.

On perustettava uusia kapasiteetteja läpimitaltaan 
•suurien ja korkean paineen kestävien kaasujohtoput- 
kien, erittäin lujien poraus- ja suojaputkien, ohutsei- 
nämäisten saumattomien ja sähköhitaattujen putkien, 
kylmävalssatun sähköteknillisen ja ruostumattoman te
räslevy- sekä muunlaisten kansantalouden tarvitsemien 
metallituotteiden tuottamiseksi.

299



Tuotantokapasiteetteja lisätään rautametallurgiassa 
rakentamalla suuren yksikkökapasiteetin omaavia ko
neistoja ja laitoksia, mm. 5000 kuutiometrin masuune
ja sekä 350 tonnin happikonverttereja.

Rautametallurgiaa malmilla huoltavien tuotantolai
tosten rakentamista on joudutettava. Tavaramalmin 
metallipitoisuutta on lisättävä.

Tulee laajentaa tuntuvasti edistyksellisten teknologis
ten prosessien soveltamista, hapen ja luonnonkaasun 
käyttämistä masuuneissa, on lisättävä noin 4-kertaisesti 
malmirikastepallojen tuotantoa, järjestettävä metalloi- 
dun rautamalmiraaka-aineen teollinen tuotanto. Happi- 
konverttereissa tapahtuvan teräksen mellotuksen osuus 
on viisivuotiskauden loppuun mennessä kohotettava vä
hintään 30 prosenttiin teräksen tuotannon kokonaismää
rästä, sähköteräksen tuotannon osuutta on kohotettava. 
Teräksen jatkuvavaluvalmistusta on lisättävä. Tulee 
soveltaa laajalti tehokkainta metallin laatua parantavia 
menetelmiä käyttämällä tyhjiökäsittelyä, teräksen kä
sittelyä synteettisellä kuonalla ja inerttisillä kaasuilla, 
sekä sähkökuona- ja tyhjiösulatusta.

Työn tuottavuutta rautametallurgiassa on kohotetta
va noin 1,3-kertaisesti.

Ei-rautametällurgisessa teollisuudessa tulee lisätä, 
tuotantoa 1,4-kertaisesti, mm. alumiinin tuotantoa 50— 
60 %, kuparin 35-40 %. Seostusmetallien ja luonnonti- 
manttien tuotantoa on laajennettava huomattavasti. 
Raaka-ainepohjan kehittämistä varsinkin alumiinioksi
din, lyijyn, volframin, molybdenin, antimonin, tinan ja 
elohopean tuottamiseksi on nopeutettava.

On kehitettävä edelleen malminlouhintaa avolouhok
sista sekä maanalaisella menetelmällä käyttämällä kor- 
keatehoisia moottoroituja tuotantokalustokomnlekseja. 
Malmilouhosten varustamista tehokkaalla tuotantoka
lustolla ja kuljetusvälineillä on nopeutettava.

Metallien saantoa malmeista on lisättävä huomatta
vasti, on parannettava raaka-aineen kokonaiskäyttöä r 
on otettava laajalti käyttöön suljettuja teknologisia-.
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prosessikaavoja, joissa suoritetaan puolivalmisteiden 
täydellinen jalostus, ja järjestettävä tuotannon jättei
den käyttö metallurgisilla tehtailla. On luotava plasma- 
metallurgisten prosessien perusteet. Tulee kehittää ei- 
rautametallien ja lejeerinkien samanaikaista valua ja 
puolivalmisvalssausta, kehitettävä erilaisten aineiden 
ei-rautametalleilla tyhjiössä pinnoittamisen prosessit 
sekä teollisuuskalusto näihin tarkoituksiin.

Tulee kartuttaa sekundääristen ei-rautametallien. 
elektrodituotteiden, kupari- ja kuparilejeerinki-vals- 
saustuotteiden, ohuen langan, ohutseLnämäisten putkien 
ja taloudellisten profiilien tuotantokapasiteetteja. Alu- 
miinilejeeringeistä valmistettujen putkien ja rakennus- 
profiilien samoin kuin elintarvikkeiden pakkaukseen 
käytettävän alumiinisen lehtimetallin ja nauhan tuo
tantoa ja valikoimaa on lisättävä huomattavasti. Ei-rau- 
tametallien ja lejeerinkien laatua on parannettava.

Työn tuottavuutta ei-rautametallurgiassa on koho
tettava vähintään 1,4-kertaisesti.

Kemiallisessa ja petrokemiallisessa teollisuudessa 
on lisättävä tuotantoa 1,7-kertaisesti, mm. muovien ja 
tekohartsien noin 2-kertaisesti, kautsun 1,7-kertaisesti 
ja kemiallisten kotitaloustavaroiden tuotantoa 1,9-ker- 
taisesti. Vuoteen 1975 mennessä tulee kohottaa väki
lannoitteiden tuotantoa 90 milj. tonniin ja kemiallisten 
kuitujen 1.05—1,10 milj. tonniin. Valmistettavien tuot
teiden valikoimaa on laajennettava ja laatua kohotet
tava. Alojen sisäisiä määräsuhteita on parannettava. 
Edellytetään kehitettäväksi edelleen kemiallisen tuo
tannon aloja kohottamalla laitosten ja laitteiden yksik- 
kökapasiteetteja ja luotavaksi jatkuvia teknologisia 
prosesseja.

Korkealaatuisten rikastettujen ja yhdistettyjen väki
lannoitteiden tuotantoa tulee kehittää joudutettua vauh
tia, jotta niiden osuus väkilannoitteiden koko tuotan
nossa olisi viisivuotiskauden lopulla n. 80 %. Väkilan
noitteiden keskimääräinen ravinnepitoisuus on kohotet
tava 35—37 prosenttiin. Kemiallisten kasviensuojeluai-
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neiden tuotantoa on lisättävä ja niiden valikoimaa laa
jennettava.

Muovien ja niistä valmistettavien tuotteiden laatua 
on parannettava, on järjestettävä erikoislujien, kuu- 
muudenkestävien, sähköä eristävien, korrosionkestävien 
ja muiden uusien polymeeriaineiden tuotantoa. Termo
plastisten aineiden osuus tekohartsien ja muovien tuo
tannon kokonaismäärässä on viisivuotiskauden loppuun 
mennessä kohotettava 40—43 prosenttiin.

Kemiallisten kuitujen tuotannon rakennetta on pa
rannettava, synteettisten kuitujen osuus niiden koko
naistuotannossa on viisivuotiskauden loppuun mennessä 
kohotettava 38—40 prosenttiin, on lisättävä huomatta
vasti teksturoitujen synteettisten ja tekolankojen, pu
notun sillakuidun ja massana värjättyjen kemiallisten 
kuitujen tuotantoa sekä synteettisten ja tekosilkin toi
mituksia suurpakkauksissa.

Uusien korkealaatuisten tekokautsujen tuotantoa on 
laajennettava. Luonnonkautsun korvaavan tekokautsun 
tuotannon osuus kautsun kokonaistuotannossa on koho
tettava 55—60 prosenttiin supistaen samalla luonnon
kautsun kulutusta. Rakenteellisesti parannettujen au
tonrenkaiden tuotantoa on laajennettava ja korotettava 
autonrenkaiden kestävyyttä keskimäärin 20—25 %.

Pieneräisten kemiallisten tuotteiden tuotannon kas
vua on nopeutettava ja niiden valikoimaa laajennetta
va. Tulee laajentaa polymeeriaineiden laatua paranta
vien kemiallisten lisäaineiden tuotantoa ja turvata niil
lä kansantalouden tarve kokonaisuudessaan. Säilöntä- 
ja antiseptisten aineiden, lääkintätarkoituksissa ja maa
taloudessa käytettävien biologisesti aktiivisten aineiden, 
lisäaineiden, reagenssien, elintarvikkeiden pakkaukses
sa käytettävien erilaisten kelmujen, rasvojen ja muiden 
teknisiin tarkoituksiin käytettävien elintarvikeraaka- 
aineiden, synteettisten väriaineiden, lakkojen, kankai
den, trikoovalmisteiden, jalkineiden sekä tekonahan 
laatua parantavien apuaineiden tuotantoa on lisättävä 
huomattavasti.
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Jokapäiväisessä elämässä käytettävien kemiallisten 
tuotteiden, muoviesineiden ja muiden kemianteollisuu
den väestölle valmistamien tuotelajien valikoimaa on 
laajennettava ja niiden laatua parannettava.

Työn tuottavuutta kemian teollisuuden tuotantolai
toksissa on lisättävä 1,6-kertaisesti ja petrokemiallises- 
sa teollisuudessa 1,5-kertaisesti.

Maanuumenien geologisia tutkimustöitä sekä kiven- 
näisraaka-ainevarojen prospektausta on laajennettava 
ennen kaikkea toimivien vuoriteollisuuslaitosten alueil
la sekä niiden teollisen käytännön kannalta taloudelli
sesti edullisimmilla alueilla. On tehostettava öljyn ja 
kaasun etsintää varsinkin maan Euroopan-puoleisessa 
osassa, koksiutuvan ja energeettisen kivihiilen, korkea
laatuisten boksiittien, tärkeimpien ei-rautametallien, 
harvinaisten ja jalometallien, timanttien, väkilannoit
teiden tuotannossa käytettävän, varsinkin fosaattiraa- 
ka-aineen ja maanalaisten vesien prospektausta ja voi
mistettava etsintä- ja tiedustelutöitä runsaiden rauta- 
malmiesiintymien selvillesaamiseksi Siperiassa ja Ura
lilla.

Tulee kehittää etsintä- ja tiedustelutöitä merten ja 
valtamerten rannikkovesialueilla lupaavien vedenalais
ten öljy- ja kaasuesiintymien löytämiseksi. Tulee laa
jentaa rannikkovesistöissä olevien kulta-, tina- ja mui
den malmiesiintymien tutkimuksia. Geologisten tutki
mustöiden taloudellista tehokkuutta on kohotettava.

Koneenrakennuksen ja metallintyöstön alalla tulee 
viisivuotiskautena lisätä tuotantoa 1,7-kertaisesti, mm. 
kulutustavaroiden tuotantoa 2,2-kertaisesti. Muita alo
ja nopeammin on kehitettävä kojeiden ja automaatio- 
välineiden, maatalouskoneiden, rakennus- ja maanpa- 
rannusvälineiden, edistyksellisimpien metallintyöstö- ja 
sähköteknillisen kaluston, kaasuturbiinien, atomivoima
loiden ja kemiallisen teollisuuden, kevyen ja elintar
viketeollisuuden tuotantokaluston, rautateiden liikku
van kaluston sekä autoteollisuuden tuotantoa.

On luotava erilaisia koneita ja laitteita, jotka ovat
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soveliaita toimimaan Peräpohjolan, kuuman ilmaston 
ja vuoristoseutujen oloissa sekä laajennettava niiden 
tuotantoa.

Nosto- ja kuljetustöissä, kuormauksessa, purkaukses
sa ja varastotöissä käytettävien koneistamisvälineiden 
tuotantoa on lisättävä huomattavasti. Kestokulutusta- 
varoiden valikoimaa ja laatua on parannettava.

Tuotantokaluston tehokkuutta on kohotettava lisää
mällä laitteistojen yksikkökapasi teetti a sekä paranta
malla niiden laatua ja käyttövarmuutta.

Uusia koneenrakennusalan tuotantolaitoksia raken
nettaessa ja toimivia uusittaessa on lähdettävä siitä, et
tä täytyy syventää koneenrakennustuotteiden tuotan
non erikoistamista, rakentaa lähinnä eri osien tuotan
toon määrättyyn prosessitekniikkaan erikoistuneita teh
taita ja kokoomoja. Tuotantokaluston käytön työvuoro- 
kerrointa on kohotettava.

Koneenrakennusteollisuuden tuotantoperustan tek
nistä uusimista on nopeutettava. Tämän alan tuotanto
laitoksiin on suunnattava vanhentuneen metallintyöstö- 
kaluston vaihtamiseksi 25—30 metallintyöstökoneistoa 
ja vähintään 30 % takomo- ja puristinkoneista. Tulee 
ottaa nopeammin käyttöön uusia edistyksellisiä tekno
logisia prosesseja.

Metallintyöstökoneiden tuotanto on vuoteen 1975 
mennessä kohotettava 230—250 000 reen sekä takomo- ja 
puristinkoneiden tuotanto 60—65 000 reen. On lisättävä 
muita enemmän numeerisesti ohjattujen metallintyös
tökoneiden tuotantoa lisäämällä niiden tuotantoa viisi
vuotiskaudella vähintään 3,5-kertaisesti. Tarkkojen ja 
erikoistarkkojen työkoneiden, automaattisten ja puoli
automaattisten koneikkojen, takomo- ja puristin- sekä 
valimokaluston tuotantoa on laajennettava samoin kuin 
lastuavien ia hiomatyökalujen erikoistunutta tuotantoa. 
Näiden työkalujen laatua on kohotettava.

Tulee kehittää joudutetusti valanteiden, takeiden ia 
puristintuotteiden ja hitsausrakenteiden tuotantoon eri
koistettuja kapasiteetteja uusimalla teknisesti uudella
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perustalla nykyisiä sekä rakentamalla uusia valimolta 
sekä takomo- ja puristintyötehtaita ja -osastoja. Valu
jen, takeiden, hitsaustuotteiden ja aihioiden laatua ja 
tarkkuutta on kohotettava käyttämällä tuotannossa 
uutta prosessitekniikkaa, nykyaikaisia rakenne- ja hit- 
sausmateriaaleja, valamalla valmistettujen kaavainten 
mukaan tapahtuvaa valua, painevalua ja tyhjiövalua, 
liukuhihnoja ja automaattikoneikkoja sekä ottamalla 
käyttöön teollisuus jaksoisella virralla toimivia induk- 
tiouuneja valuraudan sulattamiseksi.

Metallien puristus työstön osuutta on kohotettava 
huomattavasti ja teollisuudessa on käytettävä laajalti 
kolmiulotteista puristusta.

Koko koneenrakennusteollisuudessa käytettävien tuot
teiden valmistus on keskitettävä.

Traktoreiden tuotannon tulee vuonna 1975 olla 
575 000 ja maatalouskoneita on tuotettava yhteensä 3,5 
mrd. ruplan arvosta. Traktoreiden, leikkuupuimureiden 
ja muiden maatalouskoneiden tehoa ja tuottavuutta on 
lisättävä. Tulee järjestää uusien korkeatuottoisten leik
kuupuimureiden, tehokkaiden kyntö- ja teollisuus- 
traktorien sekä metsätöissä käytettävien koneiden tuo
tanto. Tuotantoprosessien täyskoneellistamiseksi maata
loudessa tarvittavien maatalouskoneiden ja välineiden 
suunnittelua ja tuotantoa on nopeutettava. Moottoroi
tujen alustojen ja niihin asennettavien koneiden tuo
tantoa tarvittavina kokonaissatoina on laajennettava.

Autojen vuosituotanto on vuoteen 1975 mennessä 
kohotettava 2—2,1 miljoonaan lisäämällä tällöin kuor
ma-autojen tuotantoa n. 1,5-kertaisesti ja henkilöauto
jen 3,5—3,8-kertaiisesti. Suuren kuormauskyvyn omaa- 
vien kuorma-autojen ja niiden pohjalla valmistettavien 
suuren kuljetuskyvyn omaavien autojunien tuotantoa 
on lisättävä. Erityiskuorma-autojen ja perävaunujen, 
Peräpohjolan ja kuuman ilmaston oloihin soveltuvien 
autojen sekä puutavara-autojunien tuotantoa on laa
jennettava. Tulee järjestää kippiautojen ja kuljetusky- 
vyltään aina 120 tonnin kippaavien autojunien tuolan-
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to vuori teollisuutta varten. Tulee lisätä kuljetuskyvyl- 
tään suurten linja-autojen sekä maastokyvyItään pa
rannettujen linja-autojen tuotantoa. Autonmoottoreiden 
kestoikää peruskorjaukseen on lisättävä 1,3—1,5-kertai- 
sesti.

Uusimmilla automaattivälineillä varustetun korkea- 
tehoisen teknologisen kaluston tuotantoa kevyen- ja 
elintarviketeollisuuden tuotantolaitoksia, kauppoja ja 
yleisiä ruokailulaitoksia varten on lisättävä vähintään 
1,9-kertaisesti. Elintarvikkeiden pakkausautomaattien 
sekä yleisöpalvelulaitoksille tarkoitetun kaluston tuo
tantoa on lisättävä huomattavasti.

Tulee suunnitella kauko-ohjattuja ja automaattisesti 
ohjattuja nosto- ja kuljetuskoneiden ja -koneistojen 
komplekseja sekä jaksotoimisia koneita automatisoituja 
kuljetushihnoja varten. Tulee laajentaa erityisten kul
jetus-, kuormaus- ja purkauskoneistojen ja laitteiden 
tuotantoa, jotta supistettaisiin irtotavaroiden, kuten 
sementin, väkilannoitteiden ym. kuljetushäviöitä. Ta
varavaunuja ja kontteja tuottavien tehtaiden rakenta
mista ja uusimista on nopeutettava.

Tulee valmistaa uudenmallisia suuren yksikkökapa- 
siteetin omaavia koneita ja laitteita metallurgista, ki
vihiili-, vuori-, kemiallista, petrokemiallista ja öljynja- 
lostusteollisuutta, voimataloutta, paperi- ja selluloosa- 
teollisuutta ja muita aloja varten. On järjestettävä 5000 
kuutiometrin masuuneille tarkoitetun kaluston, avolou
hoksille tarkoitettujen aina 12 000 kuutiometrin tunti- 
kapasiteetin pyörökaivurikompleksien, 100 kuutiomet
riin kauhatilavuuden omaa vien kaivinkoneiden, ohuiden 
ja paksujen viettävien ja kaltevien kerrostumien lou
hinnassa käytettävien kalustokompleksien ja niiden 
koneellistettujen tukilaitteiden sarjatuotanto.

Tulee järjestää 500 ja 800 megawatin tehoisten läm- 
pövoimalalohkojen täydellisen konekaluston, 100 mega- 
watin tehoisten kaasuturbiinien sekä 1000 megawatin 
tehoisten tehokkaampien atomivoimalareaktorien tuo
tanto. On valmistettava 1200 megawatin tehoisen voi-
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malalohkon prototyyppikoneistot ja laitteet. On luotava 
uusi suurjännite- ja muuttajalaitteisto 1500 kilovoltin 
tasajännitteistä ja 1150 kilovoltin vaihtojännitteistä voi
mansiirtoa varten.

Tulee järjestää yleisteolliseen käyttöön tarkoitetun 
uuden sähkökonesarjan tuotanto. Niillä on oltava paran
netut teknologiset, paino- ja käyttöosoittimet sekä laaja 
tehovalikoima pienois- ja mikromoottorit mukaan luet
tuna. On suunniteltava sähkömoottorit, sähkölaitteisto 
ja kaapelituotteet maataloustuotannon erikoisoloja sil
mälläpitäen ja pantava käyntiin niiden sarjatuotanto. 
Väestön valaisinlaitteiden kysyntä on tyydytettävä.

Erikoista huomiota on kiinnitettävä dieselmoottori- 
tuotannon kehittämiseen sekä kaasumoottoreiden ja 
kaasumoottoriahdinten tuotantoon. Näiden koneiden 
kestoikää on lisättävä 1,5—2-kertaisesti. On saatettava 
käyntiin uusien tehokkaiden dieselvetureiden tuotanto.

Tulee järjestää öljy- ja kaasuteollisuuskaluston tuo
tanto erityisesti Länsi-Siperian ja Peräpohjolan alueita 
varten sekä tehokkaiden kaasu- ja öljyjohtojen valta- 
putkistojen rakentamisessa käytettävän kalustosarjan 
tuotanto.

Rakennus- ja tietokoneteollisuuden kehitysvauhtia 
on nopeutettava, on lisättävä yksikkökapasiteetiltaan 
tehokkaampien koneiden tuotantoa rakennusalaa vaa
ten, järjestettävä tehokkaiden teollisuustraktoreiden ja 
pyörätraktoreiden pohjalla valmistettavien uusien ko
neiden,, hydraulisten kaivinkoneiden sekä sisustus-, 
kattamis- ym. töissä käytettävien konekompleksien 
sarjatuotanto. Rakennusaineteollisuutta varten on luo
tava automaattisia tuotantolinjoja, on laajennettava ko
neiden ja laitteiden tuotantoa kunnallis-teknisiin tar
koituksiin.

Tulee panna käyntiin metallurgisen, kemiallisen, öl- 
jynjalostus-, öljy-, kaasu- ja kivihiiliteollisuuden tek
nologisten prosessien ohjauksen automatisoinnissa käy
tettävien kojeiden ja laitteistojen teollinen tuotanto.

Kojeiden tuotantoa on lisättävä kaksinkertaisesti. On
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saatettava päätökseen valtion teollisuusko jesysteemiin 
kuuluvien yhdenmukaistettujen laitteiden koko komp
leksin luominen ja aloitettava näiden laitteiden tuo
tanto. Tulee panna käyntiin parannetut käyttöarvot ja 
lisätyn toimintavarmuuden omaavien yleisteollisten 
kojeiden ja automaatio välineiden aggregaattiyhdistel- 
mien tuotanto.

Matematiikkakoneiden tuotantoa lisätään 2,4-kertai- 
sesti, mm. tietokoneiden valmistusta 2,6-kertaisesti. 
Pannaan käyntiin integroitujen piirien käyttöön perus
tuvan uuden tietokonekompleksin sarjatuotanto. On 
kehitettävä integroitujen piirien laajaan käyttöön pe
rustuva tekninen laitteistokompleksi, jonka avulla voi
daan automatisoida tietojen rekisteröinti-, keruu-, tal- 
lenta-, siirto- ja käsittelyprosessit, kehitetään uusia 
teknisiä välineitä maan yhtenäistä automatisoitua tieto
liikenneverkostoa varten, radionavigaatio- ja lennon- 
johtolaitteita, ja elektronisia lääketieteellisiä laitteita.

laajennetaan nykyaikaisten kojeiden, laitteiden ja 
laboratoriokaluston tuotantoa tieteellisiä tutkimustöitä 
varten ja samoin välineitä insinööri- ja virastotyön 
koneellistamista sekä automatisointia varten tarvittavien 
välineiden tuotantoa.

Työn tuottavuutta koneenrakennusteollisuudessa ko
hotetaan 1,5—1,8-kertaisesti.

Metsä- ja puutavarateollisuudessa sekä selluloosa- ja 
paperiteollisuudessa on parannettava edelleen tuotan
non rakennetta ja puun kokonaiskäyttöä.

Viisivuotiskaudella on lisättävä lastu- ja kuitulevy
jen tuotantoa 2,8—2,9-kertaisesti, selluloosan 1,7-kertai- 
sesti, kartongin 1,8-kertaisesti ja paperin tuotantoa vä
hintään 1,3-kertaisesti.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä paljon kysytty
jen, mm. tekniikan tarpeisiin ja elintarvikkeiden ko
neelliseen pakkaukseen tarvittavien selluloosa-, paperi
na kartonkilajien sekä väestön tarpeiksi valmistettavien 
paperituotteiden tuotannon lisäämiseen. Tuotteiden 
laatua on parannettava.
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On huomattavasti laajennettava jätepuusta, lehti
puusta ja huonolaatuisesta havupuusta saatavan teolli- 
suushakkeen ja jätepaperin käyttöä selluloosa- ja pape
riteollisuuden teknologisena raaka-aineena.

Ainespuun tuotanto on kohotettava 87 prosenttiin 
ajetun puutavaran kokonaismäärästä.

Laajennetaan puunjalostusta maan itäalueilla tarkoi
tuksena vähentää pyöreän puutavaran kuljetuksia.

Toimivat metsänhakkuulaitokset on uusittava tekni
sesti, missä yhteydessä on kiinnitettävä erikoista huo
miota paljon työvoimaa vaativien metsätöiden koneel
listamiseen, parempien koneiden ja kaluston käyttöön
ottoon sekä autoteiden kunnon parantamiseen samoin 
kuin uusien pitkälle koneellistettujen metsätyölaitosten 
perustamiseen. Metsätyömaiden työläisten ja toimihen
kilöiden työ- ja elinoloja parannetaan.

Huonekaluteollisuuden tuotantokapasiteetteja on ke
hitettävä ennen kaikkea maan itäalueilla, on lisättävä 
huonekalujen valmistusta toimivissa tehtaissa näiden 
teknisen uusimisen tietä. Huonekalujen tuotantoon so
velletaan laajasti uusia tuotantoprosesseja ja edullisia 
materiaaleja. Huonekalujen tuotantoa laajennetaan vii
sivuotiskaudella vähintään 1,6-kertaisesti.

Työn tuottavuutta metsä- ja puutavarateollisuudessa 
on lisättävä suunnilleen 35 % sekä selluloosa- ja pa
periteollisuuden tuotantolaitoksissa 45 prosenttia.

Rakennustarviketeollisuuden tuotantovolyymia lisä
tään 1,4-kertaisesti, järjestetään pitkälle tehtaassa vii
meisteltyjen tarvikkeiden ja valmisteiden, teollisten ra
kenteiden ja rakennusten painoa vähentävien keveiden 
täyteaineiden laajamittainen tuotanto. Sementin tuo
tanto kohotetaan 122—127 miljoonaan tonniin v. 1975. 
Sisustus- ja pintakäsittelymateriaalien sekä saniteetti- 
kaluston lajivalikoimaa on huomattavasti laajennettava. 
Tiilien ja muiden paikallisten rakennustarvikkeiden 
tuotantoa lisätään. Rakennustarvikkeiden tuotannossa 
tulee käyttää laajemmin muiden teollisuusalojen sivu
tuotteita (kuonaa, tuhkaa, malmittomia materiaaleja).
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On laajennettava kalkkijauhon ja keraamisten salaoja- 
putkien tuotantoa maatalouden tarpeiksi sekä putkien 
tuotantoa kastelulaitosten rakennustöitä varten.

Tuotantolaitosten teknistä tasoa kohotetaan, nopeu
tetaan tuotantoprosessien koneellistamista ja automati
sointia. Työn tuottavuutta rakennustarviketeollisuuden 
tuotantolaitoksissa lisätään noin 35 prosenttia.

Kevyen teollisuuden alalla. Jotta voitaisiin täydelli
semmin tyydyttää neuvostoihmisten tarpeet vaatetuk
sen, jalkineiden ja muiden kevyen teollisuuden tuottei
den osalta, tulee lisätä tämän alan tuotantovolyymia 
35—40 %, kohottaa v. 1975 kankaiden tuotantoa 10,5— 
11 miljardiin neliömetriin, nahkajalkineiden tuotanto 
800—830 miljoonaan pariin; turvata trikootuotteiden 
tuotannon kasvu 1,5-kertaisesti, pukimotuotteiden 1,4- 
kertaisesti sekä posliini- ja fajanssiastioiden tuotanto 
2-kertaisesti. Tavaravalikoimaa on uusittava viivytyk
sittä ja laajennettava, sekä tavaroiden laatua ja ulko
asua parannettava.

Uusitaan kevyen teollisuuden tuotantolaitokset tek
nisesti parhaiden koneiden ja laitteiden sekä edistyk
sellisen teknologian, tuotannon koneellistamisen ja au
tomatisoinnin pohjalla. Otetaan laajasti käyttöön kor- 
keatehoisia värttinättömiä kehruukoneita, sukkulatto- 
mia kutomakoneita, automatisoituja konekomplekseja 
puuvilla-, villa- ja trikooteollisuudessa, jatkuvia tekno
logisia prosesseja kankaiden ja trikootuotteiden vii
meistelyä sekä jalkineiden ja pukimien tuotantoa var
ten.

Työn tuottavuutta kevyen teollisuuden tuotantolai
toksissa on lisättävä 34 prosenttia.

Elintarviketeollisuudessa, lihan-, maidon- ja kalan
jalostusteollisuudessa tulee lisätä tuotantoa 33—35 %. 
mm. lihan tuotantoa 40—43 %, täysmaitotuotteiden 29 
%, sokerin noin 34 % Ja kalavalmisteiden tuotantoa 
vähintään 47 prosenttia. Elintarvikkeiden laatua on ko
hotettava, valikoimaa laajennettava sekä niiden ravin
toarvoa ja makuominaisuuksia parannettava. Muita no
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peammassa tahdissa tulee kehittää lasten- ja dieettira- 
vintoaineiden, hedelmä- ja vihannessäilykkeiden ja 
korkealaatuisten konditoriatuotteiden valmistusta. On li
sättävä paketoitujen tavaroiden sekä erilaisten einesten 
ja patavalmiiden ruokatarvikkeiden tuotantoa.

Ravintoraaka-aineiden kokonaiskäyttöä laajennetaan. 
Joudutetaan elintarvike-, lihanjalostus- ja meijeriteolli
suuden tuotantolaitosten rakentamista ja uudistamista, 
niiden varustamista ajanmukaisella korkeatehoisella 
konekalustolla.

On lisättävä huomattavasti elävän ja jäähdytetyn ka
lan, kalafileen ja puolivalmisteiden, kylmäsavustettu- 
jen, palvattujen ja kuivattujen kalatuotteiden valmis
tusta ja toimituksia myyntiverkkoon.

Kalastuslaivaston aluskantaa lisätään automatisoiduin 
ja koneellistetuin pyynti- ja perkauslaittein varuste
tuilla tehokkailla aluksilla, joissa saalis voidaan jalos
taa kokonaan ja käyttää jätteet täydellisesti kalajauhon 
valmistukseen. Pyyntilaivaston käyttöä on tehostettava 
huomattavasti, on sovellettava laajasti edistyksellisiä 
kalaparvien etsintä- ja pyyntimenetelmiä, lisättävä kor- 
jaustelakoiden kapasiteettia ja laajennettava kalasata
mia, eritoten Kaukoidän vesillä.

Laajennetaan valtamerikalojen kokonais jalostusta
harjoittavien tehtaiden tuotantokapasiteetteja ja lisä
tään korkealaatuisten kalavalmisteiden tuotantoa run
saana valikoimana.

Laajennetaan kalanjalostusteollisuuden raaka-aineva
rojen tutkimuksia valtamerillä. On suoritettava tarpeel
lisia toimenpiteitä arvokalakannan huomattavaksi li
säämiseksi sisävesistöissä. Valtion kalalammikkotalouk- 
sien kalantuotantoa tulee lisätä 2,7-kertaisesti.

Työn tuottavuutta elintarvike-, lihan-, maidon- ja 
kalanjalostusteollisuudessa on lisättävä 30—33 prosent
tia.

Kulttuuri- ja jokapäiväisen elämän tarvikkeiden ja 
talousesineiden tuotantoa tulee kehittää kaikilla teolli
suuden aloilla ja lisätä niiden tuotantoa 1,8-kertaisesti.
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Kulttuuri- ja jokapäiväisen elämän tarvikkeiden sekä 
talousesineiden tuotantoa on lisättävä raskaan teollisuu
den aloilla: ei-rautametallurgian, kemianteollisuuden 
koneenrakennuksen ja työkoneteollisuuden aloilla 3- 
kertaisesti, raskaan koneenrakennuksen, kojeteollisuu- 
den, laivanrakennuksen ja elektronisen teollisuuden 
aloilla 2,2—2,5-kertaisesti, lentokoneteollisuuden, puo
lustusteollisuuden, sähköteknisen, kemian- ja öljyke- 
miallisen teollisuuden, kevyen ja rakennusaineteolli
suuden koneenrakennuksen, rakennustarviketeollisuu
den ja radioteollisuuden aloilla 1,8—2-kertaisesti, auto-, 
selluloosa- ja paperi-, metsä- ja puutavarateollisuudes- 
sa sekä rauta- ja terästeollisuudessa 1,5—1,7-kertaisesti.

Tuotevalikoimaa on kaikin tavoin laajennettava ja 
alituisesti uudistettava, tuotteiden laatua on parannet
tava, on järjestettävä uusien tavaralajien tuotanto, li
sättävä teknisesti monimutkaisten, ihmisten työtä hel
pottavien ja elinoloja parantavien kotitalouskoneiden 
ja laitteiden käyttövarmuutta ja -ikää.

Ryhdytään toimenpiteisiin erikoistuneiden laitosten 
ja työosastojen perustamiseksi tuottamaan kulttuuri- ja 
jokapäiväisen elämän tarvikkeita ja talousesineitä ja 
näiden tavaroiden tuotannon teknisen tason kohotta
miseksi toimivissa teollisuuslaitoksissa.

Paikallisen teollisuuden tuotantovolyymia lisätään 
1,7-kertaisesti, laajennetaan huomattavasti korkealaa
tuisten taideteollisuustuotteiden, muistoesineiden, jo
kapäiväisessä elämässä tarvittavien pienten talousesi
neiden ja muiden kulutustavaroiden tuotantoa käyttä
en tarkoitukseen mahdollisimman laajalti paikallisia 
raaka-aine- ja tarvikevaroja. Pannaan toimeen tämän 
alan toimivien tuotantolaitosten tekninen uudistaminen 
ja erikoistaminen sekä rakennetaan uusia tuotantolai
toksia etupäässä pieniin ja keskisuuriin kaupunkeihin.

Mikrobiologista teollisuutta kehitetään noneutetussa 
tahdissa. Rehuhiivan tuotantoa lisätään 3,5—3,7-kertai- 
sesti. Kehitetään valkuais- ja vitamiinitiivisteiden teol
lisuustuotantoa, laajennetaan huomattavasti aminohap
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pojen, mikrobiologisten kasvinsuojeluaineiden, ei-lää- 
ketieteellisten antibioottien tuotantoa ja laajennetaan 
niiden valikoimaa teknologisten prosessien voimaperäis- 
tämiseksi ja tuotteiden laadun parantamiseksi kevyessä 
ja ravintoaineteollisuudessa, maataloudessa sekä muilla 
aloilla. Varustetaan mikrobiologinen teollisuus suuren 
yksikkötehon omaavista laitteista koostuvilla korkeate- 
hoisilla teknologisilla tuotantolinjoilla.

Mylly- ja suurimoteollisuuden laitoksilla on taattava 
korkealaatuisten jauhojen tuotanto riittävissä määrin, 
parannettava suurimovalikoimaa, lisättävä riisin val
mistusta 2-kertaisesti ja tattarisuurimoiden 1,5-kertai- 
sesti. Siilo- ja varastotalouden, mylly- ja suurimo- sekä 
rehusekoiteteollisuuden aineellis-teknistä perustaa vah
vistetaan.

Lääketeollisuuden tuotteiden valmistusta lisätään 1,6- 
kertaisesti. Kohotetaan lääkkeiden tuotantoa määriin, 
jotka paljouden ja valikoiman osalta tyydyttävät väes
tön tarpeet täydellisesti. Lisätään huomattavasti vita
miinien ja antibioottien tuotantoa. Edistetään ensivuo- 
roisesti töitä sellaisten uusien antibioottien kehittämi
seksi ja tuottamiseksi, joilla olisi viruksiin, bakteerei
hin, sieniin ja kasvaimiin tehoava vaikutus. Lisätään 
valmiiden lääkkeiden tuotantoa ja parannetaan niiden 
valikoimaa. Laajennetaan lääketieteellisen kaluston ja 
ennakkoehkäisyn, taudinmääritykseen ja potilaiden 
hoitoon tarvittavien teknisten välineiden tuotantoa.
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IV. MAATALOUS

Maatalouden alalla tehtävänä on lisätä maataloustuot
teiden keskimääräistä vuosituotantoa edelliseen viisi
vuotiskauteen verrattuna 20—22 %, mikä takaa väestön 
kasvavien elintarviketarpeiden ja teollisuuden raaka- 
ainetarpeen täydellisemmän tyydyttämisen. Tämän 
tehtävän täyttämisen ratkaisevana ehtona on maatalou
den aineellisteknisen perustan kaikinpuolinen lujitta
minen, johdonmukainen suuntaus maatalouden voima- 
Deräistämiseen kemiallistamisen, maanviljelyn ja kar
janhoidon täyskoneellistamisen ja laajojen maanparan- 
nustöiden avulla. On turvattava entistä parempi tuo
tannon sijoittelu, pitemmälle menevä erikoistuminen ja 
tehokkaampi keskitys, parannettava viljelymaiden, ko
nekannan ja työvoiman käyttöä kolhooseissa ja valtion
tiloilla.

Kaikkialla on turvattava viljelykasvien satoisuuden 
nousu lisäämällä maaperän hedelmällisyyttä, sovelta
malla parhaita tuotantomenetelmiä, käyttämällä järki
peräisesti väki- ja luonnonlannoitteita. suorittamalla 
laajoja maanparannustöitä ja toimenpiteitä eroosion eh
käisemiseksi, parantamalla siemenviljelyä, viljelemällä 
runsaspitoisimpia lajikkeita ja risteytymiä, suorittamal
la järjestelmällisesti toimenpiteitä kasvien suojelemi
seksi taudeilta, tuholaisilta ja rikkaruohoilta, poista
malla sadonkorjuuhäviöt, parantamalla kylvöalojen ra
kennetta ja soveltamalla säännöllisiä viljelykiertoja.
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Maavaroja on vaalittava ja estettävä liikanaisuudet 
luovutettaessa maa-alueita ei-maataloudellisiin tarkoi
tuksiin. On lisättävä maankäyttäjien, maa-, vesi- ja 
metsätalouden elinten vastuuta eroosionehkäisy- ja 
maanparannustöiden suorituksesta.

Tehtävänä on taata viisivuotiskaudella viljan keski
määräinen vuotuinen kokonaistuotanto vähintään 195 
miljoonaa tonnia. On huomattavasti lisättävä viljakas
vien satoisuutta jokaisessa kolhoosissa ja jokaisella val
tiontilalla silmälläpitäen sitä, että viljatuotannon kasvu 
jää uudellakin viisivuotiskaudella maatalouden kehityk
sen avainongelmaksi. Laajennetaan viljan tuotantoa 
kastelumailla ja kuivatuilla mailla, tehostetaan työtä 
sääsuhteista riippumatonta tavaraviljan tuotantoa har
joittavien laajojen viljelyalueiden perustamiseksi kas- 
telumaille Ukrainan eteläosiin, Pohjois-Kaukasiaan ja 
Volgan varrelle. Lisätään korkealaatuisten lakoutumat- 
tamien ja kovajyväisten vehnälajikkeiden, riisin, suu- 
rimokasvien ja panimo-ohran tuotantoa. Viljatalouden 
konekantaa on kehitettävä jatkuvasti.

Lisätään perunan ja vihannesten, erityisesti varhais- 
lajikkeiden tuotantoa; niiden viljelykseen on käytet
tävä tehokkaammin kastelu- ja tulvamaita, laajennet
tava näiden tuotteiden kasvattamiseen erikoistuneita 
tavaratuotantoalueita, perustettava uusia kasvihuoneta- 
louksia; hedelmä-, marja- ja rypäletuotantoa on lisät
tävä. Säilöjen ja jäähdyttämöjen tiloja laajennetaan 
huomattavasti, lisätään maataloustuotteiden jalostus- 
laitosten tuotantokaoasiteetteja valtiontiloilla, kolhoo
seissa ja hankintajärjestöissä; toimitetaan niille enem
män erikoisrakenteista kuljetuskalustoa ja oarannetaan 
perunoiden, vihannesten ja hedelmien hankintaorgani
saatiota.

Raakapuuvillan tuotanto kohotetaan 7,0—7,2 milj. 
tonniin v. 1975 ottamalla viljelyyn runsaampisatoisia 
ja taudinkestäviä puuvillalajikkeita, soveltamalla puuvil
lan ja rehumailasen viljelykiertoa, laajentamalla puuvil
laviljelmiä uusilla kastelumailla. On kohotettava puuvil
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lan viljelyn ja korjuun koneellistamistasoa, toimitetta
va puuvillaviljelmille täydelleen niiden tarvitsema 
määrä väkilannoitteita, rikkaruoho- ja tuholaistorjunta- 
aineita.

Lisätään sokerijuurikkaan, raakateen, humalan, tu
pakan, pellavan, hampun, auringonkukansiemenen, soi
jan ja muiden öljy- ja teollisuuskasvien tuotantoa lä
hinnä kohottamalla huomattavasti niiden satoisuutta.

Karjatalouden kehittämistä on jatkettava suorittamal
la jokaisella tilalla tehokkaita toimenpiteitä rehutalou- 
den vahvistamiseksi, karjan rotupuhtauden parantami
seksi ja tuottoisuuden lisäämiseksi suurentamalla sa
maan aikaan karjakantaa.

Lihan keskimääräinen vuosituotanto on viisivuotis
kaudella kohotettava vähintään 14,3 milj. tonniin (teu
raspainona), maidon tuotanto 92,3 milj. tonniin, kanan
munien 46,7 mrd. kappaleeseen ja villan tuotanto 
464000 tonniin.

On kehitettävä edelleen voimaperäisesti lypsykarjan- 
hoitoa sekä erikoistunutta teuraskarjan-, sian- ja siipi— 
karjankasvatusta. Lammas- ja vuohikantaa lisätään 
huomattavasti ja niiden tuottoisuutta kohotetaan.

Erittäin tärkeänä tehtävänä on pidettävä karjanhoi
don vankan rehu talousperustan luomista. On lisättävä 
huomattavasti heinän, painorehun, heinäjauhon ja re
hujuurikkaiden tuotantoa, jotta se tyydyttäisi täydel
leen yhteiskunnallisen karjatalouden tarpeen sekä myös- 
niiden kolhoosilaisten ja valtiontilojen työntekijäin tar
peet, joilla on omaa karjaa. Maissin, ohran, kauran ja 
palkokasvien tuotantoa lisätään huomattavasti pääasi
allisesti kohottamalla niiden satoisuutta, varsinkin kas- 
telumailla ja kuivatuilla mailla, laajennetaan monivuo
tisen heinän viljelmiä ja lisätään niiden satoisuutta. On. 
laajemmin sovellettava edistyksellisiä rehujen korjuu- 
ja säilöntämenetelmiä, heinänkorjuuta käyttämällä, 
paalitusta ja aktiivista tuuletuskuivausta, hapanrehun. 
ja vitaminoidun heinäjauhon valmistusta. On perustet
tava korkeatuottoisia niitty- ja laidunmaita, laajennet
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tava suistokastelualueita rehun viljelyä varten, luon- 
nonlaidunten tuottoisuutta kohotettava varsinkin ke
hittyneen lampaanhoidon ja laidunkarjatalouden alu
eilla Kazahstanissa, Keski-Aasiassa, Volganvarrella, 
Länsi- ja Itä-Siperiassa ja Pohjois-Kaukasiassa, suori
tettava tarvittavat työt "Mustien maiden” ja Kizljarin 
laidunmaiden tehokasta hyväksikäyttöä varten.

Karjatalouden turvaamiseksi täysiarvoisilla rehuilla 
on kehitettävä nopeasti väkirehusekoite- ja mikrobio
logista teollisuutta. Rehusekoitteiden tuotanto valtion 
sekottamoissa on viisivuotiskauden loppuun mennessä 
kohotettava vähintään 30 milj. tonniin ja valkuais- ja 
vitamiinipitoisten lisäaineiden tuotanto miljoonaan ton
niin.

Kolhooseissa ja valtiontiloilla järjestetään laajamit
tainen väkirehusekoitteiden tuotanto käyttämällä näis
sä talouksissa tuotettua viljaa ja valtion laitosten tuot
tamia valkuais- ja vitamiinilisäaineita. On laajennettava 
kivennäislisäaineiden tuotantoa, käytettävä laajemmin 
elintarvike- ja lihan- sekä maidonjalostusteollisuuden 
jätteitä karjan ruokinnassa.

Karjatalouden tuotannon kasvun nopeuttamiseksi ja 
sen tehokkuuden lisäämiseksi tulee rakentaa koneellis
tettuja karjakartanoita kolhooseihin ja valtiontiloille, 
muodostaa teollisella perustalla toimivia valtion, yksi
tyisten kolhoosien sekä kolhoosienkeskeisiä teollisia 
karjataloustuotantokomplekseja ja myös suurkanaloita 
kaupunkien läheisyyteen. On järjestettävä nuoren nau
takarjan ja sikojen voimaperäinen lihotusruokinta val
tiontiloilla, kolhooseissa sekä teollisuuslaitosten ja 
yleisten ruokailulaitosten aputalouksissa.

On turvattava poronhoidon, turkiseläintenkasvatuk- 
sen, kaniininhoidon, kalojen lammikkoviljelyn, mehi
läishoidon ja silkkiäishoidon kehittäminen.

Eläinlääkintähuoltoa parannetaan.
Kolhoosien ja valtiontilojen tulee antaa maaseutu- 

väestölle tarpeellista apua oman kotitalouden pidossa, 
nauta- ja siipikarjakannan lisäämisessä.
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Toteutetaan toimenpiteitä viljan, lihan, perunoiden, 
hedelmien ja vihannesten, sokerijuurikkaiden ja raaka- 
puuvillan sekä muiden tuotteiden ja maataloudesta saa
tavien raaka-aineiden laadun parantamiseksi.

On tehokkaasti ehkäistävä tuotehäviöt ja tuotteiden 
laadun huononeminen kaikissa tuotannon, sadonkor
juun, kuljetusten, varastoinnin ja markkinoinnin vai
heissa.

Pidetään voimassa maataloustuotteiden vakaiden 
hankintakiintiöiden periaate ja tilojen palkitseminen 
hankintakiintiöt ylittävästä tuotteiden myynnistä val
tiolle soveltamalla näihin korotettuja hintoja. Maata
loustuotannon kasvun pohjalta on päästävä siihen, että 
jokainen tavaraviljaa tuottava kolhoosi ja valtiontila, 
jokainen piiri, alue, aluepiiri ja tasavalta ei ainoastaan 
täytä hankintakiintiötä, vaan myös myy valtiolle viisi
vuotiskauden aikana viljaa vähintään 35 % kiintiön 
lisäksi; on päästävä siihen, että jokainen kolhoosi ja 
valtiontila myy vuosittain valtiolle karjataloustuotteita 
vähintään 8—10 % kiintiön lisäksi.

On kaikin tavoin kehitettävä kauppa- ja teollisuus
laitosten suoria yhteyksiä kolhooseihin ja valtiontiloi
hin, siirryttävä johdonmukaisesti tuotteiden vastaanot
toon välittömästi tiloilla ja niiden kuljetuksiin hankin- 
tajärjestöjen erikoisrakenteisilla kuljetusvälineillä.

Väkilannoitteiden toimitukset maataloudelle kohote
taan v. 1975 72 milj. tonniin ja rehufosfaattien toimi
tukset 3 milj. tonniin.

Maaperä- ja ilmastohyödykkeiden olosuhteita vastaa
vasti tulee soveltaa laajasti tehokkaita väkilannoittei
den käyttömenetelmiä rinnan luonnonlannoitteiden 
käytön, happamien maiden kalkituksen, maanparannus- 
töiden ja maanviljelyskulttuurin yleisen kohottamisen 
kanssa.

On päästävä väkilannoitteiden tehokkaampaan käyt
töön ja supistettava häviöitä niiden varastointi-, kul
jetus- ja levitysvaiheissa. On vähitellen siirryttävä vä
kilannoitteiden pakkauksettomiin kuljetuksiin erikois-
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rakenteisiUa kuljetusvälineillä, sekä kuormaus- ja pur- 
kaustöiden ja väkilannoitteiden levityksen täyskoneel- 
listamiseen. On laajennettava väkilannoitevarastojen 
rakentamista. Väkilannoitevarastojen sijoituksessa on 
pidettävä lähtökohtana kuljetusten ja jälleenkuormaus- 
ten supistamista mahdollisimman vähiin. Varastojen ja 
tilojen yhteyteen on perustettava laaja lannoitesekoitta- 
mojen verkosto. Biologisten kasvinsuojeluaineiden tuo
tantoa ja käyttöä on lisättävä.

Viisivuotiskaudella on otettava käyttöön 3 milj. heh
taaria uusia kastelumaita, suistokastelumaat mukaan 
luettuna, on suoritettava töitä laidunmaiden vesittämi
seksi 41,2 milj. hehtaarin alalla ja nykyisten kastelu- 
maiden vedensaannin parantamiseksi.

On joudutettava töitä Kahovkan ja Kuibyshevin kas- 
telujärjestebnien sekä Stavropolin suurkanavan, Poh
jois- Krimin ja Saratovin kanavien laajoilla vesiraken- 
nuskohteilla. On jatkettava riisinviljelyjärjestelmien 
rakentamista Krasnodarin aluepiirissä, Astrakanin ja 
Rostovin alueilla, Primorjen aluepiirissä, Kazahian ja 
Uzbekian liittotasavalloissa. Riisin tuotanto kohotetaan 
v. 1975 kahteen miljoonaan tonniin.

Otetaan käyttöön 650 000 hehtaaria uusia kastelumai
ta puuvillan viljelyyn pääasiallisesti jouduttamalla töi
tä Karshin ja Sherabadin aroilla, Karakumin kanava- 
vyöhykkeellä ja Ferganan laaksossa sekä viemällä pää
tökseen työt Nälkäarolla.

Liian kosteilla alueilla on kuivattava viljelymaita 5 
milj. hehtaaria, joista salaojittamalla 3 milj. hehtaaria.

On parannettava huomattavasti vesirakennus- ja 
maanparannustöiden laatua ja alennettava niiden kus
tannuksia.

Kastelumaiden ja kuivattujen maiden käyttöä on pa
rannettava, on lisättävä huomattavasti kaikkien paran
netuilla mailla viljeltävien kasvien satoisuutta, myön
nettävä tarkoitukseen riittävä määrä lannoitteita ja ko
nekalustoa.

On suunniteltava ja rakennettava teknisesti täydelli
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siä kastelu- ja vesitysjärjestelmiä, joissa on automati
soitu vedenjakelu ja joissa on tehokkaat kastelulaitteet, 
samoin kuin kuivaus- ja kuivaus-kostutusjärjestelmiä, 
jotka säätävät maaperän optimikosteuden.

Työn tuottavuutta kolhooseissa ja valtiontiloilla tulee 
lisätä viisivuotiskaudella 37—40 %, ja tuotteiden oma
kustannushintaa alentaa huomattavasti. Tässä tarkoi
tuksessa on:

toimitettava tiloille tehokkaita traktoreita, korkea- 
tuottoisia leikkuupuimureita, suuren työleveyden omaa- 
via ja monirivikoneita ja myös yhdistettyjä koneita, 
jotka suorittavat yhdellä ajolla useita työvaiheita;

toimitettava maataloudelle enemmän korkeatehoisia 
maankaivuu- ja maanparannuskoneita, maastokyvyl- 
tään ja kantavuudeltaan parempia kuorma-autoja, kip- 
piautoja, autojen ja traktorien perävaunuja, erikoisra- 
kenteisia kuljetus- ja linja-autoja;

kehitettävä uusia kone- ja kalustotyyppejä, joita tar
vitaan maataloustuotannon, varsinkin karjatalouden 
ja rehunvalmistuksen täyskoneellistamiseen ja auto
matisointiin, mukaan luettuna koneet, laitteet ja tek
nologiset tuotantolinjat teolliselle pohjalle rakentuvien 
karjatalous-tuotantokompleksien perustamiseksi;

kehitettävä laitteistoja koneellistettujen ilmastoitujen 
hedelmä- ja vihannessäilöjen varustamiseksi perunoi
den, vihannesten, hedelmien ja rypäleiden säilytystä 
varten sekä myös vihannesten tuotantoa harjoittavien 
teollisten kasvihuonekombinaattien tarpeiksi.

Maataloudelle on toimitettava viisivuotiskaudella 1,7 
miljoonaa traktoria (niistä 705 000 kyntötraktoria), 1,1 
milj. kuorma-autoa. 1,5 milj. traktoriperävaunua, 
87 000 kaivukonetta, 82 000 raivaustraktoria, 42 500 
maaraappaa sekä 15 mrd. ruplan arvosta maatalousko
neita, niistä 541000 leikkuupuimuria, 230 000 korjuu- ja 
säilörehukonetta ja 60 000 sokerijuurikkaan korjuuko
netta, 6 mrd. ruplan arvosta koneita karjataloustöiden 
ja rehutuotannon koneellistamiseksi. On tyydytettävä 
täydellisesti traktorien, autojen ja maatalouskoneiden
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varaosatarve, kohotettava maataloudelle toimitettavien 
koneiden ja kalustojen teknistä tasoa, laatua, käyttö
varmuutta ja -ikää. On parannettava kaikenlaatuisen 
maatalouskonekaluston käyttöä ja säilytystä kolhooseis
sa ja valtiontiloilla.

On kehitettävä edelleen maatalouden autokannan 
korjausmahdollisuuksia ja laajennettava teknisten huol
toasemien verkkoa. Koneiden ja kaluston korjaustöiden 
ja teknisen huollon laatua on parannettava. Selhozteh- 
nika-yhtymän on parannettava tuntuvasti kolhoosien ja 
valtiontilojen teknistä neuvontaa ja tuotannollista pal
velua.

Maatalouden sähköistysastetta kohotetaan, viisivuo
tiskaudella lisätään sähkövoiman kulutusta maatalous
tuotannossa ja sähkön käyttöä maalaisväestön kunnal
listeknisiin ja kotitarpeisiin kaksinkertaisesti. Maan 
kaikkien kolhoosien ja valtiontilojen, niiden tuotannol
listen, kulttuuri- ja kunnallisteknillisten laitosten ja 
asuintalojen sähköntarve tyydytetään pääasiallisesti 
valtion voimansiirtoverkoista ja voimalaitoksilta. Maa
taloudelle on toimitettava riittävästi sähköteknistä ko
neistoa, laitteita ia kaanelituotteita, mm. johtamis- ja 
automatisointijärjestelmiä varten.

Maatalouden kehittämiseen, tuotantorakennusten, 
asuntojen, kulttuuri- ym. yleishyödyllisten laitosten 
rakentaminen ja konekaluston hankinnot mukaan luet
tuna, suunnataan valtion perussijoitusvaroja 82,2 mrd. 
ruplaa.

Kolhoosien 46,4 miljardin ruplan suuruiset perussi- 
joitukset on turvattava teknisillä ja materiaalivaroilla.

Vuosisuunnitelmia täytettäessä on löydettävä ja 
suunnattava maatalouden kehittämiseen rahallisia ja 
aineellisia lisävaroja.

Perussijoitusten käytön tehokkuutta on kohotettava 
huomattavasti, on parannettava perinpohjaisesti maa
taloudellisten rakennuskohteiden suunnittelua. Maata
louden rakennustöiden kustannuksia on alennettava, on
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laadittava ja toteutettava kaikkein taloudellisimpia ra
kennussuunnitelmia.

Kolhooseissa ja valtiontiloilla on kehitettävä teolli
sia ja käsiteollisia aputuotantoaloja, ennen kaikkea 
maataloustuotteiden jalostusta ja säilöntää, rakennus- 
ja kulutustarvikkeiden tuotantoa paikallisista raaka-ai
neista, jotta käytettäisiin kautta vuoden täydellisemmin 
ja tasaisemmin maaseudun työvoimavaroja, lujitettaisiin 
kolhoosien ja valtiontilojen taloutta ja kohotettaisiin työn 
tuottavuutta. Maatalous- ja teollisuuslaitosten keski
näisiä tuotannollisia yhteyksiä on kehitettävä. On edis
tettävä kolhoosien yhteisten sekä valtion ja kolhoosien 
yhteisten tuotantolaitosten ja -järjestöjen perustamis
ta ja niiden toiminnan parantamista, samoin kuin maa- 
talousteollisten kompleksien ja yhtymien perustamista.

On kohotettava maatalouden alalla suoritettavan tie
teellisen tutkimustyön tehokkuutta. Tieteellisten tutki
muslaitosten tulee keskittää huomionsa maataloustuo
tannon perusongelmien ratkaisemiseen, siihen, että so
vellettaisiin nopeammin käytäntöön tehokkaita tek
nologisia tuotantoprosesseja ja niiden kokonaiskoneel- 
listamisen välineitä, edistyksellisiä menetelmiä kasvien 
ja eläinten suojelemiseksi taudeilta ja tuholaisilta sa
moin kuin viljelymaiden, konekaluston ja työvoiman 
järkiperäisimmän hyväksikäytön ongelmien ratkaisemi
seen.

Jalostustyötä uusien kasvilajikkeiden sekä eläin- ja 
siipikarjarotujen kehittämiseksi, on tehosi sttava. Mitä 
tärkeimpänä tehtävänä on pidettävä lakoutomattomien 
ja taudinkestävien viljelylajikkeiden ja risteytyneen 
kehittämistä niiden viljelemiseksi kastelumailla ja kui
vatuilla mailla ja myös voimakkaasti väkilannoitetuilla 
viljelmillä. On laajassa mitassa siirryttävä runsassatois
ten kasvilajikkeiden ja korkeatuottoisten eläinrotujen 
kasvatukseen.

Tieteellisten tutkimuslaitosten ja oppilaitosten aineel- 
listeknistä perustaa on lujitettava.

Tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin, että kolhooseissa ja
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valtiontiloilla olisi vakinainen ammattitaitoinen työnte- 
kijäkunta — koneenkäyttäjiä, karjanhoitajia, työryh
mien esimiehiä ja muita spesialisteja, annettava heille 
täydentävää ammattikoulutusta, parannettava maata
louden työntekijäin työ- ja elinoloja. Agronomien, kar
jatalousteknikkojen, eläinlääkärien, insinöörien, ekono
mien ja muiden alojen spesialistien koidutusta maata
loutta varten on parannettava.

Kolhoosien ja valtiontilojen tuotannon tehokkuutta 
on kohotettava. On parannettava työn järjestelyä val
tiontiloilla ja kolhooseissa samoin kuin työn palkkaus
järjestelmää, jotta lisättäisiin maatalouden työntekijäin 
aineellista kiinnostusta tuotannon laajentamiseen, tuot
teiden laadun parantamiseen ja omakustannushinnan 
alentamiseen sekä konekaluston tehokkaaseen hyväksi
käyttöön. Valtiontilojen siirtäminen täydellisen itse
kannattavuuden pohjalle viedään päätökseen.

Metsätaloutta on parannettava kohottamalla sen ko
nekannan ja kemiallistamisen tasoa, käyttämällä täy
dellisemmin valtion metsävarannon metsävaroja ja 
maita, lisäämällä metsien tuottoisuutta ja laadullista 
koostumusta. On suoritettava metsänuudistus- ja suo
jametsien kylvöjä 12 milj. hehtaarin alalla, ojitettava 
metsiä 1,3 milj. hehtaarin alalla, laajennettava metsän
hoitotöitä ja tehostettava metsien suojelua taudeilta, 
tuholaisilta ja metsäpaloilta.

Luonnonsuojelua on tehostettava. Lisätään ministeri
öiden ja keskusvirastojen, tuotantolaitosten, virastojen 
ja järjestöjen vastuuta luonnonvarojen — maan, vesien, 
ilman ja hyödyllisten kaivannaisten järkiperäisestä hy
väksikäytöstä sekä myös kasvillisuuden ja eläimistön 
uudistamisesta.
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V. KULKULAITOKSET JA TIETOLIIKENNE

On turvattava kulkulaitosten jatkuva kehittäminen, lii
kennejärjestelmän kuljetuskapasiteetin ja joustavuuden 
kohottaminen, jotta voitaisiin tyydyttää keskeytyksittä 
ja ajoissa kansantalouden sekä väestön kuljetustarpeet, 
rahti- ja matkustajakuljetusten nopeuttaminen samoin 
kuin kulkulaitosten reservikapasiteettien luominen. 
Kaikkien kulkulaitosten rahdinkuljetuksia lisätään 32— 
35 %.

Kulkulaitosten koneteknistä tasoa parannetaan, kom
munikaatioverkkoa laajennetaan ja vahvistetaan erit
täinkin maan itäalueilla. Ryhdytään toimiin liikenne
turvallisuuden parantamiseksi.

Kulkulaitosten toiminnan tehokkuutta on kohotetta, 
va, on parannettava edelleen liikennevälineiden käyt
töä, kaikkien liikennelajien toiminnan koordinointia, 
tehtävä loppu vastakkaissuuntaisista ja muista epätar
koituksenmukaisista kuljetuksista. On laajennettava ta
varoiden nippu- ja konttikuljetuksia ottaen käyttöön 
suurimittaisia kuljetuskontteja. On supistettava seisok
keja ja tyhjiltään ajoja. Kuormaus- ja purkaustöiden ko
konaiskon eellistamisen tasoa on kohotettava. Kuljetusvä
lineiden korjaamokapasiteetteja sekä varaosien tuotan
toa on lisättävä. On parannettava kuljetusvälineiden 
korjaustöiden teknologiaa ja sovellettava siihen laajem
min tuotannollista erikoistumista. Polttoaineiden omi-
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naiskulutusta liikenteessä tulee alentaa keskimäärin 
10-12 %.

Kaikkia teollisuuskuljetusmuotoja kehitetään edel
leen ja niiden koneteknistä tasoa parannetaan.

Rautatieliikenteen kehittämisessä katsotaan pääsuun- 
naksi rautateiden liikennöinti- ja kuljetuskyvyn lisää
minen.

Rautatieliikenteen tavarankuljetuksia lisätään noin 
22 %.

Rakennetaan 7000—8000 kilometriä rinnakkaisrai- 
teita suunnilla Kuznetskin teollisuusalue—Ural, Ural- 
keskiset alueet, Donetsin laakio-maan länsialueet, sekä 
muilla intensiivisten rahdinkuljetusten suunnilla. Säh
köistetään 6000—7000 kilometriä rautateitä ja jatketaan 
rautateiden varustamista automaattisilla merkinanto- ja 
suojastuslaitteilla sekä keskusliikennevalvontalaitteilla. 
Rakennetaan 5000—6000 kilometriä rautateitä uusien 
teollisuusalueiden kasvavien liikenne- ja talousyhteyk- 
sien tarpeen tyydyttämiseksi. Rautatieliikenteelle toi
mitetaan viisivuotiskauden kuluessa 420—430 tuhatta 
raskasta tavaravaunua. Junien painoa ja liikennöimis- 
nopeutta lisätään ottamalla käyttöön suuria tavaravau
nuja ja voimakkaita vetureita. Rahtiliikenteessä siirry
tään laajemmin kokojunakuljetuksiin ja liikennöintiin 
raskailla junayksiköillä.

Linja- ja risteysasemien ja teollisuuslaitosten pisto- 
ratojen kuormienkäsittelykykyä suurennetaan. Lisätään 
ajanmukaisimman vetokaluston käyttöä rautatieliiken
teen vaihtotyössä 80—82 prosenttiin. Ratarakennetta 
vahvistetaan käyttämällä teräsbetonipölkkyjä, liitokset- 
tomia raiteita ja termisesti käsiteltyjä kiskoja, kohotta
malla rautateiden koneellistamistasoa.

Työn tuottavuutta rautatieliikenteessä lisätään noin 
23 prosenttia.

Merikuljetuksia lisätään 1,4-kertaisesti. Kuljetuslai
vasta saa lisää erittäin taloudellisia, yleis- ja erikois
kuljetuksiin suunniteltuja aluksia, joissa koneistojen ja 
laitteiden ohjaus on automatisoitu, mm. konttilaivoja,
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konekaluston ja helposti pilaantuvien tavaroiden kulje
tukseen tarkoitettuja laivoja. Laajennetaan rahdinkul
jetuksia yhdistettyyn meri-joki-meriliikenteeseen tar
koitetuilla aluksilla.

Merisatamien kuormien käsittelykykyä kehitetään, 
perustetaan niihin erikoistuneita pitkälle koneellistettu
ja kuormauskomplekseja konttien, irtotavaran ja puu
tavaran kuormausta ja purkausta varten. Viedään pää
tökseen syväsataman ensimmäisen rakennusvaiheen 
työt Nahodkan seudulla Kaukoidässä ja aloitetaan sa
taman rakentaminen Mustalle merelle. Korjaustelakoi- 
den kapasiteetteja laajennetaan.

Jokiliikennettä kehitetään edelleen, sen kuljetuksia 
lisätään noin 24 %. Jatketaan töitä vesireittien kunnos
tamiseksi maan itäalueilla. Jokisatamien ja laitureiden 
suorituskykyä laajennetaan varustamalla ne korkeate- 
hoisilla kuormaus- ja purkauskoneilla ja rakentamalla 
uusia koneellistettuja laitureita. Jokilaivaston tonnistoa 
lisätään suurilla rahtialuksilla ja suuren kantavuuden 
omaavilla yhdistelmäproomuilla, joita voidaan käyttää 
mm. joki- ja merikuljetuksissa ilman uudelleenlastaus
ta, sekä nopeakulkuisilla matkustaja-aluksilla. Kulje
tuskustannuksia alennetaan huomattavasti.

Putkijohtoverkkoja on laajennettava ja kehitettävä 
nopeasti. Rakennetaan tehokas putkijohtojärjestelmä 
öljyn pumppaamiseksi Länsi-Siperiasta maan Euroopan- 
puoleisiin osiin ia itäalueille.

Rakennetaan 27 000 kilometriä valtajohtoja öljyn ja 
öljytuotteiden kuljetuksia varten, öljyn ja öljytuottei
den putkikuljetuksia lisätään yli kaksinkertaisesti.

Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on pidettävä autolii
kenteen, ennen kaikkea yleisen liikenteen edelleen ke
hittämistä. Yleisen autoliikenteen tavarankuljetuksia on 
lisättävä 1,6-kertaisesti. Autoteiden rakennus- ja uudis
tustöitä laajennetaan eritoten maatalousalueilla ja uu
silla teollisuusalueilla.

Kuorma-autokannan rakennetta parannetaan, lisä
tään raskaiden kuorma-autojen ja autojunien osuutta.
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Kevyiden kuorma-autojen ja kulutustavaroiden kulje
tuksiin tarkoitettujen erikoisautojen lukua lisätään. Au- 
toliikennevälineiden teknistä huoltoa parannetaan. 
Kuorma-autojen seisokkeja ja tyhjänäajoja on vähen
nettävä, autojen vuorokausittaisia työaikaa pidennettä
vä.

On huomattavasti parannettava väestön liikennepal
velua. Kaikkien yleisten liikennelaitosten matkustaja- 
kuljetuksia lisätään 1,4-kertaisesti, niistä lentokuljetuk
sia 1,7-, linja-autokuljetuksia 1,6-kertaisesti ja rautatei
den matkustajakuljetuksia 24 %. Kehitetään sähköis
tetyn kaupunkiliikenteen matkustajakuljetuksia, laa
jennetaan taksikantaa ja parannetaan väestönpalvelua 
näiden liikennemuotojen kohdalla. Väestön matkailu
ja retkeilykuljetuksia lisätään huomattavasti.

Lentolinjoilla otetaan käyttöön uusia nopeita, muka
via ja entistä taloudellisimpia lentokoneita. Aletaan 
käyttää yliäänimatkustajakoneita. Kaukolinjojen ja 
paikallisten linjojen lentosatamaverkkoa laajennetaan.

Rautateiden matkustajavaunukantaa täydennetään 
uusilla, entisestään parannetuilla ja mukavilla matkus
tajavaunuilla. Suurten kaupunkien väestön liikenne- 
palvelun parantamiseksi, työ- ja virkistysmatkojen hel
pottamiseksi sähköistetään vilkkaan paikallisliikenteen 
kuormittamia rataosia, lisätään paikallisjunaliikennettä.

Linja-autokantaa lisätään huomattavasti. Laajenne
taan 2,5-kertaisesti autoliikenteen teknistä huoltoase- 
maverkkoa, yksityisautojen huoltopalvelu mukaan luet
tuna.

Tietoliikenteen, yleisradio- ja televisiotoiminnan ke
hittäminen tulee tapahtumaan uusimpien teknisten vä
lineiden käytön pohjalta. Kaukopuhelinliikenteen yh- 
teyskanavien pituutta lisätään 1,9-kertaisesti kehittä
mällä ja parantamalla kaapeli- ja radiolinkkilinjojen 
verkon hyväksikäyttöä. Jatketaan työtä automaattisen 
ja puoliautomaattisen kaukopuhelinliikenteen kehittä
miseksi. Kaupunkien ja maaseudun puhelinkeskusten 
kapasiteettia lisätään 1,5-kertaisesti. Laajennetaan yleis
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radio- ja televisioasemien verkkoa samoin kuin teko
kuiden käyttöä tietoliikenteessä ja televisio-ohjelmien 
välityksessä. On taattava vähintään kahden televisio- 
ohjelman häiriintymätön vastaanotto liittotasavaltojen 
pääkaupungeissa ja suurissa teollisuuskeskuksissa. On 
laajennettava huomattavasti kaikkien tietoliikennelajien 
palveluksia ja parannettava väestön palvelun laatua.
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VI. PERUSRAKENNUSTYÖT

Jotta voitaisiin täyttää suunnitellut tehtävät talouden 
kehityksen ja kansan elin- ja kulttuuritason kohotta
misen alalla, edellytetään kansantalouden perussijoi- 
tuksia lisättäväksi 36—40 % viisivuotiskaudella.

On huomattavasti lisättävä perussijoitusten tehok
kuutta, käytettävä rakennustöihin myönnettävät mate
riaali- ja rahavarat mahdollisimman järkiperäisesti, jot
ta saataisiin aikaan tuotannon enimmäiskasvu jokaista 
sijoitettua ruplaa kohti. Siinä tarkoituksessa on:

lisättävä kapasiteetteja, ennen kaikkea toimivissa tuo
tantolaitoksissa soveltamalla parhaita teknologisia me
netelmiä, nykyaikaistamalla ja uusimalla vanhentunut
ta tuotantokalustoa ja muilla toimenpiteillä, joiden an
siosta voidaan lisätä tuotteiden valmistusta ylipäänsä 
laajentamatta tuotanto-osastoja, pienemmillä kustan
nuksilla ja lyhyemmissä ajoissa uudisrakennustöihin 
verrattuna;

turvattava tarpeellinen perussijoitusten keskitys, su
pistettava samanaikaisesti rakennettavien laitosten ja 
kohteiden lukua, jotta voitaisiin ottaa ne pikemmin 
käyttöön ja luoda tarpeellisia varakapasiteetteja. Ei pi
dä sallia normit ylittävien keskeneräisten rakennustyö- 
volyymien muodostamista;

supistettava tuotantolaitosten rakennusaikoja ja ka
pasiteettien käyttöönottoaikoja käyntiinpantavissa tuo
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tantolaitoksissa ja mukautettava nuo ajat säädettyihin 
normimääräyksiin;

parannettava rakennus- ja asennustöiden laatua;
suoritettava tuotannollisten kohteiden rakennustyöt 

yhtenäisesti asuintalojen, lastenseimien ja -tarhojen, 
kauppa- ja yleishyödyllisten laitosten ja muiden ei-tuo- 
tannollisten kohteiden rakentamisen kanssa;

laajennettava sitä käytäntöä, että kokonaiselle teolli
suuslaitosten ryhmälle rakennetaan yhteiset aputuotan- 
tolaitokset ja -taloudet, insinöörirakenteet ja kommu
nikaatiot.

Rakennussuunnittelua ja kustannuslaskelmien laadin
taa on parannettava. Suunnittelulaitosten, ministeriöi
den, keskusvirastojen ja myös asiantuntijaelinten vas
tuuta rakennussuunnitelmien laadusta ja kustannusar
vioiden oikeasta laadinnasta lisätään. Uusien tuotanto
laitosten rakennustöitä ja toimivien laitosten laajen
nuksia suunniteltaessa on käytettävä parhaita teknolo
gisia, rakennusteknisiä ja arkkitehtonisia ratkaisuja. 
Rakennustöiden kustannusarviosummia on supistettava 
vähintään 3—5 % taloudellisempien suunnitteluratkai
sujen avulla.

Rakennusjärjestöjen suorituskykyä on kehitettävä 
nopeaa vauhtia. On kohotettava rakennustöiden teol- 
listamistasoa. Rakennuselementtien ja -osien tehdasval- 
miusasastetta on lisättävä. On siirryttävä laajemmassa 
mitassa suurelementtirakentamiseen, käytettävä laa
jasti uusia edullisia materiaaleja ja kevennettyjä ra
kenteita, paikallisia rakennustarvikkeita. On säästettä
vä viisivuotiskaudella metallivalssaustuotteita 9—11 %. 
sementtiä 8—10 %, puutavaraa 18—20 % ja lasia 10—12 
%-

On lisättävä rakennustöiden varustamista korkeate- 
hoisilla koneilla, työkaluilla ja kuljetuslaitteilla ja jou
dutettava vanhentuneen maansiirtokaluston uusimista. 
On ratkaisevasti parannettava rakennuskoneiden hy
väksikäyttöä, kehitettävä rakennustöiden korjaus- ja 
huoltoporrasta ja kohotettava sen teknistä tasoa.
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On perustettava alueellisia yhteisalueellisia erikois
tuneita rakennusteollisuuden tuotantokeskuksia seuduil
le, minne rakennustyöt ovat voimakkaasti keskittyneet, 
ja  vahvistettava rakennusjärjestöjen aineellis-teknisiä 
tuotantomahdollisuuksia.

Rakennusjärjestöissä on siirryttävä uuteen suunnit
telu- ja taloudellisen kannatuksen järjestelmään.

Työn tuottavuutta rakennusalalla on kohotettava 36— 
40 prosenttia.
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VII. KANSAN ELINTASON KOHOTTAMINEN

Yhteiskunnallisen tuotannon herkeämättömän kasvun, 
maatalouden nopean kehityksen, kulutustavaroiden 
tuotannon laajentamisen ja palvelusten piirin kehittä
misen pohjalta turvataan kansan elintason uusi mer
kittävä nousu. Viisivuotiskauden kuluessa kohotetaan 
reaalituloja asukasta kohti suunnilleen 30 prosenttia.

Työn palkkausta parannetaan työn määrää ja laatua 
vastaavasti. Työläisten ja toimihenkilöiden palkkoja ko
rotetaan keskimäärin 20—22 % kolhoosilaisten työn 
palkkausta kolhoosien yhteistaloudessa 30—35 %.

Viisivuotiskauden kuluessa korotetaan maan kaikilla 
alueilla ja kansantalouden kaikilla aloilla työläisten ja 
toimihenkilöiden vähimmäispalkkaa 70 ruplaan kuu
kaudessa; samalla korotetaan keskipalkattujen työnte
kijäin tariffi- ja virkapaikkoja.

Parannetaan työpalkkojen määräsuhteita kansanta
louden eri aloilla ja eri työntekijäryhmissä ottaen huo
mioon heidän työolonsa ja ammattitaitonsa.

Tehostetaan tariffi järjestelmän merkitystä, voimiste
taan työntekijäin kiinnostusta työn tuottavuuden li
säämiseen, tuotantokustannusten alentamiseen ja tuot
teiden laadun parantamiseen.

Vähimmäispalkan korotus ja aineellisesa tuotannossa 
työskentelevien keskipalkattujen työntekijäin palkkojen 
korotukset toteutetaan vähitellen alueittain, alkaen 
maan pohjois- ja itäalueilta.
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Taloudellisesti lupaavien alueiden työvoimatarpeen 
parempaa tyydyttämistä silmälläpitäen korotetaan työn 
palkkausta soveltamalla palkkalisäkertoimia työläisten 
ja toimihenkilöiden palkkoihin tuotantolaitoksissa ja 
järjestöissä, jotka sijaitsevat Länsi-Siperiassa, Uralilla, 
eräillä Kazahstanin ja Keski-Aasian alueilla, joiden 
suhteen näitä kertoimia ei nykyään sovelleta, ja myös 
korotetaan eräiden alojen työntekijäin voimassaolevia 
palkanlisäkertoimia useilla Kaukoidän ja Itä-Siperian 
alueilla ja lisätään etuuksia maan Euroopan-puoleisen 
osan eräillä pohjoisalueilla työskenteleville.

Palkkojen korotus ei-tuotannollisilla aloilla suorite
taan ensiarvoisesti lääkäreille, opettajille ja lastensei- 
mien sekä -tarhojen kasvattajille ja sitten muille va
listustyön, terveydenhuollon ja muiden ei-tuotannollis- 
ten alojen työntekijöille.

Työläisten ja toimihenkilöiden yötyökorvauksia ko
rotetaan.

Aineellisen kannustuksen rahastojen muodostusta ja 
jakoa on parannettava. On tehostettava parhaiden tek
nisten laitteiden luomisesta ja käytäntöönotosta sekä 
uusien valmisteiden tuotannon nopeimmasta käyntiin- 
panosta tapahtuvan aineellisen kannustuksen tehok
kuutta.

Sen lisäksi, että voimistetaan työläisten, toimihenki
löiden ja tuotantokollektiivien aineellista kiinnostunei
suutta työn tuloksista on kaikin tavoin tehostettava 
moraalisten työkannusteiden merkitystä. On kohotetta
va työkuria ja jokaisen työntekijän vastuuta työvel
vollisuuksiensa täyttämisestä.

On parannettava työn normitusta, sovellettava kai
killa kansantalouden aloilla laajemmin tieteellistä työn 
järjestelyä, teknisesti perusteltuja normeja, niin että 
kunkin työntekijän palkka vastaisi sitä työpanosta, jon
ka hän antaa yhteiskunnalliseen tuotantoon.

On jatkettava työläisten ja toimihenkilöiden palkoista 
perittävien verojen alentamista ja poistamista. Laka
taan perimästä veroa enintään 70 ruplan suuruisista
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kuukausituloista ja alennetaan alle 90 ruplan kuukau
sipalkkojen verokantaa.

Korkeatuottoisen kolhoosityön taloudellista kannus
tus järjestelmää parannetaan.

Väestön hallussa olevien valtionlainaobligaatioiden 
kuoletus aloitetaan ennen määräaikaa.

On kehitettävä edelleen yhteiskunnallisia kulutusva- 
rantoja, jotka ovat neuvostoihmisten aineellisen ja si
vistyksellisen elintason kohottamisen tärkeä lähde. Vii
sivuotiskaudella lisätään maksuttomien aineellisten 
etuuksien ja palvelusten määrää sekä näistä varannois
ta väestölle maksettavia rahallisia avustuksia 40 pro
senttia.

Parempien olosuhteiden luomiseksi nousevan polven 
kasvatusta varten lisätään aineellista apua lapsiperheil
le, laajennetaan etuuksia työssä käyville äideille; ale
taan maksaa lapsiavustuksia perheille, joiden keskitu
lot perheenjäsentä kohti eivät ylitä 50 ruplaa kuukau
dessa; lisätään palkallisten lomapäivien määrää sairaan 
lapsen hoitoa varten; säädetään kaikille työssä käyville 
naisille täysi palkka äitiysloman ajalta työvuosien lu
vusta riippumatta.

Lastenlaitosten verkkoa laajennetaan. Viisivuotiskau
della rakennetaan valtion kustannuksella lastenseimiä 
ja päiväkoteja yli 2 miljoonaa hoitopaikkaa, lisätään 
oppilaspaikkoja jatketun koulupäivän kouluissa ja ryh
missä 1,5 miljoonaa henkeä varten.

Parannetaan työtätekevien sosiaalivakuutusta ja elä
keturvaa, korotetaan työläisten, toimihenkilöiden ja 
kolhoosilaisten vanhuuseläkkeiden minimirajaa, so
velletaan kolhoosien jäseniin samaa eläkkeenmäärää- 
misjärjestystä, joka on säädetty vakinaisesti maaseu
dulla asuviin ja maatalouden kanssa yhteydessä oleviin 
työläisiin ja toimihenkilöihin nähden. Luodaan olosuh
teet työkykyisten eläkeläisten laajamittaista työelämään 
osallistumista varten. Korotetaan invalidien ja huolta
jaa vaille jääneiden perheiden eläkkeitä.

Väestön tulojen kasvua ja kulutushyödykkeiden tuo
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tannon laajentamista vastaavasti lisätään vähittäiskaup- 
pavaihtoa 1,4-kertaisesti.

Parannetaan edelleen väestön ruokavalion rakennet
ta lisäämällä liha-, kala- ja meijerituotteiden, kanan
munien, vihannesten ja hedelmien tuotantoa sekä ku
lutusta, laajentamalla näiden ja muiden elintarvikkei
den valikoimaa.

Einestuotteiden, tiivisteiden, valmisruokien ja mui
den tuotteiden valmistusta on lisättävä ja laatua pa
rannettava, jotta voitaisiin oleellisesti supistaa ajan
k u lu is ta  kotiruoan laittoon.

Yleisten ruokailulaitosten verkkoa laajennetaan huo
mattavasti varsinkin tehtaissa ja oppilaitoksissa. Yleis
ten ruokailulaitosten kauppavaihtoa lisätään. Niiden 
omien tuotteiden valmistusta on lisättävä vähintään 1,5- 
kertaisesti, samalla kun tuotteiden laatua parannetaan 
ja valikoimaa laajennetaan huomattavasti.

On tuotettava laaja valikoima valmiita vaatteita ja 
jalkineita, varsinkin lasten tavaroita. Huomattavasti on 
lisättävä astioiden, huonekalujen, jääkaappien ja mui
den kulttuuri- ja jokapäiväisen elämän tarvikkeiden ja 
talousesineiden samoin kuin polttoaineiden ja raken
nustarvikkeiden myyntiä väestölle.

Myymälöiden, jäähdyttämöjen ja vihannessäilöjen 
verkkoa laajennetaan kiinnittäen erityistä huomiota 
kauppalaitosten varustamiseen ajanmukaisella liikeka- 
lustolla. On kaikin tavoin kehitettävä nykyaikaisia 
kauppamuotoja, lisättävä riittävässä määrin tavaroiden 
ennakkopaketointia.

Tavaratoimituksissa maaseutuväestölle on parannet
tava, on kehitettävä kulutusosuuskuntien kauppa-, han
kinta- ja tuotannollista toimintaa, joka on omiaan laa
jentamaan kaupunkien ja maaseudun taloudellisia yh
teyksiä. Sienien, marjojen ja muiden luonnonantimien 
keruuta ja hankintoja on lisättävä. Kolhoositorikaupan 
järjestelyä on parannettava.

Kaupan ja teollisuuden yhdyssiteiden järjestelmää 
on kehitettävä pitäen lähtökohtana sitä, että kauppajär-
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jestojen tilausten tulee määrätä kulutustavaroiden tuo
tannon määrä ja valikoima.

Viisivuotiskaudella rakennetaan kaikkien rahoitusläh
teiden varoilla asuintaloja yhteispinta-alaltaan 565—575 
miljoonaa neliömetriä. On kaikin keinoin joudutettava 
asuntotuotantoa maan itä- ja pohjoisalueilla ja myös 
kaupunkien ulkopuolelle rakennettavien uusien teolli
suuslaitosten ja uusien valtiontilojen työläisiä ja toi
mihenkilöitä varten. On laajennettava asuntoloiden ra
kentamista korkeakoulujen ja erikoisalojen teknikumien 
opiskelijoita varten.

Kehitetään osuusasuntojen tuotantoa, jolla on tärkeä 
merkitys väestön asumisolojen parantamisen kannalta. 
Omakotirakentamista on edistettävä.

Asuintalojen rakennustöiden laatua on kohotettava 
ja rakennusaikoja supistettava, rakennusten arkkiteh
tuuria ja ulkopuolista viimeistelyä on parannettava, on 
siirryttävä vähitellen asuntorakentamiseen uusien tyyp
pipiirustusten mukaan, joissa on huomioitu asuntojen 
mukavampi huonejako, parempi sisustus ja kalustus. 
Asuntojen käyttö- ja kunnossapito-organisaatiota on pa
rannettava.

Laajennetaan töitä asutuskeskusten nykyaikaistami
seksi, väestön kunnallisteknisen palvelun parantami
seksi. Viedään pääpiirteittäin loppuun kaupunkilaisvä- 
estön keskitetyn vesihuollon järjestäminen, rakenne
taan viisivuotiskauden kuluessa vesijohtoverkkoa 700 
kaupunkiin ja teollisuusasutuskeskukseen. Kaupungeissa 
ja kaupunkityyppisissä yhdyskunnissa liitetään 65—75 
% ja maaseudulla 40—50 % asunnoista kaasunkäytön 
piiriin. Sähkövoiman käyttöä väestön kotitaloudessa li
sätään huomattavasti.

Tehostetaan töitä taajamien ja ihmisympäristön ter
veysolojen parantamiseksi. Siinä tarkoituksessa on jou
dutettava teollisuus- ja asumajätevesien puhdistuslait
teiden sekä kaasunpuhdistus- ia pölynsitomislaitteiden 
rakennus- ja uudistustöitä, ryhdyttävä toimenpiteisiin 
melun vähentämiseksi ja autojen pakokaasujen aiheut-
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tämän kaupunkien ilmatilan saastumisen ehkäisemisek
si. On laajennettava viheralueiden rakennustöitä kau
pungeissa ja muissa taajamissa. On jatkettava työtä 
maan vesivarojen järkiperäisen käytön ja vesisuojelun 
tehostamisen alalla. On huolehdittava vesi taloudellisten 
rakennuskohteiden käyttöönotosta kaupunkien, työläis- 
yhdyskuntien ja teollisuuslaitosten vesihuollon paran
tamista silmälläpitäen.

Väestönpalvelua jokapäiväisen elämän tarpeiden alal
la parannetaan oleellisesti. On tyydytettävä täydelli
semmin väestön tarpeita kaikkien palvelumuotojen alal
la, kohotettava palvelun laatua ja palvelukulttuuria, 
supistettava tilausten toimitusaikoja. On kehitettävä 
yleisönpalvelua laajana koneellistettuna alana laajen
tamalla palvelulaitosten verkkoa ja varustamalla ne ny
kyaikaisilla koneilla, koneistoilla ja laitteilla, sovelta
malla tieteen ja tekniikan saavutuksia, käyttämällä te
hokkaammin tuotantokapasiteetteja. Kotitalouskoneiden 
korjaustoimi on järjestettävä paremmin. Viisivuotis
kauden kuluessa lisätään palvelusten määrää koko 
maassa vähintään 2-kertaisesti ja maaseudulla 2,8-ker- 
taisesti.

Toteutetaan toimenpiteitä terveydenhuollon edelleen 
parantamiseksi, liikuntakasvatuksen ja urheilutoimin
nan kehittämiseksi. Jatketaan suurten erikois- ja yleis
sairaaloiden, poliklinikoiden, ja huoltoloiden rakenta
mista sitä silmälläpitäen, että saadaan kohotetuksi eri- 
koislääkintäavun laatua ja turvataan täydellisemmin 
väestölle avun saaminen sen kaikissa muodoissa; laa
jennetaan ensiapuasemien ja epidemiologisten lääkintä- 
asemien verkkoa. Tyydytetään väestön ja terveyden- 
huoltolaitosten lääkkeiden ja muiden lääkeaineiden 
tarve. Sairaaloiden sairassijojen luku kohotetaan vuon
na 1975 kolmeen miljoonaan. Parannetaan terveyden- 
huoltolaitosten varustelua uusimmalla lääketieteellisel
lä kalustolla, laitteilla ja välineillä.

Korotetaan ruokamenojen normeja sairaaloissa.
Kehitetään laajemmin tieteellistä tutkimustyötä lää
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ketieteen ja lääkintähuollon tärkeimpien ongelmien 
alalla.

Lisätään lääkärikuntaa. Kohotetaan lääkärihenkilö- 
kunnan koulutustasoa.

Parantola- ja kylpylähoitoa sekä työtätekevien jär
jestettyjä virkistysmahdollisuuksia kehitetään edelleen.

Parannetaan laajojen työtätekevien joukkojen mah
dollisuuksia liikuntakasvatuksen ja urheiluharrastusten 
alalla, pannaan alulle uusien urheilulaitosten rakenta
minen ja tehostetaan olemassaolevien laitosten käyttöä.

Toteutetaan toimenpiteitä matkailun laajamittaiseksi 
kehittämiseksi, vahvistetaan sen aineellista perustaa. 
Kehitetään joki-, meri-, rautatie-, auto- ja lentomat- 
kailureittejä. Laajennetaan hotellien, leirintäalueiden 
ja muiden matkailijoita palvelevien laitosten raken
nustöitä.

Laajennetaan invalidikotien ja vanhainkotien verkkoa. 
Parannetaan invalidien liikuntaväline- ja proteesi- sekä 
ortopedisten huoltoa.

Jatketaan koululaitoksen ja sosialistisen kulttuurin 
kaikinpuolista kehittämistä. Parannetaan opetus- ja 
kasvatustyötä. Kohotetaan opetusvoimien koulutuksen 
laatua ja ammatillista tasoa. Tehostetaan työtä oppilai
den ammatinvalinnan ohjauksen alalla ottaen huomi
oon nuorten taipumukset ja kansantalouden ammatti- 
työvoiman tarve.

Valtion perussijoitusten varoilla rakennetaan yleissi
vistäviä kouluja vähintään 6 miljoonaa oppilaspaikkaa, 
laajennetaan huomattavasti kouluasuntoloiden verkkoa 
maaseudun koululaisille.

On huomattavasti parannettava koulun ulkopuolella 
tehtävää työtä lasten keskuudessa, laajennettava pio- 
neeritalojen, nuorten teknikkojen ja luonnontutkijain 
asemien, lasten ja nuorten urheilukoulujen ja muiden 
nuoren polven kasvatusta suorittavien laitosten verk
koa. On lujitettava niiden aineellista perustaa.

Korkeakoulu- ja erikoisalojen opisto-opetusta on ke
hitettävä tieteellis-teknisen edistyksen vaatimuksia vas
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taavasti, kohotettava tulevien spesialistien koulutuksen 
laatua ja parannettava heidän aatteellis-poliittista kas
vatustaan. Viisivuotiskauden kuluessa on koulutettava 
noin 9 miljoonaa korkeakoulu- ja erikoisalojen opisto- 
sivistyksen saanutta spesialistia kiinnittäen erityistä 
huomiota spesialistien koulutukseen tieteen ja teknii
kan uusille aloille, nopeasti kehittyville tuotantoaloille 
ja palvelualoille.

Korkeakoulujen ja erikoisalojen opistojen opiskeli
joiden stipendejä korotetaan.

On lujitettava erityisesti maaseudulla toimivien kou
lujen ja teknisten ammattiopistojen, korkeakoulujen ja 
erikoisalojen opistojen opetusvälineistöä ja aineellista 
perustaa ja varustettava ne nykyaikaisella kalustolla ja 
teknisillä opetusvälineillä.

On kehitettävä korkeakouluissa suoritettavaa tieteel
listä tutkimustyötä. On kaikin tavoin lujitettava kor
keakoulujen ja erikoisalojen opistojen yhteyksiä tuo
tantoon.

On laajennettava ammattitaitoisten työläisten koulu
tusta teknisissä ammattiopistoissa varsinkin maaseudul
la sitä silmälläpitäen, että nuoriso yleensä oppisi am
matin ennen työhön menoaan. Viisivuotiskaudella on 
koulutettava teknisissä ammattiopistoissa vähintään 9 
miljoonaa ammattitaitoista työläistä kansantalouden 
kaikilla aloilla. On suoritettava nopeammassa tahdissa 
työntekijävoimien koulutusta maataloutta, rakennus
toimintaa, kevyttä ja elintarviketeollisuutta ja väestön
pä! velulaitoksia varten. Vuonna 1975 on kohotettava 
300—400 tuhanteen uusien oppilaiden määrä teknillisis
sä ammattiopistoissa, jotka kouluttavat työläisiä vaati
vimpiin ammatteihin ja antavat samalla keskikoulusi- 
vistyksen.

Lisätään kaupunkien teknisten ammattioppilaitosten 
oppilaiden ruokamenojen normeja.

On parannettava työläisten koulutusta ja ammatillista 
lisävalmennusta välittömästi tuotannossa. On kaikin

339



tavoin lujitettava työläis- ja maaseutunuorison ilta- 
(kaksivuoro-) kouluja.

Kansan henkisten tarpeiden täydellisempää tyydyt
tämistä silmälläpitäen on kehitettävä edelleen lehdistöä, 
televisio- ja yleisradiotoimintaa, kirjallisuutta ja tai
detta, lujitettava kulttuurilaitosten aineellis-teknistä 
perustaa. On kehitettävä kansanyliopistoja ja muita 
joukkoluontoisia itseopiskelun, kulttuuritason kohotta
misen, kansan esteettisen ja taiteellisen kasvatuksen 
muotoja. On parannettava radio- ja televisiolähetysten 
laatua.

On otettava suunnitelmissa huomioon kirjojen julkai
sutoiminnan laajentaminen, sanoma- ja aikakauslehtien 
painosten suurentaminen, niiden ulkoasun ja aihepiirin 
jatkuva parantaminen, kehitettävä elokuvateatterien 
ja elokuvaisitteiden verkkoa. Kirjapainoteollisuudessa 
ja elokuvatuotannossa on otettava käyttöön uusinta ko
nekalustoa, uusia materiaaleja, paperia ja filmejä.

Erikoista huomiota on kiinnitettävä väestön kulttuu
ripalvelun parantamiseen, vietävä pääpiirteittäin lop
puun kulttuuritalojen perustaminen piirikeskuksiin se
kä kulttuuri- ja valistuslaitosten perustaminen kaikkiin 
suuriin asutuskeskuksiin. On parannettava kirjastotyö
tä koko maassa.

On parannettava pätevien työntekijävoimien koulut
tamista kulttuuri- ja valistuslaitoksille sekä taidelaitok
sille, kohotettava heidän osuuttaan yhteiskunnallisessa 
ja poliittisessa elämässä ja väestön vapaa-ajan vieton 
järjestämisessä.
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VIII. TUOTANTOVOIMIEN SIJOITUS JA 
LIITTOTASAVALTOJEN TALOUDEN KEHITYS

Tuotantovoimien sijoitusta tulee parantaa ja alueelli
sia taloudellisia yhteyksiä kehittää. Liittotasavaltojen 
ja työtätekevien edustajien paikallisten neuvostojen 
osuutta tuotantovoimien sijoitusta koskevien kysymys
ten ratkaisemiseen on suurennettava.

Ajankohtainen ja alueellinen suunnittelu tulee jär
kiperäisesti yhdistää.

Kansantalouden tuotantovoimien sijoituksessa ja alu
eellisten määräsuhteiden parantamisessa katsotaan tär
keimmäksi tehtäväksi luonnonvarojen pikainen hyö
dyntäminen ja maan itäosien taloudellisen potentiaalin 
kartuttaminen. Ottaen huomioon, että Siperian, Ka
zahstanin ja Keski-Aasian energiavarojen käyttö tulee 
huokeammaksi, uudet paljon energiaa kuluttavat teolli
suusalat on sijoitettava pääasiassa näille alueille. Itä- 
alueilla tulee kehittää nopeammin rakennustarviketeol
lisuutta ja rakennusteollisuutta.

Suuntana tulee pitää tiukasti suurkaupunkien kasvun 
rajoittamista; uusien teollisuuslaitosten sijoittaminen 
näihin kaupunkeihin on yleensä lopetettava, lukuun ot
tamatta väestöä ja kaupungin taloutta palvelevia lai
toksia.

Pikkukaupunkeihin ja työläisasutuskeskuksiin tulee 
sijoittaa pieniä erikoistuneita laitoksia ja suurkaupun
geissa toimivien tehtaiden haaraosastoja. Tuotannon 
sijoituksen tulee teollisuuskeskuksissa tapahtua ottaen
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huomioon mies- ja naistyövoiman järkiperäisen käytön.
Liittotasavaltojen ja maan talousalueiden taloutta tul

laan kehittämään pitäen lähtökohtana seuraavia perus
suuntia:

Venäjän Sosialistisessa Federatiivisessa Neuvostotasa
vallassa teollisuustuotannon määrää lisätään 44—47 % 
kehittäen nopeimmin koneenrakennus-, kaasu-, öljy- ja 
kemianteollisuutta. Sähköenergian tuotanto kohotetaan 
v. 1975 noin 660 miljardiin kilowattituntiin, öljyn tuo
tanto 400 milj. tonniin, kaasun tuotanto 141 miljardiin 
kuutiometriin, kivihiilen tuotanto 373 milj. tonniin, val
miiden teräsvalssaustuotteiden tuotanto 59 milj. ton
niin, väkilannoitteiden tuotanto 43 milj. tonniin, sellu
loosan tuotanto 7,8 milj. tonniin, sementin tuotanto 78 
milj. tonniin, kankaiden tuotanto 7,5—7,9 miljardiin ne
liömetriin, nahkajalkineiden tuotanto 406—420 milj. pa
riin, lihan tuotanto 5,2 milj. tonniin, täysimaitotuot
teiden tuotanto 15,4 milj. tonniin, huonekalujen tuotan
to yhteensä 2,6 miljardiin ruplaan.

Viljan vuotuinen kokonaistuotanto kohotetaan 116 
milj. tonniin. Kastelumaille muodostetaan laajoja tava- 
raviljan tuotantoalueita, riisiviljelmiä laajennetaan huo
mattavasti. Lisätään sokerijuurikkaan, pitkäkuituisen 
pellavan ja auringonkukan siementen tuotantoa. Ote
taan käyttöön 1,2 milj. hehtaaria kastelumaita, kuiva
taan 1,8 milj. hehtaaria soistuneita ja liikakosteita mai
ta. Suoritetaan kulttuuriteknisiä töitä mailla, jotka eivät 
kaipaa kuivaamista, 7 milj. hehtaarin alalla.

Karjataloutta kehitetään edelleen, lisätään kaikenlai
sen karjan, myös siipikarjan päälukua. Nopeimmin on 
kehitettävä lihakarjan kasvatusta ja lampaanhoitoa. Li
han vuosituotanto kohotetaan 7,3 milj. tonniin (teuras- 
paino), maidon — 51 milj. tonniin, kananmunien — 27 
mrd. kappaleeseen, villan — 228 000 tonniin. Karjata
loutta varten luodaan vankka rehutalous. Vesitetään 2,4 
milj. hehtaaria laidunmaita, muodostetaan vähintään 
6,3 milj. hehtaaria runsastuottoisia niitty- ja laidun
maita. Kohotetaan huomattavasti hemekasvien ja re
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huviljan, juurikkaiden, yksi- ja monivuotisten heinä
kasvien ja painorehukasvien tuotantoa.

VSFNT:n Euroopan-puoleisessa osassa tehostetaan 
uusien öljy- ja luonnonkaasuesiintymien prospektausta 
ja hyödyntämistä pohjoisalueilla. Nopeutetaan Pohjois- 
Onegan boksiittikaivoksen ja Vologdan laakeritehtaan 
rakennustöitä. Otetaan käyttöön Leningradin ja Kuol- 
lan atomivoimaloiden ja Kirishin piirivoimalan tehoka
pasiteetit. Ryhdytään rakentamaan öljyn jalostamoa Ar
kangelin alueelle ja Petshoran piirivoimalaa.

Ryhdytään toimenpiteisiin Moskovan ja Leningradin 
teollisuuden ja kaupungintalouden kehittämiseksi 
kompleksisesta ja näissä kaupungeissa sijaitsevien tuo
tantolaitosten uudistamiseksi teknisesti ja lisätään tuo
tantoa kohottamalla työn tuottavuutta. Otetaan käyt
töön uusia kapasiteetteja Kostroman, Kashiran ja Rja- 
zanin piirivoimaloissa ja Mosenergon lämpövoimakes- 
kuksissa. Aloitetaan Smolenskin atomivoimalan raken
nustyöt. Rakennetaan automaattikoneikkoja valmista
vat konetehtaat Suhinitshin ja Sasovon kaupunkeihin. 
Rakennetaan lannoiteseostehdas Tulan alueelle.

Ryhdytään rakentamaan uutta yleisliittolaisen mer
kityksen omaavaa teollisuuskompleksia, jonka raaka-ai
nepohjana tulee olemaan Kurskin malmialue; rautamal
min tuotanto tällä alueella kohotetaan noin 40 miljoo
naan tonniin. Otetaan käyttöön Novovoronezhin ja 
Kurskin atomivoimaloiden kapasiteetteja.

Suoritetaan loppuun Volgan autotehtaan ja siihen 
liittyvien laitosten rakennustyöt ja nopeutetaan niiden 
kapasiteettien käyttöönottoa. Tshuvashian ASNT:ssa 
otetaan käyttöön suuritehoisia traktoreita valmistavan 
tehtaan ensimmäinen vaihe. Rakennetaan kuorma-au- 
totehdaskompleksi Tatarian ASNTraan ja sen rinnak- 
kaislaitoksen lähialueille. Joudutetaan Nizhnekamskin 
petrokemiallisen tehdaskompleksin rakennustöitä. Saa
tetaan päätökseen kemiallisten tuotantolaitosten raken
nustyöt Togliattissa, Volzhskissa. Kazanissa. Ufasca, 
Novotsheboksarissa.
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Jatketaan Volgan, Kaman ja Pohjois-Kaukasian jo
kien vesi voimavarojen kompleksista hyödyntämistä. 
Laajennetaan kastelumaiden pinta-alaa Volgan varrella 
500—600 000 hehtaaria, Pohjois-Kaukasiassa 350— 
400 000 hehtaaria. Rakennetaan Stavropolin suurkanava 
ja Nikolajevin hydroteknillisten laitteiden yhdistelmä 
Don-joelle; ryhdytään laajentamaan Donin valtakana- 
vaa. Nopeutetaan Volgan-Ahtuban tulvamaiden hyö
dyntämistä vihannesten, melonikasvien ja riisin vilje
lyn kehittämiseksi.

Uralilla jatketaan toimivien teollisuuslaitosten re
konstruointia ja rakennetaan uusia teollisuuslaitoksia 
ennen muuta Kizelin ja muilla käyttöön otetuilla hiili- 
alueilla. Lujitetaan voimataloutta, otetaan käyttöön uu
sia kapasiteetteja Iriklinskin ja Reftinskin piirivoima- 
loissa sekä kemiallinen kompleksi Permin öjynjalosta- 
mossa. Bereznikin kolmannen kalikombinaatin ja Soli- 
kamskin kalikombinaatin rakennustöitä on joudutetta
va. Kehitetään edelleen öljy-, selluloosa- ja paperi-, 
kevyttä ja ravintoaineteollisuutta. Parannetaan tär
keimpien kaupunkien vesihuoltoa. Orenburgin alueella 
perustetaan uusi huomattava kaasutuotanto ja -jalos- 
tusalue, nopeutetaan uusien öljyesiintymien prospek- 
tausta ja hyödyntämistä.

Siperiassa tulee kehittää nopeaa vauhtia paljon ener
giaa käyttäviä metallurgisen teollisuuden aloja, kemial
lista, metsä- ja puutavarateollisuutta. selluloosa- ja pa
peri- sekä polttoaineteollisuutta ja sähkövoimataloutta. 
on kehitettävä edelleen maataloustuotantoa ja ennen 
muuta viljantuotantoa ja karjataloutta.

Länsi-Siperiaan muodostetaan maan suurin öljy- 
teollisuusalue; öljyn tuotanto kohotetaan 1975 vähin
tään 120—125 miij. tonniin, rakennetaan kaasunjalos- 
tustehtaita, joiden kaasun jalostuskapasiteetti on 5—6 
miljardia kuutiometriä vuodessa. Nopeutetaan Tjume- 
nin alueen pohjoisosassa sijaitsevien suurien kaasu- 
esiintymien hyödyntämistä. Ryhdytään rakentamaan 
suuria petrokemiallisia tehdaskomplekseja Tobolskin ja
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Tomskin alueille; otetaan käyttöön Surgutin piirivoima- 
lan kapasiteetit; saatetaan päätökseen Tjumenin-To- 
bolskin-Surgutin rautatien rakennustyöt. Saatetaan 
päätökseen Tobolskin ja Surgutin jokisatamien raken
nustyöt. Laajennetaan autoteiden, lentokenttien ja tie- 
toliikennelinjojen verkkoa. Rakennetaan kaasujohtoja 
kaasun toimittamiseksi Uralille ja Neuvostoliiton Eu- 
roopan-puoleiseen osaan, öljyjohtoja öljyn kuljettami
seksi Siperian, Kazahstanin ja Neuvostoliiton Euroo- 
pan-puoleisen osan öljyjalostamoihin.

Kohotetaan Kuzbassin hiilentuotannon kokonaismää
rä 135 milj. tonniin. Aloitetaan Jerunakovskin koksihii- 
liesiintymien hyödyntäminen. Saatetaan päätökseen 
Raspadskaja n:o 1—2, Birylinskaja nro 2 kaivosten, 
Novo-Kolbinskin avolouhoksen rakennustyöt ja Kedro- 
von louhoksen rekonstruointi. Jatketaan Länsi-Siperian 
metallurgisen tehtaan rakennustöitä. Altain aluepiirissä 
ryhdytään rakentamaan koksikemiallista tehdasta (jon
ka ensimmäinen vuoro pannaan käyntiin), synteettistä 
kuitua valmistavaa tehdasta ja useita koneenrakennus- 
tehtaita.

Rakennetaan nopeaa vauhtia Atshinskin öljyjalosta- 
mo, suoritetaan loppuun Krasnojarskin alumiinitehtaan 
rakennustyöt, lisätään huomattavasti kuparin ja nikke
lin tuotantoa Norilskin vuorileollisuus- ja metallurgi
sessa kombinaatissa. Laajennetaan Kanski-Atshinskin 
alueella hiilen tuotantoa ja käyttöä. On ryhdyttävä 
muodostamaan Sajanin alueellista tuotantokompleksia, 
johon tulevat kuulumaan Sajanin vesivoimala, alumii
ni- ja vaunutehtaat, suuri teräsvalimo, ei-rautametal- 
lien jalostuslaitoksia, sähköteknisen, kevyen ja ravinto- 
aineteollisuuden tuotantolaitoksia. Nopeutetaan Ziman 
sähkökemiallisen kombinaatin rakennustöitä.

Kehitetään edelleen Bratskin alueellista tuotanto- 
kompleksia, saatetaan päätökseen Bratskin alumiiniteh
taan ja Bratskin metsäteollisuuskompleksin rakennus
työt; pannaan käyntiin Ust-Ilimin vesivoimalan en
simmäiset aggregaatit, ryhdytään rakentamaan Ust-
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U im in  metsäteollisuuskomplekseja. Tshitan alueelle ra
kennetaan Zhirekenskin molybdeenirikastamo.

Lisätään metsänhakkuita ja puutavaran kokonais ja
lostusta Siperian alueilla, ryhdytään rakentamaani näil
lä alueilla uusia huomattavia saha- ja puunjalostus-, 
selluloosa- ja paperiteollisuuslaitoksia ja mikrobiologi
sia teollisuuslaitoksia.

Jatketaan töitä Kaukoidän tuotantovoimien pikaiseksi 
kehittämiseksi. Lisätään hiilen, tinan, volframin, elo
hopean, kullan ja timanttien tuotantoa. Saatetaan pää
tökseen Komsomolskin öljyn jalostamon laajennustyöt 
ja ryhdytään rakentamaan uutta öjynjalostamoa. Ote
taan käyttöön Zejan vesivoimalan ja Primorskin piiri- 
voimalan ensimmäiset aggregaatit, ryhdytään rakenta
maan Kolyman vesivoimalaa. Laajennetaan huomatta
vasti sahatavaran, selluloosan, kartongin, huonekalu
jen, ravintoaineiden ja kalavalmisteiden tuotantoa. Lu
jitetaan kalanjalostusteollisuuden perustaa, laajenne
taan telakoiden kapasiteetteja, uusitaan ja suurenne
taan merisatamia ja laitureita.

Lisätään soijapavun ja riisin tuotantoa. Otetaan vil
jelyyn 48 000 hehtaaria kastelumaita, kuivataan 380 000 
hehtaaria liikakosteita maita ja suoritetaan kulttuuri- 
teknillisiä töitä 352 000 hehtaarin alalla.

Pohjoisalueilla ja Kauko-idässä kehitetään edelleen 
metsästystä, kalastusta ja hylkeenpyyntiä, turkiseläin
ten kasvatusta ja kohotetaan porotalouden tuottoisuut
ta.

Luodaan edellytykset väestön jatkuvalle siirtymiselle 
Kaukoidän ja Itä-Siperian alueille ja kaaderien vakiin
tumiselle näillä alueilla; muuta nooeammin on kehitet
tävä asuntojen, yleishyödyllisten laitosten ja sosiaalis
ten ja kulttuurilaitosten rakennustöitä.

Ukrainan SNT:ssa laajennetaan teollisuustuotannon 
määrää 38—41 % ia kehitetään etupäässä sähkövoima- 
taloutta, kemiallista, öljynjalostus- ja petrokemiallista 
teollisuutta sekä koneenrakennusta.

Sähkövoiman tuotanto kohotetaan 1975 noin 200 mil
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jardiin kilowattituntiin. Saatetaan päätökseen Slavjans- 
kin, Tripolskin, Ladyzhinkan, Kurahovkan piirivoima- 
loiden ja Krivoi Hogin 2. piirivoimalan rakennustyöt, 
otetaan käyttöön Zaporozhjen ja Uglegorskin piirivoi- 
maloiden, Tshernobylin atomivoimalan ja Kievin 5. 
lämpövoimakeskuksen tehokapasiteetit. Saatetaan pää
tökseen Kanevin vesivoimalan ja Dneprin vesivoimalan 
toisen vaiheen sekä siihen kuuluvien laivasulkulaittei- 
den rakennustyöt. Aletaan kahden lämpö- ja kahden 
atomivoimalan rakennustyöt, rakennetaan 750 kilovoltin 
suurjänni telin ja Donbass-Länsi-Ukraina.

Hiilen tuotanto kohotetaan noin 215 miljoonaan ton
niin. Saatetaan pääpiirteissään loppuun toimivien kai
vosten rekonstruointi ja nopeutetaan uusien kaivosten 
mm. huomattavien antrasiitti- ja koksihiilikaivosten 
rakennustöitä Donetsin hiilialueella. Nopeutetaan uu
sien öljy- ja kaasuesiintymien prospektausta ja hyödyn
tämistä.

Valmiiden teräsvalssaustuotteiden tuotanto kohote
taan 1975 37—38 milj. tonniin ja teräsputkien tuotanto
6.6 milj. tonniin. Pannaan käyntiin karkeislevyvalssi- 
laitos ”3600” ja happikonvertteriosasto Azovstal-teh- 
taalla, putkien sähköhitsausosasto Hartsyzskin putki- 
tehtaalla ja pyörävalssausosasto Nizhne-Dneprovskin 
putkivalssaustehtaalla. Saatetaan päätökseen Pobyzhkin 
nikkelitehtaan rakennustyöt.

Lisätään öljynjalostuksen määrää 2,5—2,6-kertaisesti. 
Otetaan käyttöön lisää kapasiteetteja Krementshugin 
öljynjalostamossa, rakennetaan ja pannaan käyntiin Li- 
sitshanskin öljyn jalostamo ja aloitetaan kahden uuden 
öljynjalostamon rakennustyöt. Pannaan käyntiin Belaja 
Tserkovin autorengastehdas.

Vuonna 1975 kohotetaan väkilannoitteiden tuotanto
16.6 milj. tonniin ja kemiallisen kuidun tuotanto 
152000 tonniin.

Lisätään koneenrakennus- ja metalliteollisuuden tuo
tantoa 1,7-kertaisesti, saatetaan päätökseen ”T-150”- 
mallisia traktoreja valmistavan tehdaskompleksin ra
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kennustyöt. Lisätään Kadijevkan, Krjukovon ja Dnep- 
rodzerzhinskin vaunutehtaiden tuotantokapasiteetteja. 
Zhitomiriin rakennetaan automaattikoneita valmistava 
tehdas.

Kohotetaan 1975 sementin tuotanto noin 22 milj. 
tonniin. Saatetaan päätökseen Kamenets-Podolskin ja 
Balaklejan sementtitehtaiden rakennustyöt.

Kohotetaan 1975 kankaiden tuotanto 840—925 milj. 
neliömetriin, trikoovalmisteiden tuotanto 346 milj. kap
paleeseen, nahkajalkineiden tuotanto 166—172 milj. pa
riin, hienosokerin (juurikkaasta valmistetun) tuotanto 
6,4 milj. tonniin, lihan tuotanto 1,9 milj. tonniin, täy- 
simaitotuotteiden tuotanto 5,4 milj. tonniin ja huoneka
lujen tuotanto yhteensä 860 milj. ruplaan.

Suoritetaan loppuun Ternopolin ja Donetsin puuvil- 
lakombinaattien ja Tsherkassyn silkkikombinaatin ra
kennustyöt. Pannaan alulle Krivoi Rogin kampavilla- 
ja verkakombinaatin rakennustyöt. Rakennetaan pella- 
vanjalostuslaitoksia, puuvilla-, villa- ja trikooteollisuus- 
laitoksia ja kevyen teollisuuden muiden alojen tuotan
tolaitoksia, kaksi sokeritehdasta ja öljyekstraktitehdas.

Kohotetaan nopeammin teollisuustuotantoa tasaval
lan länsialueilla kehittäen ensi sijassa kevyen- ja ra- 
vintoaineteollisuuden tuotantolaitoksia ja paljon työvoi
maa vaativien koneenrakennusalojen tuotantolaitoksia.

Maatalouden alalla tulee lisätä viljan ja teollisuus- 
kasvien tuotantoa, kehittää kaikin tavoin karjataloutta. 
Viljan vuosituotanto tulee kohottaa 40 miljoonaan ton
niin, on kiinnitettävä erityisesti huomiota syysvehnän, 
maissin, riisin, tattarin, palkokasvien ja rehuviljan tuo
tantoon. Lisätään sokerijuurikkaan, auringonkukan sie
menten, tupakan, hampun, pitkäkuituisen pellavan, pe
runan, vihannesten, varsinkin varhaisvihannesten, he
delmien, viinirypäleiden tuotantoa ja melonikasvien vil
jelyä.

Rehun tuotantoa on lisättävä huomattavasti, samoin 
on lisättävä edelleen karjan ja siipikarjan päälukua, 
kohotettava niiden tuottoisuutta. Kohotetaan vuotuinen
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lihantuotanto (teuraspaino) noin 3,2 milj. tonniin, mai
don tuotanto 20,3 milj. tonniin, kananmunien tuotos 
10,4 miljardiin kappaleeseen, villan tuotanto 27 000 
tonniin.

Kehitetään edelleen vesitaloutta. Otetaan käyttöön 
noin 400 000 hehtaaria kastelumaita ja 600 000 hehtaa
ria kuivattuja maita. Jatketaan Pohjois-Krimin kanavan 
rakennustöitä, suoritetaan loppuun Pohjois-Rogatshins- 
kin kastelujärjesteinään ensimmäisen vaiheen rakennus
työt ja nopeutetaan Kahovkan kastelu järjestelmän ra
kennustöitä. Suoritetaan kulttuuriteknisiä töitä 700 000 
hehtaarin alalla. Parannetaan suurten teollisuuskeskus
ten vesihuoltoa. Jatketaan Dneprin-Donbassin ensim
mäisen vaiheen rakennustöitä, lisätään Pohjois-Donet- 
sin-Donbassin kanavan liikennöimiskykyä, rekonstruoi
daan Dneprin-Krivoi Rogin kanava.

Valko-Venäjän SNT:ssa lisätään teollisuustuotannon 
määrää 53—56 %. Kehitetään nopeaa vauhtia vähän 
metallia kuluttavia koneenrakennusaloja — radioteknis- 
tä, sähköteknistä, elektronista, kojeteollisuutta sekä ke
miallista ja petrokemiallista teollisuutta.

Lisätään sähkövoiman tuotantoa 1,8-kertaisesti, öl
jyn tuotantoa noin 2-kertaisesti, öljyn esijalostusta ja 
turvebrikettien ja -puolibrikettien tuotantoa 1,9-kertai- 
sesti, väkilannoitteiten tuotantoa 1,7-kertaisesti, kemial
listen kuitujen tuotantoa 2,7-kertaisesti, kankaiden tuo
tantoa 1,4-kertaisesti, trikoovalmisteiden tuotantoa 1,5- 
kertaisesti, lihan ja täysimaitotuotteiden tuotantoa 1,4- 
kertaisesti.

Suoritetaan loppuun ohuita pellavakankaita valmista
van Orshan pellavakombinaatin kolmannen vaiheen koh
teiden rakennustyöt, pannaan käyntiin Valko-Venäjän 
autorengaskombinaatti, otetaan käytöön Lukomlin pii- 
rivoimalan, Mogilevin synteettistä kuitua valmistavan 
kombinaatin ja Polotskin kemiallisen kombinaatin uu
det kapasiteetit. Rakennetaan ja pannaan käyntiin Mo- 
zyrin öljyn jalostamo, Baranovitshin automaattikoneik- 
kotehdas, Luninetsin sähkömoottoritehdas, Bobruiskin
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traktorikäyttöisten lannanlevityskoneiden tehdas, auto- 
maattikoneikkojen normalisoituja työkaluja valmistava 
tehdas Orshassa, automaattikoneikkojen elementtejä 
valmistava tehdas Pinskissä, dolomiittijauhetehdas Vi- 
tebskin alueella, Mogilevin silkkikombinaatti ja Grod- 
non lankakehruukombinaatti. Pannaan alulle tyyppi- 
lannoitetehdas, Soligorskin neljännen kalikombinaatin, 
Slonimin kampavilla- ja kehruutehtaan rakennustyöt 
sekä kolmen spesialisoidun puuvillatuotantolaitoksen 
rakennustyöt Gomelin alueella ja Osipovitshin pella- 
vakombinaatin rakennustyöt. Rakennetaan pellavan 
täysj alostus tehtaita.

Jatketaan edelleen maataloustuotannon erikoistamis
ta lypsy- ja lihakarjanhoidon, sianhoidon, siipikarjan- 
hoidon, perunan- ja pellanvanviljelyn alalla. Lisätään 
viljan vuosituotantoa 5,2 milj. tonniin, lihan (teuraspai
no) — noin 840 000 tonniin, maidon — 6,1 milj. tonniin, 
kananmunien — 1,8 miljardiin kappaleeseen. Laajassa 
mitassa suoritetaan maanparannustöitä ja kalkitaan 
maita, kuivataan 1,1 milj. hehtaaria liikakosteita ja 
soistuneita maita, suoritetaan kulttuuriteknisiä töitä 
800 000 hehtaarin alalla, muodostetaan runsastuottoisia 
niittyjä ja laidunmaita 900 000 hehtaarin alalla, tehos
tetaan parannettujen maiden käyttöä.

Suoritetaan loppuun Vileikan-Minskin vesijärjestel
män rakennustyöt ja otetaan se käyttöön.

Uzbekian SNT:ssa lisätään teollisuustuotannon mää
rää 46—49 %. Kehitetään huomattavasti sähkövoimata- 
loutta, ei-rautametalliteollisuutta, kemian-, kaasu- ja 
kevyttä teollisuutta.

Lisätään huomattavasti vesityslaitteiden, puuvillan- 
korjuukoneiden ja muunlaisten puuvillanviljelyssä tar
vittavien koneiden tuotantoa. Järjestetään laajamittai
nen kemiallisia kuituja valmistavien koneiden tuotanto. 
Lisätään väkilannoitteiden tuotantoa 1,6-kertaisesti, 
silkkikankaiden tuotantoa 2,2—2,6-kertaisesti, trikoo- 
alusvaatteiden tuotantoa 1,8-kertaisesti, nahkajalkinei
den tuotantoa 1,5—1,7-kertaisesti, hedelmä- ja vihan-
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nessäilykkeiden tuotantoa 1,6-kertaisesti, kulttuuri- ja 
jokapäiväisen elämän tarvikkeiden sekä talousesineiden 
tuotantoa yli 2-kertaisesti, mm. jääkaappien tuotantoa 
4,2-kertaisesti.

Kehitetään edelleen kullanhuuhdontaa, lisätään sil
kin- ja kuparituotannon kapasiteetteja Almalykin vuo- 
riteollisuus- ja metallurgisessa kombinaatissa.

Otetaan käyttöön Syr-Darjan piirivoimalan ensim
mäiset aggregaatit, Almalykin ammoniumfosfaattiteh- 
taan toinen vaihe, ammoniumfosfaatin tuotantokapasi
teetit Samarkandin superfosfaattitehtaassa ja Navoin 
sementtitehdas. Pannaan alulle Angrenin kumikombi- 
naatin ja Navoin sähkökemiallisen kombinaatin raken
nustyöt sekä Bekabadin metallurgisen tehtaan rekonst
ruointi. Pannaan käyntiin Buharan puuvillakombinaat- 
ti ja Hivan mattokombinaatti sekä Ferganan tekonah- 
kakombinaatti, Kokandin nahkatehdas, posliinitehdas, 
useita puuvillanpuhdistamoja, silkkikehräämöjä, trikoo-, 
vaatetus- ja jalkinetehtaita. Pannaan alulle Andizhanin 
puuvillakombinaatin rakennustyöt. Rakennetaan Ur- 
gentshin öljyekstraktitehdas ja useita muita ravintoaine- 
teollisuuden tuotantolaitoksia.

Kehitetään edelleen puuvillanviljelyä ja kohotetaan 
raakapuuvillan tuotantoa 1975 4,9 milj. tonniin; erityi
sesti tulee kiinnittää huomiota ohutkuituisten puuvil- 
lalajikkeiden tuotannon lisäämiseen, puuvilla- ja rehu- 
mailaskiertojen käyttöönottoon, puuvillapensaiden sa
toisuuden kohottamiseen. Laajennetaan riisin viljelyä, 
hedelmien, viinirypäleiden, vihannesten, melonikasvien 
ja tuoakan tuotantoa.

Otetaan käyttöön uusia kastelumaita 465 000 hehtaa
ria. Jatketaan uuden suuren puuvillan viljelyalueen 
laajennustöitä Karshin arolla, lisätään kastelualueita 
Nälkäarolla. Surhan-Sherabadin laaksossa ja Kara- 
Kalpakian ASNT-.ssa. Nopeutetaan Andizhanin säiliö- 
altaan ja Tjujamujunin hydroteknisten laitteiden ra
kennustöitä. Suoritetaan maanparannustöitä kastelu- 
mailla vähintään 600 000 hehtaarin alalla, jatketaan töi
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tä kastelumaiden suolapitoisuuden ja soistumisen eli
minoimiseksi ja vähävesisten kastelujärjestelmien ve
densaannin parantamiseksi.

Kehitetään edelleen lampaanhoitoa, erikoisesti kara- 
kul-lampaanhoitoa; lisätään villan vuosituotantoa 
24 000 tonniin. Lisätään lihan, maidon ja kananmunien 
tuotosta. Vesitetään 1,5 milj. hehtaaria laidunmaita, 
rekonstruoidaan hydroteknilliset laitteet aikaisemmin 
vesitetyillä laidunmailla 3,5 milj. hehtaarin alalla.

Kazahian SNT:ssa kohotetaan teollisuustuotannon 
määrää 57—60 %, kehitetään edelleen sähkövoimata- 
loutta, metallurgista teollisuutta, polttoaine-, kemian-, 
koneenrakennus-, kevyttä ja ravintoaineteollisuutta.

Lisätään raffinoidun kuparin tuotantoa 1,7-kertai- 
sesti, väkilannoitteiden 2,4-kertaisesti, maatalouskonei
den tuotantoa 2,6-kertaisesti. Kivihiilen tuotantoa ko
hotetaan 1975 noin 91 milj. tonniin, öljyn tuotanto 30 
milj. tonniin, valssausvalmisteiden tuotanto 5 milj. ton
niin, sementin tuotanto 7,3 milj. tonniin, lihan tuotan
to 673 000 tonniin, puuvillakankaiden tuotanto 108—118 
milj. neliömetriin, villakankaiden tuotanto 40 milj. ne
liömetriin, nahkajalkineiden tuotanto 34—39 milj. pa
riin, trikoovalmisteiden tuotanto 98 milj. kappaleeseen.

Ekibastuzhin hiililouhosten kapasiteettia lisätään vii
sivuotiskauden loppuun mennessä 56 milj. tonniin. Ra
kennetaan koksihiilirikastamo Karagandaan, Pohjois- ja 
Etelä-Kazahstanin öljynjalostamojen ensimmäiset vai
heet ja Mangyshlakin kaasunjalostamo. Suoritetaan lop
puun Kaptshagain vesivoimalan ja Jermakovskin piiri- 
voimalan rakennustyöt.

Nopeutetaan rauta- ja terästeollisuuden, kupari-, lyi
jy- ja sinkkiteollisuuden raaka-ainepohjan laajentamis
ta. Laajennetaan edelleen Dzhezkazganin vuori teolli
suus- ja metallurgista kombinaattia ja lisätään alumii
nioksidin tuotantokapasiteetteja Pavlodarin alumiini- 
tehtaalla. Suoritetaan pääosiltaan loppuun Karagandan 
metallurgisen kombinaatin rakennustyöt ja nopeute
taan malminrikastamojen rakennustöitä.
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Lisätään huomattavasti fosforiittien tuotantokapasi
teetteja Karataun alueella, suoritetaan loppuun Tshim- 
kentin fosfori tehtaan ja Dzhambulin kaksoissuperfos- 
faattitehtaan rakennustyöt, otetaan käyttöön kahden 
uuden fosforitehtaan kapasiteetit Etelä-Kazahstanissa. 
Suoritetaan loppuun Pavlodarin kemiallisen kombinaa
tin ensimmäisen vaiheen ja Karagandan teknisiä kumi- 
valmisteita tuottavan tehtaan rakennustyöt. Ryhdytään 
rakentamaan Tshimkentin kumi- ja asbestikombinaat- 
tia. Suoritetaan loppuun Pavlodarin traktoritehtaan, 
”Kazahselmash”-maatalouskonetehtaan rakennustyöt 
Tselinogradissa ja akkutehtaan rakennustyöt Taldy- 
Kurganissa. Otetaan käyttöön uusia kapasiteetteja No- 
vo-Karagandan sementtitehtaalla.

Rakennetaan laatulasiastioita tuottavan tehtaan en
simmäinen vaihe, kampalankakehräämö ja joukko mui
ta kevyen teollisuuden tuotantolaitoksia, pannaan alulle 
lasitehtaan ja kahden posliini- ja fajanssitehtaan raken
nustyöt. Lisätään huomattavasti lihan jalostuslaitosten, 
leipomoteollisuuden ja muiden ravintoaineteollisuuden 
tuotantolaitosten kapasiteetteja.

Jatketaan töitä, joiden tarkoituksena on taata vakaa 
viljantuotanto, ryhdytään kokonaistoimenpiteisiin maa
perän suojelemiseksi metsäistutuksilla, parannetaan 
viljelyalojen rakennetta. Viljan keskimääräinen vuosi
tuotanto kohotetaan 24 milj. tonniin. Jatketaan vesijoh- 
tokompleksien rakennustöitä. Kehitetään juurikkaiden, 
vihannesten ja melonikasvien viljelvä, puutarhanhoitoa 
.ia viininviljelyä tasavallan eteläosissa. Otetaan käyt
töön noin 420 000 hehtaaria kastelumaita. niistä 200 000 
hehtaaria suistokastelumaita. Suoritetaan loppuun Kzyl- 
Kumin kastelukanaviston rakennustyöt, jatketaan vesi- 
tystöitä Syr-Darjan alajuoksulla riisituotannon lisäämi
seksi.

Kehitetään nopeaa vauhtia lihakarjan- ja lampaan
hoitoa, lujitetaan rehutaloutta. Lihaa on tuotettava vuo
sittain noin 1 milj. tonnia, maitoa 4,2 milj. tonnia, ka
nanmunia 2,1 mil jardia kappaletta, villaa 110 000 ton
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nia. Muodostetaan runsastuottoisia niitty- ja laidunmai
ta noin 3,8 milj. hehtaarin alalla. Vesitetään vähintään 
32 milj. hehtaaria laidunmaita ja rekonstruoidaan 
hydrotekniset laitteet aikaisemmin vesitetyillä laidun
mailla 23 milj. hehtaarin alalla.

Pannaan alulle Makatin-Aleksandrov Gain rautatien 
rakennustyöt, rakennetaan Omskin-Pavlodarin-Tshim- 
kentin öljyjohto.

Gruusian SNT:ssa lisätään teollisuustuotannon mää
rää 39—42 %, samalla kun kehitetään nopeimmin vähän 
metallia käyttäviä koneenrakennusaloja ja kemianteol
lisuutta.

Sähkövoiman tuotantoa kohotetaan 1,7-kertaisesti, 
väkilannoitteiden tuotantoa 2,3-kertaisesti, kemiallisten 
kuitujen tuotantoa 1,6-kertaisesti, kojeiden ja automa- 
tisointivälineiden tuotantoa 3,4-kertaisesti, maatalousko
neiden tuotantoa 2,3-kertaisesti, asbestisementtilevyjen 
tuotantoa 2-kertaisesti, villakankaiden tuotantoa 1,5- 
kertaisesti, hedelmä- ja vihannessäilykkeiden tuotantoa 
1,4-kertaisesti ja huonekalujen tuotantoa 2-kertaisesti.

Otetaan käyttöön Ingurin vesivoimalan tehokapasi
teetit ja Vartsihskin vesivoimalaportaikon ensimmäi
nen voimalaitos, ryhdytään rakentamaan Zhinvalin 
hydroteknistä kompleksia. Saatetaan päätökseen Mad- 
neulin kuparirikastamon rakennustyöt. Rakennetaan 
posliini- ja fajanssitehdas, lisätään kevyen- ja ravinto- 
aineteollisuuden tuotantolaitosten kapasiteetteja.

Raakateen tuotanto kohotetaan 1975 285 000 tonniin 
sekä lisätään viinirypäleiden, tupakan ja citrushedel- 
mien tuotantoa. Otetaan käyttöön 70 000 hehtaaria kas- 
telumaita. Kuivataan 50 000 hehtaaria liikakosteita mai
ta, etupäässä subtrooppisten monivuotisten kasvien vil
jelyä varten. Lisätään lihan, maidon, kananmunien tuo
tosta, lujitetaan rehutaloutta.

Azherbaidzhanin SNT:ssa lisäkään teollisuustuo+ar - 
non määrää 43—46 %. Nopeaa vauhtia kehitetään ko
neenrakennusta, kemiallista ja ravintoaineteollisuutta 
sekä rakennustarvikkeiden tuotantoa, öljyteollisuudessa
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tulee erikoista huomiota kiinnittää merenalaisten öljy- 
esiintymien hyödyntämiseen.

Väkilannoitteiden tuotantoa lisätään 1,6-kertaisesti, 
synteettisen kautsun tuotantoa 1,6-kertaisesti, kojeiden 
ja automatisointivälineiden tuotantoa 2-kertaisesti, villa
kankaiden tuotantoa 1,4-kertaisesti, silkkikankaiden 
tuotantoa 1,4-1,6-kertaisesti, nahkajalkineiden ja trikoo- 
valmisteiden tuotanto 1,6-kertaisesti, hedelmä- ja vi- 
hannessäilykkeiden tuotantoa 1,7-kertaisesti, viinimate- 
riaalien tuotantoa 2,3-kertaisesti, jääkaappien tuotantoa 
4-kertaisesti ja huonekalujen tuotantoa 2-kertaisesti. 
Lisätään posliini- ja fajanssiastioiden sekä muiden 
kulttuuri- ja jokapäiväisen elämän tarvikkeiden ja ta
lousesineiden tuotantoa.

Ryhdytään rakentamaan kalsinoitua soodaa valmista
vaa tehdasta Nahitshevanin ASNT:ssa ja Shamhorin 
vesivoimalaa. Rakennetaan kojeteollisuuden ja elektro
nisen teollisuuden tuotantolaitoksia.

Raakapuuvillan tuotanto kohotetaan 1975 380 000 
tonniin, lisätään viinirypäleiden, vihannesten, hedel
mien, tupakan tuotantoa, otetaan käyttöön 33 000 heh
taaria kastelumaita. Parannetaan kastelumaita Kura- 
Araksinin alangolla, mitä varten suoritetaan töitä maan 
suolapitoisuuden poistamiseksi 200 000 hehtaarin alalla, 
rekonstruoidaan kastelujärjestelmiä ja lisätään niiden 
vesivaroja 200 000 hehtaarin alalla. Vesitetään 400 000 
hehtaaria laidunmaita. Kehitetään edelleen karjatalout
ta ja lujitetaan rehutaloutta, lisätään lihan, maidon, 
kananmunien ia villan tuotantoa.

Liettuan SNTtssa kohotetaan teollisuustuotannon 
määrää 46—49 %  samalla kun kehitetään huomattavasti 
vähän metallia käyttäviä koneenrakennusteollisuuden 
aloja, kevyttä ja ravintoaineteollisuutta.

Sähköenergian tuotantoa lisätään 1,5-kertaisesti, vä
kilannoitteiden tuotantoa 1,7-kertaisesti. kankaiden tuo
tantoa 1.8-kertaisesti, jääkaappien tuotantoa 3,5-kertai- 
sesti ia huonekalujen tuotantoa 1,7-kertaisesti.

Otetaan käyttöön öljynjalostamon ensimmäinen vai

355



he, uusia kapasiteetteja Liettuan piirivoimalassa, Kau- 
nasin lämpövoimakeskuksen ensimmäiset aggregaatit. 
Rakennetaan Ignalinan salaojaputkitehdas, Utenan li- 
hanjalostamo, suuri maitosäilyketehdas. Lisätään Ag- 
myanen sementtitehtaan ja maatalouden tuottamien 
raaka-aineiden jalostuslaitosten kapasiteetteja.

Maataloutta erikoistetaan edelleenkin, lypsy- ja liha
karjan hoidon ja pekonisianhoidon alalle. Kuivataan 
soistuneita ja liikakosteita maita 750 000 hehtaaria ja 
suoritetaan kulttuuriteknisiä töitä 400 000 hehtaarin 
alalla. Muodostetaan runsastuottoisia niitty- ja laidun
maita 300 000 hehtaarin alalla.

Sähköistetään Vilnan rautatiepiiriä.
Moldavian SNT:ssa lisätään teollisuustuotannon mää

rää 56—59 %. Sähkövoimataloutta, kojeteollisuutta, ke
vyttä ja ravintoaineteollisuutta tulee kehittää nopeaa 
vauhtia.

Lisätään hedelmä- ja viininviljelyssä käytettävien 
traktorien tuotantoa 1,9-kertaisesti, jääkaappien tuotan
toa 1,8-kertaisesti, silkkikankaiden 1,6-kertaisesti, tri- 
koovalmisteiden tuotantoa 1,5-kertaisesti, hedelmä- ja 
vihannessäilykkeiden tuotantoa 1,6-kertaisesti ja viini- 
materiaalien tuotantoa 2,6-kertaisesti. Otetaan käyt
töön lisää tehokapasiteetteja Moldavian piirivoimalas
sa, rakennetaan kolme säilyketehdasta, laajennetaan ja 
rekonstruoidaan Kishinevin tekonahkaa ja teknisiä ku
mituotteita valmistava kombinaatti, kotitalouskemi- 
kaaleja valmistava tehdas, sähköteknisiä ja muiden ko- 
neenrakennusalojen tuotantolaitoksia. Rakennetaan teh
das, joka valmistaa hedelmäsäilöjen jäähdytyslaitteis- 
toja, ja sokeritehdas. Aloitetaan tekstiili kombinaatin ra
kennustyöt, ravintoaineteollisuudessa tarvittavaa kalus
toa valmistavan tehtaan ja pesukalustoa valmistavan 
tehtaan rakennustyöt.

Edellytetään edelleenkin lisättäväksi hedelmien, vii
nirypäleiden, vihannesten, varsinkin varhaisvihannes- 
ten, tupakan, eetteriöljykasvien samoin kuin karjata- 
loustuotteiden tuotantoa. Nopeutetaan maataloudesta
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saatavien raaka-aineiden esijalostus- ja säilytyslaitos- 
ten rakentamista. Suoritetaan maanparannustöitä. Ote
taan käyttöön 50 000 hehtaaria kastelumaita.

Latvian SNT:ssa lisätään teollisuustuotannon määrää 
35—38 %. Kehitetään edelleen sähköteknistä, radiotek- 
nistä, elektronista ja lääketeollisuutta, kevyttä, lihan- 
ja maidon- sekä kalanjalostusteollisuutta ja kalastusta.

Kojeiden tuotantoa lisätään 1,6-kertaisesti, trikoo- 
päällysvaatteiden tuotantoa 1,9-kertaisesti, maitosäilyk- 
keiden tuotantoa 1,6-kertaisesti ja huonekalujen tuo
tantoa 1,5-kertaisesti. Laajennetaan eri tuotantoaloille 
tarkoitettujen tuotteiden sentralisoitua tuotantoa.

Suoritetaan loppuun Riian vesivoimalan rakennus
työt, otetaan käyttöön Riian 2. lämpövoimakeskuksen 
ensimmäiset aggregaatit ja Riian kaasujohto. Suorite
taan loppuun Popovin radiotehtaan ja pienoisbussiteh- 
taan rakennustyöt.

Maataloutta erikoistetaan edelleen lypsy- ja lihakar- 
janhoitoon ja pekonisikojen kasvatukseen. Ryhdytään 
toimenpiteisiin karjakannan lisäämiseksi, karjan tuot
toisuuden kohottamiseksi ja lihan ja maidon tuotannon 
lisäämiseksi. Suoritetaan maanparannustöitä 490 000 
hehtaarin alalla ja kulttuuriteknisiä töitä 90 000 heh
taarin alalla. Muodostetaan vähintään 140 000 hehtaa
ria runsastuottoisia niitty- ja laidunmaita.

Kehitetään edelleen meriliikennettä, täydennetään 
laivastoa nykyaikaisilla aluksilla.

Kirgisian SNT:ssa lisätään teollisuustuotannon mää
rää 45—48 %. Kehitetään edelleen sähkövoimataloutta, 
koneenrakennusta, ei-rautametallurgista teollisuutta ja 
kevyttä teollisuutta.

Lisätään maatalouskoneiden tuotantoa 1,7-kertaisesti, 
kankaiden tuotantoa 2,9—3,3-kertaisesti, trikoopäällys- 
vaatteiden tuotantoa 1,7-kertaisesti, hedelmä- ja vihan- 
nessäilykkeiden tuotantoa 1,8-kertaisesti. Lisätään huo
mattavasti kulttuuritarvikkeiden ja jokapäiväisessä 
elämässä käytettävien tavaroiden ja talousesineiden 
tuotantoa.
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Suoritetaan loppuun Toktogulin vesivoimalan raken
nustyöt ja ryhdytään rakentamaan Kurpsain vesivoi
malaa. Rakennetaan tietokonetehdas, puuvillakombi- 
naatin toinen vaihe ja kampavillakehräämö, lihanjalos- 
tuskombinaatti Tokmakiin; rekonstruoidaan maatalous- 
konetehdas.

Kehitetään edelleen hieno- ja puolihienovillalampai- 
den kasvatusta, kohotetaan villan vuosituotanto 30 000 
tonniin. Lisätään lihan, maidon, tupakan, hedelmien ja 
vihannesten tuotantoa. Otetaan käyttöön 30 000 hehtaa
ria kastelumaita, Kirovskin ja Tortgulin vesisäiliöt. Re
konstruoidaan kastelujärjestelmät ja lisätään vesivaroja 
90 000 hehtaarin alalla, vesitetään 400 000 hehtaaria 
laidunmaita; lisätään nykyaikaisten laidunmaiden vesi
varoja.

Tadzhikian SNT:ssa lisätään teollisuustuotannon 
määrää 37—40 % ja kehitetään ensivuoroisesti sähkö- 
voimataloutta, ei-rautametallurgista teollisuutta ja ko
neenrakennusta.

Lisätään sähkövoiman tuotantoa 2,1-kertaisesti, vä
kilannoitteiden tuotantoa 1,5-kertaisesti, puuvillakan
kaiden tuotantoa 1,3-kertaisesti, trikoopäällysvaatteiden 
tuotantoa 1,5-kertaisesti. Lisätään huomattavasti kult- 
tuuritarvikkeiden ja jokapäiväisessä elämässä käytettä
vien tavaroiden ja kotitaloustarvikkeiden tuotantoa.

Jatketaan Etelä-Tadzhikian alueellisen tuotanto- 
kompleksin rakennustöitä, otetaan käyttöön Nurekin 
vesivoimalan ensimmäiset aggregaatit, alumiinitehtaan 
ja sähkökemiallisen kombinaatin kapasiteetit suhteut
taen niiden käyttöönottoajat. Otetaan käyttöön lisää ka
pasiteetteja Anzobin vuoriteollisuus- ja metallurgisessa 
kombinaatissa ja Termezin-Kurgan-Tjuben-Javanin 
rautatie. Rakennetaan valtakaasujohto Dushanbehen. 
Pannaan alulle Leninabadin synteettistä kuitua valmis
tavan tehtaan ja posliini- ja fajanssitehtaan rakennus
työt. Suurennetaan Kairakkumin mattokcmbinaatin ka
pasiteettia.

Kohotetaan 1975 raakapuuvillan tuotantoa 760 000
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tonniin; lisätään ohutkuituisten puu viilata j ien, viiniry
päleiden, hedelmien, vihannesten ja tupakan tuotantoa. 
Otetaan maatalouden käyttöön 70 000 hehtaaria uusia 
kastelumaita. Suoritetaan loppuun Javan-Obikiikin 
laaksossa sijaitsevien maiden kasteluverkon rakennus
työt ja ryhdytään niitä hyödyntämään, suoritetaan niin 
ikään kastelujärjestelmän toisen vaiheen rakennustyöt 
Dalverzinin arolla ja Nälkäarolla. Kehitetään edelleen 
rehutaloutta ja lisätään lihan, maidon ja kananmunien 
tuotantoa. Vesitetään 250 000 hehtaaria laidunmaita.

Armenian SNT:ssa lisätään teollisuustuotannon mää
rää 60—63 %. Kehitetään edelleen ei-rautametallurgista 
teollisuutta, vähän metallia kuluttavia koneenraken- 
nusaloja, kevyttä ja ravintoaineteollisuutta.

Lisätään sähkövoiman tuotantoa 1,7-kertaisesti, kupa
rin tuotantoa 1,3-kertaisesti, kojeiden ja automatisointi- 
välineiden tuotantoa 2,2-kertaisesti, sementin tuotantoa 
2,6-kertaisesti, hedelmä- ja vihannessäilykkeiden tuo
tantoa 1,6-kertaisesti, kankaiden ja trikoovalmisteiden 
tuotantoa 1,3-kertaisesti, jalkineiden tuotantoa 1,2-ker- 
taisesti, jääkaappien tuotantoa 2,5-kertaisesti ja huone
kalujen tuotantoa 1,9-kertaisesti. Laajennetaan huomat
tavasti kulttuuri tarvikkeiden ja jokapäiväisessä elämäs
sä käytettävien tavaroiden ja kotitaloustarvikkeiden 
tuotantoa.

Otetaan käyttöön Zodin kultakaivoskombinaatti, Raz- 
danin vuoriteollisuus- ja kemiankombinaatin kapasitee
tit aluminiumoksidin ja kemian tuotteiden valmistami
seksi. Aloitetaan atomivoimalan rakennustyöt ja ote
taan käyttöön sen ensimmäinen voimalaitteisto, otetaan 
käyttöön lisää kapasiteetteja Razdanin piirivoimalassa, 
jatketaan Vorotanjoen vesivoimalaportaikon rakennus
töitä. Lisätään kapasiteetteja kemiallisten kuitujen, te- 
kohartsien ja muovien valmistamiseksi.

Lisätään viinirypäleiden, hedelmien, vihannesten, tu
pakan ja eetteri öljykasvien, karjataloustuotteiden tuo
tantoa. Otetaan käyttöön 50 000 hehtaaria kastelumaita 
ja vesitetään 130 000 hehtaaria laitumia.
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Turkmenian SNT:ssa lisätään teollisuustuotannon 
määrää 55—58 %, kehitetään nopeasti kaasu-, öljy- ja 
kemianteollisuutta.

Lisätään sähkövoiman tuotantoa 1,9-kertaisesti, kaa
sun tuotantoa 4,3—4,7-kertaisesti, öljyn tuotantoa 1,5- 
kertaisesti, kankaiden tuotantoa 1,5-kertaisesti, nahka- 
jalkineiden tuotantoa 2,3-kertaisesti, kasvisöljyn tuo
tantoa 1,6-kertaisesti ja hedelmä- ja vihannessäilykkei- 
den tuotantoa 1,5-kertaisesti. Lisätään huomattavasti 
kulttuuritarvikkeiden ja jokapäiväisessä elämässä käy
tettävien tavaroiden ja kotitaloustarvikkeiden tuotan
toa.

Rakennetaan valtakaasujohdot kaasun johtamiseksi 
tasavaEan länsi- ja itäalueilta Neuvostoliiton Euroopan- 
puoleiseen osaan, pannaan käyntiin Tshardzhoun öl- 
jynjalostamon ensimmäinen vaihe ja Maryiskin piiri- 
voimalan ensimmäiset aggregaatit, parannetaan Kara- 
Bogaz-Golin kivennäisraaka-ainevarojen kompleksista 
hyödyntämistä. Suurennetaan puuvillapuhdistamojen 
kapasiteettia, rakennetaan Tshardzhoun öljyekstrakti- 
tehdas.

Kohotetaan 1975 raakapuu villan tuotantoa 900 000 
tonniin, lisätään varsinkin ohutkuituisten raakapuuvil- 
lalajien tuotantoa. Laajennetaan vihannesten, hedel
mien ja meloni kasvien tuotantoa.

Otetaan käyttöön 105 000 hehtaaria kastelumaita; 
suoritetaan maanparannustöitä kastelumailla 200 000 
hehtaarin alalla. Otetaan lopullisesti käyttöön Karaku- 
min kanavan kolmannen rakennusvaiheen vyöhykkeellä 
olevat maat ja jatketaan tämän kanavan rakennustöitä.

Ryhdytään toimenpiteisiin rehutalouden lujittamisek
si huomattavasti. Vesitetään 3,9 milj. hehtaaria laidun
maita; rekonstruoidaan hydrotekniset laitteet jo aikai
semmin vesitetyillä laidunmailla 2,3 milj. hehtaarin 
alalla. Kohotetaan villan keskimääräinen vuosituotanto 
15 200 tonniin, lisätään kriminnahkojen, lihan, maidon 
ja kananmunien tuotantoa.

Eestin SNT:ssa lisätään teollisuustuotannon määrää
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36—39 %, kehitetään sähköteknistä teollisuutta, koje- 
teollisuutta ja vähän metallia käyttäviä koneenraken- 
nusaloja, kevyttä ja lihan ja maidonjalostusteollisuutta.

Lisätään palavakiven tuotantoa vuoteen 1975 mennessä 
26 milj. tonniin, sähkövoiman tuotantoa 1,4-kertaisesti, 
kojeiden tuotantoa 1,5-kertaisesti, kalastusta ja kalan
jalostusteollisuuden tuotantoa 1,4-kertaisesti.

Saatetaan päätökseen Eestin piirivoimalan rakennus
työt ja ryhdytään rakentamaan Tallinnan lämpövoima- 
keskusta. Nopeutetaan palavakiveä tuottavien tuotanto
laitosten rakennustöitä tarkoituksena turvata polttoai
neella Baltian ja Eestin piirivoimalat. Lisätään kapasi
teetteja puulevyjen valmistamiseksi huonolaatuisesta 
puusta ja puutavarajätteistä.

Kehitetään edelleen maataloutta ja erikoistetaan sitä 
lypsy- ja lihakarjanhoitoon, pekonisianhoitoon ja peru
nanviljelyyn. Kuivataan 210 000 hehtaaria soistuneita 
ja liikakosteita maita, suoritetaan kulttuuri teknisiä töi
tä 150 000 hehtaarin alalla. Muodostetaan runsastuottoi
sia niitty- ja laidunmaita 130 000 hehtaaria.

Laajennetaan Tallinnan kauppasatamaa ja Tallinnan 
rautatieverkkoa.
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IX. ULKOMAISET TALOUDELLISET YHTEYDET

Neuvostoliiton taloudellisia ja tieteellis-teknisiä yhteyk
siä sosialistisiin maihin on kaikin puolin parannettava 
ja laajennettava pitäen suuntana SEV:n jäsenmaiden 
yhteistyön lujittamista ja johdonmukaisesti kehitettä
vää taloudellista yhdentymistä. Sosialististen maiden 
yhteistyön kaikkia muotoja tulee kehittää suunnitel
mallisesti aineellisen tuotannon, tieteen ja tekniikan, 
ulkomaisen kauppavaihdon alalla ja kolmansien maiden 
kanssa käytävässä kaupassa.

Suuntana tulee pitää kansainvälisen tuotannollisen 
yhteistoiminnan kehittämistä sekä teollisuuden ja maa
talouden tehokasta erikoistamista, asiasta kiinnostunei
den sosialististen maiden voimavarojen yhdistämistä 
osapuolille edullisella tavalla, poltto- ja raaka-aineteol
lisuuden alojen kehittämiseksi silmällä pitäen näiden alo
jen tuotteiden kysynnän täydellisempää tyydyttämistä, 
kulkuvälineiden ja tietoliikenteen kehittämistä ja jär
kiperäistämistä laajenevan tavaran vaihdon turvaami
seksi ottaen huomioon tekninen edistys näillä aloilla.

Kehitetään edelleen pysyviä ulkomaisia taloudellisia 
ja tieteellis-teknisiä yhteyksiä Aasian, Afrikan ja Lati
nalaisen Amerikan kehitysmaihin molemmille puolille 
edullisin ehdoin ja niiden taloudellisen itsenäisyyden 
lujittamiseksi.

Laajennetaan taloudellisesti aiheellisia ulkomaisia 
kauppa- ja tieteellis-teknisiä yhteyksiä teollisesti ke-
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liittyneisiin kapitalistisiin maihin, jotka osoittavat val
miutta yhteistyön kehittämiseen Neuvostoliiton kanssa 
näillä aloilla.

Viisivuotiskaudella lisätään ulkomaankauppavaihtoa 
33—35 % lähinnä laajentamalla kaikin tavoin kaupan
käyntiä sosialististen maiden kanssa.

Parannetaan ulkomaisten taloudellisten suhteiden 
menetelmiä ja muotoja. Tulee kohottaa ministeriöiden 
ja laitosten aloitteellisuutta ja vastuuta siitä, että ulko
maisia taloudellisia suhteita kehitetään kansantaloudel
le tuloksellisella tavalla. On johdonmukaisesti sovellet
tava itsekannattavuuden periaatteita ulkomaisten ta
loudellisten suhteiden alalla, saatava kaikki ulkomaisen 
kaupan ja teollisuuden renkaat aineellisesti kiinnostu
neiksi kansainvälisten sitoumusten täyttämisestä ja ta
loudellisen ja tieteellis-teknisen yhteistyön tulokselli
suudesta ja suurennettava niiden vastuuta tässä suh
teessa.
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X. JOHDON JA SUUNNITTELUN PARANTAMINEN

Johto- ja suunnittelujärjestelmän ja -menetelmien pa
rantamisen tarkoituksena tulee olla ennen muuta yh
teiskunnallisen tuotannon kaikinpuolinen voimaperäis- 
täminen ja tehokkuuden kohottaminen, mikä on maan 
taloudellisen kehityksen peruslinjana niin lähivuosina 
kuin myös pitkällä tähtäyksellä ja tärkein kommunis
min aineellis-teknisen perustan luomisen ehto.

Tässä tarkoituksessa:
Tulee parantaa edelleen tuotannon suunnittelun ja 

taloudellisen kannustuksen järjestelmää, siirtyä uudella 
viisivuotiskaudella täydellisesti kaikissa aineellisen tuo
tannon alalla toimivissa itsekannattavissa laitoksissa ja 
järjestöissä sekä palvelun piirissä uusiin suunnittelun 
ja taloudellisen kannustuksen menetelmiin.

Suunnitelmien tieteellisyyttä tulee kohottaa ennen 
muuta parantamalla niiden tasapainoisuutta ja kehitte
lemällä syvällisemmin yhteiskuntataloudellisia ongel
mia, tieteellis-teknisen kehityksen ongelmia ja eri tuo
tannonaloja yhteisesti koskevia kysymyksiä.

Suunnitteluelimien tulee tehokkaammin valvoa suun
nitelmien täyttämistä ja kehittää toimenpiteitä, jotka 
takaavat suunnitelmatehtävien täyttämisen ja kansan
talouden määräsuhtaisen kehityksen.

Kansantalouden kehityksen Perspektiivisen suunnit
telun menetelmiä tulee parantaa. Neuvostoliiton kan
santalouden kehityksen pitkäaikainen perspektiivisuun
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nitelma tulee laatia käyttämällä siinä hyväksi tieteellis
teknistä edistystä, maan väkiluvun, luonnonvarojen 
kasvua ym. koskevia ennusteita.

Säädetään, että pitäessään ohjeenaan Neuvostoliiton 
kansantalouden kehityksen viisivuotissuunnitelmassa 
vuosiksi 1971—75 asetettuja tehtäviä tuotantolaitokset 
ja kolhoosit laativat viisivuotissuunnitelmansa siten, et
tä viisivuotiskauden tehtävät tulevat täytetyiksi mah
dollisimman pienin työvoima- ja materiaalikulutuksin.

Työläisiä, kolhoosilaisia, insinöörejä ja teknikkoja se
kä toimihenkilöitä tulee vetää laajalti mukaan osallistu
maan aktiivisesti vuosien 1971—75 viisivuotissuunnitel
man laadintaan.

Tuotantolaitokset ja -yhtymät tulee saada kiinnostu
maan yhteiskunnalle välttämättömien, varsinkin uusien, 
teknisesti parempien tuotteiden tuotannon lisäämiseen 
ja työn tuottavuuden kasvun nopeuttamiseen, jotta tuo
tannon kasvu toimivissa tuotantolaitoksissa tulisi turva
tuksi lisäämättä työntekijöiden lukumäärää.

On kohotettava tuotantolaitosten ja yhtymien, kol
hoosien ja valtiontilojen kiinnostuneisuutta ja vastuul
lisuutta siitä, että laaditaan optimaaliset suunnitelmat, 
joissa on otettu maksimaalisesta huomioon mahdollisuu
det käyttää voimaperäisesti nykyisiä tuotantovaroja ja 
parantaa työn ja tuotannon järjestelyä.

Talouden kaikilla aloilla ja tuotantolaitoksissa tulee 
parantaa suunnittelua ja kannustaa tieteellis-tekniseen 
edistykseen. Tuotantolaitokset, yhtymät ja ministeriöt 
on saatava itsekannattavuuden pohjalta kiinnostumaan 
enemmän siitä, että saataisiin mahdollisimman suuria 
tuotannollisia tuloksia kuluttamalla mahdollisimman 
vähän työtä, aineellisia voimavaroja ja perussijoituksia. 
Palkkojen, pitkäaikaisten taloudellisten normien mer
kitystä kannusteina näiden tehtävien ratkaisemisessa 
tulee suurentaa.

Palkkavarantojen suunnittelua tulee parantaa ja nii
den käytön valvontaa tehostaa. Tulee lisätä tuotanto
laitosten, yhtymien ja järjestöjen johtajien vastuuta
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siitä, että palkkarahastoja käytettäisiin oikein.
Itsekannattavuuden tulee esittää suurempaa osaa tie

teellisten tutkimuslaitosten, suunnittelu- ja insinööritoi
mistojen työssä siinä mielessä, että kohotettaisiin tie- 
teellis-teknisten töiden tuloksellisuutta ja sovellettaisiin 
tieteellisiä saavutuksia nopeammin tuotantoon.

Teollisuustuotteiden tukkuhinta järjestelmää tulee jat
kuvasti parantaa. Tukkuhintojen osuutta teknisen edis
tyksen jouduttamisessa ja tuotteiden laadun parantami
sessa tulee lisätä.

On parannettava suunnittelua liikevoiton kohdalla, 
joka on valtion perustulolähde, ja kohotettava tuottei
den omanhinnan alentamisen osuutta voiton muodos
tuksessa. Liikevarojen kiertoa tulee nopeuttaa.

Finanssielinten ja pankkien tulee vaikuttaa tehok
kaammin siihen, että tuotantomahdollisuudet tulisivat 
täydellisesti käytetyiksi ja kohotettaisiin tuotannon te
hokkuutta. Teknisen edistyksen jouduttamiseksi ja tuo
tannon voimaperäistämiseksi on käytettävä laajemmalti 
finanssi- ja luottokoneistoa.

Kansantalouden johtoa on edelleenkin parannettava. 
Teollisuudessa tulee siirtyä kaksi- ja kolmiportaiseen 
j oliojärjestelmään. On kohotettava jyrkästi ministeri
öiden vastuuta yhteiskunnan tarpeiden täydellisestä 
tyydyttämisestä alan tuotteilla ja näiden tuotteiden tek
nisestä tasosta ja laadusta. Alan korkeimpana johtopor
taana olevan ministeriön toimintaa tulee parantaa.

Ministeriöiden tulee kiinnittää entistä enemmän huo
miota kysymyksiin, jotka koskevat alan tulevaa kehitys
tä, teknistä politiikkaa, perussijoitusten tehokkuuden 
kohottamista, spesialistien parempaa sijoittelua ja käyt
töä.

Talousalakohtaisen johdon keskiportaan toimintaa on 
parannettava. On keskitettävä ja kooperoitava voima- 
peräisemmin tuotantoa, erikoistettava tuotantolaitoksia 
ja järkiperäistettävä niiden välisiä taloudellisia yhteyk
siä. perustettava suurvhtymiä ja kombinaatteja ottaen 
huomioon eri alojen erikoisuudet.
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Tulee parantaa menetelmiä, joiden avulla määritel
lään kansantalouden tuotantovälineiden tarve ja tekni
sesti perustellut raaka-aineiden, materiaalien, polttoai
neiden ja sähkövoiman kulutusnormit, samoin kuin ka
luston, koneiden ja mekanismien käyttönormit käyttä
mällä laajalti tähän tarkoitukseen tietokonetekniikkaa, 
suhteuttaa tältä pohjalta täydellisemmin suunnitelmissa 
tuotantomäärät, perusrakennustyöt ja muut tehtävät ai- 
neellis-teknisiin ja rahavaroihin. Tässä suhteessa on ko
hotettava alakohtaisten ministeriöiden merkitystä.

Aineellis-teknistä huoltoa koskevien suunnitelmien 
analysointia ja niiden täyttämistä koskevan taloudelli
sen toiminnan tasoa tulee kohottaa, jotta saataisiin sel
ville kansantaloudessa olevat voimavarat; aineellisten 
voimavarojen käytön valvontaa on tehostettava.

Tuotantolaitosten välisiä suoria pitkäaikaisia tarkoi
tuksenmukaisia taloudellisia yhteyksiä on suunnitel
mallisesti kehitettävä. On laajennettava ja parannettava 
tukkukauppaa alueellisten huolto- ja myyntikeskusten, 
varastojen ja myymälöiden välityksellä. Valtakunnal
lista aineellis-teknistä huoltojärjestelmää tulee edel
leenkin parantaa soveltamalla tieteellisiä johtomenetel- 
miä ja käyttämällä laajalti tietokonetekniikkaa. Huolto
ja myyntijärjestöjen aineellis-teknistä perustaa on luji
tettava ja niiden sijoitusta järkiperäistettävä.

Kansantalouden kaikkia aloja silmällä pitäen on 
suunniteltava ja toteutettava toimenpiteitä, jotka kos
kevat pakkaustarvikkeiden suunnittelua, erikoistuotan
toa ja järkiperäistä käyttöä. Tulee laajentaa huoltoeli- 
mien suorittamia palveluksia komplektoitujen tuote- 
erien toimittamisessa keskitetysti kuluttajien tilaukses
ta, on otettava käytännöksi tuotantolaitosten täysimää
räinen taattu huolto.

Taloussop"musten merkitystä ia vastuuta niiden täy
töstä on kohotettava. Tuotantolaitosten ja huolto- ja 
myyntijärjestöjen välisiä samoin kuin teollisuusminis
teriöiden päähallintoien (yhtymien) ja huolto- ja myyn- 
tielinten välisiä itsekannattavuuteen perustuvia keski

367



näissuhteita tulee laajentaa. Kolhoosien ja valtiontilo
jen ja toisaalta hankinta- ja kauppajärjestöjen samoin 
kuin teollisuuslaitosten ja yhtymien sopimussuhteita 
tulee lujittaa.

Suunnittelua, valtion kansantaloudellisten materiaali- 
varareservien ja -varantojen muodostamis- ja käyttöko- 
neistoa tulee parantaa.

Kansantalouden suunnittelun ja johdon paran tami- 
miseksi tulee soveltaa laajalti talousmatemaattisia me
netelmiä ja käyttää tietokone- ja toimistotekniikkaa se
kä tietoliikennevälineitä. Tilinpito- ja työselostusjärjes- 
telmää samoin kuin tilastointia on kaikin tavoin paran
nettava.

On ryhdyttävä muodostamaan ja soveltamaan auto
matisoituja järjestelmiä suunnittelussa ja johdettaessa 
aloja, aluejärjestöjä, yhtymiä ja tuotantolaitoksia pitäen 
silmällä koko valtuuskuntaa käsittävän automatisoidun 
tietojen kokoamis- ja käsittelyjärjestelmän muodostamis
ta, tilinpito, kansantalouden suunnittelua ja johtamista 
varten, minkä perustana tulee olemaan valtakunnalli
nen tietokonekeskusten verkko ja yhtenäinen maatakä- 
sittävä automatisoitu tietoliikenneverkko. Tällöin on 
alun alkaen pidettävä periaatteena tämän verkon jär
jestöllistä, metodologista ja teknistä yhtenäisyyttä.

Tuotantolaitoksissa tulee käyttää laajalti teknologis
ten prosessien automatisoituja ohjausjärjestelmiä.

Kaaderien, kaikkien tasojen tuotannon järjestäjien, 
mm. ylimpien johtohenkilöiden koulutus- ja lisävälmen- 
nusjärjestelmää tulee johdonmukaisesti laajentaa ja jat
kuvasti parantaa ja ennen kaikkea marxilais-leniniläi- 
nen talousteorian, johtamisen teorian ja käytännön, työn 
tieteellisen järjestelyn, suunnittelun ja taloudellisen 
kannustuksen uusien menetelmien,talousmatemaattisten 
menetelmien nykyaikaisen tietokonetekniikan sovelta
misen alalla. Pätevien opettajäkaaderien, johto- ja 
suunnittelutyön spesialistien koulutusta on laajennetta
va.

Kansantalouden kaikissa renkaissa tulee lujittaa val-
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tiokuria, noudattaa tiukasti sosialistista lakia taloudelli
sissa suhteissa. On kohotettava jokaisen talousjohtajan 
vastuuta säädettyjen suunnitelmien ja tehtävien määrä
aikaisesta täytöstä, tuotteiden laadusta, raha- ja materi- 
aalivarojen säästeliäästä ja järkiperäisestä kulutuksesta, 
kaluston ja raaka-aineiden oikeasta käytöstä, kaikkien 
alihankintatehtävien täyttämisestä sovittuina määräai
k o ja  ja teknologisen kurin noudattamisesta.

Puolue- ja neuvostoelinten, samoin kuin kansankont- 
rollielinten huomion keskiönä tulee olla puolueen ja 
hallituksen ohjeiden täytäntöönpanon valvonta, koska 
se käy nykyisissä tuotanto-oloissa erittäin ajankohtai
seksi.

Hallinto- ja johtokoneistoa on edelleenkin parannet
tava ja sen ylläpitokustannuksia supistettava, on päät
täväisesti poistettava liiat renkaat tästä koneistosta.

#  V #
Taloutemme kehittyy yhtenäisen suunnitelman mu

kaisesti, mikä takaa sen nopean kasvun, sen eri alojen 
kehityksen määräsuhtaisuuden ja tehokkuuden, työtä
tekevien elintason jatkuvan nousun ja sosialistisen 
kulttuurin kaikinpuolisen kehityksen. Sen vuoksi on 
välttämätöntä, että NKP:n 24. edustajakokouksen oh
jeita vastaavasti vuosiksi 1971—75 laaditun kansanta
louden kehityksen jäsennellyn viisivuotissuunnitelman 
perusteella kaikilla kansantalouden renkailla — minis
teriöillä, yhtymillä, tuotantolaitoksilla, kolhooseilla ja 
neuvostotiloilla, tieteellisillä tutkimuslaitoksilla, suun
nittelu- ja muilla järjestöillä — olisi viisivuotissuunni
telmat, joissa tehtävät on jaoteltu vuosittain.

Taloussuunnitelmia täyttävät ihmiset. Jokainen neu
vostoihminen lähentää työnteollaan kommunismin voit
toa. Kaikkialla maassa on alkanut luova työ, jonka tar
koituksena on tuotannon tehokkuuden kohottaminen, 
tieteellis-teknisen kumouksen saavutusten mahdollisim
man täydellinen hyväksikäyttö, entistä tehokkaampi 
tuotannon voimaperäistäminen ja tähän perustuva ta

369



loudellisten osoittimien paraneminen teollisuudessa, 
maataloudessa, rakennustyömailla ja kulkulaitoksissa. 
Mutta paljon on vielä tehtävä. Tuotannon tehokkuuden 
kohottamiseksi käytävän määrätietoisen taistelun tulee 
todella muodostua sosialistisen taloudenhoidon tärkeim
mäksi edellytykseksi, kaikkien tuotannollisten kollektii
vien, miljoonien työtätekevien sosialistisen kilpailun 
perussisällöksi. Työ on rikkauden lähde ja vain työn
tuottavuuden kasvu jokaisella työpaikalla ja koko kan
santalouden tehokkuuden kohoaminen moninkertaista
vat ne hyödykkeet, joita neuvostoihmiset saavat yhteis
kunnalliseen tuotantoon antamansa työpanoksen suu
ruutta vastaavasti. Mitä suurempi tulee olemaan kan
santulo, sitä rikkaampi on maamme, sitä paremmin 
elää jokainen neuvostoihminen.

Liittotasavaltojen kommunististen puolueiden keskus
komiteoiden, puolueen aluepiirikomiteoiden, aluekomi
teoiden, kaupunkikomiteoiden ja piirikomiteoiden sekä 
puolueen perusjärjestöjen tulee ryhtyä laajaan poliitti
seen ja organisatoriseen toimintaan turvatakseen val
tion suunnitelmien täyttämisen kaikilla taloudellisen 
rakennustyön lohkoilla, perehtyä syvällisesti tuotanto
laitosten, kolhoosien ja valtiontilojen toimintaan, analy
soida arvostelevasti asioiden tilaa ja etsiä mahdollisuuk
sia kohottaa yhteiskunnallisen tuotannon tehokkuutta, 
päästä siihen, että valtion kuria noudatettaisiin tiukas
ti. Puolueen, koko kansan jokapäiväinen aktiivinen toi
minta yhdeksännen viisivuotissuunnitelman täyttämi
seksi takaa kotimaamme mahdin jatkuvan lujittumisen, 
lähentää aikaa, jolloin kommunismin aineellis-tekninen 
perusta tulee luoduksi, ia edistää kaikin tavoin kommu
nististen yhteiskuntasuhteiden muotoutumista, uuden 
ihmisen kasvatusta.

Hahmoteltujen toimenpiteiden täytäntöönpanossa 
esittävät tärkeää osaa paikalliset työtätekevien edusta
jien neuvostot. Niiden tulee tehokkaammin vaikuttaa 
yhteiskunnallisen tuotannon kehitykseen, käyttää laa
jalti saamiaan oikeuksia taloudellisen ja sosiaalis-kult-
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tuurisen rakennustyön kysymyksiä ratkaistaessa.
Ammattiyhdistysten ratkaistavana on suuria tehtä

viä. Nykyään tulee täydellisemmin kuin koskaan näky
viin niiden merkitys taloudenhoidon kouluina, kommu
nismin kouluina. Ammattiyhdistysten tulee entistä laa
jemmin vetää työtätekevät mukaan johtamaan tuotan
toa, ratkomaan tieteellis-teknisen edistyksen tehtäviä, 
kohottaa vielä korkeammalle sosialistisen kilpailun lip
pu, opettaa joukot niiden käytännöllisen kokemuksen 
pohjalta noudattamaan sosialistista kuria, suhtautumaan 
kommunistisesti työhön ja yhteiskunnalliseen omaisuu
teen, tukea kaikin tavoin tuotannon parhaita työnteki
jöitä ja uudistajia sekä tehdä tunnetuksi heidän koke
muksensa, toimia aloitteellisemmin ja päättäväisemmin 
työtätekevien työ- ja elinehtojen sekä virkistysmahdol
lisuuksien parantamiseksi, valvoa tiukasti työlainsää
dännön noudattamista.

Leniniläisen komsomolin ja koko neuvostonuorison 
tulee edistää arvokkaalla tavalla yhdeksännen viisivuo
tissuunnitelman täyttämistä. Työväenluokka, kolhoosi- 
talonpoikaisto, neuvostosivistyneistö saavat entistä 
kulttuurisempaa ja teknillisesti sivistynyttä täydennys
tä, joka pystyy menestyksellisesti ratkaisemaan niitä 
mitä vaikeimpia tehtäviä, joita nykyisen tieteellis-tek
nisen kumouksen kulussa ilmaantuu. Nuorisolle, jolle 
on aina ollut ominaista uutuudentaju, avautuu mitä 
laajin mahdollisuus intomielensä, tarmonsa ja tietojensa 
käyttöön, ja sen tulee olla eturiveissä kamppailtaessa 
uuden, nykyaikaisen tekniikan luomiseksi ja soveltami
seksi kansantalouden kaikilla aloilla, työn tuottavuuden 
ja työkulttuurin kohottamiseksi, uusien todella kommu
nististen yhteiskunnallisten suhteiden ja ylevien kom
munististen moraaliperiaatteiden vakiinnuttamiseksi jo
kapäiväisessä elämässä.

Yhdeksännen viisivuotissuunnitelman toteuttamisella 
tulee olemaan suuri kansainvälinen merkitys. Neuvos
totalouden kasvu on lujitettava sosialistisen maailman
yhteisön voimia ja osoittava jälleen kerran havainnolli
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sesti suunnitelmallisen sosialistisen talousjärjestelmän 
etuudet. Täyttämällä viisivuotissuunnitelman neuvosto
kansa on arvokkaalla tavalla edistävä kaikkien rauhan, 
demokratian ja sosialismin puolesta taistelevien voi
mien yhdistämistä.

Viisivuotissuunnitelma takaa Neuvostoliiton puolus- 
tusmahdin jatkuvan kasvun, mikä tekee mahdolliseksi 
suojella entistä varmemmin neuvostokansaa, kaikkia 
sosialistisen yhteisön maita imperialistiselta hyökkäys- 
vaaralta ja lujittaa rauhan- ja vapaudentahtoisten voi
mien asemia kaikkialla maailmassa.

Viisivuotiskausi, johon maamme on siirtynyt, tulee 
jälleen kerran todistamaan vakuuttavasti sosialismin 
etuudet, olemaan tärkeä askel kommunismiin johtavalla 
tiellä.

NKP:n 24. edustajakokous tuo ilmi sen varman va
kaumuksensa, että Neuvostoliiton työtätekevät tekevät 
kaiken voitavansa sen hyväksi, että viisivuotissuunni
telman tehtävät eivät ainoastaan tulisi menestykselli
sesti täytetyiksi, vaan myös ylitetyiksi.
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