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A L K U L A U S E .

K u n  ensimmäinen -painos tätä teosta v. ig o s ilmestyi, lausuin sen 
alkulauseessa m.m. seuraamaa, minkä vieläkin tahdon uudelleen sanoa:

»Tämä kirja on syntynyt käytännöllisestä tarpeesta. Toimiessani 
useamman vuoden aikana maantiedon opettajana Suomen liikemiesten 
kauppaopistossa Helsingissä olen kipeästi kaivannut isänmaan maan
tiedossa sellaista oppikirjaa, joka todella opettaisi maamme elinkeinojen ia 
talouden maantietoa, minkä tunteminen on yhtä kasvattavaa kuin hyö
dyllistä elinkeino- ja kansalaiselämään kypsyvälle nuorisollemme. K u n  ei 
meillä ole olemassa mitään siihen tarkoitukseen sopivaa järjestelmällistä 
oppikirjaa ja kun on mahdotonta vaatia oppilaita omakohtaisesti pereh
tymään epälukuisiin alkulähteisiin, olen kokeeksi laatinut tämän kirjan, 
toivoen siten tekeväni palveluksen taloudellisen maantiedon opetukselle.

»Tämä yritys ei ole ensimmäinen laatuaan. Keski-Europan maissa 
on elinkeino-opetuksessa viime vuosina varsin yleisesti ruvettu luopu
maan vanhanaikaisesta kuivasta ja kuolettavasta ’kauppamaantieteen’ 
y.m.s. opetuksesta ja siirtymään tieteellisempään ja todellisempaan talous- 
maantiedon ia taloustiedon ( ‘ Wirtschaftskunde’)  opetukseen, jossa talou
dellisen elämän ja maan ynnä sen kansan vuorovaikutukset tulevat elävästi 
ia oikein esitetyiksi. Mainitsen esimerkiksi suuren saksalaisen yleisteok
sen ‘Handbuoh der Wirtschaftskunde DeutscfUands', josta useita siteitä on 
ilmestynyt. Kekoittavana esimerkkinä on minulle edelleen ollut erittäinkin 
Geering’in ja Hotz'in pieni, mutta oivallinen oppikirja ’ Wirtschajtskunde 
der Schiveiz', joka kotimaassaan on saanut suurta suosiota.

»Nyt ilmestyvän kirjan laadinnassa on noudatettu kahta periaatetta. 
Ensinnäkin on itse talousmaantiedon vaatimusten mukaisesti esitetty ja 
selitetty, niinkuin on kyetty, kotimaan taloudellisen elämän ilmiöitä maan
tieteelliseltä kannalta. Toiseksi on esityksessä koetettu osoittaa myöskin 
ilmiöitten alkua ja kehitystä, koska sellaisella genetiseUä menettelytavalla 
on sekä asiallisia että kasvatusopillisia etuja.»
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Ensimmäistä painosta (222 s.) seurasi v. ig i2  toinen painos (316 s.). 
M inulla on aihetta palauttaa mieleen pari kohtaa senkin painoksen alku
lauseesta. tTeos on —  silloin lausuin  —  kuitenkin vieläkin kaukana täy
dellisyydestä. Luonnonmaantieteelliset ja tilastolliset lähteet kyllä kum
puavat meillä yhä runsaampina, mutta niitä käyttävä lalousmaantieteelli- 
nen tutkimus on vasta ensi alussaan, minkä ikävällä toteaa nähdessään 
sen edistyksen ja kukoistuksen, mihin sellainen tutkimus viime vuosina 
Europan johtavissa maissa on ehtinyt nousta.

»Työtäni on johtanut yhä juurtuneempi vakaumus, että oman maan 
talousolojen maantieteellinen käsittely on omiansa herättämään harras
tusta kotimaan elinkeinoihin ja antamaan tukevan alkupohjan elinkeino- 
opinnoille ja taloustieteellisillekin harrastuksille.*

Toisen painoksen ilmestymisen jälkeen kulunut vuosikymmen on jo 
elinkeinoelämän luonnollisen kehityksen, mutta erityisesti maailmanso
dan kohtalokkaiden tapausten ja niiden seurausten sekä Suomen itsenäis
tymisen vuoksi ollut maamme talouselämän kaikilla aloitta niin perin 
juurin mullistava, että täydellisesti uudistetun laitoksen toimittaminen tar
jolla olevia uusia tietolähteitä hyväksikäyttäen on tullut välttämättömäksi.

Useimmat vanhat kappaleet on sen mukaisesti kirjoitettu uudestaan, 
toiset on suuresti lyhennetty, osa jätetty kokonaan pois. Lisäksi on kirjoi
tettu suuri loukko uusia kappaleita. Tämä kolmas painos on siten tullut 
edellistä painosta yli toista vertaa laajemmaksi. Maatalouden esitys on 
uudessa painoksessa vallannut huomattavan laajan alan. Se on luonnolli
nen johtumus tämän elinkeinon tärkeydestä maassamme sekä maatalouden 
erityisestä sopivaisuudesta lalousmaantietedliseen käsittelyyn. Samaa on 
sanottava maamme talouselämässä yhä enemmän etualalle astuvasta metsä
taloudesta. Teollisuudessa tapahtuneet monenlaiset muutokset ovat pakotta
neet muuttamaan sen esitystäkin ja vihdoin on Suomen itsenäistyminen 
asettanut maamme kaupankin useissa suhteissa niin uudenlaisille perus
teille, että. sitäkin käsittelevä osa on ollut uudetta kannalta esitettävä.

Numerotaulukkojen luku on uudessa painoksessa melkoisesti lisäänty
nyt. Niissä niinkuin tekstissäkin yleensä on pantu suurempaa huolta pi
tempiä ajanjaksoja käskeväin tietojen esittämiseen kuin kaikkien viimei
simpien tilastollisten tietojen julkaisemiseen, koska talousmaantieteelli- 
sissä opinnoissa pysyväin ilmiöiden ymmärtäminen on tärkeämpi kuin
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hetkellisten seikkain pohtiminen. Tahdon muuten tässä uudelleen ja nimen
omaan huomauttaa, ettei tilastollisia taulukkoja, varsinkaan pienillä kir- 
jakkeiila painettuja, ole esitelty sitä varten, että niiden muistamisella oppi
laita vaivattaisiin. Numerotaulukot ovat vain aineksia, joita tekstissä käsi
tellään, havaintokuvia, jotka korvaavat karttain ja grafillisten piirrosten 

puutetta. Piirrosten lukua on kyllä tuntuvasti lisätty, vaan ei se vieläkään 
ole riittävä.

Jotta teos voisi olla entistä enemmän käytännölliseksi hyödyksi talous
maantieteen opiskelijoille ja harrastajille, on uuteen painokseen liitetty 
eri lukujen mukaan järjestetty kirjallisuusluettelo. Paikkuin hakemisto 
on tarkoitettu opastamaan niitä, jotka haluavat etsiä teoksesta tietoja eri 
paikkakuntain talousmaantieteellisista oloista.

Uudistetussa laajennetussa muodossaan »Suomen talousmaantiedon» 
täydellinen laitos ehkä on entistä hankalampi varsinaiseksi oppikirjaksi 
alemmilla opetusasteilla, mutta soveltuu toivottavasti sitä paremmin kor
keammalla asteella olevain opiskelijain sekä opettajain käsikirjaksi sa
moinkuin yleiseksi talousmaantieteelliseksi luku- ja hakukirjaksi.

Tämän painoksen toimittamisessa olen saanut käyttää hyväksi ete
väin asiantuntijain, professori Kaarlo Teräsvuoren, professori, ylijohtaja 
A. K . Cajanderin ja johtaja Salamon Levämäen arvokkaita neuvoja ja  
monissa kohdin hyvin tarpeellisia tarkastusapua. Samatta kuin lausun 
heille kunnioittavimmat kiitokseni huomautan, että teoksen puutteet sekä 
mahdolliset epätarkkuudet ja virheet jäävät yksinomaan sen varsinaisen 

toimittajan tiliin.
M inun täytyy myöntää, että kirjani uusi laitoskin vain vähässä mää

rin sisältää todellisia talousmaantieteellisiä tutkimustuloksia; suurin osa 
siitä jää talousmaantieteellisen ameskokoelman tai kertoilevan esityksen 
luokkaan. Yksi mies ei jaetuin voimin paljoa mahda työssä, joka vaatii 
monien jakamattomat voimat. Pohjasyynä teokseni puutteellisuuksiin on 
kuitenkin talousmaantieteellisen tutkimuksen vasta-alkuinen ja syrjäytetty 
asema maassamme..  Talousmaantieteellisen tutkimuksen jo korkealla ku
koistaessa anglo-amerikkalaisten ja saksalais-skandinavialaisten mait
ten yliopistoissa ja muissa tieteellisissä laitoksissa —  kuuluisia nimiä ja  
teoksia voitaisiin jo luetella sivumäärin —  on työ meillä yhä vielä ensim
mäisissä heikoissa silmuissaan. A  ntropogeograf iällä, saati sitten sen talous- 
maantieteellisettä haaratta, ei ole itsenäistä sijaa ainoassakaan yliopistos
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samme, ja vasta tänä vuonna on Kauppakorkeakouluun perustettu pysyvä 
talousmaantieteen professorinvirka. Toivottavasti on suomalainen talous
maantieteen! nen tutkimus nyt vihdoinkin pääsevä uuden tuottoisan kehitys

kauden alkuun ja laskeva uuden pohjan myöskin sille sovelletulle talous
maantieteelle, jota tämä teos edustaa.

Helsingissä, syksyllä ig a i.

Tekijä.
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L YLEISTÄ,

SUOMEN TALOUSMAANTIETEELLINEN TUNTEMINEN.

1. Talousmaantieto. Kun maa ja kansa ovat kaiken taloudel
lisen elämän suuret alkuvoimat, on niiden keskinäisen taloudellisen vuoro
vaikutuksen selvittäminen tarpeellinen koko taloudellisen elämän tun
temiseksi. Tätä selvittämistä tarkoittaa »talousmaantieteeksi» kutsuttu 
maantieteen haara. Se siis tutkii ja esittää yleistä taloudellista elämää 
maantieteelliseltä kannalta s. o. pitämällä maata taloudellisen elämän 
pohjana ja valaisemalla sen vaikutusta kansan taloudelliseen toimin
taan ja toiselta puolen myös tämän toiminnan vaikutusta maahan. 
Yleiskatsausta talousmaantieteen tuloksiin sanotaan »talousmaantie
doksi». Tässä kirjassa esitetään pääpiirteet Suomen talousmaantiedosta.

Talousmaantiede on erityinen alaosa viljelys- eli ihmismaan- 
tiedettä (antropogeografiaa), jonka tarkoitus on tutkia maan ja ihmisen 
yleisiä vuorovaikutuksia. Ihmismaantiede vuorostaan on osa laajem-
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paa, luonnonkin sisäistä elämää ja elintapoja käsittävää maantiedettä 
(biologista geografiaa), joka taas on yksi yleisen maantieteen päähaaroja. 
—  Huomattava on, että löytyy paljon ihmisten ja kansain taloudellisen 
elämän seikkoja, jotka eivät näytä riippuvan maasta ja joita siis talous
maantiede ei voi ensinkään tai ei täydellisesti selittää. Sellaisia oloja 
valaisevat toiset taloudellisen tieteen haarat, kuten taloushistoria, 
taloustilasto ja varsinainen,kansantaloustiede lukuisine oppihaaroineen.

2. Suomen yleiskartat. Maantieteellisen tutkimuksen tärkeim
mät tulokset ovat esitetyt kartoilla. Kartat ovat senvuoksi maantie
teellisen tiedon välttämättömiä apukeinoja. Nykyaikaisilla maantie
teellisillä »yleiskartoilla», jotka esittävät suurempia tai pienempiä alu
eita, näkyy kuvattavan alueen asema ja reunamuoto sekä sen erilaiset 
vesistöt, asutukset, tiet ja alueelliset jaoitukset —  kaikki esitettynä 
mahdollisimman oikeissa mitta- ja suuntasuhteissaan; tavallisesti 
on niissä myös enemmän tai vähemmän tarkasti väreillä tai muilla mer
keillä osoitettuna maan korkeussuhteet ja vesien syvyysolot.

Yleiskarttain pohjalle laaditut »erikoiskartat» esittävät väreillä 
ja muilla merkintätavoilla eri puolia luonnon-, kansan- tai talousoloista 
ja muista maantieteellisistä seikoista.

Vielä 1500-luvulla oli oppineilla ja hallituksellakin aivan hämärät 
käsitykset meidän maamme maantieteellisistä oloista. Olaus Mag
nuksen 1539 julkaisema pieni Suomen kartta oli kyllä keskiajan sekavia 
karttoja parempi, mutta enimmäkseen kuitenkin aivan haaveellinen 
ja mahdoton. Andreas Bureuksen käsikartta (1626) perustui jo tosi- 
tietoihin ja mittauksiin, vaikka sekin oli vielä hyvin umpimähkäinen 
ja vaillinainen. S. G. Hermelinin suureen Ruotsin valtakunnan kar
tastoon (1797— 1807) sisältyvät Suomen eri osain kartat, jotka suoma
lainen C. P. Hällström laati, nojautuvat suurelta osaltaan maanmit- 
tauskarttoihin ja osittain tieteellisiin mittauksiinkin ja ovat arvossa 
vielä tänäkin päivänä. Vv. 1863— 72 maanmittausylihallitus C. W. Gyl- 
dcnin johdolla julkaisi nykyisen melkoisen suurikokoisen (mittakaava 
1 : 400 000) »Suomen yleiskartan», joka perustui aikaisemmin laadit
tuihin taloudellisiin pitäjän- ja kihlakunnankarttoihin ja jossa tähti
tieteellisiä mittauksia oli hyväksi käytetty. Yleiskarttaa on myöhem
min yhä tarkistettu ja täydennetty ja se on julaistu myöskin kirjan
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muodossa (kartastona). Tähän yleiskarttaan perustuvat pieni
kokoisemmat kartat.

Yleiskartassa ei ole merkitty korkeussuhteita. Niitä on yleispiir
teisesti esitetty lukuisissa pienikokoisissa seinäkartoissa ja kartastoissa. 
Yksityiskohtaisemmin korkeussuhteet ovat esitetyt topografisissa eli 
paikkakartoissa, joita kuitenkin on julaistu ainoastaan vähäisestä 
osasta Suomea.

Suomen maantieteellistä karttalaitosta hoitaa ja täydentää maan
mittaushallituksen maantieteellinen osasto, jonka rinnalla työsken
telee sotaväen yleisesikunnan valvonnan alainen topografinen osasto.

3. Astemittaukset. Tavallisiin maanmittauksiin perustuvissa 
kartoissa tekevät maan epätasaisuudet ja mittauksen epätarkkuudet, 
joita ei voida välttää, koko karttakuvan enemmän tai vähemmän 
vääräksi. Tieteellisesti tarkan kartan tulee perustua tähtitieteellisesti 
mitattuun (geodetiseen) alusverkkoon. Menneen vuosisadan alkupuo
lella toimitettiin Suomessa pari sellaista mittausta, toinen (ns. venä- 
läis-skandinavialainen astemittaus) maan halki etelästä pohjoiseen, 
toinen (baltilainen kolmiomittaus) pitkin Suomenlahden rannikkoja. 
Nämä mittaukset eivät, enempää kuin venäläisten topografienkaan 
toimittamat, ole kumminkaan olleet riittävät eivätkä koko maata 
käsittävät. Vielä vaillinaisemmat ovat maamme korkeusmittaukset. 
Maamme kartoittamisessa on siten vielä paljon perustavaakin tehtävää. 
Maan karttalaitoksen pohjaksi tarvittavain geodetisten ja astronomisten 
töitten suorittamista varten perustettiin 1918 erityinen valtion 
geodetinen laitos, jonka toimesta uusi kolmiomittaus jo on suori
tettu pitkin Suomen etelärannikkoja Viipurista Ruotsiin saakka.

4. Talousmaantieteelliset kartat. Talousmaantieteelle ovat talou
delliset erikoiskartat mitä tärkeimpiä apulähteitä. Kaikissa sivis
tysmaissa on jo kauan työskennelty talouselämän eri haaroja palvele- 
vain tieteellisten erikoiskarttalaitosten luomiseksi ja täydellistyttä- 
miseksi. Niin meidänkin maassamme.

Maanomistuksen ja maatalouden kehittyessä alkuasteita korke
ammalle kannalle ruvettiin kipeästi kaipaamaan tarkkoja raja- ja 
tiluskarttoja. Jo 1600-luvulla ensimmäiset maanmittarit laativat ky-
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lain ja kartanoitten tiluskarttoja siellä täällä Suomessa. Isonjaon ja 
sitä täydentäväin maanjakojen yhteydessä valmistuivat, pääasialli
sesti 1700- ja 1800-luvuilla, maanmittarien käsistä nykyiset jakokun
tain, kyläin ja tilain tiluskartat, joiden alkuperäiskappaleet säilytetään 
lääninmaanmittauskonttoreissa ja joista jäljennöksiä on maanmittaus- 
hallituksessa ja asianomaisten maanomistajain hallussa. Näihin kart
toihin on eri väreillä ja merkeillä merkitty rajat, tiet, rakennukset 
sekä erilaatuiset tilukset kuten tonttimaat, pellot, niityt, metsät, suot 
sekä kalliot, hylkymaat ja vedet, mutta ei sen tarkemmin maanlaatuja 
eikä .korkeussuhteita.

Näiden karttain perusteella on maanmittaushallituksessa valmis
tettu »pitäj änkarttoja» mittakaavassa 1 : 20000. Niistä on osajulaistu 
niukemmalla tai täydellisemmällä sisällyksellä.

Pitäjänkartoista on yhdistetty »kihlakunnankarttoja», joita on 
julaistu mittakaavassa 1 : 100000. Niihin on merkitty m. m. asuinpai
kat, pellot, niityt, metsät ja suot, kukin eri värillään, sekälohkokuntain 
rajat. Painosta on julaistu Pernajan, Helsingin, Raaseporin, Lohjan, 
Halikon, Maskun, Ulvilan, Korsholman, Ilmajoen, Lapuan, Ranta- 
salmen, Ayräpään ja Sortavalan kihlakuntain kartat. Vuodesta 1912 
on samaa karttalaitosta nimellä »Suomen taloudellinen kartta» 
julaistu ' neliömäisinä lehtinä samassa mittakaavassa ja melkein 
samansisältöisinä kuin kihlakunnankartat; valmiina on suuri osa Etelä- 
ja osa Länsi-Suomea (18 lehteä, niistä 2 kaksoislehteä).

Suomen taloudellista karttaa on meidän vastaiseksi pidettävä talous- 
maantieteellisenä peruskarttana. Vielä täydellisemmän talousmaan- 
tieteellisen pohjakartan muodostavat uudenaikaisemmat »topografiset» 
eli »paikkakartat», joissa suuressa mittakaavassa ja mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti esitetään korkeussuhteita, maanlaatuj a, yleisiä 
kasvillisuus-oloja, viljelyksiä, asutuksia, rajoja, teitä ym. Maanmittaus- 
hallituksen topografisen osaston hallussa on Venäjän yleisesikunnan 
toimittama topografinen kartta Etelä-Suomesta (noin Porin leveys
astetta myöten). Sitä on painettukin sekä alkuperäisen kartan mitta
kaavassa (1 : 21000) että pienemmässä koossa (1 : 42000), mutta liene
vät nämä kartat pidätetyt sotilaallisia tarkoituksia varten. Maan
mittaushallituksen topografisen osaston toimesta on äskettäin aljettu 
valmistaa suureksi suunniteltua topografista karttalaitosta maastamme.
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Maatalouden ajanmukaista hoitamista ja edistämistä varten tar
vittaisiin tarkkoja karttoja maan pintamuodoista ja maalajeista, niiden 
fysikalisista ja kemiallisista ominaisuuksista yms. Geologisen komision 
agrogeologisen osaston huolesta on hiljakkoin ruvettu julkaisemaan 
sellaista tarvetta tyydyttäviä »agrogeologisia karttoja». Tällaisten 
yksityiskohtaisten tieteellisten karttain aikaansaaminen laajemmilta 
alueilta on kuitenkin jättiläistyö, johon tarvitaan sangen paljon varoja 
ja aikaa.

Esityönä maaperän taloudellista käyttöä koskevia karttalaitoksia 
varten on pidettävä geologisen komision valmistuttamia ja julkaisemia 
»geologisia karttoja», jotka ensi sijassa hyödyttävät vuorityötä ja siihen 
perustuvia teollisuudenhaaroja. Näihin karttoihin kuuluu kaksi rin- 
nakkaissarjaa: »vuorip-.räkartat» ja »maalajikartat». Niitä on julustu 
eteläisestä Suomesta suuremmassa (i: 200 000) ja keskisestä Suomesta 
pienemmässä mittakaavassa (1 : 400 000).

Talousmaantieteelliseltä kannalta tärkeitä ovat vielä metsähalli
tuksen toimittamat kartat valtion metsistä ja muista yhteiskunnan 
maanomistuksista sekä saman hallituksen ja metsätieteellisten lai
tosten ja seurain karttaesitykset maan metsäoloista. Suomen suovilje- 
lysyhdistyksen toimesta on laadittu valaisevia erikoiskarttoja maam
me suoalueista.

Meriliike ja muut merielinkeinot tarvitsevat luotettavia ja tark
koja karttoja meriteistä, meren syvyyssuhteista yms. Suomen meristä 
ovat venäläiset ja suomalaiset virastot julaisseet suurikokoisia meri
karttoja (»merikorttia»), joita merenkulkuhallituksen toimesta edel
leenkin täydennetään. Meritutkimuslaitos on laatinut karttoja Suomea 
ympäröiväin merien jääsuhteista, merivirroista, vesioloista ym. meren
kululle ja kalastukselle tärkeistä ja hyödyllisistä seikoista. Mainittavat 
ovat myöskin tie- ja vesirakennusten ylihallituksen hydrografisen toi
miston julkaisemat tarkat ja monipuoliset »hydrografiset kartat» tär
keimmistä sisävesistöistämme.

5. Muut talousmaantieteelliset tietolähteet. Perustuksen Suo
men maantieteelliselle tuntemiselle ovat vanhempain karttalaitosten 
ohella laskeneet »Suomen maantieteen isän» H. G. Porthanin, Gabriel 
Reinin ja K. E. Ignatiuksen maantieteelliset teokset. Heidän tutki
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muksensa valaisivat pääasiallisesti kansan ja viljelyksen oloja. Suonien 
maantieteellinen tunteminen on viime sukupolvien aikana huomatta
vammin edistynyt eräiden virastojen ja tieteellisten valtionlaitosten 
(metsähallituksen, geologisen komision, meteorologisen laitoksen, 
merentutkimuslaitoksen, hydrografisen toimiston) sekä tieteellisten 
seurain (Sqcietas pro fauna et flora fennican, Suomen maantieteellisen 
seuran, Suomen maantieteellisen yhdistyksen ym.) julkaisemain tut
kimusten kautta. Suomen maantieteellisen seuran v. 1910 julkaisema 
»Suomen kartasto» tekstineen on vielä nykyisinkin Suomen maantie
teen päälähteitä. Tärkeitä maantieteellisiä lähdeteoksia ovat paikallis- 
kertomukset; vanhemmista sellaisista kertomuksista mainittakoon
N. I. Fellmanin Lapin, A. D. Deutschin Kajaanin seudun, F. W. Rad- 
loffin Ahvenanmaan ja F. P. von Knorringin Vanhan Suomen, sekä 
uudemmista Lohjan kotiseutuyhdistyksen toimittamat Lohjan kerto
mukset ja läänittäin julaistu topografinen teos »Suomenmaa» (ilmesty
neet Uudenmaan ja Ahvenanmaan läänejä käsittelevät osat).

Näitä Suomen yleisiä maantieteellisiä tietolähteitä käyttää Suo
men talousmaantietokin hyväkseen. Varsinaisia talousmaantieteellisiä 
tutkimuksia maastamme on näihin saakka julaistu aivan vähän. Tär
keitä talousmaantieteellisiä tietoja sisältävät tilastollisen päätoimiston 
sekä maataloushallituksen, kauppa- ja teollisuushallituksen ja tulli
hallituksen julkaisut ynnä erinäisten muitten valtion virastojen ja lai
tosten julkaisut. Niiden lisäksi on tässä teoksessa käytetty hyväksi 
U. Branderin, A. K. Cajanderin, Ö. Elfvingin, Pentti Eskolan, Benj. 
Frosteruksen, Hannes Gebhardin, Gösta Grotenieltin, E. Gyllingin,
O. Heikinheimon, Th. Hom6nin, R. Hultin, Osc. Johanssonin, T. H. 
Järven, A. Osw. Kairamon, O. K. Kilven, V. V. Korhosen, M. Koveron,
I. Leiviskän, Harald Lindbergin, E. A. Malmin, K. R. Melanderin,
J. P. Norrlinin, E. G. Paimenin, Aug. Ramsayn, William Ramsayn, 
Arth. Rindellin, J. E. Rosbergin, J. J. Sederholmin, J. E. Sunilan, 
J. H. Vennolan, R. Wittingin ym. erikoistutkimuksia.
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SUOMEN YLEINEN ASEMA.

6. Suomen asema maapallolla. Maallamme, jonka eteläisin 
kärki ulettuu vain hiukan eteläpuolelle 60 leveysasteen, mutta jonka 
pohjoispää työntyy kauas napapiirin pohjoispuolelle, on sinänsä epä
edullinen maapa lohinen asema On pelottavaa ajatella,, että Suomi on 
yhtä pohjoinen maa kuin Alaska, Etelä-Grönlanti ja Pohjois-Siperia. 
Se seikka että maassamme on voinut kehittyä elinvoimainen ja edistyvä 
europpalainen kulttuuri, perustuu maamme poikkeukselliseen asemaan 
pohjoisessa vyöhykkeessä, siihen että tämä maamme asema kuitenkin 
on suhteellisesti edullinen. Tämä taas johtuu siitä, että Suomi sijaitsee 
vanhan mantereen läntisellä äärellä, missä sitä hyödyttävät Atlantin 
mereltä tulevat lämpöä ja kosteutta tuovat ilmavirrat, joiden edullista 
vaikutusta Itämeri ja maamme yleinen mataluus lisäävät.

Koko^ohjois-Europpa on 
samassa edullisessa asemassa.
Mutta Suomella on Pohjois- 
Europan vastaavain alueitten 
joukossa vielä erityisen edul
linen asema, kuten ilmenee 
oheen merkitystä 60. leveys
astetta pohjoisempia Europan 
osia koskevasta vertailusta.
Suomen suhteellisesti edullinen asema käy näistä luvuista selvästi 
näkyviin. Suomelle, kuuluu puheenaolevista alueista vain kuudennes, 
mutta niiden väestöstä runsas kolmannes. Kun koko alueen keskimää
räinen väentiheys on vain 4.1 asukasta kuraa kohden, on Suomen vas
taava luku 9.9. Väentiheydestä päättäen siis Suomelle kuuluu omassa 
vyöhykkeessään paras pala Europassa ja koko maailmassa. Valitetta
vasti ei mikään ilo maailmassa ole täydellistä. Se mikä meille on kaikki 
kaikessa, on muille vain enemmän tai vähemmän sivuasia; vyöhyke- 
naapureinamme olevat valtiot —  ja mikä tärkeämpää, juuri niiden arvok
kaimmat osat —  ulettuvat Suomea etelämmäksi, joten niillä kokonai
suudessaan on parempi asema kuin Suomella ja maantieteellinen ver
tailu jää vaitiollisesti ontumaan.

Suomen asema Pohfois-Buropassa.
alue 60 :tta asukasluku

maa pohjoisem yhteensä km5: La
pana km* milj. kohden

Norja n. 270000 1.8 6.6
Ruotsi n. 305 000 r.l 4-6
Suomi n. 377000 3-3 9-P
Venäjä n. 1 400 0 jo 3 1 2.2

yhteensä n. 2277000 9-6 t i
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7, Kansainvälinen aika. Suomen maapallollisesta asemasta joh

tuviin käytännöllisiin kysymyksiin kuuluu myös kysymys ajan mää
räämisestä maassamme. Niinkauan kuin ei aurinkokelloja parempia 
ajanmittareita ollut, oli kullakin paikkakunnalla oma aikansa. Meka- 
nisten kellojen käytäntöön tuleminen ei iässä kohden aiheuttanut 
muutosta. Vasfa höyrylaivani, rautateitten ja sähkölennättimen 
aikaansaamat mullistukset tekivät paikallisajan käyttämisen sangen epä
mukavaksi jopa mahdottomaksikin. Useimmissa sivistysmaissa sen- 
vuoksi ruvettiin noudattamaan koko maalle yhteitä virallista »kansal- 
lisaikaa» eli »valtakunnanaikaa»; ' Suomessa tuli rautateillä käytäntöön 
»Helsingin aika».

Kansainvälisen liikenteen kasvaminen viime vuosikymmeninä on 
osoittanut tämänkin järjestelmän epämukavuuden. Siitä syystä on 
sivistysmaailmassa tullut yhä yleisempään käytäntöön »kansainvälinen 
tuntijärjestelmä». Tämän järjestelmän mukaan ajatellaan maapallo 
jaetuksi 24:ään yhtäsuuveen meridianien rajoittamaan tuntikaistalee- 
seen. Kun longitudiasteita on 360, tulee siis kukin tuntikaistale 15 asteen 
laajuiseksi. Englannin Greemvichin alkumeridianin molemmin puolin 
oi evä kaistale otettiin pohja-ajaksi (»Länsi-Europan aika»), seuraavalia 
itäänpäin olevalla tuntikaistaleellalaskettin Greenwichin aika 4- 1 tunti 
(»Keski-Europanaika»), sitä seuraavalia (johon Suomikin kuuluu) Green
wichin aika -)- 2 tuntia jne. Greenwichistä länteen olevilla kaistaleilla 
lasketaan—  1, —  2, — 3 tuntia jne., kunnes Isolla valtamerellä tullaan 
tunti kaistaleelle 1 12 ja siirretään aikaa tasan vuorokausi eteen- tai 
taaksepäin.

Tämän järjestelmän edut ovat ilmeiset. Käytännössä ei kuiten
kaan meridianirajoja ankarasti noudateta, vaan sovitetaan tuntirajat 
valtiorajain mukaan. Kuten sanottu useimmat maailman valtiot, Ver 
näjäkin, ovat yhtyneet kansainväliseen aikaan; Suomi ja Honduras 
lienevät ainoat valtiot, joissa ei ole mitään tähän kuuluvia säännöksiä.

Käytännöllinen tarkoitus on myöskin vuorokauden tuntien merkit
semisellä jatkuvalla lukusarjalla 1— 24 sekä erityisellä ajan muuttami
sella. eri vuodenaikain mukaan, joita parannuksia meilläkin monet 
harrastavat.
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8. Suomen asema Europassa. Jos erikseen tarkastamme 
maamme asemaa maanosassamme, ei se ensi silmäyksellä näytä jedul- 
liselta. Suomi on Europan syrjäisimpiä »äärimaita». Maamme on‘tällä 
taholla Europan ääri, asutun maailman ääri, kaiken ääri. Suomi on 
syrjäinen, europpalaisen sivistyksen keskuksista etäällä oleva seutu. 
Se on maanosamme viimeiSimmiksi kristittyjä, myöhimmin tunnetuiksi 
tulleita osia; vielä keskiajan lopullakin suuren maailman käsitykset mei
dän maastamme olivat aivan hämärät. Suomen ääriasemasta on joh
tunut, että korkeampi kulttuuri on päässyt leviämään tänne vain yh
deltä ainoalta tai parilta puolelta. Se on lisäksi tullut ja tulee edelleen
kin tänne myöhempään kuin muualle. Ja mikä tänne viimeinkin on 
saapunut, se on täällä säilynyt kauan senkin jälkeen kuin se muualta 
maailmasta jo on hävinnyt. Toiselta puolen havaitaan, että Suomi kuu
luu asemaltaan siihen mannermaisen Itä-Europan ja merten jäsentele- 
män I.änsi-Europan välillä olevaan Ruijasta Kreikkaan ulettuvaan vä
li vyöhykkeeseen, jolle on ominaista maantieteellisten rajain epäselvyys 
ja eräänlainen kansain ja valtioitten keskeneräisyys. Kun läntisen 
Europan ja Skandinavian maitten kansat vuosituhansien kehityksen 
kautta ovat muodostuneet selväpiirteisiin alueisiinsa mukaantuneiksi 
enemmän tai vähemmän ehyiksi kansoiksi ja itäisessä Europassa saman
suuntainen kehitys näyttää varmalta, on välivyöhyke näissä suhteissa 
vielä horjuvalla kannalla; se on näihin saakka ollut paremmassa ase
massa olevain naapurivaltainsa riiston alaisena eivätkä sen kansat ja val
tiot ole saavuttaneet sisäistä yhdenmukaisuutta ja sopusointua. Maa
ilmansodan loppuessa tämä asiantila on mitä räikeimmällä tavalla 
käynyt ilmeiseksi. Vaikka Suomi onkin puheenaolevasta vyöhykkeestä 
maantieteellisesti selvästi eroava, merten ja muitten luonnonrajain 
eristämä alue, jplla on valtiollisesti paljon parempi asema kuin vyö
hykkeen muilla seuduilla, on maamme kuuluminen tähän Europan 
välivyöhykkeeseen kuitenkin useissa suhteissa kouraantuntuva.

9. Suomi kannas- ja välimaana. Jokainen maa on jossakin 
määrin eri puolilla olevain naapurimaittansa vaikutuksen alainen ja 
niistä riippuva. Mutta harvassa tapauksessa on väliasema naapuri- 
maitten keskellä niin selvä ja sen vaikutus niin tuntuva kuin Suonien 
asemassa Skandinavian ja Itä-Europan välillä. Kartta näyttää, että
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luonnollinen Suur-Suomi on asemaltaan ja muodoltaan Venäjää ja 
Skandinaviaa yhdistävä kannas eli välimaa. Tämä kannas on korkeus- 
suhteiltaan väliaste Skandinavian vuoriston ja Itä-Europan tasangon 
välillä. Länsi-Europan meri:ilmasto ja Itä-Europan manner-ilmasto 
antavat kumpikin meidän maamme ilmastolle leimansa. Suomi on kan- 
sallinenkin välimaa, jonne muinaisuudessa tuli kansan ja viljelyksen 
virtauksia sekä läheisestä lännestä että idästä; sen länsiäärillä on vie
läkin vanha vankka ruotsalainen ja sen itä-äärillä varttuu nopeasti 
venäläinen asutus. Valtiollisestikin Suur-Suomi on välimaa, joka nyky
hetkeen saakka on ollut naapuriensa suoranaisen valtiollisen vallan ja 
monenlaisen muunkin vaikutuksen alainen ja jonka kehitys ja tapauk
set vuorostaan ovat kasvavassa määrässä vaikuttaneet naapureihin.

Mutta Suomen kannas ei ole ainoastaan kahden sitä lähellä olevan 
maan, vaan samalla kahden paljon suuremmankin vastakohdan, Itä- 
ja Länsi-Europan, voimmepa sanoa itämaisen ja länsimaisen kulttuurin 
raja- ja välimaa. Täällä nämä kulttuurit ovat jyrkästi törmänneet toi
siansa vastaan tai löytäneet sovinnollisen elinmuodon toistensa kanssa. 
Itä-Europan slaavilaiset ja Länsi-Europan germanilaiset ovat täällä 
toisensa kohdanneet ja toistensa kanssa voimiansa milelleet, kreikka
lainen ja roomalainen kirkko ovat täällä kilpaillen oppejansa ja käsi- 
tyksiänsä levittäneet, Itä- ja Länsi-Europan viljelyskasvit, taloustavat 
ja yhteiskuntamuodot, puhumattakaan tuhansista vähäpätöisemmistä 
kansankulttuurin ilmiöistä, ovat juuri täällä rajansa löytäneet. Kaikissa 
näissä suhteissa tuskin on koko Europassa toista niin »yleiseuroppalaista» 
ja kansainvälistä seutua kuin meikäläinen välimaamme. Nyt viimeksi, 
maailmansodan aikana, ovat Länsi- ja Itä-Europan useimmat ja tär
keimmät yhdystiet kulkeneet Suomen kannaksen kautta.

10. Suomi ja Itä-Europpa. Vielä on muistettava, että koko 
Pohjois-Europpa on haaraus Itä-Europan rungosta. Suomi on leveällä 
maakannaksella välittömässä yhteydessä Venäjän kanssa. Tämä maa
kannas on ollut tärkeänä tienä kasviston ja eläimistön leviämiselle 
Suomeen. Kulttuurivirtauksia kulki jo muinaisimpina aikoina tätä 
tietä Itä-Europasta Suomeen, kuten muinaislöydöt osoittavat. Sitä tietä 
on osa suomalaisia heimoja saapunut tähän maahan. Kaikki sisämaan 
alueet Volgan mailta Pohjanlahteen saakka ovat aikoinaan olleet yhtä
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mittaista suomalaista kulttuurialaa. Suhteet Itä-Europpaan ovat 
kaikkina myöhempinäkin aikoina olleet Suomelle perin tärkeät. Lii
kenteen ja taloudellisen yhteyden välittäjänä tällä maakannaksella on 
yhä vieläkin meille mitä suurin merkitys.

Varsinaisena siltapalkkina Suomen ja Venäjän välillä on ollut 
Laatokan ja Suomenlahden välinen kapea Karjalan kannas. Lukemat
tomat ovat ne vainoretket, mitä historiallisina aikoina tämän sillan 
yli on tehty Venäjältä Suomeen ja päinvastoin. Suomen jouduttua 
rauhalliseen yhteyteen Venäjän kanssa tämä peljätty sota- ja rosvotie 
muuttui vilkkaaksi kauppatieksi. Suuri rautatie on jo kauan kulkenut 
Kannaksen kautta, toinen on äskettäin valmistunut ja ajan kysy
mys vain on, milloin Laatokan pohjoispuolisilla seuduilla samanlaisia 
uusia valtiollisia ja taloudellisia veräjiä avataan.

11. Suomen meriasema. Jokaiselle maayksilölle on hyvä meri- 
asema mitä arvokkain; edullisin on tietysti asema valtamerien suurten 
liiketeitten ääressä, vähimmin edullinen paikka sellaisen umpinaisen 
sisämeren kuin Itämeren perukoissa. Suomi on tähän saakka voinut 
käyttää hyväkseen ainoastaan Itämerta, mutta silläkin on ollut niin 
suuri arvo, että huoleti voi sanoa maamme saavuttamani kansal
listen, valtiollisten ja taloudellisten tulosten ennen kaikkea perustuvan 
sen meriasemaan.

Suomen luonnollinen meriasema ei kuitenkaan ole ainoastaan 
Itämeren äärellä. Luonnollisella Suomella on parempi meriasema, 
koska se on kannaksena kahden meren, Itämeren ja Jäämeren, välillä 
ja koska sillä on rintama kahdelle merelle päin. Täten Suomen meri
asema tulee yhä enemmän Skandinavian asemaan verrattavaksi ja 
yhä suuremmassa määrässä poikkeavaksi Itä-Europasta.

Itämerestä Jäämereen ulottuvalla Suomen kannaksella on huo
mattavia taloudellisia etuja, koska nämä molemmat meret ovat ja 
vastaisuudessa vielä suuremmassa määrässä tulevat olemaan talou
dellisesti tärkeitä alueita. Luonnollisesti Suomen kannasasema tällä 
suunnalla on pääsevä täysin määrin vaikuttamaan vasta sitten kuin 
Suomi valtiollisestikin ulettuu Jäämeren rantaan saakka (Itä-Varankiin) 
ja Itämeren ja Jäämeren rannikot ovat suorilla rautateillä toisiinsa 
yhdistetyt.
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12. Suomi ja Itämeren maat. Toiselta kannalta katsoen 
skandinavialaiset pohjoismaat ja Suomi kuuluvat läheisesti siihen laa
jempaan Europan pohjoisten maitten ryhmään, joka sijaitsee yhteisen 
keskusmeren, Itämeren ympärillä. Varsinaisiin »Itämeren maihin» 
eli »Baltian maihin» (laajemmassa merkityksessä) luetaan paitsi Suo
mea ja Ruotsia vielä mereen koskevat Itä-Europan osat (Inkerinmaa, 
uudet »baltilaiset valtiot» Eesti, Latvia ja Liettua sekä Pohjois-Puola, 
joka Veikselin laaksoa myöten nyt ulettuu Itämereen), Pohjois-Saksa 
ja Tanska. Suomella on tässä piirissä huomattava asema: lähes kolmas 
osa Itämeren rantaviivasta reunustaa meidän maatamme, joka suurena 
niemekkeenä ulettuu lähelle Itämeren keskustaa ja saarineen niemineen 
hallitsee sen molempia pohjoisia haaroja.

Itämeren maitten luonnonolot ovat suurin piirtein samanlaiset. 
Korkeussuhteitten, irtainten maakerrosten ja ilmaston yleisestä saman
laisuudesta johtuu suuri yhdenmukaisuus yleisessä talouselämässä ja 
kulttuurioloissa. Itämeren piirille erikoista on metsätalous sekä moni
puolinen maatalos, erityisemmin rukiin ja perunan viljelys sekä karjan
hoito. Teollisuudella on tällä alueella yleensä monipuoliset edellytykset. 
Liikenne ja kauppa ovat Itämeren alueella olleet vanhastaan vilkkaat. 
Tämän meren halki kulkee yksi Europan vanhimpia ja tärkeimpiä meri- 
kauppateitä, jonka suonet Itämereen laskevia jokia ja Itämerelle tule
via rautateitä myöten haaraantuvat yli koko Itä-Europan. Sisämaista 
liikennettä Itämeren maissa edistävät maan tasainen luonto ja helppo- 
kulkuisuus sekä runsaat sisävesistöt.

Kuitenkin mahtuu tälle alueelle huomattavia erilaisuuksiakin. 
Muutamissa suhteissa, se selvästi jakautuu kahteen puoliskoon, poh
joiseen ja eteläiseen, joiden rajana on pitkin Itämerta ja  Suomenlahtea 
kulkeva Fennoskandian raja. Vastakohtia näiden puoliskojen välillä on 
niiden mioripohjassa, joka pohjoisessa on epätasaista granittipohjaa, 
mutta etelässä tasaista kerrostumaa, niiden vesistöissä, jotka pohjoi
sella puolella ovat pääasiallisesti järviä, eteläisellä taas jokia, ja erityi
sesti niiden asemassa, pohjoinen puolisko kun on Itämeren alueen ulkoi
nen, Europasta erinneempi ääri, eteläinen taas alueen sisempi, Europan 
mantereeseen kuuluva reunus, Itä- ja Keski-Europan suuri laivasilta.

Pinta-alan ja väkiluvun vertailusta havaitaan, että pohjoisen puo
liskon (Suomen ja Ruotsin) yhteenlaskettu pinta-ala täyttää runsasta
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kaksikolmannesta koko alueen laajuudesta, mutta että sen väkiluku 
tekee ainoastaan vajaan kolmanneksen koko alueen väkiluvusta. Ete
läisellä puoliskolla taas ovat suhteet päinvastaiset: pinta-ala ei täytä 
edes kolmannestakaan koko pinta-alasta, mutta väkiluku tekee run
sasta kaksikolmannesta koko väkiluvusta. Pohjoiselle puoliskolle 
ominaista on laaja ala ja harva asutus, eteläiselle taas suhteellisesti 
ahdas ala ja tiheä asutus; äärimmäisyyksinä ovat toisiansa vastassa 
Suomi keskimäärin 9.4 asukkaineen neliökilometrillä ja Tanska keski
määrin 70.7 asukkaineen samalla alalla. Seikat sellaiset eivät voi olla 
huomattavasti vaikuttamatta yleisiin taloudellisiin ja yhteiskunnalli
siin oloihin.

Vastakohtia mainittujen Itämeren alueen eri puoliskojen välillä 
ilmenee vielä erikoisilla talouselämän aloilla. Pohjoisen puoliskon omi
naisuuksia ovat sen vuoripohjan hyödylliset kivet, arvokkaat malmit 
ja vielä arvokkaammat, vahaavat koskivirrat, joita kaikkia on tarjolla 
kotimaisen talouden tarpeita paljon suuremmissa määrissä. Sen maa
perä ja avarat alat ovat sopivia havumetsäkasvillisuudelle ja niinpä 
täällä onkin yksi maailman tärkeimpiä metsätalouden piirejä, jonka 
vuotuisen viennin arvo ennen sotaa teki pian kolmanneksen koko 
maailman vastaavan viennin arvosta. Pohjoisen osan etuihin voidaan 
vielä lukea laitumet ja heinäniityt, joiden nojalla Suomi ja Ruotsi aina 
ovat harjoittaneet melkoista karjan tuotteiden vientiä.

Eteläisen puoliskon ominaisuuksia taas ovat, paitsi eteläisemmästä 
ja muutenkin suotuisammasta asemasta ja vanhemmasta asutuksesta 
johtuvia monia maataloudellisia etuja, suuret liikenne- ja kauppaedut. 
Tämän puoliskon maat sijaitsevat suurten asuttujen sisämaa-alueiden 
ääressä ja muodostavat ikäänkuin maasiltoja Länsi- ja Itä-Europan 
välillä (Preussi) sekä Pohjois-ja Keski-Euröpan välillä (Tanska, Skäne—  
Riigen).

Merkittäviä kansallisia ja valtiollisia vastakohtiakin on Itämeren 
maapiirissä, mutta siinä kohden erottava raja käy pohjoisesta etelään, 
siis ristiin luontaista ja taloudellista rajaa vastaan. Länsipuolella tätä 
rajaa olevat seudut ovat kokonaan germanilaiset, itäpuolella ovat suo
mensukuiset, lättiläis-liettualaiset ja slaavilaiset kansat suurena enem
mistönä. Länsipuolella rajaa tapaamme joukon Europan vanhimpia 
valtioita, itäpuolella taas ryhmän maita, jotka ovat pitkinä historialli-



sinä aikakausina olleet germanilaisen ja lyhemmän aikakauden kulu
essa venäläisen vallan alaisina ja joissa itsenäinen valtiomuodostus on 
vasta viimeisten sukupolvien aikana päässyt mainittavaan alkuun. 
Itämeren itäpuolisten maitten kansallisissa ja valtiollisissa oloissa on 
siten edellämainittu välivyöhyke (s. 9) ollut määräävänä, mutta kan
sallisuuksien ja valtioitten asema tällä välivyöhykkeellä on vuorostaan 
suurimmassa määrässä riippuvainen niiden asemasta Itämeren äärellä.

13. Suomi ja Skandinavia. Kartta osoittaa, että Suomi itäi- 
sine rajantakaisine »reunamaineen» yhdessä Skandinavian niemimaan 
kanssa kuuluu maantieteelliseen kokonaisuuteen, joka laajana, merten 
uurtelemana. saarelmana eroaa Europan runkomaasta. Itä-Europasta 
tämän saarelman erottaa Suomenlahden— Laatokan— Äänisen— Vie
nanmeren merkitsemä selväpiirteinen alava rajavyöhyke. • Vuoripohja 
tämän luonnonrajan kummallakin puolen on aivan erilainen: tällä puo
len epätasaiset granittimaat, »kivinen Suomi», tuolla puolella Venäjän 
pehmeät, tasaiset lakeudet. Suomi ja Skandinavian niemimaa muodos
tavat yhtenäisen suuren Suomi-Skandinavian eli »Fennoskandian» 
granittimantereen, joka sekä vuorilajiensa että pintamuotojensa puo
lesta jyrkästi eriytyy kaikista ympäristöistään. Fennoskandian yhteisiin 
ominaisuuksiin kuuluvat vielä jääkauden muodostamat irtaimet maa
kerrokset harjuineen ja mäkineen, vesistöt järvijaksoineen ja koskineen, 
samanlainen ilmasto, kasvisto ja eläimistö.

Suomi on osallinen Skandinavian maitten edullisesta meriasemasta. 
Suomen niemimuoto muistuttaa Skandinavian niemimaata; Suomen 
niemi on ikäänkuin jonkinlainen typistynyt, sisempi ja syrjäinen Skan
dinavia.

Fennoskandian luonnolliseen yhtenäisyyteen paljon suuremmassa 
määrässä kuin yksityisten valloittajain toimiin ja muihin ulkonaisiin 
tapauksiin perustuu myöskin elinkeinojen, tapain, yhteiskunnallisten 
olojen ja koko historiallisen elämän yhtenäisyys puheenaolevalla 
suurella alueella. Moninkertaiset luonnonsiteet, yhdistävät Suomen 
skandinavialaisiin pohjoismaihin ja antavat meille aihetta pitää 
maatamme »neljäntenä pohjoismaana».

Pohjanlahti jakaa Fennoskandian kahteen puoliskoon, joista toi
seen kuuluvat Norja ja Ruotsi, toiseen Suomi, Itä-Karjala ja
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Kuolla. Fennoskandian itäisen osan vastineena on Skandinavian niemi
maan pohjoinen osa: Suomi on tavallaan verrattava Keski-Norjaan,
Maanselän itäpuolinen alue Kölin itäpuoliseen alueeseen eli Pohjois- 
Ruotsiin. Tästä yleisestä asemasta sekä lisäksi korkeussuhteista joh
tuu merkittävä eroavaisuus Suomen ja vastaa vain Ruotsin osain välillä, 
joka ero tuntuu ilmastossa ja edelleen ilmenee asutus-ja talousoloissa.

14. Luonnollinen Suomi. Huolimatta läheisistä yhteyksistään 
ympäristöjensä kanssa Suomi kuitenkin on maantieteellinen koko
naisuus, maantieteellisesti itsenäinen alue. Luonnontieteellisenä alueena 
Suomi ei kuitenkaan ole samaa kuin nykyisen Suomen valtiollinen alue. 
»Luonnolliseen Suomeen» kuuluu Suomenlahden ja Pohjanlahden välinen 
»Suomen niemi» taustamaineen. Geologisessa, ilmastollisessa, kasvis
tollisessa ja useimmissa muissa luonnonmaantieteellisissä suhteissa 
tämä takamaa ulettuu Vienanmereen saakka. Luonnolliseen »Suur- 
Suomeen» on oikeittain myöskin luettava siihen välittömästi liittyvä 
Kuollan niemimaa. Mutta erittäin läheinen on luonnollinen yhteys 
Suomen ja Itä-Karjalan välillä. Itämeren ja Vienanmeren alueita 
erottava Maanselkä on veden jakaja, mutta myös maan yhdistäjä; sieltä 
molemmille puolille virtaavat vesistöt ovat aina olleet mukavina luon
nollisina kulkuteinä luonnollisen Suomen eri puoliskojen välillä ja 
siten vain lujittaneet, niiden yhteenkuuluvaisuutta. Maanselkä ei siinä 
kohden ole sen kummempi raja kuin »Suomenselkä», joka erottaa Poh
janmaan muusta Suomesta. Siitä maantieteellisestä erilaisuudesta, 
mikä kumminkin on olemassa Suur-Suomen eri puoliskojen välillä, on 
edellä huomautettu.

Kahden suuremman maan ja kahden meren välillä oleva Suur- 
Suomi eroaa selväpiirteisesti ympäristöistään. Suur-Suomea rajoittavat 
kahdelta puolen lähdekkaat meret; kahdelta muulta puolelta siitä erot
tautuvat yhtäällä Kölin vuorimaat ja toisaalla Itä-Europan tasangot. 
Skandinavian vuorimaata vastaan ei luonnollisella Suomella ole jyrk
kää rajaa; pikemmin näyttää maantieteellinen yhteys tällä suunnalla 
olevan suurempi kuin maantieteellinen ero. Suomen ja Skandinavian 
maayhteyden merkitystä vähentää kuitenkin useissa suhteissa —  eikä 
vähimmin taloudellisessa —  sen pohjoinen asema.

Ikuinen riippuvaisuutemme on saattanut meidät unohtamaan



sen selvän ja yksinkertaisen asian, että luonnollinen Suur-Suomi on 
aina ollut maantieteellisesti itsenäinen maa. Sellainen itsenäinen ja 
eristetty maantieteellinen asema on jo itsessään tärkeä politinen tekijä. 
Se pyrkii valtiollisesti, kansallisesti ja taloudellisesti yhdistämään sen 
piirissä eläviä asukkaita yhdeksi kokonaisuudeksi erilaisesta kielestä, 
rodusta ja muista esteistä huolimatta. Itävalta-Unkarin ja Venäjän 
kansan muodostuminen ovat suureksi osaksi selitettäviä niiden alu
eiden maantieteellisestä yhtenäisyydestä. Luonnollisen Suur-Suomen 
saarimainen asema ja sen sisäiset kansaolot ovat yhdistymistyölle 
erityisen suotuisia. Heti ensi silmäyksellä tosin eivät luonnollisen 
Suur-Suomen eri osia, valtiollista Suomea ja Itä-Karjalaa, yhdistävät 
luontopolitiset voimat käy selvästi näkyviin. Mutta ne ovat siltä ole
massa, eivätkä ne koskaan lakkaa vaikuttamasta. »Karjalan kysymys» 
on pysyvä, häviämätön kysymys, joka ei lakkaa olemasta polttava, 
kunnes se tavalla tai toisella saa luonnollisen ratkaisunsa.

15. Valtiollinen Suomi on • historiallisten vaiheitten yhteen- 
liittämä alue, jolla on määrätyt rajat ja joka v. 1917 on tullut riippu
mattomaksi tasavallaksi. Suomen maantieteellinen asema on kuvastunut 
sen historiallisissa vaiheissakin: maamme oli puolenseitsemättäsataa 
vuotta läntisen ja satakymmenen virotta itäisen naapurimaansa vallan 
alaisena, mutta sillä oli Ruotsin aikana kuitenkin monessa suhteessa 
omintakeinen paikallinen hallintonsa ja Venäjän aikana melkoisen 
laaja sisällinen itsenäisyys, kunnes se vihdoin maailmansodan loppu- 
tapausten yhteydessä saavutti täydellisen itsenäisyyden, johon se 
vuosituhannen kuluessa oli kypsynyt.

Suomen tasavallan alueeseen kuuluu suurin ja parhain osa luon
nollista Suomea, mutta sen maarajat ovat hyvin mutkaiset ja mieli
valtaiset. Kansan elämä ja toiminta on useimmissa suhteissa kerta 
kaikkiaan sidottu kulloisiinkin valtiollisiin rajoihin.

16. Kansallinen Suomi. Maantieteellisen asemansa vuoksi Suo
mi on hyvin sopiva erityisen kansan asuinpaikaksi. Eristetyssä ase
massaan »Suomen niemi» on suojellut asukkaitaan ja suurimmassa 
määrässä edistänyt heidän muodostumistaan omintakeiseksi kansaksi. 
Suomenmaa itse on siten osa Suomen kansallisuutta.
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Meidän kansamme pääosa on jätekansaa muinoin laajasta kansan
heimosta, josta suurin osa on sulanut venäläiseen kansanmereen. 
Tämä maa on ikäänkuin pelastavalle lautalle ottanut vastaan joukon 
suomalaisia heimoja, joista täällä on muodostunut yhteinen suomalainen 
kansa. Suomalainen kansa on yhdessä Suomen ruotsalaisen väestön 
kanssa muodostunut Suomen valtiokansaksi. Tähän kehitykseen ovat 
vaikuttaneet monet tekijät, mutta huoleti voinee väittää, ettei tulos 
olisi ollut sellainen, ellei Suomenmaa olisi maantieteelliseltä asemaltaan 
niin itsenäinen ja ellei sillä olisi niin suurta kansallisuutta luovaa ja 
säilyttävää voimaa.

17. Taloudellinen Suomi. Muutamia äärimmäisiä rajaseutuja 
lukuunottamatta Suomi muodostaa hyvin selvän taloudellisenkin koko
naisuuden. Maamme suuret takamaat kärsivät suuremmassa määrässä 
kuin muut osat maata kylmän ilmaston ja syrjäisen aseman haittoja. 
Mutta luonto tarjoo niillekin seuduille parempia elämänehtoja kuin 
muille yhtä pohjoisille seuduille, ja pitkien jokien ja vesistöjen sekä 
parantuneiden kulkuneuvojen kautta takamaamme ovat verraten muka
vassa taloudellisessa yhteydessä parempiosaisten rannikkoseutujen 
kanssa.

Suomi kokonaisuudessaan taas sijaitsee Itämerta ja Suomenlahtea 
pitkin kulkevan maailmankaupan tien ja sen pohjoisen syrjähaaran 
(Pohjanlahden) varrella. Pohjanmerelle, joka on maailmankaupan 
suuria markkinatoreja, on täältä lyhyt matka, ja idässä leviävät Suomen 
edessä Itä-Europan suunnattomat alueet, jotka sekä tuottonsa että 
kulutuksensa kautta saattavat olla meille mitä suurimmaksi hyödyksi. 
Jäämeren lupaaville saantialueille on Suomelle äsken portti avautunut. 
Maataloutemme, metsämme, suomme, mineralimme, koskemme herät
tävät mitä parhaimpia taloudellisen tulevaisuuden toiveita. Suurin 
piirtein maamme kaupallinen, /teollinen ja muu taloudellinen asema 
siis on suotuisa.

Taloudellinen Suomi on sidottu määrättyihin luonto- ja valtio- 
oloihin, mutta luonnonvoimia voi ihminen taivuttaa palvelukseensa, 
ja voimakas talouselämä pakottaa vaikeatkin valtiolliset olot mukau
tumaan .

Suom en U iousm iantieto —  ?
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RAJAT.

18. Hyvät ja huonot rajat. Maamme on sidottu määrät
tyihin rajaviivoihin. Rajain merkitys ja arvo riippuvat siitä, missä 
määrin ne todella erottavat maamme luonnon, kansan ja talouden 
naapurimaista ja kansoista.

Suuri osa (suorin vaivoin noin x ooo km) rajojamme on luonnol
lista merirajaa, mutta vielä suurempi osa (noin 2 500 km) maarajaa, 
joka on ollut hyvin muuttuvainen ja epäluontoinen ja siten suuresti 
häirinnyt kansamme kehitystä.

Historia todistaa, että valtiolliset rajat ovat vaikuttavia politisia 
tekijöitä, että ne ovat »maailman korkeimman elämänilmiön elinvoi
maisia välineitä» (Fr. Ratzel). Yleensä valtioitten rajat ovat kehitty
neet epämääräisistä määrätyiksi. Kuitenkaan eivät jälkimmäiset aina 
ole olleet parhaita; kaikella mahdollisella tarkkuudella käydyt ja aikansa 
etevimmällä sotataidolla vahvistetut rajat saattavat valtiollisesti olla 
hyvinkin heikot. Se todentuu Suomenkin rajain kehityksessä. Samaan 
tapaan kuin Skandinaviassa muinoin suuret »metsät» erottivat valta
kuntia toisistaan, samaan tapaan Suomen ensimmäisiä valtiollisia rajoja 
olivat asuttuja pesäseutuja ympäröivät suuret, epämääräiset erämaat. 
Sellaisia olivat muinaisten heimovaltioiden rajat, sellainen vielä suurelta 
osaltaan Pähkinäsaaren rauhanteossa (1323) määrätty raja. Niin 
huonoja kuin nämä vanhat rajat rajalinjoiksi olivatkin, ne olivat 
valtiollisesti Suomen heimoille ja Ruotsi-Suomen valtakunnalle sangen 
edullisia, koska ne olivat kyllin väljiä eivätkä estäneet suomalaisen 
asutuksen ja valtioalueen luonnollista laajentumista. Kuta tarkempia 
rajalinjoja maallemme myöhemmin käytiin, sitä ahtaammalle ne 
salpasivat maamme valtiollisen kasvuvoiman. Kehityksen huipun 
ovat siinä kohden saavuttaneet nykyiset valtiorajamme, jotka monessa 
suhteessa ovat maallemme sangen haitalliset.

19. Itäraja. Stolbovan rauhassa (1617) Suomi vihdoin sai nykyi
sen rajasuuntansa Venäjää vastaan. Raja pantiin kulkemaan Raja
joelta Karjalan- kannaksen yli Laatokkaan, urjeni Laatokan poikki 
lounaasta koilliseen (Variskiveen), kulki sitten monessa pienessä mut-



'9

I-äntisten ja  itäisten murteitten raja. 

»Kymen raja».

Pähkinäsaaren rauhan raja (1323). 

Täyssinän rauhan raja (1595).

Stolbovan rauhan raja (1617).

Uudenkaupungin rauhassa (1721) menetetty 
alue.

Turun rauhassa (1743) [menetetty alue.

Suomen itärajan vaiheet,

kassa luoteeseen ja pohjoiseen päin, kunnes Maanselän ja Suomenselän 
yhtymäkohdalla (Möntönvaaralla) kääntyi lopullisesti pohjoista kohti 
mennen Mutkavaaraan, njissä Suomen, Venäjän ja Norjan rajat 
yhtyivät. Tätä itärajaamme on sittemmin monta kertaa tarkistettu ja 
siinä pienempiä muutoksia tehty, viimeksi v. 1864, jolloin Siestarjoen 
asetehtaan alue yhdistettiin Venäjään, ja v. 1920, jolloin Tarton rau
hassa Venäjä luovutti Suomelle Petsamon alueen. Suomen uusi 
koillisraja kulkee Korvatunturista suoraa suuntaa Kalastajaniemelle, 
missä se menee Jäämereen.
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Suomen itäraja on metsään hakattu rajalinja, joka mielivaltai
sesti kiertelee maita mantereita, seuraamatta tuskin missään luonnol
lista vuori- tai edes jokirajaa. Eräs joki juoksee ensin Suomen, sitten 
Venäjän, sitten taas Suomen ja viimein jälleen Venäjän alueella. Erääs
sä paikassa kuuluu joen 1 ä n s i-ranta Venäjälle ja i t ä-ranta Suomelle.

Itärajamme vähittäisellä siirtymisellä itäänpäin on ollut suuri 
merkitys historiassamme. Alkuaan olivat Itä-Suomen sisäseudut 
asumattomia; todellisuudessa suuri erämaanvyöhyke erotti Suomen 
Venäjästä. Tämä vyöhyke oli silloin itää vastaan parempi raja kuin 
meri länttä vastaan. Ruotsin oli helpompi kuin Venäjän valloittaa Suo
mi ja pitää sitä hallussaan. Ruotsin valta ja suomalainen uutisasutus 
tunkeutuivat sitten käsi kädessä yhä idemmäksi. Äkillistä valtiollista 
valloitusta seurasi suomalaisen kansallisuuden ja luterinuskon valloitus- 
retki hitaasti ja hiljaisesti. Stolbovan rauha on siitä alkaen tähän 
saakka ollut maamme pysyvänä itärajana.

Stolbovan rauhan kautta tuli Suomeen liitetyksi 36 881 km2:n 
laajuinen maa-alue (i i .3 %  maamme nyk. pinta-alasta), jolla vn 1914 
lopussa asui 320 866 henkeä eli 10.2 % maamme väkiluvusta. Maamme 
muoto ja asema tulivat Stolbovan rauhan kautta entistä paljon ehy- 
emmiksi ja edullisemmiksi. Mutta luonnollisen Suomen heimojen kan
sallinen yhtyminen jäi vielä kesken, mistä meidän aikanamme on 
aiheutunut pureva Itä-Karjalan kysymys.

Stolbovan rauhan jälkeen tapahtui maamme kaakkoisosassa tila
päisiä rajamuutoksia, kun Uudenkaupungin rauhassa (1721) Viipurin, 
Käkisalmen ja Sortavalan seudut nyk. Viipurin ja Kuopion läänien 
rajaa myöten, ja Turun rauhassa (1743) koko Etelä-Karjala Kymeä 
myöten, Saimaan seudut ja Savonlinnan kaupunki ympäristöineen me
netettiin Venäjälle. Suomen jouduttua Venäjän yhteyteen keisari 
Aleksanteri I kuitenkin v. 1812 antoi koko Kaakkois-Suomen Stolbovan 
rauhan rajaa myöten (silloisen laajan Viipurin läänin) takaisin Suo
melle. Aika, minkä Kaakkois-Suomi oli Venäjään yhdistettynä, oli 
sille maanosalle monessa suhteessa haitallinen (lahjoitusmaat), mutta 
siinäkin koettelemuksessa säilytti Karjala kansalliset ominaisuutensa.

20. Pohjoisraja. Suomen pohjoinen raja (Norjaa vastaan) on 
pääsuunnaltaan sama, joka Strömstadin sopimuksella (1751) määrättiin
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Petsamon alue, joka Tarton raukassa 1920 luovutettiin Suomelle.

Venäjän aluevettä.



Ruotsin ja Tanskan-Norjan rajaksi. Rajan länsipää on Koltajärvessä, 
mistä se kulkee pitkin Jäämereen ja Pohjanlahteen laskevien vesistöjen 
vedenjakajaa Tanajoen (Tenojoen) latvoille, seuraa sitten Tanan joki- 
väylää, kunnes Skvarrojoen yhtymäpaikalta —  Suomen pohjoisin 
paikka »Rajala», 70 astetta 6 min. pohjoista leveyttä ( 70° 6’ lat.) —  
kääntyy kaakkoiseen ja etelään halaisten Venäjän ja Norjan vanhan 
yhteismaan, ns. »Fallesdistriktin», joka vasta v. 1826 tuli jaetuksi, ja 
päättyi Mutka vaaraan, missä Suomen ja Venäjän välinen raja alkoi. 
Suomen ja Norjan raja tarkastettiin vv. 1896— 97, jolloin Inarin
järven koillispuolella oleva Rajapään pyykki oli siirrettävä 21 km 
idemmäksi, joten Suomen alue laajeni 1 198 km2.

Pohjoinenkin rajamme on mielivaltainen ja maantieteellisesti meille 
epäedullinen. Paikoin näet erottaa ainoastaan 12 kmn levyinen vie
ras kaistale Suomen Jäämeren rannasta. Vapaa pääsy Jäämerelle ja 
sen kalastuksille on Lapin asukkaille ja koko maallemme arvaamatto
man tärkeä. Suomen asukkaat tulivat »Yhteismaan» jaossa 1826 sekä 
Venäjän ja Norjan myöhempäin toimenpiteitten kautta mielivaltaisesti 
suljetuiksi Jäämeren kalavesiltä ja rannikoilta, joiden käyttöön heillä 
oli ikivanha oikeus. Tapahtunutta vääryyttä hyvittääkseen keisari 
Aleksanteri II Siestarjcen asetehtaan Venäjälle luovuttamisen yhtey
dessä 1864 lupasi Suomelle ranta-alueen Itä-Varangissa. V. 1918 
Venäjän neuvostohallitus lupasi Suomelle laajahkon Petsamon alueen 
samoilla seuduilla. Kun Suomen vaatimuksesta Venäjä vihdoin Tarton 
rauhassa 1920 lopullisesti luovutti Suomelle Petsamon alueen, tuli 
Yhteismaan jaossa v. 1826 vedetty Venäjän ja Norjan raja Suomen 
rajaksi Norjaa vastaan. Tämä raja kulkee osittain Paatsjokea pitkin, 
mutta poikkeaa .joen suupuolelta itään tehden meille hyvin epämukavan 
mutkan ja yhtyy mereen lähellä Petsamon vuonon suuta.

21. Länsiraja. Läntinen maarajamme eli raja Ruotsia vastaan 
säädettiin Haminan rauhassa (1809) ja määrättiin tarkemmin Venäjän 
ja Ruotsin rajasopimuksella 1810. Raja alkaa Koltajärvestä, missä 
keinotekoisella saarella on »kolmen valtakunnan pyykki», ja kulkee 
sitten pitkin Muonion- ja Tornionjoen syvintä uomaa Pohjanlahteen. 
Tornion kaupunki on erään jokihaaran madaltumisen vuoksi jäänyt Ruot
sin puoleiselle jokirannalle, mutta kuuluu Suomeen. Jokiraja Ruotsia
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vastaan on luonnollisempi kuin metsäraja Venäjää vastaan, mutta 
halkaisee mielivaltaisesti Tornion jokilaakson suomalaisen asutuksen.

Aikaisemmin oli Suomen (Pohjanmaan) ja Ruotsin (Länsipohjan) 
raja kulkenut Kemijoen ja Tornionjoen vesistöjen jakajaa pitkin. 
Suomen pohjoisrajana oli (1795'— 1809) se raja, joka nyt erottaa Pohjan
maan Lapista. Suomen Lappi jäi siten Ruotsin puolelle, mutta kuului 
kirkollisesti Turun hiippakuntaan.

Ahvenanmaan pieni saaristomaakunta, joka jo aikaisemmalla kes
kiajalla liitettiin Turun hiippakuntaan ja siitä pitäin koko Ruotsin 
ajan kaikissa suhteissa luettiin Suomeen ja osaksi Turun lääniä, jäi v. 
1809 edelleenkin Suomen yhteyteen. Maantieteellisen asemansa ja 
luontonsa sekä historiansa perusteella Ahvenanmaa kuuluukin erot
tamattomasti Suomeen. Vaatimus, että Ahvenanmaalle olisi myön
nettävä oikeus yhtyä Ruotsiin, ei ole valtiollis- eikä talousmaantieteel- 
liseltä kannalta hyväksyttävä.

22. Suomen merirajat. Suomen luonnollisimpia rajoja ovat 
merirajat, joiden yhteenlaskettu pituus tekee n. 1000 km. Kansainväli
sen oikeuden mukaan rantavaltioiden valta ei uletu »aavalle merelle», 
joka on kaikille vapaa. Rantavaltiolle kuuluvan »alueveden» lasketaan 
yleisen kansainvälisen oikeustavan perusteella ulettuvan kolmen meri
peninkulman (1 meripeninkulma =  1852 m) päähän äärimmäisestä 
maankärjestä tai ulkosaaresta. Ennen aikaan pidettiin alueveden 
mittana rannikolta ammutun kanuunanluodin kantamaa; nykyään 
pidetään 3 meripeninkulman rajaa liian ahtaana ja on esitetty sen 
laajentamista 6 meripeninkulmaan.

Pienemmät ranta- ja sisämeret on useasti kokonaisuudessaan 
luettu niiden rannikkovaltioiden alaisiksi ainakin määrätyissä suhteissa. 
Sillä perusteella on katsottu Pohjanlahden kuuluvan Suomelle ja Ruot
sille, joiden välinen meriraja kulkee keskeltä halki koko lahden; Meren
kurkussa ja Ahvenanmerellä on rajain kulkusuunta erikseen määrätty 
ja merkitty. Samalla tavoin on Suomenlahti käytännössä tullut Suo
men ja Venäjän (nyt tietysti myös Eestin) kesken jaetuksi ja rajan 
kulkusuunta siellä määrätyksi. Tarton rauhassa 1920 on kuitenkin 
merenkulkuun nähden päätetty sovittaa Suomenlahteen kansainväli
siä ' aluevesimääräyksiä, siten että Suomen aluevesi yleensä tulee 
neljän meripeninkulman levyiseksi.



23. Rajalaitokset. Valtiorajat edellyttävät rajain valvontaa, 
niin ettei luvatonta liikennettä niiden yli voi tapailtua. Karjalan kan
naksella, Tornionjoella ja merellä on ollut järjestettynä erityinen tulli
valvonta. Sotilaallisesta rajavalvonnasta ja muusta järjestyksestä 
rajoilla huolehtii sisäministeriön alainen rajavartiosto. Suurempi lii
kenne rajan yli tapahtuu raja-asemilla, rajapostikonttoreissa sekä ulko
maisen meriliikkeen tulo- ja lähtösatamissa, joissa sitä varten on eri
tyisiä laitoksia.

2 4 . Suonien valtioalueen muodostuminen. Viimeisen puolen
toista \*uosisadan kuluessa Suomen valtioalue on ollut voimakkaassa 
kasvukaudessa. Lähiaikoina ennen vuotta 1773 oli Ruotsin Suomen 
maa-alue (ilman vesiä) 235 374 knr :n laajuinen. Mainittuna vuonna 
liitettiin Turun hiippakuntaan 46 979 km2 käsittävä Kemin Lapin alue 
(Sodankylä, Kittilä, Utsjoki ja Inari), joka kuitenkin hallinnollisesti 
vielä jäi Ruotsin yhteyteen. Haminan rauhanteossa 1809 yhdistettiin 
Suomeen Tornion- ja Muonionjokien itäpuolella oleva Tornion Lappi, 
18 180 kin2. V. 18x2 liitettiin Suonien valtioalueeseen maa-alaltaan 
31 423 km2 avara »Vanha Suomi» eli Viipurin lääni. V. 1864 erotettiin 
Suomesta 14 km2 laaja Rajajoen asetehtaan alue, mutta vvn 1896— 97 
rajain tarkastuksessa Suomi sai Norjalta 1 198 km2:n suuruisen maa
kaistaleen äärimmäisessä koillisessa. V. 1920 Suomeen liitettiin 
n. 10000 km2 laaja Petsamon alue. Suomen valtioalueen laajuus on 
siis tehnyt maa-aluetta:

235 374 km2 
282 353 »

300 533 *
331 956 »
331 944 *
333 140 »
343 T4° »-

vv. 1750— 1772 
» 1773— 1808 
» 1809— 1811 
» 1812— 1864 
» 1865— 1897 
» 1897— 1920 
» 1920—

Maantieteelliseltä kannalta katsoen valtioalueemme muodostu
minen näyttää horjuvalta ja epäluonnolliselta. Suomen valtioalue on 
ollut lakkaamatta liikkuva, kasvava tai supistuva elimistö, joka ei ole
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rauhoittunut eikä saavuttanut lopullista sopusointua luonnollisen maan
tieteellisen aseman kanssa.

SUURUUS, MUOTO JA JÄSENNYS.

25. Pinta-ala. Suomen pinta-ala, Suomen osa Laatokkaa mu
kaan luettuna, mutta Petsamon alue poisjätettyrni, on' uusimpien 
laskujen mukaan 377 426 km2, josta 88.3% maata ja 11.7%  vettä. 
Nämä laskut ilmaisevat Suomen taloudellisen (maanmittaukseen 
perustuvan), vaan eivät geodetista pinta-alaa. Eri läänien osalle 
tulee pinta-ala:' seuraavasti:

läänit maata vettä yhteensä %  koko maan
km2 km3 km3 pintaalasta

Uudenmaan ..................... n  272 767 12 039 3.2
Turun (ynnä Ahvenanmaan) 23 171 1 145 24 316 6.4
Hämeen............................. 17 438 3 490 20 928 5.5
Viipurin............................. 31376 n  853 43 229 11.5
Mikkelin ........................... 16 638 6 676 23 314 6.2
Kuopion ......................... 36191 7876 44067 11.7
Vaasan ............................. 38505 3057 41562 11.0
Oulun ............... ................. 158 549 9 422 167971 44.5

koko maa 333140 44 286 377 426 100.0

Suomi on suuri maa. Europan maista ovat ainoastaan Europan 
Venäjä, Saksan valtakunta, Ranska, Espanja ja Ruotsi pinta-alaltaan 
suurempia kuin Suomi. - Lähinnä Suomen kokoisia, mutta kuitenkin 
pienempialaisia Europan valtioita ovat Preussi (ennen maailmansotaa 
353000 km2) ja Norja (325000 km2).

Suuruudeltaan Suomi varsin hyvin voisi olla suurvalta. Kun se 
kuitenkaan ei ole suurvalta, eikä edes keskivalta, vaan kieltämättä 
yksi Europan pikkuvaltoja, niin se johtuu, paitsi maamme pohjoisesta 
asemasta, etupäässä sen harvasta asutuksesta. Suomen väkiluku v. 1918
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teki 3 331 814 henkeä s. o. 10.0 henkeä km*:ia kohden. Maan'laajuus ja 
harva asutus antavat Suomelle, Ruotsille, Norjalle ja Pohjois-Venäjälle 
aivan erityisen, Europan muista maista poikkeavan luonteen. Hermann 
Wagner lukee meidän maamme siihen valtioluokkaan, jota hän n;mit- 
tää »suurialaisiksi keskivaltioiksi» erotukseksi suurialaisista ja pieni
alaisista suurvaltioista.

26. Suuren alan edut ja haitat. Suuri ala on tavallaan suuri 
etu väestölle. Merkitseehän suuri ala useissa tapauksissa suuria asu
tus-, talous- ja valtiollisiakin mahdollisuuksia. Suuren alansa kautta 
Suomi epäilemättä painaa politisesti enemmän kuin joku pieni, ahtaasti 
asuttu, kolmen miljonan asukkaan maakunta tai pikkuvaltio. Mutta 
kieltämättä on suuresta alasta pienelle kansalle hyvin sumia haitto
jakin. Ensinnäkin harva asutus, johon tavallisesti liittyy myöskin 
kotityö, laajaperäinen talousmuoto ja yleensä alkunainen talouskanta 
ja joka siten hidastuttaa taloudellista edistystä. Ja joskin asutus olisi, 
niinkuin se vanhempina aikoina Suomessa olikin, keskittynyt muuta
miin tiheästi asuttuihin keskusseutuihin, niin silloinkin asutus maan 
suuruuden vuoksi joutuu ympäristöstään eristetyksi ja yksinäisenä jää 
jälkeen sopusuhtaisempien maiden kehityksestä. Suurikokoisessa mutta 
pienikansaisessa maassa on taloudellinen myöhästyminen ja ahdinko 
aina uhkaamassa väestöä, varsinkin sen vähäväkisiä kerroksia, eikä 
sellainen väite, että harvaanasutussa maassa saattaa olla liikaväestöä, 
ole aina vain tyhjää hälyä.

Suuren ja harvaanasutun maan epäkohtia lisäävät liikennevai- 
keudet. Matkat Suomessa ovat pitkiä ja aikaasyöviä. Liikennelai
tokset, maantiet, kanavat, rautatiet, posti, telefoni, vaativat meidän 
maassamme niin valtiolta kuin yksityisiltäkin suhteellisesti suurempia 
uhrauksia kuin tiheämmin asutuissa maissa. Voittoatuottaviksi 
liikkeiksi voimme kulkuneuvojamme siitä syystä harvoin suunnitella. 
Laajan maamme tehokas puolustaminenkin vaatii kalliita maa- ja meri- 
puolustuslaitoksia, ellei maamme valtiollista asemaa saada tarkoituk
senmukaisilla kansainvälisillä sopimuksilla turvatuksi.

27. Ulottuvaisuus ja muoto. Suomen manner on 1 150 km
pitkä eteläisimmästä pisteestä pohjoisimpaan. Niin suuri ulottuvai
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suus etelä-pohjoisessa suunnassa ei voi olla aiheuttamatta melkoista 
erilaisuutta maan eteläisten ja pohjoisten osain välillä. Suomen poh
joiseen pistävän osan (Oulun läänin) ilmasto-, viljelys- ja asutusolot 
poikkeavat merkittävästi etelämmän Suomen vastaavista oloista. Maam
me ulottuvaisuus kauas pohjoiseen oli meille suuremmaksi haitaksi kuin 
hyödyksi niinkauan kuin Suomi oli suljettu pois Jäämereltä; pääsy 
Jäämerelle sitävastoin on pohjoisimmalle Suomelle antanut aivan uuden 
taloudellisen ja politisen arvon.

Suomenmaan leveys on n. 600 km mitattuna mantereen läntisim- 
mästä äärestä itäisimpään. Maan eteläinen puoli on kahta vertaa leve
ämpi kuin pohjoinen, mikä seikka luonnollisesti on suuri etu. Mutta 
kokonaisuudessaan maamme on kapea maa, ja sen maantieteellinen 
osallisuus länsi-itäisessä suunnassa kulkevaan maailman liikeväylään 
on vähäinen; Suomi on kuin vanhanaikainen kaupunkitalo, jonka 
kapea pääty on valtakadulle päin.

28. Jäsennys. Epäsäännölliset rajat tekevät maamme pitku
laisen muodon vielä epäedullisemmaksi. Maamme on muodoltaan san
gen hajanainen, ja hajanaiset vesistöt ja kokonaan pirstoutuneet 
korkeussuhteet tätä hajanaisuutta sanomattomasti lisäävät. Suomella 
ei ole mitään luonnollista, yhteensitovaa, voimakasta keskusta. 
Maamme hajanaisuuden vuoksi on läntinen Suomi aina ollut Ruotsin, 
itäinen ja eteläinen Suomi aina Venäjän ja Itämerenmaakuntain vaiku
tuksen alainen ja Pohjanmaa aina elänyt muusta Suomesta eristettyä 
elämäänsä.

Vaikka maamme onkin näin hajallinen, ovat toiselta puolen sen 
maantieteelliset olot kuitenkin kaikkialla siksi samanlaatuiset, että on 
perin vaikeaa havaita maamme luonnollisia osia ja vetää selviä rajoja 
niiden välille. Siinä kohden on maamme useimpain Europan maitten 
vastakohta. Paikalliset eroavaisuudet tulevat täällä tuntuviksi vasta 
pitkäin matkain päästä, maantieteelliseen etäisyyteen yhtyneinä. 
Ne johtuvat siis enemmän eri seutujen maapalloisesta asemasta kuin 
maamme rakenteesta; niin esim. eteläisen ja pohjoisen Suomen erd. 
Ainoa jonkin verran luontaista maakuntajakoa vastaava ositus on se, 
joka johtuu rannikon ja sisämaan vastakohdasta: karu, ylänköinen, 
järvirikas »keskusylänkö» eli »järviylänkö» on todella monessa suhteessa
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toisenlainen kuin jokien ja savisten laaksojen uurtelema, vanhastaan 
viljelty ja kaikkia meriliikkeen etuja nauttiva »rantamaa» eli »jokimaa».

Suur-Suomella, jos sellainen kerran valtiollisestikin syntyisi, ei 
olisi kaikkia niitä maan hajanaisuuden ja säännöttömäin rajain tuomia 
haittoja, niitä liikenteen ja puolustuksen vaikeuksia, mitkä tuottavat 
nykyiselle valtiolliselle Suomelle vastuksia. Mahtavaa keskusylänköä 
ympäröisivät säteettäisesti kahden meren ja suurten rajavesistöjen 
äärille ryhmittyneet, vieraista maista hyvin erottuneet rintamaakunnat, 
jotka saisivat taloudellista ja sodallista turvaa suuresta yhteisestä 
takamaastaan. Sellainen Suur-Suomi muistuttaisi suuressa määrin 
Ranskaa, jossa niinikään kahden meren ääressä ja suinen rajajoen 
lähellä olevat asutut ja varakkaat rintamaakunnat vilkasliikkeisenä 
kehänä ympäröivät suurta, karua ja hiljaista, mutta maan ja kansan 
kokonaisuudelle arvaamattoman tärkeää keskusylänköä.

29. Suomen kosketuskohdat ympäristöjen kanssa. Suomen 
rajaseudut ovat yleensä syrjäisiä, liikkeen karttamia seutuja. Eri
tyiset rajakohdat sitävastoin ovat maamme ja sen ympäristöjen 
todellisia yhtymäkohtia, joihin liikenne ja kauppa ovat keskittyneet. 
Näillä rajapaikoilla on sen vuoksi koko maalle tärkeä merkitys, ne ovat 
koko maan herkkiä tuntosarvia.

Suuruutensa ja muotonsa vuoksi Suomella on lukuisia tällaisia 
kosketuskohtia. Huomattavimmat ovat suuret siltamme kaakossa ja 
lounaassa: Karjalan kannas ja Varsinais-Suomen —  Ahvenanmaan saa
risto. Nämä yhdyspaikat ovat maamme tärkeimmät, koska ne ovat 
eteläisimmät ja kauimmaksi ulottuvat. Ne ovat kaikkina aikoina olleet 
kansanmuuttojen, kauppaliikkeen ja sotain pääväyliä. Ne ovat jalka
pohjat, joiden varalla koko valtiomme seisoo; ikävä vain että varpaat 
ulettuvat kahden vieraan valtakunnan pääkaupunkien vaaralliseen 
läheisyyteen saakka.

Suomen eteläisiin kosketuskohtiin on luettava myöskin Hankoniemi 
sekä vähemmässä määrässä Porkkala (Helsinki), joista edellinen on 
aina ollut kansainvälinen meriliikepaikka ja on nykyäänkin tärkein 
Itämeren satamamme ja jälkimmäinen on vanhempina aikoina ollut 
paljon käytetty Suomenlahden ylimenopaikka.

Pohjoisemmista yhdyspaikoista on Merenkurkku tärkeimpiä



Täällä samoinkuin Pohjanlahden suussa ovat edullisen vhdyskohdan 
muodostumiseen Pohjanlahden maiden välillä myötävaikuttaneet mo
net luonnonsuhteet: meren kapeus, saaristosilta ja asutut rannik
koseudut. Merenkurkkukin on senvuoksi ikivanha vaihtopaikka ja 
kansansiirtotie, ja liikenne- ja kauppasuhteet ovat sen poikki keskey
tymättä jatkuneet tähän päivään saakka.

Mielenkiintoinen yhdyspaikka on Tornion seutu. Paikka sellainen, 
jossa niinkuin täällä pitkät meritiet päättyvät ja pitkät jokitiet alkavat, 
pakostakin synnyttää laaja-alaista kauppaa. Jo keskiajan lopulla 
Tornio oli kuuluisa markkinapaikka. Valtakunnan rajan joutuminen 
tälle seudulle on lisännyt sen merkitystä ja äsken siellä tapahtunut 
kahden maan rautatieverkkojen yhdistäminen on uudelleen kohot
tava sen taloudellisen arvon.

Maamme kaukaisimmalla pohjoiskoillisella äärellä on arvaamat
toman tärkeä yhdyspaikka muodostumassa siitä alueesta, jonka Suomi 
on saanut Jäämeren rannalla.



II. LUONTO.

VUORIPOHJA.

30. Vuoripohjan pääpiirteet. Maan oppi (geologia), joka tutkii 
maapallon kuoren laatua ja rakennetta, erottaa Suomen mantereessa 
kiinteän vuoripohjan ja irtaimet maakerrokset. Viimemainitut peit
tävät ohkaisena vaippana vuoripohjan, joka kuitenkin lukemattomissa 
paikoissa pistää kalliopäitään näkyville irtaimen maapeitteen alta.

Vuoripohjan ja maaperän selvä ero on maamme luonnon 
silmäänpistävimpiä ominaisuuksia. Useimmissa muissa maissa tämä 
vastakohta ei ole niin jyrkkä kuin Suomessa; täällä se johtuu siitä, 
että Suomen vuoriperässä on esillä maankuoren vanhimpia, aikoinaan 
syvällä olleita osia, jotavastoin maaperä on muodostunut viimeisenä 
geologisena, aikakautena.

Maanopillisesti Suomi, kuten jo ennen on mainittu (s.14), kuuluu ns. 
Fennoskandiaan, jonka aluetta ovat Norja, Ruotsi (lukuunottamatta 
eteläisintä niemekettä sekä Ölannin ja Gotlannin saaria), koko Suomi ja 
Itä-Karjala Laatokkaa, Äänistä ja Vienanmertä myöten. Tämä alue on 
muinaisten pinnanmuutosten kautta jyrkästi eronnut ympäristöistään 
(Itä- ja Keski-Europasta), missä vuoripohja on peräti toisenlaatuinen. 
Suomen ja koko Fennoskandian vuoripohjan muodostavat melkein . 
yksinomaisesti kovat kiteiset vuorilajit, granitti, gneissi, liuskeet yms. 
sekä niiden muunnokset. Ne kuuluvat maapallon vanhimpiin vuori- 
lajeihin, ja sanotaankin senvuoksi niiden muodostamaa vuoripohjaa 
»alku vuoreksi».

Vuoripohjalla on suuri merkitys Suomen maantieteellisissä ja talou
dellisissa oloissa. Se ensi sijassa määrää maamme pintasuhteet. Vuo
ripohjan muinaisesta kulumisajasta ja -tavoista johtuu maamme yleis
piirteinen mataluus ja tasaisuus, vuoripohjan rikkoutumisesta ja muista
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muutoksista ovat pääasiallisen muotonsa saaneet maamme meret, sisä
vesistöt ja laaksot sekä vuoripinnan tavaton epätasaisuus, vuoripohja 
tarjoo tärkeitä raaka-aineita vuorityölle, kiviteollisuudelle sekä eri
näisille muille teollisuuden haaroille ja sen laadusta riippuu irtaimen 
maaperän hedelmällisyys.

31. Suonien mineralit. Maankuori on kokoonpantu lukuisista 
alkuaineista, joista yleisimmät ovat happi (oxygenium, kemiallinen 
merkki 0 ) ja pii (silicium, Si) ja niiden jälkeen aluminium (AI), rauta 
(ferrum, F), kalsium! (Cd), magnesium (M g ), natrium (N a), kalium (K)  

jne. Nämä alkuaineet sellaisinaan tai eri tavoin keskenään yhtyneinä 
esiintyvät luonnossa kivennäisinä eli mineraleina.

(1) Yleisin kivennäinen Suomessa niinkuin muuallakin on ukonkivi 
(piikivi) eli kvartsi ( S i  O 2). Se on läpikuultavaa ainetta ja niin kovaa, 
että se naarmuttaa lasia ja terästä. Kivilajeista ovat kvartsitti ja hiek
kakivi melkein kokonaan kvartsia ja yleisimmässä kivilajissamme, 
granitissa, se on pääaineksena; edellämainituista kivilajeista muo
dostuneet irtaimet maakerrokset sisältävät niinikään suuria määriä 
kvartsia. Aivan puhtaana tämä kivennäinen esiintyy luonnossa har
vemmin. Kvartsia käytetään seosaineeksi rautamalmin sulattamiseen, 
lasin valmistukseen ym. teollisiin tarkoituksiin, minkävuoksi sitä on 
ruvettu useissa paikoin meidänkin maassamme louhimaan.

(2) Kvartsin jälkeen yleisimpiä mineraleja ovat maasälvät (ruots. 
»fältspat»), jolla yhteisnimellä tarkoitetaan useita pääasiallisesti kvartsin, 
aluminiumin, kalin, natriumin tai kalsiumin ym. aineitten pitoisia mine
raleja. Hallitseva laji on kalimaasälpä. Se on väriltään tavallisimmin 
lihanpunaista, joskus harmaata tai valkoista, lohkeaa helposti suora- 
kulmais-särmikkäisiin palasiin, mutta on muuten verraten kovaa. 
Se on kvartsin ohella pääaineksena tavallisissa graniteissa ja gneisseissä. 
Rapautunut maasälpä on tärkeänä aineksena hiekoissa ja savissa. 
Kalimaasälvällä on suuri käytännöllinenkin merkitys, sillä sen sisäl
tämä kali tulee rapautumisen ja liukenemisen kautta kasvien ravinnoksi 
kelpaavaan muotoon. Puhdasta kalimaasälpää käytetään porslinin val
mistukseen. Sitä varten sitä louhitaan muutamin paikoin maassamme.

(3) Tavallisimpia mineraleja maassamme on vielä kiille, joka on 
yleisenä aineosana graniteissa ja kiilleliuskeissa ja esiintyy toisin



paikoin erikseenkin. Se on väritön tai vaaleanvärinen välkkyvä mine- 
rali (katinkulta) ja sille on ominaista se, että sitä voi lohkoa jousta
viksi, paperinohuiksi levyiksi. Kiilteelläkin on käytännöllistä merki
tystä, mutta meidän maassamme ei sen louhiminen ole päässyt alkuun.

Muita mineraleja on maassamme paljon vähemmän kuin edellä- 
kerrottuja. Eräitä, joilla on taloudellista merkitystä, mainittakoon 
tässä. Muutamin paikoin Suomessa on louhittu (4) grafittia, pieninä 
teräksenharmaina suomuina tai mustana tiiviinä aineena esiintyvää, 
hyvin pehmeää, rasvaiselta tuntuvaa ja kiiltävän tumman jäljen jät
tävää mineralia, joka kemialliselta kokoomukseltaan on hiiltä (C). 
(5) Talkki on hyvin pehmeää, rasvaiselta tuntuvaa, valkean tai vihe
riän väristä kivennäistä, jota jauhetussa muodossa käytetään monen
laisiin teollisiin tarkoituksiin. Oulujärven— Pielisen alueella on tehty 
useita talkkPövdöksiä, mutta niitä ei vielä ole ryhdytty louhimaan. 
(5) Eräissä Pohjois-Karjalan ja Itä-Savon osissa on verraten yleisesti 
asbestikiveksi kutsuttua karkeaa, väriltään harmaata tai vihertävää 
kivilajia. Tässä kivilajissa esiintyy merkillistä, hienokuituista mine
ralia, asbestia (sädekiviasbestia), josta voidaan valmistaa tulenkestä
vää, lämpöä eristävää pahvia ym. Asbestilouhos on äskettäin avattu 
Tuusniemellä.

Metallisten kivennäisten esiintymisestä tulee myöhemmin puhe.

32. Vuorilajit. Niitä erilaisia kiviaineita, jotka muodostavat 
varsinaisen vuoripohjan, kutsutaan kivilajeiksi eli vuorilajeiksi. Ne 
ovat tavallisesti kokoonpannut erilaisista kivennäisistä. Niinpä grani- 
tiksi kutsuttu vuorilaji sisältää pieninä rakeilta ukonkiveä, maasälpää 
ja kiillettä, vieläpä joskus muitakin kivennäisiä.

Vuorilajit ovat syntyneet alkuperäisesti maansisäisen kuumuuden 
ja myöhemmin myöskin veden myötävaikutuksella. Sen mukaisesti 
vuorilajit ryhmitetään »purkautuneisiin» (eruptivisiin) ja »liettyneisiin» 
eli »kerrostuneisiin» (sedimentarisiin).

Edellisen ryhmän vuorilajit ovat alkuaan olleet erilaisten kiven
näisten sulia sekoituksia (magmoja), mutta ovat sitten maanpinnalle 
tai sen lähelle jouduttuaan jähmettyneet rakeisiksi eli kiteisiksi kivi
aineiksi. Syvemmällä maan sisässä jähmettyneet vuorilajit ovat usein 
karkearakeisia ja niitä kutsutaan »syvävuorilajeiksi». Suurin osa mei



dän maamme vuorilajeja on syvä vuorilajeja, jotka maan kohoamisen 
ja vuoripohjan kulumisen kautta ovat joutuneet maanpinnalle.

Purkautuneista vuorilajeistamme on yleisin (i) kansalliskivemme 
granitti. Kotimaassa granittia on vanhastaan käytetty monenlaisiin 
karkeampiin ja hienompiin rakennustöihin, ja viime -vuosikymmeninä 
siitä on tullut tärkeä teollisuuden raaka-aine. Kuten tunnettu granitticn 
taloudellinen arvo riippuu suureksi osaksi niiden väristä. »Granitin 
väri riippuu etupäässä maasälvän väristä, joka milloin on valkea tai 
harmaa tehden vuorilajinkin harmaan väriseksi, milloin taas punainen, 
jolloin koko vuorilaji saa jonkun punaisen vivahduksen. Lisäksi sen 
kokonaisväriin vaikuttaa tummain ainesten määrä. Värivivahdukset 
ovat näin ollen hyvin vaihtelevia.» Myöskin raesuuruuteen nähden 
granitit ovat erilaisia. Erilaatuista hajarakeita sisältävää granittia 
kutsutaan (2) porfyriksi. Tällaisiin epärakeellisiin granitteihin kuuluu 
meidän maallemme niin ominainen ja sen luonnolle tärkeä »rapakivi». 
Tavattoman karkeaa granittia, jossa yksityisten kvartsi- ja maasälpä- 
myhkyjen läpimitta saattaa nousta päälle metrin ja jossa kiille esiintyy 
suurina levyinä, kutsutaan (3) »pegmatitiksi». Tämän laatunsa vuoksi 
pegmatittilöydökset usein ovat sopima kvartsin, maasälvän ja kiilteen 
louhintaan.

Samantapaista vuorilajia kuin granitti on myöskin (4) gneissi, mutta 
kun se on pilsteistä ja liuskeista, se on taloudellisesti vähemmänarvoista.

Veden myötävaikutuksella on vuorilajeja syntynyt siten, että 
vuorilajien rapautumis- tai liukenemisjäännökset, vesieläinten kalkki- 
kuoret tms. ovat kasaantuneet vaakasuoriksi kerroksiksi vesien pohjiin, 
toisinaan maallekin, ja jälkeenpäin muuttuneet koviksi vuori lajeiksi. 
Näissä rakeettomissa tasa-aineisissa vuorilajeissa on niiden syntyä 
ilmaiseva kerrallisuus tavallisesti helposti havaittavissa, minkävuoksi 
niitä kutsutaan kerrostuneiksi vuorilajeiksi.

Vielä on ns. muuttuneita (»metamorfosoituneita») vuorilajeja, jotka 
maankuoren poimuttumisissa ja puristumisissa tai magmain vaiku
tuksesta ovat liuskaantuneet tai uudestaan kiteytyneet tai joutuneet 
muunlaisten muutosten alaisiksi.

Hiekasta on kerrostumisen kautta syntynyt (5) hiekkakiveä, jonka 
halkeamapinnoilla usein näkyy selviä aallonväreitten jälkiä —  muis
toja niiltä ajoin, jolloin hiekkakivi vielä oli muinaismeren pehmeänä

Suomen talousmaantieto - ,»
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hietapohjana. Kvartsihiekkakiven sukua on Suomen valkea, liuskaan - 
tunut (6) kvartsitta, joka kovuutensa vuoksi paremmin kuin ympäris
tönsä on kestänyt murentumista vastaan ja senvuoksi nyt esiintyy 
suurina, jylhinä jalouhisina vuorina (Koli, Pisavuori, Kivalo, Nuorunen , 
Pyhätunturi, Pallastunturi, Ounastunturi ym.).

Maataloudelle, teollisuudelle ja rakennus- ym. taiteellekin tärkeä 
(7) kalkkikivi on elollisista aineista kerrostunutta vuorilajia. Meidän 
kalkkivuoreinme ovat muuttunutta kiteistä kalkkikiveä. Sitä on Suo
messa suunnattomia määriä, etupäässä lounaisessa Suomessa, missä 
sitä melkoisessa määrin louhitaan, ja luoteisen Suomen liuske- 
alueella. Kalkkikiven arvo on vasta viime aikoina tullut täydelli
semmin tunnetuksi. Kalkkikiviin kuuluvat myös (8) dolomitiksi ja 
(9) marmoriksi sanotut vuorilajit.

Erinäisiä purkautuneita tai kerrostuneita vuorilajeja, jotka ovat 
liuskaantuneet, kutsutaan (10) liuskeiksi.

Enemmän tai vähemmän muihin vuorilajeihin sekaantuneita 
ovat metalliaineita ’ sisältävät (11) malmit (malmikivet), joita 
Suomessa on kuparikiisua, tinamalmia, sinkkivälkettä, lvijyhohdetta, 
rautamalmia; niiden seassa esiintyy joskus kultaakin.

Suomen vuorilajien ja mineralien taloudellinen arvo on mitätön 
verrattuna niihin maihin, joissa on suuria kivihiili- ja rautakaivoksia 
ja muita vuorenaarteita. Mutta maamme kiviteollisuus on viime suku
polven aikana ilahduttavasti elpynyt ja ahkeralla etsimisellä on ruvettu 
löytämään yhä arvokkaampia malmeja, jotka antavat toivoa, että 
vuorityökin on täällä tulevaisuudessa nouseva kauan uneksittuun 
kukoistukseensa.

33. Vuorilajien alueet. Suomen vuoripohjaa esittävä kartta 
on kovin kirjava ja vaikea on sen perusteella jakaa maata eri alueisiin. 
Muutamia sellaisia voidaan kumminkin erottaa. (1) Maamme itäisim- 
mällä äärellä on melkoisen suurella alalla hallitsevana Itä-Suomen 
granitti-gneissi, joka kuuluu Suomen, vieläpä koko maailman vanhim
piin vuorilajeihin. (2) Laatokasta luoteeseen päin kulkee pitkä ja 
kapea, Pielisen ohi ja Suomenselän poikki ulertuva itäinen liuskealue 
(»laatokkalaiset» ym. liuskeet ja kvartsitit); se eroaa hyvin jyrkästi 
itäisestä granittialueesta; siten syntyneellä rajaseudulla esiintyy kovia



kvartsitteja, kalkkikiviä ja useammanlaatuisia malmeja, m.m. kupari- 
kiisua. , (3) Itäisen liuskealueen länsipuolella (Savossa) on laajempi 
alue erikoisia granitteja ja gneissejä, joka alue vastaa juovaista maise
ma-aluetta, missä selänteillä ja vesistöillä on luoteesta kaakkoon kulkeva 
suunta. (4) Vuoksesta länteenpäin 
aina Lovisaan saakka ja lähelle 
Mäntyharjua leviää Viipurin rapa- 
kivialue, joka on saanut nimensä 
punaisen ruskeasta, karkear ake ises- 
ta ja helposti murenevasta grani- 
tistaan. Rapakivialueella on moni 
seutu täynnä pieniä jyrkkiä kallio- 
nystyröitä. Tämä kivi antaa mai
niota maantiesoraa ja sitä voidaan 
myös mukavasti lohkoa suuriin loh
kareisiin (Pyterlahden louhokset).

Läntisen Suomen äärellä on (5)
Uudenkaupungin —  Rauman rapa- 
kivialue, joka kuten Viipurin ra- 
pakivi täyttää seudut hajanaisilla, 
jyrkillä pikkukallioilla, mutta on 
hienorakeisempaa, vähemmän mure
nevaa ja näöltään vaihtelevampaa.
(6) Vielä hienorakeisempaa ja kes
tävämpää on Ahvenanmaan usein 
syvänpunainen rapakivi. Paitsi 
mainittuja rapakivialueita on län
tisessä Suomessa kaksi yhtenäistä 
suurta granittialuetta; (7) toinen, joka sisältää muitten kivilajien juo- 
vittamaa, usein punertavaa granittia (Helsingin granitti), leviää pit
kin rannikkoa Viipurin rapakiven. Uudenkaupungin rapakiven ja Hä
meenlinnan välillä ja (8) toinen (postbotoinen, usein vaaleanharmaa 
granitti) ulettuu Hämeenkyrön-Tampereen-Kuhmoisten seuduilta poh
joisluoteeseen ja pohjoiseen päin.

(9) Viimeksimainittujen alueitten välillä on monenlaisia vuori- 
lajeja sisältävä vyöhyke, (xo) Sen erottaa pohjoisesta postbotnisesta

Suomen vuorilajien leveneminen 
(J. J. Sederholmin mukaan.) 

Vuoriperän päällä olevat irtaimet 
maakerrokset ajateltu poistetuiksi. 
Ainoastaan yhtenäisemmät alueet 

ovat merkityt.



granittialueesta lännestä itään kulkeva, Pohjanlahdesta Näsijärven 
ja Päijänteen poikki Saimaalle ulettuva kapea liuskevyöhyke, josta. 
Längelmäellä louhitaan kovasimia.

Lähempänä Pohjanlahtea tavataan hietakiviä Säkylän ja Porin 
(Kokemäenjoen) sekä Isonjoen-Kauhajoen tienoilla, missä hietakivestä 
hakataan myllynkiviä. Lounaisilla rannikko- ja saaristoseuduilla ta
vataan kidemäistä kalkkikiveä (Paraisten kalkki) sekä kuparikiisua 
(Orijärven kuparikaivos) ja rautamalmia (Jussaari Hangon itäpuo
lella), vieläpä kultaakin (lilijärvi lähellä Orijärveä).

(n) Pohjoisimmassa osassa Suomea on lukuisia yhtenäisiä vuori- 
lajialueita, kuten Oulujoen, Kuusamon ja Kemijoen liuskealueet, 
viimemainittu huomattava suuresta kalkkikivirikkaudestaan, Inarin 
merkillinen kultapitoinen granulittialue ym.

Pohjoisilla alueilla on useissa paikoin tavattu kupari- ja rautama1- 
meja.

34. Suomen vuorlpohjan historia. Suomessa on ääretön jouk
ko vuorilajeja, jotka melkein poikkeuksetta kuuluvat maapallon van
himpiin vuorilajeihin ja tarjoavat tilaisuutta maapallon vanhimpien 
vaiheitten tutkimiseen. Sitävastoin ei täällä ole säilynyt mainittavia 
jälkiä maapallon alkuaikaa seuranneista maanopillisista aikakausista, 
maapallon »vanhasta ajasta», »keskiajasta» eikä »uudesta ajastakaan», 
joiden kuluessa monessa muussa maassa on muodostunut mitä merkilli- 
simpiä ja taloudellisesti arvokkaita vuorikerrostumia, kuten kivihiiliä, 
liituja ja myöhempiä kalkkeja. Kuinka on tämä asianlaita selitettä
vissä?

Emme tunne tarkemmin, minkä muotoinen oli alkuvuoren muo
dostama Fennoskandian alue. Mutta koska sen nykyisellä alueella 
syvävuorilajit niin yleisesti ovat maanpinnalla, lienee täällä aikoinaan 
ollut korkeita ylänköjä ja vuoria, joita sitten kuluttavat voimat, etu
päässä varmaan meret, ovat syövyttäneet kokonaan pois jä siten an
taneet maallemme sen yleisen tasaisen luonteen, mikä sillä nyt on.

Kulutetuista aineista muodostui kerrostuneita vuorilajeja, jotka 
uusien maankohoamisien kautta joutuivat mantereelle. Kun samoja 
kerrostuneita vuorilajeja (esim. kambrista hietakiveä) tavataan toi
selta puolen Eestin rannikoilla ja muualla Itä-Europassa ja toiselta



37

puolen Ruotsissa, on ilmeistä, että nuo kerrokset ovat kerran ulettuneet 
välillä olevan Suomenkin yli, vaikka ne täältä uusien kulumisien kautta 
ovatkin melkein jäljettömiin kadonneet. Erinäiset Suomessa tehdyt 
löydöt ovat todistaneet, että edelläkerrottuja muutoksia todella on 
täällä tapahtunut.

Toisenkinlaatuisten muutosten alaisena on Suomen vuoripohja 
ollut. Usein näkyy, että kerrostuneet vuorilajit, jotka alkuaan ovat 
olleet vaakasuorassa asennossa, ovatkin joutuneet kalteviin, pystyihin, 
jopa nurinheitettyihinkin asentoihin, ja että niin purkautuneet kuin 
kerrostuneetkin vuorilajit ovat olleet niin hirmuisen puristuksen alai
sina, että niiden koko aines on ikäänkuin sisällisesti muuttunut tai se
koittunut toisiin vuorilajeihin synnyttäen siten erityisiä vuorilajeja, 
joita Suomessa on niin paljon. Sitä luonnonvoimaa, joka on tällaisia 
mullistuksia saanut aikaan, sanotaan »poimuttumiseksi». Sen arvellaan 
aiheutuneen maapallon sisustan jäähtymisestä ja sitä seuranneesta 
kutistumisesta. Suuret vuoristot, kuten Alpit ja Himalaja, ovat synty
neet poimuttumisesta. Suomessakin lienevät verraten myöhäisten suur
ten poimuttumisten kautta syntyneet he kerrostuneitakin vuorilajeja 
sisältävät vuorijonot, joiden jätteinä ovat nuo niin erikoiset ja silmään- 
pistävät liuskealueet. Etelä-Suomessa kulkee länsi-itäisessä suunnassa 
kaksi liuskevyöhykettä, jotka siis olisivat näiden muinaisten vuoris
tojen tynkiä; toinen on Kemiön-Perniön-Kiskon liuske- ja kalkkikivi- 
vyöhyke, toinen Pohjanlahdelta Saimaalle ulettuva liuskevyöhyke. 
Samanlaisen, vaikka toiseen suuntaan kulkevan muinaisen vuori- 
jonon paikkaa osoittaa Laatokan liuskevyöhyke.

Joskus kävi niin, ettei liikuntaan joutunut vuoripohja taipunut
kaan tai poimuttunut tasaisesti, vaan halkesi tai lohkesi, niin että toi
nen syrjä vaipui alas, niinkuin jään haljetessa tapahtuu. Tällaista mullis
tusta sanotaan »siirrokseksi» ja syrjää, jota myöten murros on tapah
tunut, »murrosviivaksi». On saattanut myöskin käydä niin, että tällai
nen siirros on tapahtunut renkaan muotoisesti, niin että kokonainen 
suurempi tai pienempi alue on vajonnut alas niinkuin irtonainen jää- 
lohkare, jättäen ympärillä olevat seudut alalleen. Sellainen tapahtuma 
on »vajous». Päinvastoinkin on saattanut käydä, s. o. ympärillä olevat 
seudut ovat vajonneet, mutta keskelle on jäänyt pienempi yksinäinen 
alue ikäänkuin saarena törröttämään; sillä tavoin syntyneitä saarelmia 
kutsutaan »jätevuoriksi» eli »horsteiksi».



Suomenlahti, Laatokka, Äänisjärvi ja Vienanmeri osoittavat vajo- 
usta, joka on erottanut Itä-Europan ja Fennoskandian vuoripohjat 
toisistaan ja nyt suurimmaksi osaksi on täyttynyt vedellä. Suomen suu
rimmat järvet ja joet sijaitsevat myöskin vuoripohjan vajouksissa. 
Suursaari taas on Suomenlahden keskelle jäänyt jätevuori.

IRTAIMET MAAKERROKSET

35. Maapohja ja päämaalajit. Suomen ikivanhan vuoripoh
jan peittävät sangen nuoret irtaimet maakerrokset. Tämä pehmeä 
maaverho eli maapohja on syntynyt rapautuneista vuorilajeista tai 
elollisista jätteistä. Suomen irtaimet maakerrokset ovat samanlaa
tuiset kuin muuallakin Fennoskandiassa ja ovat muodostuneet suurim
maksi osaksi ns. jääkaudella, vähemmäksi osaksi jääkauden jälkeen.

Jääkaudella syntyi ja levisi koko maamme yli karkea »moreni» eli 
»särmikäs sora» (»murtokivisora»), Useimmissa paikoin maatamme ei 
tämän morenipeitteen päälle ole muodostunut uudempia maakerroksia, 
lukuunottamatta elollisista jätteistä syntynyttä ohutta mullaspintaa. 
Moreni on senvuoksi vieläkin melkeinpä yksinvaltiaana maalajina kaik
kialla Suomen sisäosissa ja useilla rannikkoseuduillakin; sen lasketaan 
peittävän n. 4/» maamme pinta-alasta. Erityisiä moreninsukuisia maa
lajeja muodostavat veden huuhtelema ja hieroma »pyöreä sora» eli 
»vierinkivisora» ja hieta. Niistä jo jääkaudella rakentuivat kaikkialla 
maassamme tavattavat harjut ja kankaat eli nummet, jotka useimmiten 
liittyvät harjuihin. Merihiedasta on tuuli luonut lentohiekkakenttiä 
ja valleja, joita on varsinkin Karjalan kannaksen sekä' Pohjanlahden 
rannoilla.

Toisen päämaalajin muodostavat sorain päälle laskeutuneet savi- 
kerrokset, jotka ovat levinneet laajoille rannikkoalueille sekä luke
mattomille hajanaisille pikkualoille sisämaan vesistöjen varsille. Savet 
ovat syntyneet pääasiallisesti jääkauden jälkeisissä muinaismerissä ja 
vain vähäksi osaksi myöhempinä aikoina.

Varsinaisia maalajeja peittävät päällimmäisenä useimmiten hyvin 
ohuena maakamarana uusimmat elölliset maalajit (turve, multa).
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Irtainten maakerrosten paksuus vaihtelee muutamasta sentimet- 
ristä satoihin metreihin riippuen siitä tavasta, millä maakerrokset ovat 
muodostuneet. Toisin paikoin ei ole olemassa mitään maaperää, vaan 
näkyvillä on paljas vuoripohja; sellaisia kohtia ovat Suomen lukemat
tomat paljaat kalliot. Paksuimmat maakerrokset ovat rannikkojen 
deltamailla, missä jokien tuomat hiekat ja savet ovat täyttäneet meren- 
lahtia, sekä Karjalan kannaksella.

Irtaimet maakerrokset ovat maamme elollisen elämän, kasvilli
suuden ja viljelyksen sekä sen kautta kansan taloudellisen toiminnan 
tärkeimpiä perusteita

36. Rapautuminen on osa luonnon ikuista elämää, jota lakkaamatta 
jatkuu tänäkin päivänä kaikkialla maanpinnalla. Kaikki irtaimet maat 
ovat syntyneet rapautumisesta; rapautuneesta vuoripohjasta synty
nyt maaperä joutuu vuorostaan itse heti uuden rapautumisen alaiseksi. 
Rapautuminen on ensi kädessä riippuva ilmasto-oloista: lämpömää
rästä, jonka äärimmäisyydet ja äkilliset muutokset särkevät vuoripoh- 
jaa ja vuorilajeja; sateesta, joka tunkeutuu vuoripohjan rakoihin ja 
siellä jäätyessään halkaisee vuorta; maajäistä, jotka liikkuessaan rou
hivat vuoria soraksi, hienontavat niitä vuorijauhoksi ja kuljettavat 
kiviä ja soraa uskomattoman pitkiämatkoja. Suuri rapauttava ja kul
jettava voima on myöskin virtaavalla vedellä ja aalloilla. Luonnon ah
keraan rapauttamistyöhön ottavat osaa myöskin kasvit juurillaan, 
jotka tunkeutuvat vuortenkin rakoihin ja kasvullaan halkaisevat 
esteensä.

Tämän fysikalisen rapautumisen ohella tapahtuu kemiallinen 
rapauttaminen, jota ilma ja varsinkin vesi suorittavat kaikkialla. 
Vuorenrakoihin ja maahan vuotava vesi sisältää aina suuremman tai 
vähemmän määrän hiilihappoja ja suoloja, jotka liuottavat kovimpi- 
akin vuorilajeja. Liuenneet aineet saattavat yhtyä vedessä olevain 
aineiden kanssa uusiksi liuottaviksi aineiksi. Tavallisesti vaikuttavat 
fysikaliset ja kemialliset rapautumistavat yhdessä, mikä luonnollisesti 
suuresti lisää rapautumisen voimaa.

Rapautumisessa syntyy joukko erikokoisia osia, kuten vuoren 
lohkareita, kiviä, hiekkajyviä, savihiukkasia, ja eliöllisten aineiden 
jätteistä muodostuu erinäisiä mullaksia. Näistä osista ovat muodos
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tuneet yksinkertaiset fysikaliset päärrjaalajit: (i) kivimaat, joihin ovat 
luettavat meidän maamme ominaiset soramaat, (2) hietamaat, (3) savi
maat ja (4) eloperäiset eli mullasmaat, sekä kaikkien näiden moninaiset 
sekamuodot.

Valtaavasti suurin osa Suomen irtaimia maakerroksia on muodos
tunut jääkauden maajään rapauttamista vuorilajeista. Myöhemmin 
tapahtuneista rapautumisista ovat olleet tärkeimpiä muinaismerten 
sekä ilman kosteuden vaikutukset. Nykyinen Suomi kuuluu »humi- 
diseen» (kosteaan) maaperäalueeseen, missä runsaat sateet ja niistä 
johtunut suuri maankosteus ovat läpeensä huuhtoneet ja liuottaneet 
maan pintakerroksia ja siten tehneet ne karuiksi ja hedelmättömiksi 
sekä antaneet niille vaalenneen värin (»pcdsolmaat», uutemaat).

37. Jääkausi. Maapallon »uuden ajan» viimeisen ajanjakson, 
»kvartarikauden», alussa ilmestyi Pohjois-Europpaan suuri maajää, 
joka peitti Skandinavian, Suomen ja koko Europan pohjoispuolen. 
Meidän maamme oli silloin nykyisen Grönlannin tapainen. Jääalueen 
keskusta oli Kölin vuoristossa, josta jää liikkui eri tahoille. Tällä liik
kuvalla maajäällä oli suuri rouhiva, hankaava ja  kuljettava voima. 
Se kiskoi kalliojärkäleitä ja paasia mukanaan ja kuljetti Suomen kiviä 
kauas muihin maihin. Niinpä on Ahvenanmaan rapakiveä kulkeutunut 
Norjan etelärannalle, Hollantiin, Pohjois-Saksaan ja Länsi-Venäjälle 
(Smolenskiin) saakka ja Viipurin rapakiven kappaleita on tavattu 
Länsi-Venäjällä ja Moskovan puolella.

Maajään pohjaan takertuneet lohkareet ja kivet hankasivat ja 
naarmuttivat kalliopohjaa, jonka yli ne kulkivat. Siitä ovat merkkinä 
kaikkialla Suomen kallioissa löytyvät uurteet, jotka käyvät samaan 
suuntaan, mihin muinainen maajää liikkui. Samaa todistaa itse kalli
oitten muotokin, ne kun jäävirtaa vastassa olleelta sivultaan (»vasta- 
sivulta») ovat pyöristyneitä, mutta suojellulta sivuiltaan (»alussivulta») 
jyrkkiä ja rotkoisia.

38. Morenl eli särmikäs sora. Maatamme muinoin peittä
neiden jäiden mukana raahautuvat kivet rouhiintuivat hirmuisen jää- 
painon alla moreniksi, joka jään sulattua jäi paikalleen vuoripohjan 
päälle. Tämä on juuri sitä maalajia, joka vieläkin peittää suurimman
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osan maatamme, bitä sanotaan myöskin särmikkääksi soraksi, koska 
siinä on suurempia ja pienempiä särmikkäitä kiviä karkean soran tai 
hienon kivijauheen seassa. Kivet tässä sorassa ovat mitä monilaatui- 
simpia, näytteitä kaikista kallioista, joita jäätiköt matkansa varrella 
ovat nakertaneet. Syvemmällä särmikässora toisinaan on jääpainon tiuk
kaan sullomaa, kovaa pohjasärkkää, jota on vaikea saada rikki, mutta 
pinnalta se usein on löyhempää, multa- tai savipitoista maalajia. 
Maamme morenipeite on hyvin epätasainen. Se peittää tosin verraten
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tasapaksusti tasa van vuoriperän ja mataloita vuoriakin, mutta laaksoissa 
ia vuorten rinteillä se usein on kasaantunut paksuiksi kerroksiksi 
ja tämän tästäkin se muodostaa itsenäisiä kunnaita ja mäkiä. Rannikko
seuduillakin, missä savet vallitsevat, tämä sora esiintyy kaikkien ylä- 
vämpien maitten peitteenä ja muodostaa lukuisia itsenäisiä korokkeita.

39. Harjut ja kankaat. Maassamme löytyy hyvin yleisesti 
toistakin soralajia. jota sanotaan »pyöreäksi soraksi». Se on juoksevan 
veden puhtaaksi huuhtelemaa ja pienentämää morenisoraa, jossa on 
ainoastaan hyvin pyöristyneitä pikkukiviä ja karkeaa tai hienompaa 
hietaa. Tämä sora esiintyy vaihdellen puhtaan hiedan kanssa kankaina, 
nummina ja etenkin noina merkillisinä pitkinä ja kapeina harjuina, 
jotka ovat pohjoismaiden ja ensi sijassa Suomen luonnolle'niin tunnuk
sellisia. Tunnetuimmista harjuista mainittakoon Säkylän harju, Pyy
nikki, Kangasalan harjut ja Hattelmalan harju; pisimpiä harjujaksoja on 
se, joka ulettuu Joensuun tienoilta ohi Iisalmen Raahen lähelle saakka.

Harjuja arvellaan muinaisten jäätikköjokien luomiksi sillä tavoin, 
että sitä myöten kuin jäänreuna vetäytyi taaksepäin luoteeseen kerrostui 
peräytyvän jäävirran suuhun yhä pitenevä sora- ja hiekkajono. Senpä 
vuoksi harjut kulkevat säteettäisesti muinaisen maajään keskusseu
duilta jääalueen reunoja kohden ja liittyvät toisiinsa niinkuin haara- 
joet pääjokiin. Harjuja tavataan ainoastaan sellaisilla alueilla, missä 
jääkausi on vallinnut.

Muista harjujaksoista poikkeava on Salpausselkä, joka ulettuu 
Hangosta Lahteen (Lohjan selkä) ja sieltä kaarevasti Laatokan poh- 
joisspuolisille seuduille. Sisämaan puolella Salpausselkää, 15— 25 kmn 
etäisyydessä siitä, kulkee toinen yhdensuuntainen harjujakso, ns. Sisä- 
Salpausselkä (»Pieni Salpausselkä»), jonka toisen pään osia on tavattu 
Bromarvin kirkolla ja toisen Koitereella, Pielisen kaakkoispuolella. 
Näiden Salpausselkäin jatkoksia esiintyy kaukana lännessä (Keski- 
Ruotsissa ja Norjan etelärannikolla) ja idässä Itä-Karjalassa. Sa
mantapainen harjujakso on vielä Kankaanpäästä Hämeenkyröön 
ulottuva Hämeenkangas, jonka jatkoksi luullaan eräitä Jyväskylän 
ja Kuopion seudun harjuja!

Tällaisia harjumuodostumia sanotaan »poikkiharjuiksi», koska ne 
kulkevat poikittaisessa suunnassa ennenmainittuja hiekkaharjuja vas-
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taan, tai »päätemoreneiksi» eli »reunapenkereiksi», koska ne ilmeisesti 
ovat syntyneet maajään reunan edessä sillä kohdalla, missä maajää 
päättyi sulaan. Jään mukana kulkeutuneet kivet, sorat ja hiekat vai
puivat sulaan joutuessaan pohjaan ja jäivät leveämmäksi tai kapeam
maksi penkereeksi, joka nyt kulkee poikki‘ylempien ja alempien seu
tujen, joskus pitkin järvienkin pohjaa (Saimaa). Kun näitä harjujak
soja on useampia yhdensuuntaisesti ja eri seuduilla maata, edellyttää 
se, että maajään reuna on pitemmäksi ajaksi pysähtynyt niiden mer- 
kitsemille kohdille. Jääkaudella muodostuneita savikerroksia tutki
malla on tultu siihen päätelmään, että jäänreuna peräytyi Uudenmaan 
läänin poikki i  500 vuoden kuluessa ja että se tästä ajasta pysähtyi 225 
vuodeksi varsinaisen Salpausselän ja 183 vuodeksi Sisä-Salpausselän 
kohdalle.

40. Harjujen merkitys luonnossa ja talouselämässä. Maamme 
luonnonoloissa harjuilla 011 suuri merkitys pohjaveden säiliöinä ja vesis
töjen ja vesiperäisten seutujen salpoina, rajoina ja siltoina; jokaisella 
kartalla siitä näkyy esimerkkejä. Vähempi ei ole ollut näiden muodos- 
tumain taloushistoriällinen merkitys. Kuivat ja lämpöiset harjuseu- 
dut ovat\jo muinaisimmista ajoista saakka olleet suosittuja asuinpaik
koja. Metsästyksessä harjuilla oli suuri arvo, koska ne olivat hirvien 
ja muim suuren metsänriistan tärkeitä kulkuteitä. Monet kankaat ja 
nummet ovat historiallisia merkkipaikkoja: mikä on ollut vanha asutus- 
ja liikekeskus (monet »malmit» Suomenlahden rannikolla, Lohjan malmi 
ym.), mikä vanha sotaväen harjoituskenttä (Parolan ja Lappeenrannan 
leirit), mikä vanha taistelutanner (Helsingin malmi, Utin ja Lappeen
rannan kankaat). Nykyään sijoitetaan keuhkotautiparantolat mäntyjä 
kasvaville, suojaisille, yläville kangasseuduille.

Erittäin huomattava tehtävä on harjuilla vanhempina aikoina 
ollut liiketeinä. Ensimmäiset maantiet ovat kaikkialla niihin turvanneet; 
monet tiet ovat jo hyljätyt, mutta monet maantiet kulkevat vieläkin 
sellaisia maita. Melkoisen pitkät rataosat, kuten Hangon rata ja 
Lahden— Viipurin rata, kulkevat pitkin Salpausselkää. Missä tiet ja 
radat eivät kulje harjuja pitkin, sielläkin harjut palvelevat liikennettä 
antamalla oivallista ja yleisesti käytettyä tiesoraa. Moniin teollisiin 
tarkoituksiin harjujen ja kankaitten hieta tarjoo mitä hyödyllisimpiä 
raaka-aineita.
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41. Muinaismeri. Jääkauden loppuessa maamme pinta oli pal
jon alempana nykyistään, niin että sitä myöten kuin maajää suli, tulvi 
meri sijalle, kunnes se vihdoin peitti suurimman osan nykyistä Suomen 
mannerta. Melkein kaikkialla maassamme tavataan senvuoksi näkyviä 
jälkiä meren vaikutuksesta. Tästä merestä on nykyinen Suomenmaa 
vähitellen noussut karkoittaen merta yhä kauemmns rannoiltaan.

Aluksi olivat ainoastaan maamme pohjoisilla ja itäisillä äärillä 
olevat korkeat seudut sekä korkeimmat kukkulat muualla Suomessa 
näkösällä tuosta suuresta muinaismerestä. Jääkauden aikainen moreni 
on niissä paikoissa meren koskematonta. Alempina olevissa seuduissa 
sitävastoin meri on huuhdellut pinnalla olevasta morenisorasta hienom
man jauheen pois. Niille paikoille, missä meren ranta on ollut, on aal
lokko muodostanut silmäänpistäviä rantamuodostumia, mäkien ja 
harjujen rinteisiin on syöpynyt rantapenkereitä, aaltojen vierittämistä 
kivistä, sorasta ja hiedasta on syntynyt rantavalleja, jotka nyt seppe
leen tavoin ympäröivät korkeita vuorenlakia. Kuolajärvellä Lapissa 
on tavattu merisimpukkain kuoria rantavalleissa, jotka nyt ovat ioo—  
150 m merenpintaa korkeammalla. Se omituinen seikka, että meren 
muinainen ylin raja (rantaviiva) on eri seuduilla eri korkealla ja kulkee 
viistoonkin suuntaan, on johtunut maankuoren myöhemmästä epäta
saisesta kohoamisesta.

Tästä ns. »Yoldia» merestä, joka nähtävästi on ollut yhteydessä 
Jäämeren kanssa, rupesi manner vähitellen kohoamaan. Kohoaminen 
ei kuitenkaan ollut yhtämittaista: kahdesti se keskeytyi pitemmäksi 
ajaksi ainakin eteläisessä Fennoskandiassa. Silloin maa uudelleen jon
kin verran aleni ja meri tulvi, näillä kerroilla kuitenkin peittäen vain 
maan rannikkoseudut (suolaton »Ancylus» järvi ja nykyistä Itämerta 
suolaisempi »Litorina» meri). Nämäkin tulvameret ovat jättäneet 
jälkeensä monenlaisia muistoja. Sitten rupesi maa jälleen jatkamaan 
kohoamistansa ja tätä kohoamista kestää vielä tänäkin päivänä.

42. Savet. Maan ollessa meren peitossa muodostuivat meren 
pohjalle ne savikerrokset, joita nyt tavataan täällä, etupäässä rannikko
alueilla, mutta myöskin sisämaan alavilla seuduilla. Savi ja hieta muo
dostuvat juoksevain virtain kuljettamista maa-aineista, joista ras
kaampi osa laskeutuu hiedaksi matalaan veteen, jokien pohjalle, ran-
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noille ja suihin, mutta kevyempi osa jatkaa veden mukana matkaansa 
kauemmaksi, missä vihdoin vaipuu saveksi syvempien vesien pohjaan. 
Meidän muinaismeriimme kulkeutuneet savet laskeutuivat silloin 
syvänteisiin, siis nykyisille rannikkoseuduillemme ja suurten sisä
vesiemme laaksoihin.

Suuri osa mainittuja savikerroksia on ns. »kerrossavea», jossa 
on vuoroin hiedan- vuoroin 
savenpitoisia eri vahvuisia 
kerroksia. Se on meidän 
vanhinta savilaatuamme, ja 
se on syntynyt jo maajäässä 
juosseitten sulain jokien kul
jettamasta ja maajään edus
talla olevaan Yoldiamereen 
laskeutuneesta lietteestä.
Kuten sen nimi ilmoittaa, 
on se kerrallista, mikä joh
tuu siitä, että nuo jäiset 
joet ovat eri vuodenaikoina 
sisältäneet erilaisia määriä 
savea ja hietaa. Koska tämä 
savi on aikaisimmin laskeu
tunutta, tavataan sitä nuo- 
rempain savien alla, milloin 
se niiden seurassa esiintyy; 
rannikkoseutujen korkeam
milla takamailla tavataan 
sitä yksinäänkin näkösällä.

Meriaikain myöhempinä 
jaksoina, kun jo suuret manneralueet olivat nousseet meren hel
masta, alkoivat varsinaiset virrat kuljettaa yhä suurempia savimääriä 
mereen. Tämä savi, »peltosavi», ei ole kerrallista, vaan tasamukaista. 
Siinä erotetaan kuitenkin kaksi suurempaa ikäkerrosta, »alempi» ja 
»ylempi» peltosavi, jotka vastaavat niitä kahta merentulvaa, joiden 
vesiin ne laskeutuivat; sen mukaan sanotaan alempaa eli vanhempaa 
peltosavea myöskin ancylus-saveksi ja ylempää eli nuorempaa pelto-

Suomen hieta- ja savialueet.
(J. J. Sederholmin mukaan.) 

Viivoitus osoittaa savea, pilkutus hietaa. Kart
taa tehdessä ei ole otettu huomioon saven ja 
hiedan alla olevaa vuoripohjaa eikä päällä ole

vaa kasvipeitettä
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savea litorina-saveksi. Viimemainittua savea, joka sisältää runsaasti 
elimellisiä aineita, ovat Uudenmaan ja Pohjanmaan laajat savita
sangot. Uudenmaan savi on nuorteata ja harmaanväristä, Pohjan
maan savi taas on märkänä tummaa ja sisältää joskus suuria määriä 
kalkinpitoisia simpukankuoria, jotka lisäävät sen hedelmällisyyttä.

43. Hiedat. Kuten jo mainittiin, hiekkamuodostumat ovat syn
tyneet lähemmäksi rantoja silloin kuin savimuodostumat syntyivät 
syvempiin vesiin. Hietain muodostuminen alkoi jo jääkaudella, jolloin 
niitä levisi vierinkiviharjujen ja poikkiharjujen juurille. Sittemmin 
ottivat varsinaiset virrat hiekkain valmistamisen erikoistyökseen ja 
mättäviä hiekkakerroksia kokoontui virtain suulle, mistä meri ja 
virtain omat tulvat niitä levittivät laajemmille alueille. Meren yhä 
taantuessa ja jokisuiston pidentyessä etenivät hiekka-alueetkin rannan 
mukana. Erittäin huomattavia hiekka-alueita tavataan Pohjanlah
den rannikolla. Missä meren aallokko on tavannut vanhoja hiekka- 
kerroksia, se on niitä uudelleen huuhtonut ja pengertänyt. Irrallista 
hiekkaa ovat tuulet nykyisten ja muinaisten merien rannoilla kasanneet 
lentohiekkavalleiksi ja -kentiksi. Laajoja sellaisia tavataan esim. Laa
tokan rannoilla ja Suomenlahden itärannalla, Raahen seuduilla ja sisä
maassakin, esim. Oulujoen eteläpuolella ja Hämeenkankaalla.

Hietain taloudelliseen merkitykseen on jo edellä viitattu (s. 43). 
Tässä huomautettakoon lisäksi hiekan käytöstä raaka-aineeksi tiilin 
ja muurilaastin valmistuksessa sekä täyteaineeksi rakennustöissä. 
Uudenaikaisissa betonkitöissä ja muissa maateollisuustarkoituksissa 
on hieta tullut yhä tärkeämmäksi raaka- ja apuaineeksi.

44. Uusimmat maanmuodostumat. Luonnon suuret ikivoimat 
jatkavat maamme muodostamista vielä tänäkin päivänä. Pakkanen, 
jää ja vesi lohkovat ja pirstovat lakkaamatta vuoriamme ja kokoa
vat yhä uusia sorakerroksia kallioitten juurille, virrat ja järvien ja 
meren aallot uurtavat maata saaden aikaan maanvieremiä ja rouhen- 
tavat ja hienontavat rannoilla olevia kiviä ja maata. Ja niinkuin mui- 
nomkin niin nytkin vielä kuljettavat purot, joet ja virrat irtaimia 
maa-aineita eteenpäin, täyttäen hiekalla ja savella matkallaan tapaa
miansa järviä ja kantaen yhä uusia maa-aineita suistoihinsa ja meriin.
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Veden alla muodostuu siten lakkaamatta uusia maakerroksia, jotka 
vähitellen maatumina ja vesijättöinä nousevat näkyville..

Erittäin huomattavat ovat ne maatumiset, joita tavataan ranni
koilla, rautajokien suissa. Kun nämä rantajoet kulkevat paksujen 
irtainten maakerrosten (rannikkojen savialueitten) halki, kasvattavat 
ne nopeasti vesijättöjä laskupaikoillensa. Mainitsemme tässä Salon- 
lahden ja Mynämäen aukon suuret vesijätöt Varsinais-Suomessa.

Suomen yhä vielä jatkuva maannouseminen jouduttaa maatumista 
ja vesijättöjen muodostumista. Maannousu on suurin Merenkurkun seu
dulla, missä se tekee noin o,5— i m vuosisadassa. Senvuoksi on vesi- 
jättöjen muodostuminen Pohjanlahden rannikoilla suuri. Moni ranta- 
kaupunki on siellä menettänyt alkuperäisen satamansa, ja kaupunkeja 
on täytynyt siirtää uusille paikoille pakenevan rannan perässä. Suo
menlahden perukoissa sitävastoin ei maannousu tunnu.

Uusimpiin maanmuodostumiin kuuluvat myöskin elollisen luon
non, kasvikunnan ja eläinten muodostamat maakerrokset. Niitä ovat 
humusmaa eli ruokamulta ja veden myötävaikutuksella syntyneet 
suomuodostumat, jotka täyttävät niin suuria aloja maastamme.

Vihdoin on otettava huomioon myöskin ihmiskäden vaikutus, 
joka vuosisatain kuluessa on muokannut viljelysmaita ja toimillaan 
ehkäissyt tai edistänyt kuluttavain luonnonvoimain työtä.

45. Geologiset tutkimukset. Jo 1700-luvulta alkaen toimi
tettiin Suomessa tilapäisiä geologisia tutkimuksia ja kartoituksia, 
mutta pysyvä laitos maan geologista tutkimusta varten perustettiin 
vasta 1885 Geologisen toimiston nimellä. V. 1918 laitos on järjestetty 
uudelleen ja laajennettu. Sen tieteellisestä johdosta huolehtii Geolo
ginen komisio. Laitoksen päätyönä on näihin saakka ollut Suonien 
geologisen kartan valmistaminen, josta on julaistu erikseen vuorilaji- 
ja erikseen maalajikartat - Rauman leveysasteelle saakka mittakaa
vassa r : 200 000 ja siitä pohjoiseen 1 : 400 000. Kun tämä suuren- 
suuntainen karttalaitos jo alkaa olla valmis, on geologinen komisio 
viime aikoina ruvennut kääntämään työskentelyään käytännölliseen 
suuntaan, varsinkin malmien etsintään. Muun toimensa ohella laitos 
on julaissut laajan yleistajuisen sarjan »Geoteknillisiä tiedonantoja» 
ja joukon suurempia tieteellisiä tutkimuksia.
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P1NTASUHTEET

46. Yleiset plntasuhteet. Suuressa kokonaisuudessaan maamme 
on sangen matala. Koko Suomen keskimääräinen korkeus merenpin
nan yli tekee vain n. 150 m, joten maatamme on pidettävä alankona. 
Suurissa piirteissään maamme on myöskin sangen tasainen. Mereltä 
Suomea lähestyvälle matkustajalle saaret ja rannikot verraten likel- 
täkin näyttävät aivan tasaisilta nauhoilta. Korkealta sisämaan näkö- 
paikalta katsottuna näyttää ympäristö niinikään tasaiselta. Maan 
eri osain ja seutujen korkeuserotukset ovat käytännössä melkein huo
maamattomat. Tämä maamme yleinen mataluus ja tasaisuus riippuu 
kuten jo tiedämme etupäässä vuoripohjan muodostumistavasta (s.36).

Tällä yleisellä mataluudella ja tasaisuudella on edullinen vaikutus 
maamme ilmastoon ja liikenteellisyyteen. Toiselta puolen eivät kor- 
keuserotuksetkaan, niin vähäiset kuin ovatkin, ole ilman vaikutustaan 
luonnonoloihin. Ylempänä sijaitsevat maat ovat säännöllisesti more- 
nien peittämiä ja niiden kasvillisuus heikompi ja toispuolisempi kuin 
alempain maiden, jonne savet juoksevain vesien mukana ovat kokoon
tuneet. Maan eri osain pintaerotukset ovat varsinaisena syynä vesis
töjen koskisuuteen. Kotkeimmat seudut muodostavat »vedenjaka
jiksi» kutsuttuja luonnollisia aluerajoja.

47. Paikalliset pintamuodot. Maamme pintamuotoihin nähden 
on tehtävä tarkka ero yleisten ja paikallisten pintasuhteitten välillä. 
Suurissa piirteissään maamme on sangen matala ja tasainen, yksityis
kohdissaan sitävastoin äärettömän epätasainen, »pikkuvuorisen maan 
perikuva». Suuri osa tätä epätasaisuutta johtuu .itse vuoripohjasta, 
joka on sangen epätasainen ja täynnä kukkuloita ja kuoppia sekä lisäk
si halkeamia ja rakoja, joista useimmat rotkot, syvänteet ja laaksot 
ovat syntyneet. Tällaisia halkeamia osoittavat selvimmin lukematto
mat jyrkät kallioseinät, jotka usein jatkuvat suorassa linjassa pitkiä 
matkoja, ja näitten seinämäin vieressä olevat kapeat, mutta syvät 
vuorijärvet (Koveronjärvi Ruovedellä, sUutin syvyys 38 m, Torisevat 
Virroilla).

Useimmat joet ja vesistöt seuraavat tällaisia alkuperäisiä murros- 
viivoja. Missä voimakas virta on kauan vaikuttanut vuoripohjaan,
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siihen syntyy poikkileikkaukseltaan V:n muotoinen laakso (Inarinjoki 
Lapissa). Yleensä on kuitenkin veden vaikutus Suomen vuoripohjaan 
ollut vähäinen; se ei ole jaksanut sahata poikki tiellään olevia vuori- 
kynnyksiä, vaan juoksee niiden yli matalina, kuohuvina koskina. Pal
jon enemmän ovat laaksojen muotoon vaikuttaneet jääkauden jäät; 
lukemattomista vuoripohjan halkeamista ne ovat raivanneet tunnuk
sellisia, poikkileikkaukseltaan U:n muotoisia, pohjastaan perin epäta
saisia laaksoja.

Jääkausi on toisellakin tavalla suuresti vaikuttanut paikallisiin 
korkeus- ja maisemasuhteisiin, sillä jääkauden jättämät morenitöyryt, 
-mäet ja -kukkulat kilpailevat kallioitten ja vuorten kanssa epätasai
suuksien luomisessa. Useilla mon nin vallitsemilla seuduilla esiintyy 
moreniselänteitä, jotka ovat milloin lyhempiä (»drumlinejä») milloin 
pitempiä (»moreniselänteet», Karjalan »vaarat»). Maisemain epätasai
suuden aikaansaamisessa ja somistamisessa on harjuilla erityinen 
merkitys.

Toiselta puolen on taas käynyt niin, että morenit, hiekat ja savet 
ovat täyttäneet monta vuoripohjassa ja jääkauden omissa kerroksissa 
olevaa syvennystä. Näihin irtaimiin maakerroksiin on sitten juoksevan 
veden ollut helppo uurtaa syvät uomansa ja kuilunsa (Kokemäenjoen 
alajuoksu, Oulujoki ym.).

48. Korkeussuhteiden ja pintamuotojen vaikutus asutukseen 
ja viljelykseen. Suomen omituisista pintamuodoista johtuu, että 
täällä on vaikea havaita luonnon suuria, yhdistäviä piirteitä. Ainoattaan 
meren ulapoilla, suurimpien järvien laajimmilla selillä, Etelä-Pohjan
maan lakeuksilla ja suurimmilla soilla luonto välittömästi näyttää 
suurpiirteisyyttään; muualla täytyy kavuta erityisille näköalavuorille 
avarampia näköaloja nähdäkseen.

Sen sijaan tavallinen suomalainen kuivan maan seutu on loppu
mattoman täynnä vaihtelevia paikallisia pikkupiirteitä, kukkuloita, 
mäkiä, kallioita, noroja, luomia, mutkaisia laaksoväyliä; jos seudun 
vielä peittää metsä, labyrintti on täydellinen.

Nämä maan pintamuodot ovat epäilemättä olleet sopivana alus
tana yksinäisasutuksen ja pien viljelyksen kehittymiselle maassamme. 
Suurille yhtenäisille asutuksille ja viljelyksille on ollut harvoissa päi-

Suomen talousm aantieto — I
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koin tilaa. Sen sijaan on kaikkialla ollut tarjolla suojaisia kohtia pie 
nille asumuksille, päivärinteitä niiden peltotilkuille ja purovarsia nii
den niittykappaleille. Vesistöseuduilla on talot tavallisesti perustettu 
lähelle rantaa. Karjalais-savolaisen heimon asutusalueilla ovat asu
tukset ja viljelykset usein korkeilla mäillä ja vaaroilla todennäköisesti 
hallan uhkan vuoksi. Jatkuvalle uutisasutukselle on maassamme vielä 
tarjolla loppumaton varasto pieniä viihdykkäitä kotipaikkoja, missä 
muutaman hehtaarin alalla saattaa pienoiskoossa esiintyä Suomen 
luonnon koko vaihtelevaisuus.

Suurissa yleispiirteissään asutus kumminkin on keskittynyt ala- 
vampiin savirikkaisiin ja helppokulkuisiin seutuihin, etupäässä ranni
kon lahdenperukoihin ja jokivarsille Sekä sisämaan laaksoväyliin ja 
suurten järvien rannoille. Someroisia, suoperäisiä, vaikeakulkuisia 
ylänköseutuja asutus ja viljelys ovat aina karttaneet. Vedenjakajat 
eivät ole ainoastaan maan luonnollisten osain reuna- ja rajaseutuja, 
vaan Suomen asutuksessa ja taloushistoriassakin ne ovat vaikuttaneet 
erottavain, pysäyttäväin, kuolettavain aitain ja seinäin tavoin.

49. Kantamaa. Jo vesistöjen juoksu osoittaa, että Suomen
maa kohoo rannikoiltaan loivasti pohjoista ja itää kohden. Maamme 
alavimmat seudut ovat Pohjanlahden ja Suomenlahden rannoilla, 
ylävimmät seudut taas äärimmäisessä pohjoisessa. Kun eroavaisuudet 
maan eri osain välillä korkeussuhteisiin nähden ovat vähäiset, ei yksin 
niiden perusteella käy jakaminen maatamme luonnollisiin alueisiin. 
Jos kuitenkin samalla kiinnitetään huomiota erinäisiin muihinkin luon
nonoloihin, voidaan maamme sopivasti jakaa kolmeen suureen erikor- 
kuiseen luonnonalueeseen, joilla kullakin on joukko erikoisia tunnuksia: 
Maanselkään eli Kantamaahan, Keskusylänköön ja Rantamaahan 
sekä siihen liittyvään Saaristoon.

Maanseläksi eli Kantamaaksi kutsumme maamme pohjoisella ja 
itäisellä äärellä olevia korkeimpia seutuja, jotka leveänä vyöhykkeenä 
kulkevat suunnilleen keskeltä halkaisten kynnysmaan, mikä yhdistää 
Skandinavian tunturiseudut Itä-Europan tasankoon. Molemmin puo- 
in tätä meidän maamme selkämystä kaltautuu maa lähimeriin päin, 
joihin kantamaasta syntyvät joet ja vesistöt laskevat.
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Kantamaa haaraantuu Kölin vuoristosta, kulkee sitten itäänpäin 
poikki Suomen Lapin ja kääntyy vihdoin yhä aleten kaakkoiseen 
päin Suomen valtiollisen itärajan suuntaan, ollen ensin suurimmaksi 
osaksi Suomen rajan si
säpuolella, mutta sitten 
suurimmaksi osaksi sen ra
jan ulkopuolella. Kanta
maan korkein seutu on 
Enontekiön Lappi maam
me luoteisimmassa kul- 
massaj joka käsivarren ta
voin pistäytyy Ruotsin ja 
Norjan väliin. Enontekiön 
Lapin perimmäinen osa on 
päälle 500 m meren pintaa 
korkeammalla. Siellä on 
Suomen alueen luoteisim
massa nenässä maamme 
korkein vuori, lumilakki- 
nen Halditshokon tunturi, 
joka on 1 353 m (= x1/s 
km) korkea. Enontekiön 
Lapista itäänpäin Inarin- 
jarvelle ja Suomen itära
jalle ulettuva seutu on 
noin 300'— 500 m korkea.
Kantamaan muut seudut 
ovat noin 200— 300 m kor
keat. Monen monet yksi
näiset . vaarat ja tunturit 
nousevat kuitenkin mel-

Suomenmaan korkeussuhteet.
(J. J. Sederholmin mukaan.) 

Kantamaa merkitty mustalla, keskusylänkö 
vaakasuoralla ja ristiviivoituksella, rantamaa 

jätetty valkoiseksi.

koista ylemmäksi näitä keskimääräisiä korkeuksia.
Kantamaahan kuuluvista alueista on erityisemmin mainittava 

Inarinjärven ja vedenjakajan eteläpuolella oleva seutu, joka on Suo
men Lapin pääosana. Se on suurin piirtein tasainen ylänkö, jonka 
pääosa on yli 200 m korkea. Tasaisemmista osista, joita suunnat



tomat metsät nevain kanssa vaihdellen peittävät, nousee siellä täällä 
yksinäisiä vuoria, kuten Pyhätunturi, jonka 526 m korkealta laelta 
silmä kantaa Venäjän rajalle, Saariselkään saakka, ja Sallatunturi 
(n. 645 m). Alueen etelämmässä osassa ovat tunnettuja vuoria alisen 
Tornionjoen ^itäpuolella oleva Aavasaksa (n. 222 m) ja Rovaniemen 
lähellä oleva Ounasvaara (n.216 m), joka keskiyön auringon näkö- 
paikkana on ruvennut syrjäyttämään Aavasaksan.

Sallatunturin eteläpuolella leviää »Suomen vuorisin ja epätasai
sin seutukunta», Kuusamon pitäjä. Siellä kohoaa kapean ja pitkän 
Paanajärven eteläpuolella Nuorunen (n. 585 m), jonka laelta näkyy 
suuri osa tätä Suomen alppimaata, ja  hiukan etelämpänä Iivaara 
(n. 459 m), jonka juurelta Iijoki saa alkunsa. Myöskin Oulujärven 
koillis- ja itäpuoliset seudut kuuluvat maamme epätasaisimpiin; näkö
alastaan tunnettu Vuokatti (n. 351 m) on Sotkamossa.

»Vaaroiksi» kutsutaan Suomen Lapissa matalampia metsäisiä vuo
ria, jotavastoin »tuntureiksi» sanotaan korkeimpia vuoria, joiden laet 
ovat paljaita ja kasvuttomia ja suurten raunioitten tapaisia, koska 
pakkanen on louhinut vuoren pinnan aivan rikki. Tunturien nimissä 
tavataan usein lappalainen liitesana »tunturi» tai »oaivi».

Kantamaassa on suurten metsäin ja soitten valta-alue Suomessa. 
Se on kappale alkuperäisintä Suomea, kasken- ja tervanpolton, karhun
metsästyksen ja kalevalaisen kansanrunouden viimeinen tyyssija tasa
valtamme alueella.

50. Keskusylänkö. Pohjanlahden, Laatokan ja Suomenlahden 
välillä leviää Suomenmaan pääosa, »Suomen niemi». Tämän laajan 
maa-alueen keskustana on keskimäärin n. 100 mn korkuinen ylänkö- 
alue, Keskusylänkö, jota tavattoman järvirikkautensa vuoksi myöskin 
kutsutaan Järviylängöksi. Keskusylängön luoteisena ja pohjoisena 
rajana on »Suomenseläksi» kutsuttu vedenjakaja, koillisessa Pie'inen 
ynnä sitä jatkava laakso erottavat Keskusylängön Kantamaasta, 
kaakossa ja etelässä on Keskusylängöllä selvänä rajana Salpausselkä, 
lounaassa ja lännessä ovat vedenjakajat rajoina.

Keskusylängön useimmat seudut, etenkin Keski-Häme ja Keski- 
Suomi, ovat sangen epätasaisia. Kaikkialla esiintyy vuoriselänteitä 
tai yksinäisiä vuoria, joista monet ovat huomattavan korkeita; mai
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nittakoon Kolivaara (n. 336 m) Pielisen rannalla, Pisanmäki (n. 270 m) 
Kuopion ja Nurmeksen välillä, Puijo (234 m) Kuopion vieressä, Laaja- 
vuori (228 m) Jyväskylän lähellä, Tiirismäki eli Tiirismaa (223 m; 
Lahden länsipuolella sekä Lauhanvuori (n. 223 m) Keskusylängön 
länsiäärellä.

Keskusylängössä on havaittavana eri osia, jotka joissakuissa 
suhteissa eroavat toisistaan. Ylängön pääosassa on huomattava 
(1) matalampi, mutta kangas- jaharjurikas länsipuolina (2) suurivuo- 
risempi ja muutenkin suuripiirteisempi itäpuoli. Suuressa osassa Savoa 
ja Pohjois-Karjalaa morenikukkulat ja -selänteet antavat seuduille 
aivan ominaisen luonteen. »Niillä seuduin, missä nämä muodostumat 
ovat yleisiä, ne tekevät maisemat erikoisen selvästi juovaisiksi. Kaikki 
selänteet ja laaksopainanteet niiden välillä sekä niemet ja lahdet jär
vissä ulottuvat suurimmaksi osaksi samassa suunnassa, mikä on mui
naisen maajään liikuntasuunnan mukainen. Suomessa on tähän tyyp
piin kuuluvia maisemia eniten luonteenomaisina Mikkelin ja Kuopion 
läänissä sekä Viipurin läänin pohjoisimmissa osissa. —  Muutamissa ta
pauksissa näyttää niiden esiintyminen olevan yhteydessä vuoriperän 
pintamuotojen kanssa. Niinpä on keskeisellä granittialueella Etelä-Suo
messa pääasiallisesti kukkulaisia pintamuotoja, mutta heti, kun tul
laan sille gneissigranittialueelle, mikä alkaa Keiteleen ja Pielaveden 
tienoilta, nähdään pitkulaisia, gneissiselänteiden suuntaisia drumlinejä. 
Saimaan seuduilla tämä juovainen alue ulettuu kaakkoon päin aivan 
Savonlinnan pohjoispuolitse, Enonkosken, Sulkavan, Anttolan ja 
Hartolan pitäjien välille vedettyyn viivaan saakka.» (J. J. Sederholm.)

Erityisen alueensa Keskusylängön lounaisosassa muodostaa 
(3) »Tammelan ylänkö» (»Tammelan metsäseutu»), verraten karu ja har
vaanasuttu seutu, jota usealta puolen ympäröivät tasaiset, viljavat 
laakso väylät.

Maamme karuimpiin ja autioimpiin seutuihin kuuluu se ylä* 
vämpäin maiden jakso, joka haarautuu Kantamaasta melkein suo- 
rakulmaisesti ja on vanhastaan tunnettu (4) »Suomenselän» (myös 
»Maanselän») nimellä. Sitä pitkin kulkee Pohjanmaan jokien ja sisä
maan järvistöjen vedenjakaja. Se on Keskusylängön erityinen kanta
maa, josta maa vähitellen kaltautuu lounaaseen, etelään ja kaakkoon 
päin. Sen poikki kulkee ainoastaan kaksi rautatietä, ja muuta liikennettä
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sen ylitse välittävät ainoastaan harvat maantiet ja telefonijohdöt. 
Suomenselkä on aina ollut »kuollut vyöhyke», joka erottaessaan Pohjan
maan Suomen muista maakunnista on vierottanut maamme asutus
alueet toisistaan ja kaikissa muissakin suhteissa muodostunut suurim
maksi taloudelliseksi esteeksi ja eristäjäksi maamme sisäosissa.

51. Rantamaa. Keskusylängön reunustan ja meren rannan vä
lillä leviää milloin kapeampana milloin leveämpänä vyöhykkeenä ranta
maa. Se on matalampaa ja yleensä myöskin tasaisempaa ja lake- 
ampaa seutua kuin maamme sisäosat, joihin se huomaamatta yle
nee ja yhtyy. Rantamaalle karttuneet hieta- ja varsinkin savi- 
kerrokset ovat täyttäneet vuoripohjan jamortnien epätasaisuuksia. 
Monin paikoin, kuten Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, näyt
tävät rannikkomaisemat ikäänkuin jähmettyneeltä mereltä, josta mäet 
ja kalliot nieminä ja saarina kohoavat. Tavallisimmin leviävät savi- 
tasangot rannikkoj okien laaksoissa. Missä vuoripohja lisäksi on ollut 
verraten tasaista, siellä on syntynyt laajoja tasankoja. Sellainen on 
Etelä-Pohjanmaan tasanko. Suomen tasaisimpia seutuja on myöskin 
se lakea saviseutu, joka jatkuu Huittisista itään ia kaakkoiseen Some
rolle. Rantamaasta ulettuvat alavat seudut lahtien ja salmien tapai- 
sesti paikoin kauaksikin sisämaahan.1

Kun Rantamaa ulettuu Pohjanlahden periltä Suomenlahden ja 
Laatokan perille saakka, kuuluu siihen melkoisen erilaisia seutuja, 
(i) Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan rantamaa on tunnettava tasaisista 
jokilaaksoistaan ja niitä erottavista epätasaisemmista, mutta hyvin, 
matalista selkämaista, »jotka, niinkuin kylkiluut ruumiissa, käyvät 
Maanselästä merenrantaan.» (2) Etelä-Pohjanmaan lakeus on maamme 
suurin tasanko. Sen jokivarsia erottavat soramaat ja vuoripaadet 
ovat vielä matalammat kuin keskisellä Pohjanmaalla. Lakeudesta 
kohoo kuitenkin muutamia yksinäisiä vuoria, kuten Simsiönvuori 
(n. 130 m) Lapualla. Merimiesten maamerkkinä ovat maineessa Kari- 
joen vuoret, joiden korkeinta kukkulaa sanotaan Pyhävuoreksi (n.120 mj.
(3) Pohjanmaalta eteläänpäin alkaa Lounais-Suomen rantamaa. Sen 
ensimmäisenä osana on Luoteis-Satakunnan vuori- ja järvimaa, jota 
oikeittain lienee pidettävä Keskusylängön läntisenä haarauksena.
(4) Kokemäenjoen laaksolakeudet erottavat mainitun vuori- ja järvi-
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maan pikkuvuörisesta Rauman-Uudenkaupungin rapakivialueesta, jota 
seuraa (5) lukuisista jokilaaksoistaan ja tiheistä, osittain korkeistakin 
kallioistaan tunnettava Varsinais-Suomi. (6) Läntisellä Uudellamaalla 
katkaisee Rantamaan Lohjan seutu, jota epätasaisuutensa ja järvi- 
rikkautensa johdosta lienee samoinkuin Luoteis-Satakuntaa katsottava 
Keskusylängön haaraukseksi. (7) Salpausselän (Lohjan selän) itäpuo
lella leviää jälleen tasaisempia, jokien ja vartain uurtelemia ranta
maita. Yksinäiset kalliot ja mäet, joita keskisellä Uudellamaalla löytyy 
harvemmassa tai tiheämmässä, tulevat (8) Viipurin rapakivialueella 
yhä yleisemmiksi. Viipurista itään on jälleen tasaisempia maita, var
sinkin Karjalan kannaksen pohjoisosassa, kunnes (9) Laatokan poh
joisrannalla taas alkavat sangen vuoriset seudut. Laatokan koillis
kulmassa vuoret nousevat 100— 150 m:n korkeudelle (Pötsönvaara 
Kirjavalahden rannalla n. 190 m). Kaakkoisessa päin maakunta tulee 
vähitellen lakeammaksi ja Salmissa Venäjän rajalla se on jo 
lähimmittäin tasankoluontoa. (J. J. Sederholm.)

Rantamaa on maamme arvokkain osa; siellä ovat Suomen laa
jimmat savikot ja vankimmat maanviljelysseudut, siellä asuu suurin 
osa maan väestöä ja siellä sijaitsevat useimmat ja merkittävimmät 
kaupungit

52. Rannikot. Maamme pitkäin rannikkojen ja saaristojen luonne 
riippuu vastaa vain .mantereen osain luonteesta. Luontaisesti jakautu
vat rannikkoalueetkin siten useihin toisistaan selvästi eroaviin jaksoi
hin. (x) Lakean ja tasapohjaisen Pohjanmaan rannikkokin on verraten 
matala ja tasainen, ilman mainittavia. lahtia ja niemiä. Rannikon 
edustalla on ainoastaan harvoja, matalia saaria, joista Merenkurkun 
saaristo on huomattavin. (2) Lounainen rannikko sitävastoin on hyvin 
rikkonainen, täynnä kallioisia niemiä ja pitkiä, usein vuonomaisia 
lahtia; edustalla leviää tuhansia saaria ja kareja käsittävä Varsinais- 
Suomen saaristo. Tämän saariston jatkona on Ahvenanmaan saaristo. 
(3) Suomen eteläisestä rannikosta pistävät Suomenlahteen pitkät 
Hankoniemen ja Porkkalan niemet, ja merestä tunkeutuu m aahan  pit
kiä lahtiakin, kuten Pohjan- ja Viipurinlahti, mutta tätä rannikkoa 
reunustava saaristo ei ole niin tiheä kuin Varsinais-Suomen saaristo.



Keskellä Suomenlahtea olevista yksinäisistä ulkosaarista on Suur- 
saari huomattavin.

Rannikot ovat lakkaamattomassa muuttumistilassa maatumisten 
ja maannousun vuoksi (44).

SISÄVEDET

53. Pohjavesi. Maahan tulleesta sade- ja sulamisvedestä osa 
haihtuu, osa juoksee avonaisena pintavetenä pitkin maata ja 
osa —  tavallisesti vain pienempi osa —  vuotaa jnaan sisään 
pohjavedeksi. »Maassa tavattava vesi on ihmiselle paljon täi 
keämpää ja tarpeellisempaa kuin näkyvä pintavesi. Sillä ilman järviä 
ja jokia voidaan tulla toimeen, mutta ei ilman maaperän kosteutta 
ja kaivojen vettä.»

Kun asutuksen tihentyessä ia kulttuurin kohotessa erityiset vesi
johtolaitokset tulevat tarpeellisiksi, saavat paikallisetkin pohjavesi- 
kysymykset suuren yleisen merkityksen.

Pohjaveden määrät ja liikkeet vaihtelevat eri seutujen pintamuo- 
tojen, maalajien, kasvipeitteen ym. maantieteellisten olojen mukaan. 
Vuoripohjan epätasaisuuden ja maanlaatujen vaihtelevaisuuden vuoksi 
luonnolliset pohiavesisäiliöt Suomessa ovat yleensä varsin ahtaat 
ja pohjaveden liikkeet hyvin säännöttömät ja mutkalliset.

Suomen kiinteä vuoriperä ei vettä läpäise, mutta sen halkeamiin 
tunkeutuu vettä, joka näitä rakoja ja »suonia» myöten saattaa liikkua 
tavattoman pitkiäkin matkoja; pienillä merensaarillakin on voitu 
poratuista kali iokai vois ta saada suolatonta vettä, joka on sinne kul
keutunut mantereelta maanalaisia kalliohalkeamia myöten. Yleensä 
ei kalliokaivoista kuitenkaan saada suurempia vesimääriä.

Tavalliset morenikerroksetkaan eivät sisällä suurempia pohjavesi- 
määriä, vaikka niiden vesi kyllä riittää vähäisempiin tarpeisiin. Savet 
eivät yleensä läpäise vettä eikä niissä tavata mainittavia vesimääriä; 
ainoastaan morenisoralle tai vuoriperälle kerrostuneet hietaperäiset 
jääkauden savet sisältävät tavallisesti vettä, jota niihin valuu ympä



ristöistä. Tunnettua on, että metsäkasvillisuus juurillaan estää sade
veden nopeaa poisvirtaamista ja helpottaa sen painumista maahan.

Muista maanlaaduista poiketen karkea hiekka ia pyöreä sora lä
päisevät melkein kaiken sadeveden, ja niihin siis pohjavesi etupäässä 
keräytyy. Vaisinkin hiekkaharjuilla on se ominaisuus. »Ne ovat parhaita 
ja luotettavimpia pohjavesisäiliöitämme». Suomen pitkät harjut 
sivuhaaroineen muodostavat eräänlaisen maanalaisen jokiverkon. Poik- 
kiharjut eli reunamorenit ovat siinä kohden jo epäsäännöllisempiä 
ja epäluotettavampia vedenantajia. Harjujen alempia sivuja peittää 
tavallisesti läpäisemätön savikerros. Aivan niin korkealle kuin savi- 
kerros ulettuu pysyy lieju pohjaveden kostuttamana; kun hiekka- 
joukot tavallisesti laajenevat savikerrosten alla, voi harjuseuduilla 
täten muodostua vakaavan suuria pohjavesisäiliöitä. Vesijohtolaitok
sia tällaisiin seutuihin perustettaessa on kuitenkin muistettava, että 
sadepinta, josta harjusäiliöön tulee uutta vettä, saattaa olla verraten 
pieni ja että vesipääoma pian loppuu, ellei veden ottamista järjestetä 
vuotuisen vedentulon mukaan. J. J. Sederholmin laskelmain mukaan 
ei harjuneliökilometriltä tulevaa vuotuista pohjaveden paljoutta voi 
otaksua io sekuntilitraa suuremmaksi. Suomen kaupungeista Turku ja 
Viipuri saavat vesijohtovettä harjuista ja hiekkakentistä. Lovisalla, 
Porvoolla, Hämeenlinnalla, Forssalla, Tampereella, Jyväskylällä, Hei
nolalla ja Mikkelillä on mahdollisuuksia saada hyvää harjuvettä, muu
tamilla kaupungeilla, kuten Hämeenlinnalla, ylenpalttisessa määrässä. 
Salpausselkä tarjoo vesivarojansa Tammisaarelle, Lahdelle ja Lappeen
rannalle. Helsingin täytynee ruveta ottamaan pohjavettä Lohjan- 
selästä saakka, koska nykyinen Vantaanjoesta tuleva vesijohto ei ole 
tyydyttävä ja kaupungin lähiseuduilla ei ole tarpeeksi suuria yhdenjak- 
soisia pohjavesialueita.

Sopivissa paikoissa pohjavesi pulppuaa esille lähteinä. Pienet, 
matalat lähteet saavat vetensä lähimmästä ympäristöstä läheltä maan
pintaa, minkävuoksi niiden vesi kesällä lämpenee ja talvella jäätyy. 
Syvemmistä maakerroksista tulevain lähteitten vedellä on sama 
lämpömäärä, mikä ympäri vuoden yallitsee niissä kerroksissa, mistä 
vesi tulee; sellaiset lähteet ovat kesällä kylmiä eivätkä.jäädy talvella. 
Harjujen rinteillä on aina lähteitä, jotka puhkeavat esiin siellä, missä 
savireuna on alimmillaan ja mistä siis vesi pääsee vuotamaan yli.
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Kaikki suurimmat lähteet ovat harjuseutujen äärellä. Harjurikas Sata
kunta on myöskin erinomaisen lähderikas. Siellä on lähteitä sellaisia 
kuin Virttään lähteet Oripäässä ja Kuninkaanlähde Kankaanpäässä, 
jotka heti käyttävät myllyjä; viimemainittu lähde purkaa arviolta 
parisataa sekuntilitraa vettä.

Tavallisesti on hiekkaharjujen harjanteilta levinnyt hiekkaa har
jua sivuavien savikerrosten päälle. Harjun sisästä savireunan yli vuo
tava vesi valuu usein savipohjaa pitkin tätä peittävän hiekan alla ja 
tulee näkyviin vasta siellä, missä hiekka tai kangasmaa loppuu. Tällai
seen hiekkaan samoinkuin soran alla olevaan hiekkakerrokseen voi 
tavallisesti helpolla vaivalla saada pysyviä kaivoja.

54. Joet ja järvet. Milloin läpäisemätön maa tai vuoripohja 
tai maanpinnan tila (routa, vettyminen) estää sade- ja sulamisvettä 
vuotamasta maahan, vesi juoksee pintavetenä laaksoihin ja syvän
teisiin, mistä se joiksi ja järviksi muodostuen vihdoin etsii tiensä me
reen.

Taasangoilla,. pitkissä laaksoissa ja rannikoilla vesi tavallisesti 
virtaa eteenpäin avonaisina jokina. Suomen rannikoilla laskee siten 
mereen satoja suurempia ja pienempiä jokia. Suurimmassa osassa 
Suomea ei vesien juoksu kumminkaan ole niin yksinkertainen. Vuori- 
pohjan vajoukset sekä muut vuoripohjan ja maakerrosten epätasai
suudet jakavat näet täällä maan lukemattomiin erikokoisiin altaisiin. 
Niihin kerääntyy vesi järviksi. Järvistä liikavesi virtaa edelleen sopi
vista pääsypaikoista yhtyäkseen alempina oleviin jokiin ja järviin. 
Saman seudun yhtyneet joet ja järvet muodostavat »reitin». Toisiinsa 
yhtyneet reitit, jotka yhteisen suuren laskuvirran kautta laskevat 
mereen, muodostavat »vesistön» (myös reittejä ja muita pienempiä 
vesiyhtymiä kutsutaan usein »vesistöiksi»). Kuhunkin vesistöön kuu
luu tavallisesti »keskusjärvi», jossa eri tahoilta tulevat reitit yhtyvät 
ja joista mahtava keskusvirta lähtee viemään kokoontuneita vesi
määriä mereen.

Suurimmat ja syvimmät järvet ovat.syntyneet suuriin vuoriperän 
vajouksiin. Useat järvet lienevät muodostuneet vuoriperän tai maa
kerrosten kuoppiin tai jokien ja jäiden muinoin uurtamiin laaksoihin, 
joita moreniselänteet ja harjut ovat salvanneet. Maan tavattoman epä
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tasaisen pinnan mukaisesti järvet ja järvijaksot muodostavat mitä 
säännöttömimpiä vesialueita, satasaarisia ja -niemisiä labyrinttejä, 
joissa oudon on mahdotonta ilman apuneuvoja löytää tietä.

Suomen vesistöissä on aikain kuluessa tapahtunut oikukkaita muu
toksia. Niitä tarkoittaa piispa Eerikki Sorolainen kirjoittaessaan
1600-luvun alussa painetussa postillassaan seuraavaa: » ------- ia täsä
Suomesa ovat vedet ia virdat ratkennet nijn, että cusa ennen ovat 
olleet oiat, sijnä nyt ovat s\vret joet. Monicahdoisa paicoisa on vesi 
aleman itzensä laskenut, nijn että carit ia vahat, iotca ovat olleet 
ennen veden alla, ia eij yxikän nijtä tietänyt, ne nyt näkyvät ia sei
sovat corkiana vedestä, ia cusa ennen on ollut vesi, siinä nyt ovat nijtud 
ia cangaret, ia cusa ennen ovat olleet cosket, sijnä on cuiva, ia nyt 
cosket ovat sijnä, cusa eij ikänäns ole coskea ennen ollut, iotkacaicki 
todistavat että se vijmeinen päivä on läsnä, ia itzecukin mahta hänens 
sihen valmista.»

Maankuoren hiljaisesta noususta, koskien ruhkautumisesta tai 
muista syistä johtuneet vedenpinnan nousut järvissä ovat todella usein 
saattaneet niitä muuttamaan laskupaikkojansa. Kyrösselkä ja Näsi

järvi ovat ennen laskeneet hiukan itäisemmistä laskupaikoista kuin 
nykyiset. Längelmävesi laski ennen Sarsanvirran kautta Roineeseen, 
mutta todennäköisesti v. 1604 se mursi itselleen uuden laskuväylän Iha- 
rin virran kautta Pälkäne veteen (»Ilkiä Häärin koski saatti Sarsan vai
vaiseksi»), kunnes v. 1830 jälleen palasi entiselle suunnalleen murtaen 
Kaivannosta itselleen tien Roineeseen. Saimaan vedet laskivat alkuaan 
Valkealan reitin kautta Kymeen, muuttivat sitten laskunsa Viipurin- 
lahteen ja siirsivät sen vihdoin Laatokkaan. Laatokan luullaan laske
neen Viipurinlahteen, kunnes sekin sai uuden laskuväylän Nevan kautta.

Väriltään on hiekkapohjaisten järvien vesi kuultavan valkoista 
(»Vesijärvet»); suoseutujen järvien veden ovat humushapot tehneet 
ruskeaksi (»Mustajärvet»). Joskus on kokonaisten vesistöjen vesi rus
keaa (Näsijärven vesistö).

Sisävedet täyttävät noin 1/J0 koko Suomenmaan pinta-alasta (Laa
tokkaa lukuunottamatta). Suhteellisesti vesirikkain seutu on Mikkelin 
lääni, missä 29 %  läänin pinta-alasta on vettä; vähävetisin osa maata 
on Turun lääni, missä mainittu suhdeluku on 5 % .



6o

55. Suomen päävesistöt. Jokaisella mereen laskevalla joella 
ja vesistöllä on oma vesialueensa eli »sadealueensa», jonka vedenjakajat 
erottavat toisista vesialueista. Suomessa on useita kymmeniä itsenäi
siä vesialueita. Niistä kuitenkin ainoastaan muutamilla on suurempi 
maantieteellinen merkitys. (i) Pohjanmaan joista on Tornionjoella 
Kemijoella, Iijoella, Siikajoella, Pyhäjoella, Lapuanjoella ja Kyrön- 
jcella huomattavan suuret vesialueet; Kemijoen sadealue on 53 143 km2 
eli lähes yhtä paljon kuin Oulujoen ja Kokemäenjoen vesistöillä yh
teensä. (2) Kantamaan, Keskusylängön ja Rantamaan yhtymäseu- 
dulla leviää koskinen Oulujoen vesistö (sadealue n. 23000 km2), keskus- 
järvenä Oulujärvi, johon idästä tulee Sotkamon ja koillisesta Hyryn
salmen reitti. (3) . Kokemäenjoen vesistön (sadealue n. 34 000 km2) 
keskustana pidetään pientä Pyhäjärveä. Siihen yhtyy pohjoisesta komea 
Näsijärvi, joka on Atsärin, Pihlajaveden ja Keuruun reittien keskusjär- 
vi, ja kaakkoisesta Sääksmäenselkä, joka on keskusjärvenä Mallas- 
vedessä yhtyville Längelmäveden, Pälkäneveden ja Hauhon reiteille ja 
kaakkoisesta tulevalle Etelä-Hämeen vesistölle. (4) Tämän vesistön ete
läpuolella on pieni, kaunis Lohjanjärven vesistö, joka Mustionjoen kautta 
laskee Pohjan (pitäjän) lahteen. (5) Kyrnenjoen vesistössä (sadealue 
36 717 km2) on keskusjärvenä mahtava, vuorirantainen Päijänne, jonka 
pinta-ala on 1 m  km2 ja suurin syvyys 93 m, s. o. merenpintaa alempi. 
Siihen yhtyvät pohjoisesta pienempi Saarijärven sekä suuret Viitasaaren 
ja Rautalammin reitit (Kivijärvi— Keitele, Pielavesi—Nilakka— Iisvesi—  
Konnevesi). Matkallaan mereen saapi Kymi vielä pohjoisesta Mäntyhar
jun reitin (Puulavesi) ja idästä Valkealan reitin; Kymi on 185 km pitkä 
ja siinä on 45 koskea; joki laskee mereen 5 suuhaaralla molemmin puo
lin Pyhtään saarentoa. (6) Laajin Suomen sisävesistöistä on Vuoksen 
vesistö (alue 64 172 km2), jonka keskusjärvenä on Saimaa. Saimaaseen 
tulee kaksi pääväylää. Toinen tulee suoraan pohjoisesta ja juoksue 
kahden puolen Soisalon saarta (Iisalmen vedet— Kallavesi— [̂ uvasvesT'] 
— Haukivesi). Tähän pääväylään yhtyvät itäpuolelta Nilsiän ja Juo- 
järven reitit, jotavastoin se lännen puolelta ei saa mitään mainitta
vampia lisävesiä. Toinen pääreitti tulee Saimaaseen koillisesta päin 
ja juoksee kahden puolen Kerimäen suurta saarta (Pielinen— Pielis
joki— Pyhäselkä— Orivesi— [puravä')- Tähän pääväylään yhtyvät sivu- 
reitteinä idästä Koitajärvi ja Ilomantsin reitti, pohjoisesta Höytiäinen



ja Viinijärvi ja etelästä Pyhäjärvi. Saimaaseen yhtyvät luoteesta 
Ristiinan ja Anttolan vedet. Vuoksi saa Karjalan kannaksella useita 
pieniä lisä vesiä ja laskee Laatokkaan kahdella suuhaaralla, joista ete
läistä sanotaan Suvannoksi.

Laatokka on maapallon suurimpia järviä (pinta-ala 18000 km2, 
josta 8094 km2 kuuluu Suomen alueeseen); sen suurin syvyys (260 m) 
voittaa Suomenlahden syvyyden. »Mereksi» sitä ranta-asukkaat kut
suvatkin.

hl

56. Jokimaa. Vesistömaantieteellisesti Suomi jakautuu kahteen 
erilaiseen alueeseen, »Jokimaahan» ja »Järviylänköön».

Rantamaalla juoksee lukuisia jokia Kantamaan ja Keskusylängön 
reunoilta mereen. Siitä syystä on Rantamaata kutsuttu myöskin Joki- 
maaksi. Sen koskiset ja keväisin tulvivat, mutta kesäisin vähävetiset 
joet juoksevat tavallisesti yhdensuuntaisesti ja erillään toisistaan; 
niitä on sattuvasti verrattu kattoränneihin. Jokimaan poikki kulke
vat mereen myös sisämaan vesistöjen suuret viemärit: Vuoksi, Kymi, 
Kokemäenjoki, Oulujoki.

Joet ovat suuresti myötävaikuttaneet siihen johtavaan asemaan, 
minkä rannikkoseudut maamme viljelyksessä ja talouselämässä jo 
vanhastaan ovat saavuttaneet (51). Jokien varsille ovat Rantamaan 
pääasutukset keskittyneet. Nämä joet laaksoineen ovat muinaisuudesta 
saakka olleet rannikkojen ia sisämaiden luonnollisia yhdysteitä. Mah
tavaan keskusjokien partaille taas on meidän aikanamme asettunut 
maamme suurteollisuus, etupäässä metsäteollisuus, joka on tehnyt 
näitten jokien laaksoista uudenaikaisen teollisuusasutuksen keskuksia.

57. Jäi viylänkö. Keskusylänkö muodostaa vesistöllisesti Salpaus
selän ja Suomenselän vedenjakajain Rantamaasta selvin rajoin erot
taman Järviylängöksi eli Järvimaaksi kutsutun alueen. Siellä leviä
vät Kokemäenjoen, Päijänteen ja Vuoksen vesistöt täyttävät vesi
alueineen lähes kolmanneksen koko Suomen pinta-alasta. Kullakin 
näillä suurella vesistöllä on muutamia ominaisia luonnonpiirteitä; 
niinpä Kokemäenjoen vesistön pääjärvet ovat huomattavasti 
pienempiä kuin itäisempäin vesistöjen, minkä lisäksi läntisessä vesistös
sä on huomattavan useita aukeaselkäisiä, vähäsaarisia kangasjärviä 
(Kerki-Hämeen järvet. Pyhäjärvi ym.).
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Järviylänkö on epäilemättä maailman järvirikkain seutu. Se ei 
ole ainoastaan »maa tuhatjärvinen», vaan kymmentuhatjärvinen. Sisä- 
Suomen maisemiaa ei voi ajatella ilman silopintaista, metsärantaista 
järveä. Asutus ja viljelys ovat täällä suurimmaksi osaksi sijoittu
neet järvien rannoille. Järvikalastus on sangen tärkeä kansanelinkeino, 
ja vesikulku monin paikoin vieläkin niinkuin ennen vanhaan ainoa 
kelvollinen liikennekeino.

Rautatiellä matkustaja ei tästä järvimaailmasta paljoakaan 
aavista, rautatiet kun enimmäkseen kulkevat vedenjakajia ja taka
maita pitkin. Järville on mentävä laivalla jostakin sisävesien eteläi
sestä satamasta: Tampereelta aukealle Näsijärvelle ja edelleen Rune
bergin ylistämille Ruoveden ja Virtain vesille, Hämeenlinnasta kirkas
vetisille Keski-Hämeen selille, Lahdesta suurelle ja komealle Päijän
teelle tai Lappeenrannasta Saimaan, Kallaveden ja Pielisen moni
haaraisille ja monikanavaisille vesiteille, jotka ulettuvat Suomenselän 
ja Maanselän liepeille saakka. Viimemainitut laivareitit ovat ylei
simmin kuljetut. Siellä ovat myös järvimaaiJman tunnetuimmat näkö- 
paikat: Punkaharju lähellä Savonlinnaa, Puijonmäki Kuopion lähellä 
ja Koli Pielisen rannalla.

Järviylängön vesireiteillä on sekä kuljetuslinjoina että matkailija- 
teinä suuri taloudellinen merkitys. Sisämaan laivaliike ei ole vielä 
huippuunsa kehitetty eikä sen eri vesistöjä vielä kanavilla toisiinsa 
yhdistetty; ainoastaan Saimaan vesistö on purjehdusyhteydessä meren 
kanssa suurenmoisen ja kauniin Saimaan kanavan kautta.

Järviylängön laajoista alueista ovat ainoastaan eteläiset osat 
olleet muinaisajoilta saakka asutut ja viljellyt. Pohjoisempiin osiin 
vakinainen asutus ja viljelys ovat tunkeutuneet vasta Ruotsin vallan 
viimeisinä vuosisatoina. Kaupunkeja on Järvimaassa vain harvoja 
ja nekin enimmäkseen pieniä ja nuoria; sisämaan huomattavimmat 
liikekeskukset, Tampere ja Kuopio, ovat perustetut vasta 1700-luvun 
lopulla. Pääelinkeinoja tällä alueella ovat maatalous ja metsäliike; 
Pohjois-Savossa on karjanhoito, koskirikkaassa ylisessä Satakunnassa 
teollisuus etualalla.

58. Vedenjakajain yleisestä merkityksestä on jo edellä ollut 
puhe (46,50). Vesistöllisesti olisi luonnolliseen Suomeen luettava Suo
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mesta mereen laskevain vesistöjen alue. Kuten kartta näyttää, ei pää- 
vedenjakaja kuitenkaan aina käy yhteen valtiollisen itärajamme kanssa, 
vaan paikoin jää sen tälle, paikoin menee sen toiselle puolelle. Suuren 
saarisen Inarinjärven vesistö Suomen Lapissa laskee Jäämereen Paats
joen kautta, joka nyttemmin suurelta osaltaan on rajana Norjan ja Suo
men (Petsamon alueen) välillä. Muutamat joet Suomen Lapissa kuu
luvat latvoina Nuortijoen vesistöön, joka laskee Kuollanvuonoon. Kuu
samon vedet kuuluvat pääasiallisesti Vienanmereen laskevaan vesis
töön ja Suomen Raja-Karjalassa on vesiä, jotka laskevat Ääniseen. 
Kun valtiollisia rajoja ei kaikin paikoin voida vetää vedenjakajain 
mukaan, on tärkeää, että kahdelle tai useammalle valtiolle kuuluvain 
vesistöjen käyttäminen tulee asianom. sopimuksilla järjestetyksi, niin
kuin valtiomme rajana oleviin Tornion- ja Muonionjokiin sekä Teno
jokeen ja nyt viimeksi kaikkiin Suomesta Venäjän puolelle ja Venä
jältä Suomeen laskeviin vesistöihin nähden jo onkin tapahtunut.

Vedenjakajat eivät aina täydellisesti vastaa nimeään, sillä useissa 
paikoin eri vesistöt lähestyvät niin likelle toisiaan, että niiden vedet 
luonnollisesti tai ihmisikäden avulla yhtyvät. Seinäjärvestä virtaa vesi 
kevättulvan aikana mlloin Kyrönjokeen, milloin Näsijärven vesistöön. 
Luoteisessa Satakunnassa tavataan huomattava esimerkki veden kah- 
taantumisesta (bifurkatiosta). Karvianjoesta, joka juoksee Isonjärven 
halki, lähtee haara, joka Pomarkunjoen nimellä laskee samaan Isoon- 
järveen Inhottujärven kautta, minkä läpi myöskin Noormarkun joki 
juoksee. Noormarkun joesta taas lähtee Torajärvestä alkaen eräs 
haara Paasjärveen, minkä muuan pienehkö puro yhdistää myöskin In- 
hottujärveen, mutta josta omakin väylä, Lamminjoki, johtaa mereen. 
Lummeneen ja Vesijakaan järvet laskevat sekä Päijänteeseen että 
Kokemäenjoen vesistöön. Suonteenselkä on vesiyhteydessä sekä 
Päijänteen vesistöön kuuluvan Iisveden että Saimaan vesistöön 
kuuluvan Haukiveden kanssa.

59. Kosket. Joet, jotka ovat kaivaneet uomansa irtaimiin maa
kerroksiin, juoksevat tasaisesti, seuraten vain maan yleistä kaltautu- 
mista. Missä taas vaikeasti kulutettava vuorikynnys tai vuoripohjan 
vajous sattuu virtaavan veden tielle, siihen-syntyy putous tai koski. 
Kun maamme vuoripohja on epätasainen ja kova, ovat Suomen vesis
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töt yleensä hyvin koskisia. Maassamme lasketaan olevan noin 700 
koskea, Lapin koskia ja epälukuisia pienempiä koskia (alle 1 mn pu- 
touskorkeudella) lukuunottamatta.

Erittäin koskisia ovat maamme rantajoet. Tasaisen Pohjanmaan 
joetkaan eivät tee siinä kohden poikkeusta. Tornionjoessa lasketaan

45 peninkulman matkalla olevan 
192, Pyhäjoessa 67 koskea. Ilmei
sesti johtuu rantajokiemme vuo- 
laus ja koskisuus paitse vuoripoh- 
jan epätasaisuudesta lisäksi ran
tamaan yleisestä kaltevuudesta. 
Maamme mahtavimmat ja arvok
kaimmat kosket tavataan sisä
maan vesistöjen suurissa laskuvir- 
roissa. Maamme voimakkaimmat 
kosket ovat Oulujoessa. Pyhäkos- 
ken hevosvoimaluku* on suurempi 
kuin Imatran; mutta samalla kes
kipituudella on' Vuoksessa paljon 
suurempi voima kuin Pyhäkos- 
kessa. Oulujoen kosket eivät vas
taiseksi ole joutuneet mainitta
vassa määrässä suurteollisuuden 
palvelukseen. Erittäin huomatta
via koskiseutuja ovat edelleen ne 
paikat, missä Kokemäenjoen, Ky
men joen ja Vuoksen vesistöt ryn
täävät järviylängöltä rantamaa-

suomen tärkeimmät vesialueet ja
koskiseudut. hau: Tammerkoski, Emäkoski

Pirkkalassa, Kyröskoski Hämeen
kyrössä, Kyöperilän 1. Voikan koski ja Kuusankoski Kymessä, Tai-

* Hevosvoima ( =  HV eli hv) on = 75 kilogrammametriä eli se voima, joka tar; 
vitaan nostamaan sekunnissa 75 kilogramman painon metrin korkeudelle. Kun 
kuutiometri vettä sisältää 1 000 litraa ja litra vettä painaa kilogramman, niin on 
selvää, että koski, joka metrin korkeudesta pudottaa joka sekunti kuutiometrin 
vettä, edustaa r 000 kilogrammametrin työtä sekunnissa. Jos tämä luku jaetaan 
75:llä, saadaan vastaava voima lausuttuna hevosvoimina.



nionkoski, Linnankoski, Imatra, Vallinkoski, 
Räikkölänkoski (Ensol ja Rouhialankoski 
Vuoksessa. Kaikki nämä koskiseudut ovat 
tärkeitä tehdaspaikkoja. Näiden valtaj okien 
alajuoksussakin tavataan vielä suuria koskia: 
Suomenkylän, Pirilän ja Lammaisten kosket 
Kokemäenjoessa, Ummeljoen koski, Ankka- 
purha (Anjalankoski) ja Korkeakoski K y
messä, Kiviniemen koski Vuoksessa. Mus- 
tionjoessa ovat Mustion, Pinjaisten ja Amin- 
nen kosket; Jänisjärvestä Laatokkaan las
kevassa Jänisioessa korkeat Läskelän, Lep
päkosken ja Hämeenkosken putoukset.

Itse järviylängöllä ovat suuret kosket 
harvinaisempia, koska järvijaksot siellä täyt
tävät laaksoja ja maan yleinen kaltevuus 
on heikko. Kuitenkin on täälläkin useita 
mainittavia koskia, varsinkin niillä seu
duilla, missä järviylängön korkeammassa 
pohjoisosassa olevat vesistöt laskevat ylän
gön eteläosassa oleviin suuriin järviin (Män
tän ja Vilppulan kosket Keuruun reitissä, 
Äänekoski, Kuusankoski. Kuhankoski ja 
Haapakoski Päijänteen pohjoispuolella, Var- 
kaudenkoski Haukiveden pohjoispuolella, 
Pamilo Koitajoessa, Kaltimonkoski Pielis
joessa).

Maamme kaikkien koskien voima las
ketaan nykyään n. 2 600 000 hvksi kesä
vedellä (päälle n  milj. hvksi korkealla ve
dellä). Suurin koski voima on Saimaan ve- 
sistöpiirissä (691 000 hv), sen jälkeen Oulu
järven vesistössä (542 300 hv), Kemijoen 
vesistössä (537200 hv), Kymen vesistöpii- 
rissä (364300 hv) ja Kokemäenjoen vesis
tössä (235 700 hv). Keski voimasta on noin

Suomen talousmaantieto —-  5

Suomen suurimpia koskia

T ornionjoki matalav.
Vuennonkoski . . . .  28 229
Kemijoki: keskiv.

• Kuukkanen ..........  17 593
Juukoski ..............  45 480
Keltastenrinne . . . .  17 873 
Vieremänkoski . . . .  20 427
Pirttikoski..............  20 747
Säpsänkoski..........  18 153
Vastauskoski . . . .  32 160
Ounaskoski ..........  17 467
Valajankoski..........  41 047
Petäjäkoski ..........  61 088
Narkauskoski __  55 139
Osauskoski ..........  23 100
Taivalkoski ..........  54 133

Hyrynsalmen reitti: 
Uuraankoski..........  18 267

Oulujoki:
Niskakoski .............99 840
Ahm askoski..........  23 147
Sotkakoski ..........  25 752
Pyhäkoski...................... 197 317
Merikoski ..............  24 267

Kokemäenjoki:
Nokian 1. Emäkoski 33 493 
Harjavallankoski . .  21 997 
P irilänkoski..........  19 888

Näsijärven vesistö: 
Tammerkoski . . . .  27 447
Kymi:
Voikankoski..........  26 400
Kuusankoski..........  38 000
Keltinkosket..........  20 400
Anjalankoski..........  32 400
Vuoksi:
Niskakoski.....................  16 896
Tainionkoski..........  45 312
Linnankoski..........  39 g ^
Imatra ...................141 3x2
Kyyrönkoski.............21 504
Vallinkoski ..........  43 776
Räikkölänkoski . .  68471 
Rouhiankoski . . . .  57 469 
Kiviniemenkoski . .  23471 
Vaskelankoski . . . .  16 996 
Pielisen vesistö:
Pankakoski 18880



66

7 . käytetty teollisuuden hyväksi. Koskien pituus ja pieni putous- 
korkeus, vaihteleva vedenkorkeus ja mutkalliset omistusolot vaikeut
tavat niiden käyttöä.

€0. Veden vaihtelut ja tulvat. Suomen vesistöillä on vuosit
tain säännöllisesti kaksi tulvaa, joista suurempi on keväällä lumenläh- 
don aikana ja jälkeen ja toinen syksymyöhällä syyssateiden jälkeen. 
Näiden tulvain välillä on matalanveden aikoja. Tulvat eivät ole sa
mantapaiset eivätkä samanaikaiset kaikissa vesistöissä. Muutamissa 
joissa on kaksi kevättulvaa, toinen paikallinen, toinen kaukaa tuleva 
ja siksi myöhäisempi (alinen Vuoksi ja Kokemäenjoki).

Suurempi erotus tulvaoloissa on havaittavissa sisämaan suurten 
järvistöjen ja rannikkojokien välillä. Sisämaan vesistöissä ovat tulvat 
verkalliset ja tasaiset; suuret järvipinnat kokoavat tulvaveden ikään
kuin säiliöön, josta liikavesi sitten vähitellen laskuojan kautta juoksee 
pois. Toisin sitävastoin rannikkojoissa. Kun näiltä avonaisilta ranta-. 
joilta puuttuu luonnollisia vesisäiliöitä (järviä), syöksyy tulvavesi 
yhtaikaa niitä alas; joet tulvivat keväällä tavattomasti ja kituvat 
kesäsydännä vedenpuutetta. Vuodenaikaiset vedenkorkeuden vaihte
lut ovat niissä senvuoksi suuret. Kemijoki juoksuttaa tulvan aikana 
sekunnissa 3 400— 3 800 m® vettä, mutta matalalla vedellä vain 400 
— 500 m3, Kyrönjoki tulvan aikana 215 m®, mutta matalalla vedellä 
10 m®. Muutamissa Pohjanmaan joissa voi tulva kestää vain muuta
mia tunteja ja vesi saattaa niissä päiväkaudessa nousta tai laskea 
metrittäin.

Sisämaan vesistöjen ja järvettömäin jokien erilaiset tulvasuhteet 
ilmenevät hyvin seuraavista suhdeluvuista, joissa matalanveden kor
keus on merkitty i:llä:

matala keski- tulva*
vesi vesi vesi

Vuoksi ..................... 1.2 X.4

K y m i......................... 1.7 2 .5

Kokemäenjoki.......... i.y 3-5

K yrönjoki................. 2.5 2 1 .5

Tulvat niinkuin liialliset kuivuudetkin saattavat tehdä suuria
vahinkoja. Vn 1899 tulvan tuhot laskettiin kaikkiaan 7.5 milj.markan
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suuruisiksi. Vn 1909 tavaton vedenvähyys tuotti haittoja vesiliiken
teelle ja vesivoimaa käyttävälle teollisuudelle.

Poikkeuksellisia tulvia saa usein aikaan jäänlähtö. Jäät esim. 
Merikosken niskassa Oulussa melkein joka vuosi ruhkautuvat niin, 
että äkkitulvan torjumiseksi on jäävallia dynamitilla särjettävä, mitä 
varten valtion kulunkiarviossa on erityinen määräraha. Joskus taas 
jäätyvät matalat kosket pohjaa myöten aiheuttaen pahoja tulvia 
ja muita mullistuksia.

61. Järvenlaskut ja vesistöjen järjestelyt. Maamme rimsaat, 
säännöttömät ja muutoksille niin helposti alttiit vesistöt ovat ammoi
sista ajoista houkutelleet asukkaita toimeenpanemaan vesistöjen jär
jestelyä milloin missäkin tarkoituksessa. Vanhempina aikoina harras
tettiin etenkin mukavampain vesikulkuteitten aikaansaamista. Parem
man venetien toimeensaamiseksi Savonlinnan ja Viipurin välillä Viipu
rin linnan päällikkö Eerik Tuurenpoika Bjelke 1500-luvun ensi vuosina 
yritti kaivattaa Salpausselkää poikki Lauritsalan kohdalla (»Vanha 
kaivanto»). Kaarle IX:n toimesta käytiin vv. 1607— 1608 jälleen kä
siksi samanlaiseen yritykseen tällä kertaa lähempänä Lappeenrantaa, 
missä kaivannon jälki vieläkin on näkyvissä. Onneksi nämä rohkeat 
yritykset jäivät kesken, sillä jos Saimaan vedet olisi avonaisella kai
vannolla yhdistetty 76 m. alempana olevaan Viipurinlahteen, olisi 
seurauksena varmaan ollut suuria luonnonmullistuksia.

Myöhemmin pääsivät Suomessa vauhtiin »koskenperkaukset», 
joilla oli kolmenlainen tarkoitus: raivata parempia veneteitä liikenteen 
edistämiseksi, ehkäistä vahingollisia tulvia ja voittaa vedeltä tuottoisia 
viljelysmaita. Kahdeksannentoista vuosisadan puolivälin jälkeen, jol
loin tämäntapaiset harrastukset varsinaisesti alkoivat, on perkauksia 
tehty melkein kaikissa suurissa ja lukemattomissa pienissä vesijaksoissa. 
Kokemäenjoen koskia perattiin ahkerasti Ruotsin ajan lopulla ja sitten 
pitkin 19. vuosisataa. Pohjanmaalla aljettiin 1775 Kyrönjoen puh
distus, jota myöhempinä aikoina on yhtenään jatkettu, vaikka työ 
vieläkin on päättämättä.

Yhdeksännentoista vuosisadan kahdella ensimmäisellä kolman
neksella oli »järvenlaskujen» suuri aikakausi, jolloin maataloudelliset 
päämäärät olivat etualalla, vaikkei vesiteittenkään parantamista
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siltä unohdettu. Valtio ja talonpojat tällöin kilpailivat kaivantojen 
kaivamisessa ja järvien laskemisessa. Itä-Suomesta on tältä ajalta 
mainittava useita merkillisiä järvenlaskuja. Niiden uranuurtajana on 
pidettävä talonpoikaa Lassi Nuutista, joka 1743 kuivatti Sarvingin

järven Enossa ja siitä sai Ruot
sin valtiosäädyiltä 1000 hopea- 
talarin palkinnon. Pienen uran 
kaivamisella Suvantoa ja Laa
tokkaa erottavan kannaksen 
poikki aiheutettiin toukokuussa 
1818 Suvannon äkillinen mur
tautuminen Laatokkaan, mistä 
oli seurauksena Suvannon pin
nan aleneminen n. 7 m ja n. 
5000 ha:n laajuisten hedelmäl
listen vesijättöjen syntyminen. 
Suvanto, joka ennen oli laskenut 
Vuokseen, jäi nyt Vuoksea pal
jon alemmaksi ja siitä kokonaan 
erilleen. Kun 1857 valtion toi
mesta muka laivakulun edistä
miseksi kaivettu Kiviniemen kai
vanto Vuoksen ja Suvannon 
kautta muodostui vastoin otak
sumia koskeksi, rupesi Vuoksi 
Suvannon kautta laskemaan Laa- 

Höytiäisen lasku 1859. tokkaan; Vuoksen ylemmät ve-
Paksu viiva osoittaa järven vanhoja ran- det alenivat suuresti ja Vuoksen 
toja, viivaus uuden järven pintaa ja , . ....

uutta lasku väylää. pohjoinen haara. jäi rnadaltu-
maan. Aikaisemmin, 1830-luvun 

alussa, oli laskettu Simpeleen suuri järvi Parikkalassa, mistä oli tulok
sena n. 5 900 ha:n voitto viljelyskelpoista maata ja koko seudun talou
dellinen elpyminen. Monen vuosikymmenen kuuluisimmaksi tapaukseksi 
tällä alalla tuli Höytiäisen väkivaltainen lasku 3 p. elok. 1859, jolloin 
tämän suuren järven pinta aleni kokonaista n  m ja ranta-asukkaiden 
käytettäväksi joutui vähintään 13 000 ha erinomaista vesijättömaata.



Kymenjoen vesistössä työskenneltiin viime vuosisadan kolmannella 
ja neljännellä vuosikymmenellä, jolloin myös Päijänteen pintaa las
kettiin 1.19 m. Puulavettä, joka laski Sysmän kautta Päijänteeseen, 
ruvettiin samoihin aikoihin laskemaan eteläänpäin (Mäntyharjun' 
kautta Kymeen), mutta kun lasku aiheutti vain pahoja tulvia ja voi
tetut vesijätöt olivat kovin kivisiä ja hiekkaperäisiä, oli vanha reitti 
uudelleen avattava.

Valkiakosken perkaamisella 1820-luvulla saatiin Roineen— Mal- 
lasveden pinta alenemaan metrin verran. Längelmävesi ryöstäytyi 
3 p. huhtik. 1830 Kaivannon keskentekoisen kaivantotyön läjä Roi
neeseen; Längelmäveden pinta aleni tällöin n. 2 m jättäen kuiville 
n. 2 500 ha hyvää niitty- ja jxdtomaata. Viisikymmenluvulla Vanaja- 
veden vesistön pintaa laskettiin n. 2 m, mutta odotettua hyötyä ei 
tästä yrityksestä ollut.

Tällaisista suurista järvenlaskuista sittemmin taasen luovuttiin, 
kun havaittiin, etteivät saavutetut tulokset läheskään aina vastanneet 
vaivaa, vaan useimmiten vahingoittivat laivateitä ja kalastuksia ja 
toivottujen viljelysmaiden sijaan loivat vain lisää hylkymaata, soita 
ja hallanpesiä. Uudemmissa vesistöjen järjestelyissä on senvuoksi 
koetettu pitää silmällä maatalouden pysyvän hyödyn rinnalla myös
kin liikenne- ja teollisuusetuja. Huomattavimpia tämänsuuntaisista 
uusista yrityksistä ovat Pohjanmaan suurten jokien perkaukset. Kala
joen perkaaminen päättyi 1910, jolloin Lapuanjoen suuri perkaus 
aljettiin.

Aivan erikseen on vanhoista ajoista saakka työskennelty vesi
liikenteen hyväksi, ensin veneteitten, sitten höyrylaivareittien avaa
miseksi. Myös teollisuutta varten ovat veden järjestelyt osoittautu
neet tarpeellisiksi. Jotta koskivoimaa käyttävillä teollisuuslaitoksilla 
riittäisi vähänkin veden aikana käyttövoimaa (säästövettä), on esitetty 
pysyväin patousten rakentamista suurempiinkin virtoihin siihen ta
paan kuin Tammerkoskessa ja ennen monessa myllyssä ja ruukissa on 
tehty. Vähemmin on vedenjärjestelyissä otettu huomioon kalastuksen 
etua.

62. Sisävesien hoito ja tutkiminen. Sisävedet ovat liiken
teellisessä suhteessa Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen ja Meren
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kulkuhallituksen valvonnan alaisia. Ensinmainitun viraston johdolla 
ovat kaikki valtion järvenlasku- ja vedeniärjestelytyöt maassamme 
suoritetut. Sisävesien tieteellistä ja käytännöllistä tutkimista varten 
on 1907 tie- ja vesirakennusten ylihallituksen yhteyteen perustettu 
Hydrografinen toimisto, joka m. m. on julaissut luettelon Suomen 
koskista sekä laajoja monografioita tärkeimmistä vesistöistä.

SUOMEN MERET

63. Itämeri. Maatamme lännessä, lounaassa ja etelässä ympä
röivä meri kuuluu Itämeren merialueeseen, jonka pinta-ala on suun
nilleen yhtä suuri kuin koko Ruotsinmaan. Itämeren merialue kiemur- 
telee monessa käänteessä Kattegatista ja Juutinraumasta Kroonstatin 
lahteen saakka. Tämä matka on Itämeren pääreitti; se on Itämeren 
maa-alueiden luonnollinen raja ja muodostaa Itämeren suuren histo
riallisen valtatien. Meren pääosat tällä välillä ovat kaita Beltinmeri 
lännessä (Tanskan, Ruotsin ja Saksan välissä), leveämpi varsinainen 
Itämeri keskellä ja kapea Suomenlahti idässä. Varsinaisen Itämeren 
pohjoisosasta haarautuu pieni Riianlahti avonaiseen ja asuttuun ete- 
ään ja suuri Pohjanlahti umpinaiseen ja tyhjään pohjoiseen.

Meret Pinta-ala
km*

Itämeri ynnä lahdet 431 000
Ahvenanmeri ..........  5 200
Saaristomeri ..........  8 300
Raumanmeri ..........  66 600
Kainuunmeri ..........  37 000
Suomenlahti ..........  29 500

Suolaisuus Suurin Keski
syvyys m syvyys m-

7— 8 43° p -vj 0

S S ’OI 77
6 146 23

5— 5-7 294 69
2— 3.5 146 4 2
2— 6 115 38

Usein kutsutaan Itämerta »Pohjois-Europan Välimereksi» ja ver
rataan sitä Etelä-Europan Välimereen. Suuruusvertailussa pieni 
Itämeremme kumminkin jää auttamattomasti jälkeen, seitse män 
kahdeksan kertaa suuremmasta Välimerestä, eikä pohjoiseen ja syr jäi
seen Europan osaan pistävän meren asemakaan siedä vertailua kol
men maanosan parhaitten osaiti keskellä komeilevan Välimeren kanss-.
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Pikemmin voisi Itämerta verrata Mustaanmereen, joka avonaisin: 
esimerineen (Aigeian meri) ja kapeine pääsysalmineen 'Dardanellit, 
Bospori) laillaan muistuttaa Itämerta, Pohjanmerta ja Tanskan saalia.

Itämerta on myöskin verrattu suureen ,ärveen. Jääkausien väli
senä aikana Itämeri todella onkin ollut'suolattomana »Ancylus» järvenä, 
joka nykyisten Tanskan salmien kohdalla juoksevain jokien kautta 
laski Pohjanmereen. Ancylus-järven etelärannikkojen maanvajoa-
misen ja pohjoisrannikkojen maankohoamisen kautta, jolloin lasku- 
joet muuttuivat salmiksi ja Pohjanmeren suolainen vesi aikoi pohja
virtana virrata itäänpäin, tuo suunnaton järvi vähitellen muuttui ny
kyiseksi Itämereksi. Mutta järviluontonsa (mataluus, vähäinen suola
pitoisuus .suolattoman veden kasvisto ja eläimistö) sillä vielä on jäljellä.

Itämeren ominainen luonne tulee selväksi verratessa sitä Pohjan
mereen. Jälkimmäinen on aava, saareton, valtamereen aukeava »ranta- 
meri», Itämeri taas suljettu, saarekas ja niemekäs »sisämeri». Sen 
muodoissa on silmäänpistävintä kapeus ja pituus. Poikkiliikettä hel
pottavat useat kapeat, entisinä tai nykyisinä aikoina paljon käyte
tyt ylimenopaikat: Skäne— Riigen (Trelleborg— Sassnitz), Porkkalan 
salmi, Ahvenanmeri ja Merenkurkku. Itämeri on lisäksi maailman 
saarisimpia, ellei kerrassaan saarisin merialue. Huomattavimpia saa
ria ovat rannikkojen lähellä sijaitsevat »mannersaaret» (Tanskan saa
ret, Riigen, ölanti, Saarenmaa, Hiidenmaa, Paraisten saaret, Kemiön 
saari, Koivisto); toisin paikoin saarijaksot muodostavat meren yli 
johtavia luonnonsiltoja (Tanskan saaret, Ölanti— Gotlanti— Saarenmaa; 
Ahvenanmaan saaristo, Merenkurkun saaret). Fennoskandian ranni
koita reunustaa maailman ainoalaatuinen saaristo, joka Suomen lou
naisissa meriseuduissa-saavuttaa suurimman laajuutensa ja tiheytensä. 
Pohjoisten Itämeren osain kallioiset, lahdekkaat ja kariset sokkelo- 
rannat ovat eteläisen Itämeren suorain ja saarettomain hiekkaran- 
tain ja Suomenlahden eteläisen pysty rannikon (»glintin») jyrkkä vas
takohta. Asutukselle, kalastukselle ja meriliikkeelle toiset osat rannik
koja ovat sopivampia kuin toiset; suotuisista asuinpaikosta ja hyvistä 
satamista ei kuitenkaan missään ole mainittavaa puutetta.

64. Itämeren luonnonolot. Mereksi Itämeri on tavattoman 
matala, sen keskisyvyys kun on ainoastaan 67 m. Sen pohja on kui
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tenkin epätasainen. Eteläosa ja lahdet ovat matalammat kuin meren 
keskipaikat. Suomenlahti tu'ee tasaisesti matalammaksi itäänpäin 
mennessä. Helsingin ja Eestin välillä on xoo mn syvyisiä kohtia. 
Pohjanlahdessa on syvempiä altaita matalan Merenkurkun kummal
lakin puolella. Huomattava on Ahvenanmeren suhteellinen syvyys; 
siitä näkyy, että Ahvenanmaa seisoo Suomen mannermaasta lähte
vällä merenalaisella niemellä ja on luontaisesti Suomeen kuuluva 
saaristo. Itämeren pohjan laatu on paikoin hiekkainen, mikä on kalas
tukselle edullista, paikoin siinä määrin kivinen ja karinen, että pohja- 
kalastus käy mahdottomaksi.

Vuorovesi (vuoksi ja luode), joka valtamerten rannoilla on niin 
valtaava ja esim. Pohjanmeren rannikoilla on saanut aikaan suuria luon
nonmullistuksia, tulee Tanskan mutkaisista ja ahtaista salmista vain 
perin heikkona Itämereen, jossa se juuri ja juuri tuntuu, muuttuen Suo- 
menlahdessa ja Pohjanlahden perillä heikoiksi kokovuorokautisiksi 
aalloiksi.

Kun Itämereen laskee paljon vesirikkaita jokia, veden haihtu
minen merenpinnalta on vähäinen ja tämän meren yhteys muitten 
merten kanssa vaikea, on Itämeren vesi ainoastaan vähän suolaista. 
Falsterin rantavesillä on suolapitoisuus vain i% , Suomenlahden suus
sa ainoastaan 0.5 %  ja Pohjanlahden perällä enään 0.3 % . Bomhol- 
min tienoilla merivesi kelpaa ruuankeittoon, Pohjanlahdella merimie
het sitä jo juovat. Itämeren vesissä viihtyvät suolattomankin veden 
kalat ja kuorieläimet, eikä Pohjan- ja Suomenlahden perillä suolaisen 
veden eläjiä tavatakaan. Syvemmät vesikerrokset Itämeressä ovat 
kuitenkin suolaisempia kuin pintakerrokset. Tanskan salmista tulee 
suolainen pohjavirta Itämereen, jossa se kuitenkin pian lakkaa, jota- 
vastoin samoista salmista pintavirta kulkee Itämerestä Pohjanmereen, 
kuten luonnollistakin, koska Itämereen laskee noin 250 suurempaa 
ja pienempää jokea.

Joista ja sateista riippuvat pääasiallisesti tämän meren säännöl
liset pinnanvaihtelut. Itämeren vedenpinta on syyskesällä, rantajo- 
kien tulvan jälkeen, korkeimmillaan ja kevätkuukausina alimmillaan. 
Ankarat myrskyt ja pitkälliset tuulet aiheuttavat Itämeren ranta
milla joskus suuriakin vahingollisia pinnan vaihteluja (Pietarin tulva 
1824 sekä rantatulvat Itämeren lounaisilla rannoilla 1872 ja uuden
vuoden aattona ja päivänä 1905).
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65. Itämeren jääsuhteet. Pohjoisen asemansa ja vähäisen suo
lapitoisuutensa vuoksi Itämeri helposti jäätyy. Pohjoispuolella Tuk
holman —  Saarenmaan linjaa Itämeren vedet talvisin jäätyvät suu
remmaksi tai vähemmäksi osaksi. Varsinaisessa Itämeressä jäät kes
tävät keskimäärin 3— 4 kuukautta, Suomenlahdessa 5— 6 sekä Poh
janlahden perillä 6— 7 kuukautta vuodessa. Suomen saaristot, niiden 
mukana Ahvenanmaa, tulevat silloin helposti kuljettavain jääsiltain 
kautta mantereen yhteyteen. Toisinaan ovat jäät Suomen merillä 
olleet niin vahvat, että sotajoukot ovat marssineet niiden yli (Pontus 
de la Gardien retki Suomesta Viroon 1581 ja venäläisten retket Meren
kurkun ja Ahvenanmeren poikki 1809). Aikakirjoissa mainitaan 
tapauksia, jolloin Itämeren eteläisetkin osat ovat olleet jäässä: esim. 
v. 1459 voitiin jäätä myöten kulkea Liivinmaalta Ruotsiin ja 
Tanskaan ja Kaarle IX Kustaan armeija marssi talvella 1658 jäitse 
Tanskan salmien yli. Eteläisen Itämeren satamat saavat joka talvi 
tuntea suurempain tai pienempäin jääesteiden haittoja.

Jäänmurtajani avulla on maassamme jo kauvemman aikaa voitu 
ylläpitää säännöllistä meriliikettä talvisin (Hanko, Turku). Pahim
pana esteenä tälle talviliikenteelle ei ole kiinteä jää, vaan vuorten 
muotoisiksi jäätyneet »ahtojäät» ja keväisin merellä ajelehtivat »ajo- 
jäät».

66. Itämeri talouselämässä. Itämeren taloudellista merkitystä 
ympärillä oleville maille ei voi liioitella. Tämän meren leuto ilmasto ja 
rannikkosavikot ovat Itämeren maiden maatalouden pääperusteita. 
Merikalastus on kaikille Itämeren kansoille tärkeä sivuelinkeino. Har
vinaisen edullisena liikekeskuksena ja kulkutienä Itämeri jo muinai- 
simmista ajoista saakka on palvellut rannikkokansojansa. Monet so
pivasti sijaitsevat saaret ja mukavat ylimenopaikat ovat näiden kan
sain taloudellista yhteyttä suuresti edistäneet. Laaja ja edullinen 
virtaverkko on meren taloudellista vaikutusta levittänyt syvälle sisä
maihin.

Kansainvälisessä talouselämässä Itämerellä on pitkä ja loistava 
historia. Ylimuistoisista ajoista on yksi kimppu maailmankaupan pää
teitä kulkenut Itämeren selkiä pitkin haarautuen siellä sen lahtiin ja 
suuriin jokiin. Tämän kaupan keskiaikaista kukoistusta edustavat
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m. m. Lyypekki ja Danzig rikkaine muistoilleen, ja sen nykyistä mahtia 
todistavat kaupungit sellaiset kuin Kööpenhamina, Tukholma, Riika, 
Pietari; ehkäpä jo läheisessä tulevaisuudessa jollakin Suomenkin 
kaupungilla on oleva sijansa näiden Itämeren valtakaupunkien rivissä. 
Itämeren välittämän meriliikenteen suuruus laskettiin vuosikymmen 
sitten 62 milj. rekisteritonniksi*, mikä vastasi 33 %  Pohjanmeren ja 
11 %  koko Europan meriliikkeestä. Itämeren meriliikkeestä taas 
tuli vuosikymmen sitten 30 %  Ruotsin, 26 %  Itämeren-Saksan, 22 % 
Tanskan. 15 %  Itämeren-Venäjän ja vain 7 %  Suomen osalle. Kööpen
haminan meriliike oli enemmän kuin kymmenen kertaa suurempi kuin 
Helsingin tai Viipurin. Mutta maailmansodan alkaessa oli Suomella 
kuitenkin Itämerellä suurempi kauppalaivasto kuin Itämeren-Venä- 
jällä tai Itämeren-Saksalla.

Itämeren erikoinen merkitys meidän maamme talouselämälle il
menee jo siitä, että noin kolmas osa —  tarkemmin sanoen n. 4 800 km—  
Itämeren rannikoista kuuluu meidän maallemme. Vaikka tästä pit
kästä rannikosta johtuu erinäisiä vaikeuksiakin, esim. merenkulku
laitosten ylläpitämiseen nähden, täytyy kuitenkin myöntää, että 
maamme saavuttama taloudellinen kanta hyvin suureksi osaksi perus
tuu Itämereen. Merestä johtuvia maamme ominaisuuksia ovat myös
kin rannikkomaan ja sisämaan suuret taloudelliset vastakohdat.

67. Itämeri historiassa. Nimi »Itämeri» (Östersjön, Ostsee) on 
läntisten germanilaisten kansain antama, joiden muinaisilta asuin
paikoilta tämä meri oU idässäpäin. Suomalaiset kansat lienevät tätä 
merta kutsuneet »Länsimereksi» (eestinkielellä »Läänemeri»). Nimi 
»Baltian meri» (engl. Baltic) on johtunut Tanskan salmista (Beltinmeri). 
Näissä nimissä kuvastuvat ne eri virtaukset, jotka ovat vaikuttaneet 
Itämeren valtiollisiin vaiheisiin ja antaneet sille niin huomattavan 
sijan Europan kulttuurihistoriassa.

Viikinkikaudella ruotsalaiset olivat Itämeren valtiollisia isäntiä. 
Heidän jälkeensä tuli tanskalaisten suurvaltakausi Itämerellä. Mah
tavuutensa aikakaudella Ruotsi-Suomi kohosi Itämeren ja sen ympä- 
rysmaiden yliherraksi, mutta tämä loistava mahti raukesi yhtä nope
asti kuin oli syntynytkin. Sitten Venäjä vuorostaan tuli Itämeren

* Rekisteritonni =  ioo Engl. kuutiojalkaa =  2.83 m3. • t :ffr
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suurvallaksi ja yliherraksi, kunnes toisesta mannervallasta kasvoi 
sille kilpailija, joka maailmansodan aikana alkoi määrätä Itämeren 
maitten kohtaloita. Venäjän ja Saksan ylivalta Itämerellä on ollut 
tuntuvin, koska niiden perustana ovat olleet suuret väkirikkaat taus- 
maat. Mutta ei minkään Itämeren maan merivalta ole estänyt vie
raita vallanpitäjiä, ensin hollantilaisia 1600-luvulla ja sitten länsi- 
valtain laivastoja 1800-luvulla tunkeutumasta Itämerelle. Nyt kun 
itsenäisten valtioitten lukumäärä Itämeren ympärillä on noussut vii 
dellä, näyttää niiden yhteistoiminta olevan tarpeellista niiden keski
näiseksi turvallisuudeksi ja liiallisen vieraan vaikutuksen torjumi 
seksi (»Itämeri Itämeren kansoille»).

Itämeren päämerkitys Itämeren maille ja kansoille ei ehkä kum
minkaan ole niin paljon sen tarjoamissa aineellisissa kuin henkisissä 
eduissa. Suomen kansalle Itämeri on runsain käsin tarjonnut kansal
lisen sivistyselämän mahdollisuuksia, joita sillä muuten ei olisi ollut. 
Maa yhdistää Suomen ainoastaan Ruotsin, Norjan ja Venäjän syrjä
seutuihin, mutta meri vie meidät kaikkien Itämeren maitten ja kaik
kien sivistvsmaitten suoraan yhteyteen (11,12).

68. Suomen Itämeri. Varsinainen Itämeri huuhtelee maamme 
lounaista rannikkoa Hankoniemestä Lokalahteen, jota väliä on suorin 
viivoin noin 160 km. Suonien rintamaksi Itämerta vastaan voidaan 
vaihtoehtoisesti lukea myöskin linja Hankoniemestä pitkin ulkosaaris
toa Ahvenanmaan länsiäärelle saakka. Asemansa vuoksi tämä meren 
osa on tärkein Suomen meristä. Siellä alkavat sekä Suomenlahti että 
Pohjanlahti, joiden kummankin lukkopaikat ja esivarustukset, Hanko
niemi ja Ahvenanmaa, kuuluvat meidän maahamme. Suotuisain luon
nonolojensa sekä tavattoman laajain saaristojensa kautta Suomen 
Itämeri on tullut muita meriämme tärkeämmäksi asutus- ja talous
alueeksi niinkuin se on myöskin valtiollisen ja sivistyshistoriamme van
hin näyttämö. Tämän merenosan piiriin kuuluvat Suomen muisto- ja 
väkirikkaimmat viljelvsmaakunnat, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa.

69. Suomenlahti, joka katsotaan alkavan vanhoista tunnus- 
paikoista Hankoniemestä ja Osmussaaresta, on noin 420 kmn pitui
nen ja alkupäästä niin kapea, että Tallinnan Olavin kirkontornin sa
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notaan kirkkaalla ilmalla näkyvän Helsingin Tähtitominvuorelle; 
historiasta tunnettu ylimenopaikka Porkkalasta Rogoniemeen Tal
linnan lähellä on n. 45 km leveä. Virolahden ja Narvan välillä lahti 
on leveimmillään (n. 120 km), mutta itäpäässä se kapenee hyvin sou
kaksi Kronstatin lahdeksi. Suomenlahdella on melkoinen paikallinen 
arvo kalastus- ja kauppa-alueena. Suomen ja Eestin rantalaiset ovat 
ikimuistoisista ajoista käyneet vilkasta vaihtokauppaa keskenään. 
Keskiajalla Tallinna hallitsi Suomenlahden paikalliskauppaa ja muis
sakin suhteissa suuresti vaikutti näiden seutujen kulttuurioloihin. 
Uudempina aikoina on painopiste siinä kohden siirtynyt lahden poh
joispuolelle, mikäli ei ole mennyt Pietariin. Suomenlahdella on kui
tenkin suurin merkityksensä Itämeren ja sen kautta kulkevan maa
ilmankaupan valtatien osana. Tämä kansainvälinen Suomenlahden 
liike on ohjannut meidänkin maamme pääkaupan länsi-itäiseen suun
taan ja synnyttänyt varrelleen maamme tärkeimmät kauppapaikat. 
Uusimaa ja Etelä-Karjala ovat erikoisia Suomenlahden maakuntia.

70. Pohjanlahti. Ahvenanmaan molemmin puolin olevat salrni- 
meret (»Saaristomeri» ja »Ahvenanmeri») yhdistävät varsinaisen Itä
meren Pohjanlahteen, joka on kolme kertaa suurempi kuin Suomen
lahti. Pohjanlahden pituus on n. 640 km; kapeimmalta kohdaltaan, 
Merenkurkusta, Pohjanlahti on n. 75 kmn levyinen, muualta sitävas
toin paljon leveämpi. Pohjanlahden avarampaa eteläistä puolta on 
vanhastaan kutsuttu »Raumanmereksi». Merenkurkun pohjoispuo
lella olevaa Pohjanlahden osaa lienee muinoin kutsuttu »Kainuun
mereksi». Pohjanlahden asema ja luonnonolot ovat paljon huonommat 
kuin Suomen Itämeren ja Suomenlahden. Siitä huolimatta Pohjan
lahden valtiollinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys on ollut varsin 
suuri. Aikoinaan se oli Ruotsin valtakunnan keskusmeri, joka välitti 
valtakunnan molempain pääosain yhteyttä. Pohjanlahden kaksi 
luonnollista vlimenopaikkaa ovat olleet ruotsalaisen rodun tärkeitä 
siirtoteitä itään pän ; molempain ylimenopaikkain kohdalla ovat tänä
kin päivänä Suomen laajimmat ruotsalaisasutukset. Muinaisuudessa 
ja vanhimpina historiallisina aikoina Pohjanlahden taloudellinen mer
kitys oli suhteellisesti suurempi kuin nykyaikana, jolloin sillä on kan
sainvälistä merkitystä ainoastaan suuren puutavarain vientinsä vuoksi.
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Ala-Satakunta ja Pohjanmaa ovat Pohjanlahden vanhoja tunnuk
sellisia maakuntia.

71. Saaristot. Suomen merten erikoisuutena ja mitä tärkeim
pänä tekijänä niiden taloudellisessa elämässä ovat saaristot. Niihin 
lasketaan kuuluvan n. 3c 000 saarta ja luotoa. Laajuudeltaan ja luo
to jensa lukuisuudessa ovat varsinkin Suomen Itämeressä ja Suomen
lahden länsiosassa leviävät saaristot vertoja vailla. Saaristot ovat 
kalastuksen, merenkulun, kalkin- ja granitinlouhinnan työmaa, kyl
pyläin ja meriurheilujen raikas ja vapaa valtakunta.

Suomen saaristot ryhmittyvät seuraavasti. (1) Pohjanlahden saa
rista ovat huomattavimmat suuret matalat mannersaaret Luoto 
(Hailuoto) Oulun edustalla, I.arsmo Pietarsaaren lähellä, Repoluoto- 
Vallgrund Merenkurkussa ja Bergö hiukan etelämpänä.

(2) Varsinais-Suomen eli »Turun saaristossa» on lähinnä rannikkoa 
joukko suuria mannersaaria eli »luotoja», joita kapeat salmet erottavat 
mantereesta (Pyhämaan, Kustavin, Rymättylän ja Kemiön saaret) 
tai jakavat useaan saarikappaleeseen (Parainen). Paraisten saarten 
jatkona ovat suurehkot Navon, Korppoon ja Houtskärin saaret. Tämän 
»sisäsaariston» ulkopuolella leviää autio »ulkosaaristo», jossa on tuhan
sia pieniä luotoja ja kareja. Aallot ja tuulet ovat niistä kuluttaneet 
pois irtaimen maan ja jauhaneet rantakivet koluisiksi kivikoiksi (»pi
runpelloiksi») tai karkeiksi somero- ja hietasärkiksi. Ainoastaan siellä 
täällä suuremmilla saarilla näkee tässä ulkosaaristossa karisärkillä 
kasvavaa laihaa metsää tai nurmea. Tunnetuimmat Varsinais-Suo
men ulkosaaristosta ovat Hiittisten, Jurmon ja Utön saaret.

(3) Hankoniemen ja Porkkalan niemen välillä on kaunis Tammi
saaren saaristo, jonka tunnuksina ovat pitkät lännestä itään ulettuvat 
salmet ja jonka ulkosaarista rautamalminen Jussaari on mainittava. 
Idempänä on Porvoon saaristo (Emsalö ja Pellinki). (4) Suomenlahden 
etäisiin ulkosaariin kuuluvat paitsi Kotkan edustalla olevia Haapa- 
saarta ja korkeaa ja komeaa Suursaarta (Hogland) puuton Tytär, 
Lavassaan ja Seitskaarto, jotka ovat lähempänä Eestin ja Inkerin
maan kuin Suomen rannikkoa, mutta kuuluvat luontonsa ja asutuk
sensa puolesta Suomeen. (5) Niinkuin Suomenlahden itäiset ranni
kot muistuttavat Kainuunmeren hiekkarantoja, niin Itärannan edessä
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olevat yksinäiset suuret Koiviston mannersaaret muistuttavat Oulun 
edustalla olevaa Luotoa.

72. Ahvenanmaa. Ahvenanmaan saaristoon kuuluu oma, 50 kmn 
pituinen ja 32 kmn levyinen, vuonojen leikkelemä mantereensa, jossa 
karut vuoret ja reheväkasvuiset laaksot vaihtelevat, omat sisäsaa- 
ristonsa (Ekkerö, Lemland, Föglö) ja omat ulkosaaristonsa (Brändö, Kö- 
kar). Kaikkiaan lienee Ahvenanmaan saaristossa toistasataa asuttua 
saarta ja tuhansia pienempiä saaria ja karia. Tämä saaristo kuuluu 
maantieteellisesti Suomeen, jonka saaristojen luonnollinen, itäinen 
jatkos se on. Suomen mantereen ja Ahvenanmaan välillä leviävä me- 
renosa (Saaristomeri) on niin matala, että voi sanoa Ahvenanmaan 
seisovan vedenalaisella Suomen mantereella. Ahvenanmaan vuori- 
pohja (Ahvenanmaan rapakivi) on likimmin Uudenkaupungin rapakivi- 
alueen laatuinen. Moninkertaiset saariketjut ja talvisin yhtämittainen 
jääkansi yhdistävät Ahvenanmaan käytännöllisestikin Suomenmaahan. 
Saareton ja syvä, vaikka tosin ainoastaan n. 40 km leveä Ahvenanmeri 
sitävastoin selvästi ja jyrkästi erottaa saarimaakunnan Ruotsista.

Kansallisestikin Ahvenanmaa kuuluu Suomeen. Ahvenanmaan 
ruotsalainen väestö, nykyään n. 26000 henkeä, on osa Suomen ruotsa
laisesta väestöstä, jonka kanssa se on katkeamattomassa yhteydessä. 
Jo varhaisimmista historiallisista ajoista saakka Ahvenanmaa on 
kirkollisesti ja hallinnollisesti kuulunut Suomeen, ollen Ruotsin alainen 
ainoastaan koko muun Suomen mukana.

Ahvenanmaa on Suomen vanhimpia ja merkillisimpiä kulttuuri- 
seutuja. Runsaat muinaislöydöt, lukuisat keskiajan kirkot ja suora
naiset historialliset tiedot todistavat, että siellä jo varhain asui ver
raten tiheä ja varakas, kalastusta, merenkulkua ja maataloutta har
joittava väestö. Yksinäisessä, erillisessä saarielämässä Ahvenanmaan 
asukkaiden keskuudessa kehittyivät erikoiset maakunnalliset tavat 
ja laitokset. »Ahvenanmaalaiset» tunsivat jo varhain itsensä suoma
laisista ja ruotsalaisista eriäväksi pikkuheimoksi ja hoitivat itsenäi
sesti useimmat paikalliset asiansa. Tämä ikivanha ahvenanmaalainen 
maakuntahenki on Suomen itsenäistyessä herännyt uuteen elämään 
ja tullut tunnustetuksi siten, että Ahvenanmaa 1918 muodostettiin 
omaksi lääniksi ja 1920 sai oman maakuntalain, joka useimmissa maa
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kunnallisissa asioissa jättää täyden päättämisvallan ahvenanmaa
laisille itselleen.

Ahvenanmaan saariston asema Suomen mantereen ja Ruotsin 
välissä sekä Itämeren kaikkien pääosain yhtymäseuduilla on antanut 
tälle saaristolle suuren valtiollisen merkityksen. Menneen vuosisadan 
alkupuolella Venäjä rakennutti Ahvenanmaalle kaikkia Itämeren 
valtoja, mutta erityisesti Ruotsia ja sen pääkaupunkia uhkaavan 
Bomarsundin merilinnoituksen. Itämaisen sodan aikana länsivallat 
hävittivät tämän linnan ja saivat 1856 aikaan kansainvälisen sopi
muksen, joka kielsi Ahvenanmaata linnoittamasta. Maailmansodan 
aikana venäläiset siitä huolimatta ryhtyivät jälleen linnoitustöihin 
Ahvenanmaalla. Vaikka nämäkin linnoitukset jo ovat hävitetyt ja 
Suomi luonnollisesti on aina pitävä Ahvenanmaan linnoittamatta, 
on kuitenkin Ruotsissa ja Ahvenanmaalla viim e. vuosina syntynyt 
kiihkeä liike tämän saariston irroittamiseksi Suomesta ja yhdistämiseksi 
Ruotsiin. Väärinkäsitetty kansain itsemääräämisoikeus ja aiheeton 
suomalaistumispelko lienevät olleet päävaikuttimet, jotka ovat saa
neet Ahvenanmaan muuten niin rauhallisen ja säyseän väestön yhty
mään tuohon outoon hankkeeseen, joka on herättänyt niin suurta 
huomiota koko Europassa.

73. Jäämeri. Suunnattoman kala-, hylje-, lintu- ja muun eläin- 
rikkautensa, merenkulkunsa sekä ilmastollisten ominaisuuksiensa vuoksi 
on Jäämerellä aina ollut suuri merkitys Suomen pohjoisinten osain 
talouselämässä. Jäämeren Taimikkojen jouduttua Norjan ja Venäjän 
valtiollisen vallan alaisiksi pidätettiin Suomen-Lapin asukkaille iki
vanhat taloudelliset oikeutensa Varangin seutujen vesillä ja ranni
koilla. Norjan ja Venäjän v. 1826 toimittamassa »Yhteismaan» jaossa 
Suomi kuitenkin mielivaltaisesti suljettiin Jäämereltä ja seuraa- 
vina vuosikymmeninä Suomen asukkailta riistettiin viimeisetkin talou
delliset oikeudet siellä.

Venäjän vallan aikana ei Suomen onnistunut saada näitä epäkoh
tia korjatuksi. Mutta Suomen tultua itsenäiseksi kysymys sopivan 
rannikkoalueen (Itä-Varangin eli Petsamon seudun) erottamisesta 
Venäjän Muurmanin alueesta ja yhdistämisestä Suomeen vakavasti 
joutui päiväjärjestykseen. Jäämeren luonnonrikkaudet ja meri-
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liike ovat meidän aikanamme saaneet entistä moninverroin suuremman 
arvon, ja pääsy Jäämerelle ei enään ole ainoastaan Suomen Lapin pai- 
kalliskysymys, vaan koko maamme elinkysymys. Lisäksi on Jäämeren, 
saarilla ja rannikoilla suuria mineraliaarteita, kuten Huippuvuorten 
kivihiilet ja Novoje Semljan petrolilähteet, sekä suuria ja erittäin 
arvokkaita metsävaroja, joiden käyttäminen olisi Suomelle luonnol
linen ja helppo. Suomi tarvitsee Jäämerellä suuren, ympäri vuoden 
sulan valtamerisataman, joka Itämeren meriliikkeen katketessa ja 
muulloinkin voisi pitää maatamme suuren maailman yhteydessä. 
Tällaisen Jäämeren ohjelman toteuttaminen edellyttää kuitenkin 
paitsi muuta suoran emäradan rakentamista Pohjanlahdelta Pet
samoon.

ILMASTO

74. Suomen ilmasto. Suomi on kylmä maa, mutta sen ilmasto- 
olot ovat samoilla leveysasteilla olevain maitten, paitsi Norjan, ilmas- 
tosuhteita paljon suotuisammat ja tekevät maamme asuttavaksi, ter
veelliseksi, taloudelliselle toiminnalle sopivaksi maaksi.

Etelämpäin maiden ilmastoon verraten meidän ilmastomme jättää 
paljonkin toivomisen varaa. Mutta toiselta puolen meidän ilmasto- 
oloistamme johtuvat monet Suomen luonnon viehättävimmistä omi
naisuuksista, ja meidän erikoiset ilmasto-olomme ovat syvästi ja suo
tuisasti vaikuttaneet kansamme ruumiillisiin ja henkisiin oloihin. 
Maamme talouselämä on lukemattomin tavoin riippuva ilmastosta, 
joka sille tuottaa runsaasti sekä etuja että haittoja.

Vuodenajat Suomessa eroavat toisistaan hyvin selväpiirteisesti. 
Talvella koko Suomi muistuttaa Lappia tai napamaita. Suomen talvi- 
luonnon viehätyksiä ovat lumenpeittämät salot, kimaltelevät hanget, 
kirkkaat talvipäivät ja monenlaiset talviurheilun tilaisuudet. Talven 
karkeaa kylmyyttä lauhduttavat suojailmat. Useimmat maatalou
delliset ja ulkotyöt ovat talvella seisahduksissa, mutta metsätyöt 
ja ajot sen sijaan täydessä vauhdissa. Kylmän ohella haittaa talvisin 
taloudellista toimintaa päivän lyhyys ja pimeys. Pitkäin kuivain ke-



vätkuukausiert jälkeen kesä tulee äkisti mannertuulien mukana. Kesä 
on lämmin ja valoisa, joten viljelyskasvit kasvavat ja kypsyvät no
peasti. Se on Suomessa ihana vuodenaika, mutta kestää valitettavasti 
kovin lyhyen ajan. Syksy on pitkä, kostea ja viileä.

Suomen ilmastoon vaikuttavat useat erilaiset luonnonseikat.
(1) Suomen pohjoisesta asemasta johtuu talvi- ja kesäpäiväin pituu
den suuri ero: talven pituus, kesän lyhyys ja yleensä ilmaston kylmyys.
(2) Maamme asema Europan mantereella antaa mannerilmastolle 
tilaisuuden lisätä talviemme ankaruutta ja kesiemme lämpimyyttä. 
(3I Toiselta puolen maamme sijaitsee Atlantin valtameren, Pohjanmeren 
ja Itämeren lähellä, joiden lämmin ja kostea meri-ilma hallitsevain 
lounaistuulien mukana tulee meidänkin maahamme ja ratkaisevasti 
vaikuttaa sen ilmastoon. Näiden lounaisten ilmavirtain vaikutus tun
tuu täällä pitkin vuotta, talvella kylmyyttä lauhduttavana, kesällä 
kuumuutta viilentävänä. Maamme ilmasto on siten eräänlainen väli
muoto mannerilmaston ja meri ilmaston välillä. Suomi on ilmainkin 
valtakuntain rajamaa, jossa länsi ja itä ikuisesti taistelevat ylivallasta.
(4) Suomen ja sen ympäristöjen korkeussuhteillakin on vaikutusta 
maamme ilmastoon. Kun ilma säännöllisesti kylmenee merenpinnasta 
ylöspäin ja ilma ylängöillä ja vuoristoissa on kylmempi kuin alan
goissa, on siis maamme yleinen mataluus ilmastollisesti edullinen. 
Itämeri lahtineen on avonainen valtatie, jota myöten lounaiset ja 
läntiset ilmavirrat kulkevat tänne, ja kun täällä ei ole korkeita vuori- 
seiniä estämässä ilmavirtain ja pilvien liikkeitä, pääsevät tuulet ja sa
teet vapaasti leviämään sisämaahan. Korkea Kölin vuoristo sitä
vastoin ohjaa Itämeren alueen ilmavirtain suuntia ja kuivaa vuorten 
yli kulkevia länsituulia. Suuret liikkuvat ilmapyörteet, joiden radat 
kulkevat Suomen ohi tai yli, tekevät ilmastomme vaihtelevaksi ja 
levottomaksi, niin että täällä kaikkina vuodenaikoina on sateita ja 
rajuilmoja jos kauniitakin säitä.

75. Lämpösuhteet. Keskimääräinen vuosilämpötila koko maas
samme on monikymmenvuotisten havaintojen mukaan noin i.5° 
(Celsius), mikä on n. 6° (uloimmassa pohjoisessa n. 90) korkeampi kuin 
vuoden säännöllinen keskilämpötila muualla samoilla leveysasteilla: 
Ruotsin ilmasto on n. 1/«° kylmempi kuin Suomen ja ainoastaan Nor-

Si

Suoman ta) oustnaafltieto • -
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mi, jonka katsotaan yleensä osoittavan maanviljelyksen pohjoisinta 
rajaa, kulkee Pohjanlahden ja Oulujärven pohjoispuolitse kierrellen 
66 leveysastetta. Suomen kylmin seutu (kylmyyskeskus) on Enon
tekiön tienoolla, jota ympäröi — 2° vuosi-isotermi.

Kylmin kuukausi Suomessa on helmikuu, paitsi Lapissa, missä 
joulukuu, tammikuu ja helmikuu ovat melkein yhtä kylmiä. Kun Eu- 
ropassa yleensä tammikuu on vuoden kylmin kuukausi, lienee kylmim- 
män ajan myöhästymistä Suomessa pidettävä Itämeren vaikuttamana. 
Helmikuun keskilämpötila on Ahvenanmaalla —  40, Lapissa — 150; 
siis edellisen hyväksi kokonaista n °, mikä on merkittävä meren lauh
duttavan vaikutuksen ansioksi.

Vuoden lämpimin kuukausi Suomessa on yleensä heinäkuu, mutta 
merellä ja Laatokalla elokuu. Lounaisimman Suomen keskilämpötila 
heinäkuussa on n . 4- 170, uloimman pohjoisen 4- 120. Erotus 011 nyt 
siis ainoastaan 50. Pohjois-Suomi on vuorostaan kesällä suhteellisesti 
hyvin lämmin. Se on mannerlämpöä, joka kielekkeenä pistää tänne 
kuumenneesta itämantereesta. Meri silloin vaikuttaa ilmastoomme 
jäähdyttävästä, koska se lämpenee hitaammin kuin maa.

Tärkeimmät ilmastonmuutokset tapahtuvat keväällä ja- syksyllä. 
Maaliskuussa meri jo 011 kadottanut lämmittävän vaikutuksensa, iso- 
termit menevät suoraviivaisesti Pohjanlahden poikki. Huhtikuussa 
maa on lämmin nyt nopeammin kuin meri ja isotermit alkavat tehdä 
Pohjanlahdella kielekkeitä eteläänpäin, siis päinvastoin kuin talvella. 
Syksykuukausina taas maa jäähtyy nopeammin kuin meri, pakkas- 
keskus Enontekiössä, kehittyy ja työntää kylmää kielekettä mantereen 
keskiosia myöten, pitkin maan itärajaa, jotavastoin meripuolella 
meren lämmittävä vaikutus nyt on suuri, nousten joulukuussa ylim- 
milleen.

Meri-ilmasto esiintyy hyvin selvästi Laatokalla, joka talvella on 
paljon lämpimämpi kuin ympäristönsä; kesällä taas on keskellä järveä 
6° kylmempi kuin rannoilla. Jo niin vähäisellä mantereella kuin Vala
mon saarella on kesällä 50 lämpimämpi kuin Hanhipaaden majakalla. 
Mannerilmasto-esiintyy selvimmin maamme pohjoisissa ja itäisissä 
osissa. Vuoden lämpimimmän ja kvlmimmän kuukauden keskimäär. 
lämpötilan erotus eli »vuosiamplitudi», jonka suuruus parhaiten ilmai
see mapneril mastoa, „on Enontekiössä n., 290, Sisä-Suomessa n. 25°,
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mutta Ahvenanmaalla ainoastaan 190. Erotus vuoden kylmimmän ja 
kuumimman päivän välillä on maassamme yleensä 50— 6o° (Lapissa 
700, Ahvenanmaalla 440). Kun vuosiamplitudi Färsaarilla on n. 7— 8°, 
mutta Siperian sisäosissa 60— 66°, voidaan sanoa Suomen ilmaston ole
van kahdeksikolmannekseksi meri- ja yhdeksi kolmannekseksi man- 
nerilmastoa.

Todellisuudessa eivät lämpötilat tietenkään milloinkaan ole niin 
säännöllisiä kuin lasketut keskimäärät osoittavat. Lämpömäärät 
saattavat eri vuosina vaihdella tavattomasti. Varsinkin .talvikuukau
sien keskimäär. lämpö voi eri vuosina olla sangen erilainen riippuen siitä, 
kylmät pohjoistuuletko vai lämpimät etelä- ja lounaistuulet ovat 
olleet voitolla. Helsingissä on menneellä vuosisadalla helmikuun keski
lämpötila merkitty kerran — o.8° ja kerran — 18.20, mikä tekee 17.40 
erotuksen. Lapissa on kylmimmän kuukauden keskilämpö joskus 
alennut — 27°:een (nonnali keskimäärä — 150). Kesäisin eivät sään
nöttömyydet ole yhtä suuria. Suurin tunnettu kuukauslämmön erotus 
kesällä on Helsingissä ollut 8.5°.

76. Lämpeneekö vai kylmeneekö Suomen ilmasto? Maam
me ilmasto oli Litorina-ajalla lämpimämpi kuin nyt, koska täällä 
siltä ajalta on löydetty jätteitä sellaisista kasveista, jotka nykyään elä
vät etelämmissä maissa, vaan eivät Suomessa, ja pohjoisesta Suomesta 
jäännöksiä sellaisista kasveista, joita nyt tavataan vain Etelä-Suomessa. 
Siitä päättäen olisi muinaisaikain ilmasto vähitellen muuttunut kyl- 
memmäksi. Viime aikoina näyttää ilmastomme taas ruvenneen muut
tumaan mereisemmäksi ja lämpimämmäksi. Itämeren ja sen lahtien 
tiedetään vanhempina historiallisina aikoina jäätyneen usein paljoa 
laajemmalta kuin meidän aikoinamme. »Monet seikat viittaavat siihen, 
että Suomen ilmasto on viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana 
muuttunut meri-ilmastoksi enemmän kuin edellisen viidenkymmenen 
vuoden aikana, muun muassa sekin seikka, että kun viimemainittuna 
aikajaksona tammikuu säännöllisesti koko maassa oli kylmin kuukausi, 
oli helmikuu kylmin kuukausi vuosikymmenellä 1881— 1890 Lounais- 
Suomessa ja rannikoilla ja kaksikymmenvuosijaksolla 1886— 1905 
koko maassa. Missä määrin se johtuu valtameren vaikutuksesta tai Itä
meren eri vesikerrosten, varsinkin ylimmän, vähemmän suolapitoisen
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vesikerroksen suolapitoisuudesta ja vahvuudesta, ei ole tunnettua 
ja onkin kai vaikea tuntea.» (Th. Homen.)

77. llmanliikkeet. Maamme ilmastolle ratkaisevan tärkeät il- 
manliikkeet johtuvat Pohjois-Atlantin yleisistä ilmanpaineoloista. 
Pohjoisimmalla Atlantilla, tarkemmin sanoen Islannin seuduilla ja 
Pohjois-Norjan ulkopuolella, sijaitseva ilmanpaineminimi (ilman ohen- 
nus) aiheuttaa laajan keskihakuisen ilmaliikkeen eli »syklonin», mikä 
käy kierteisesti vastapäivään ja minkä vaikutus Pohjois-Europassa 
tuntuu kaakkois- ja itätuulina. Keskimääräiset vuoden ilmanpaine- 
käyrät (isobarit) meidän maassamme osoittavat kaakosta (760 mm) 
luoteeseen (758 mm) s. o. pohjoisimman Atlantin minimiä kohden 
hiljoilleen vähenevää ilmanpainetta.

Etelämpänä Atlantin merellä (Azorien saarten seuduilla) taasen 
sijaitsee Umanpainemaksimi (ilmantiivennys), joka on laajan keski
pakoisen ilmaliikkeen eli »antisyklonin» keskuksena ja josta Suomeen 
tulee lämpimiä ja kosteita lounais- ja länsituulia. Atlantin minimin 
ja maksimin keskinäisestä asemasta sekä muista maantieteellisistä 
oloista johtuu, että jälkimmäisen aiheuttamat ilmavirrat ovat paljon 
voimakkaammat ja pysyvämmät kuin edellisen. Todellisuudessa ovat 
Suomen sisämaassa etelätuulet, rannikoilla lounaistuulet ympäri vuo
den vallitsevia.

Kolmantena päätekijänä Suomen ilmanliikkeissä on Siperiassa 
majaileva Umanpainemaksimi, joka toisinaan ulettuu KoUlis-Europpaan 
asti ja saattaa meidän maamme talvisin ankaraa kylmyyttä ja kesäi
sin suurta kuumuutta tuovain koiUis- ja itätuulten ja yleensä manner- 
ilmaston vaikutusten alaiseksi.

Suomi on niUlä leveysasteilla, joilla ilmanliikkeissä tapahtuu enin 
säännöttömyyksiä. Atlantin yli itäänpäin kiitäväin lukuisain mini
mien (syklonien) pääradat koskevat meidän maatamme. Yksi rata 
kulkee Norjan rannikon ulkopuolella olevaa alhaista ilmanpainevyö- 
hykettä pitkin ja poikkeaa sieltä Kölin vuoriston yli Pohjois-Suomeen 
tuoden mukanaan lounais- ja länsituulia. Toinen syklonirata kulkee 
avonaista Itämerta pitkin ja Etelä-Suomen kautta aiheuttaen mante
reisia itätuulia. Näistä liikkuvista sykloneista johtuvat alituiset äkil
liset tuulen ja ilman muutokset, jotka ovat Suomen ilmastolle niin omi
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naiset. Vuosittain liikkuu maassamme keskimäärin 42 syklonia, joista 
3 syntyy täällä ja 6 täällä katoaa. Meriliikkeelle ja kalastukselle haital
lisia myrskyjä sattuu rannikoilla vuosittain 25— 50 päivänä, niistä 
kuitenkin puolet talviseen aikaan, jolloin niiden merkitys on vähempi. 
Pahimmat ovat syvsmyrskyt, harvinaisemmat kesämyrskyt. Muistet- 
tavimmat myrskyt viime vuosikymmeninä ovat sattuneet 28 p. elok. 
1890, jolloin paljon metsiä kaatui etelämmässä Suomessa, ja 2— 3 p. 
lokak. 1912, jolloin pohjoinen Suomi sai kärsiä m. m. myrskyn tuomain 
suunnattomani lumimääräin vuoksi.

Paitsi näitä yleisiä ilmanliikkeitä havaitaan Suomessa vielä eri
tyisiä paikallisia tuuli-ilmiöitä. Manner ja sitä ympäröivät meret 
(Jäämeri, Pohjois-Atlantti, Itämeri, Laatokka) synnyttävät vuorottaisia 
maa- ja merituulia (monsuuneja). Melkein koko maassamme voidaan 
todeta kesäisiä meri-ja talvisia maatuulia. Paikallisia pikkumonsuuneja 
ovat meren ja sisävesienkin rannoilla havaitut kesäiset yö- ja päivä- 
tuulet, joista edellinen puhaltaa merelle tai järven selälle aamuaikai
sena, jolloin järvi on lämpöisempi kuin maa, ja jälkimmäinen henkii 
maalle vesiltä päin iltapuolisin, kun aurinko on lämmittänyt maan 
lämpöisemmäksi kuin veden.

78. Sadesuhteet. Suomessa kaikkina vuodenaikoina liikku
vista ilmanpaineminimeistä johtuu, että maassamme sen pohjoisesta 
asemasta ja siitä johtuvasta ilman vähäisestä kosteudenpitoisuudesta 
huolimatta sateentulo on verraten runsas. Koko maan keskimäär. 
vuotuinen sademäärä on n. 537 mm, mikä on jonkinverran enemmän 
kuin Ruotsissa vastaavilla leveysasteilla ja koko 180 mm enemmän kuin 
normalinen sademäärä muilla Suomen leveysasteilla olevilla mantereilla. 
Norjan länsirannoilla ja Brittein saarilla taas vuotuinen sademäärä 
on monta vertaa suurempi kuin Suomessa. Sateentulo Suomessa ei 
ole liian niukka eikä liian runsas, vaan osoittaa sekin jonkinlaista 
tasapuolisuutta manner- ja meri-ilmaston kesken.

Vuotuinen sateenmäärä jakaantuu eri lailla maan eri seuduille: 
eteläisimmässä Suomessa se on n. 650, järviylängöllä n. 550, Pohjois- 
Suomessa 400— 500 ja Lapissa ainoastaan 300— 400 mm. Suomen 
säteisimmat seudut, missä sademäärä on yli 700 mm, ovat läntinen 
Uusimaa (Pohjan pitäjän sademäärä 764 ittm, suurin Suomessa) ja
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EEI= 50""
= 35— O cm

Suomen
sadekartta

Karjalan kannaksen eteläosa. Runsassateisia seutuja ympäristöihinsä 
verraten ovat myöskin Laatokan koillisrannikko, Vaasan tienoo ja Poh
janlahden pohjoisperukat sekä sisämaassa koillinen Satakunta, Pohjois- 
Savon ja Karjalan välinen rajaseutu ym. Huomattavan vähäsateisia 
alueita ovat Pohjanmaan tasanko, Päijänteen seudut ym. Yleensä on 
Itä-Suomi runsassateisempi kuin Länsi-Suomi.

Taloudellisesti tärkeämpi kuin sateen vuotuinen määrä on kuiten
kin sateen jakautuminen eri vuodenajoille. Suomessa kuten yleensä 
samoilla leveysasteilla sataa kaikkina vuodenaikoina, enin 'kuitenkin 
kesällä, jolloin toisinaan liika sade tekee haittaa, ja vähin keväällä, 
jolloin kuivuus usein tuottaa vahinkoja maanviljelykselle. Kesällä 
sataa Etelä-Suomessa 30— 35 % ,. Pohjois-Suomessa 40— 50 %  vuoden
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koko vesimäärästä. Sateisin kuukausi on elokuu (keskimäär. sademäärä 
koko maassa 76 mm), ja sen jälkeen heinäkuu, paitsi meren puolella, 
missä elokuun jälkeen syyskuu ja lokakuu ovat sateisimmat. Kuivin 
vuodenaika on kevät, jonka sademäärä tekee vain 15— 20 %  vuoden 
koko määrästä. Kuivin kuukausi on huhtikuu (keskimäär. sademäärä 
koko maassa 26 mm). Keväisin ja alkukesällä sattuu usein pitkiä pouta- 
kausia. Tämä merkittävä kevätkuivuus johtunee keväällä vallitsevan 
mannerilmaston kuivuudesta ja Itämeren suhteellisesta kylmyydestä, 
joka sitoo sieltäpäin tulevan kosteuden.

Sadeoloissa voi eri paikkakunnilla sattua suuria säännöttömyyksiä. 
Etelä-Suomessa saattaa toisinaan vuoden sademäärä nousta 1000 mm:iin. 
Toiselta puolen on Etelä-Suomessa paikkoja, missä vuoden sademäärä 
on jäänyt alle 300 mmm (esim. vv. 1908 ja 1913) ja yhtämittaista pou
taa kestää kuukauden (huhtikuu 1902).

Sateet Suomessa ovat alkuperältään ja luonteeltaan kahta eri 
laatua. Syksyn, talven ja kevään ilmankosteus tulee pääasiallisesti 
ilma virtain mukana Atlantin valtamereltä ja osittain Itämereltäkin. 
Tämän kosteuden tiivistymiseen ja satamiseen vaikuttavat huomatta
vasti maan pintasuhteet: talvisateet ovat runsaimmat siellä, missä 
maan pintasuhteet enimmän vaikuttavat sadettatuoviin kaakkois
ia lounaistuuliin (Suomenlahden pohjoisrannikoilla, Suomenselän seu
duilla), niukimmat taas alavammilla mailla, tasangoilla ja seuduilla, 
jotka ovat mainittujen tuulten alla. Kesäsateet sitävastoin syntyvät 
pääasiallisesti paikallisista, lämminneistä ja ylöskohonneista ilmavir
roista. Ne eivät riipu maan pintamuodoista, vaan ovat runsaimmat 
siellä, missä maanpinta enin lämpiää; runsaimmin siis nyt sataa 
sisämaassa, vähemmän rannikoilla. Kun metsät ovat hyviä kosteuden 
säilyttäjiä ja luovuttavat paljon kosteutta ilmaan, on niillä suuri 
merkitys kesäsateitten synnyttäjinä.

Kuukauden sademäärät viidellä paikkakunnalla Suometsä aikajaksona 
1886— 1915 (mm). 

k u u k a u d e t
paikkakunnat 1 11 m IV V VI V II V III IX X X I X II koko vi

Maarianhamina . 33 3 i 33 29 37 35 58 74 51 60 56 49 545
Helsinki . . 54 48 48 39 47 48 63 83 71 69 69 65 7°5
Vaasa . . . 43 35 35 35 44 49 63 73 65 60 52 43 597
Jyväskylä . . 4 i 34 34 3 i 4 i 60 69 77 62 55 47 46 597
Kajaani . . . 42 33 29 3i 38 57 86 87 64 5* 43 40 603



79. Lumi. Melkoinen osa vuotuisesta sateesta tulee maahan 
lumena. Ensimmänen lumi sataa tavallisesti lokakuussa, Pohjois- 
Suomessa alussa, Lounais-Suomessa lopussa kuuta. Maaliskuussa lumi
peite on paksuimmillaan; lumipeite ei ole vahvin siellä, missä sademäärä 
on suurin, vaan siellä, missä kylmyys on suurin, siis maan itäkoilli- 
silla ja pohjoisimmilla äärillä. Huhtikuussa lumi äkisti sulaa; aino
astaan pohjoisessa on lunta vielä toukokuun keskivaiheilla. Pohjan
maan aukeilla tuulet usein kuluttavat lumipeitteen ennen aikojaan 
pois. Viimeinen lumi sataa lounaisessa Suomessa huhtikuussa, poh
joisessa Suomessa toukokuussa, Lapissa alussa kesäkuuta. Senkin 
jälkeen kuin talvinen lumipeite on kadonnut, seuraa tavallisesti taka
talvia, jotka antavat joskus hyvinkin paljon lunta; kaukaisessa poh
joisessa voi lumisateita sattua milloin hyvänsä kesälläkin.

Lumi on luonnon turkki, joka suojelee maan pintaa ja sen kasveja 
sekä vesiä ja veden eläjiä liian syvän jäätymisen vahingoilta. Lumen 
tulosta ja lumipeitteen paksuudesta riippuvat kelit, metsäajot, kevät- 
tulvat ym. maataloudelle, metsäteollisuudelle ja liikenteelle tärkeät 
seikat. Suomen talviluonnon kauneudessa ja talviurheiluissa lumi on 
päätekijöitä.

80. Ilmaston tutkiminen. »Ilmakehäksi» nimitetään maapalloa 
ympäröiviä ilmakerroksia, »ilmaksi» eli »sääksi» eri paikkakunnilla 
kulloinkin vallitsevaa ilmakehän tilaa, »ilmastoksi» (kiimat) ilmassa 
esiintyviä säännöllisyyksiä, joita on opittu tuntemaan pitempiaikaisten 
havaintojen kautta. Tiedettä, joka tutkii ilmakehän yleisiä ja tilapäi
siä oloja, sanotaan iin,a- eli säätieteeksi (meteorologiaksi). Jo Ruotsin 
ajoilta saakka on Suomessa harrastettu monipuolisten ilmatieteellisten 
havaintojen tekemistä . Päätyön tällä alalla suorittaa 1880 perustettu 
»valtion meteorologinen keskuslaitos» (aikaisemmin Suomen tiede- 
seuran alainen). Sen tarkoitus on toimittaa ja johtaa säätieteellisiä 
havaintoja ja tutkimustöitä maassa sekä tehdä näiden töiden tulokset 
tunnetuiksi koti- ja ulkomailla. Helsingissä olevan keskuslaitoksen 
yhteydessä toimii »Ilmalan» tutkimalaitos lähellä Helsinkiä. Paikallisten 
havaintojen tekemisessä on keskuslaitoksella apunaan kymmeniä 
apuasemia ja satoja yksityisiä kansalaisia maan kaikissa osissa. Koti- 
ja ulkomaan havaintojen nojalla keskuslaitos toimittaa yhden tai
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useampia kertoja päivässä säätilaa kuvaavia sääkarttoja ja niiden 
perustuksella tekee säänennustuksia etenkin maanviljelyksen ja meren
kulun hyväksi.

KASVILLISUUS

81. Kasvistollinen Suomi. Maamme kasvipeitteen eli kasviston 
laatu ja muoto riippuvat lähinnä ilmastosta, maaperästä ja korkeus- 
suhteista. Koska nämä olot ovat hyvin samanlaatuiset koko luonnol
lisen Suomen alueella Pohjanlahdesta Äänisjärveen, Vienanmereen ja 
Jäämereen saakka, luonnollinen Suomi muodostaa kasvistollisestikin 
ominaisen alueen, kasvistollisen Suomen. Sen kasvisto on yleisimmin 
piirtein läntisemmän Fennoskandian kasviston kaltainen, mutta eroaa 
muutamissa suhteissa siitä kylläkin huomattavasti. Vielä enemmän 
se kuitenkin eroaa Itä-Europan kasvistosta.

Paikallisten kasvilajiensa mukaan jaetaan kasvistollinen Suomi 
31 pieneen kasvimaakuntaan. Kasvilajien lukumäärä näissä maakun
nissa vähenee enemmän tai vähemmän säännöllisesti etelästä (795 
kasvilajia) pohjoiseen (303 kasvilajia). Monivuotisten kasvien luku
määrä on pohjoisessa suhteellisesti suurempi kuin etelässä. Rannikko
seutujen kasvilajien lukuisuutta lisäävät monet kymmenet merenranta- 
kasvien lajit, joita ei ole sisämaassa.

Kasvillisuuden merkitys luonnonelämässä ja ihmistaloudessa ei 
kuitenkaan riipu niin paljon yksityisten kasvien ominaisuuksista ja 
kasvilajien lukumäärästä kuin hallitsevista kasvillisuusmuodoista. 
Missä maaperä ja ilmasto ovat erityisen suotuisia joillekin kasvilajeille, 
siellä nämä kasvilajit anastavat vallan ja muodostavat kasviryhmiä, 
kasvistoja, jotka antavat pienemmille tai laajemmille alueille erityisen 
kasvistollisen luonteen, kasvillisuusmuodon. Suomen tavallisia kasvilli- 
suusmuotoja ovat metsät, suot, luonnonniityt, kanervikot, jäkälä- 
maat, sekä ranta-, vesi-, kallio- ja tunturikasvistot. Erityisiä kasvilli- 
suusmuotoja ovat ihmiskäden luomat viljelysmaat. Suomen yleisim- 

. piä, sen koko luontoa hallitsevia kasvillisuusmuotoja ovat metsät ja suot
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82. Suomen kas
viston historiaa. Jää
kauden jättämissä maa
kerroksissa ja soitten 
turvekerroksissa säily
neitä kasvinjäännöksiä 
tutkimalla on saatu kä
sitystä maamme kasvis
ton kehittymisestä jää
kauden jälkeisinä aikoi
na. Tuskin olivat en
simmäiset seudut pal
jastuneet jään alta, kun 
sinne jo ilmestyi napa- 
mainen. varpukasvisto 
(löydöt Karjalan kan
nakselta ja Lapista). 
Vähitellen »tundrakau- 
den» ilmasto lauhkeni 
ja yhä nousevalle man
tereelle ilmestyi kasvil-

(Kasvilajien lukumäärä ilmaistu numeroilla.) 
AL  Ahvenanmaa, AB  Turun seutu, N  Uusimaa,

lisuus, jonka tunnuksel
lisia kasveja olivat 
mänty ja koivu (män
ty-koi vuaika kausi). An- 
cylus-ajan viimeisellä 
kaudella olivat lehmus 
ja kuusikin jo saapu-

KA  Etelä-Karjala, IK  Karjalan kannas, ST  Sa
takunta, TA Etelä-Häme, S A Etelä-Savo, KL  
Laatokan Karjala, O.V Äänisen Karjala, TRON 
Ääninen takainen Karjala, C M Keski-Pohjanmaa, 
OK  Kajaaninmaa, POC Länsi-Pomorje, PO K Itä- 
Pomorje, 0'3 Pohjois-Pohjanmaa, K S  Kuusamo, 
K K  Kieretin Karjala, LE  Enontekiön Lappi, 
L K E M  Kemin Lappi, IM  Imanteron Lappi, LV  
Varsugan Lappi, L P  Ponoin Lappi, L I  Inarin 
Lappi, ■ L T  Tulonaan Lappi, LM L H Muurmanin

neet ja maamme kas- F '
vistolla oli pääasiallisesti jo nykyinen lajirikkautensa. Siihen aikaan 
Suomen ilmasto oli nykyistä lämpimämpi, sillä täällä on tavattu 
tammen jätteitä nykyistä tammenrajaa pohjoisempana ja pähkinäpen- 
saan jätteitä niin pohjoisesta kuin Haapamäen— Jyväskylän radan 
seuduilta. Jätteitä vesipähkinästä (Trapa natans), jonka pohjoisraja
nykyisin on Skänessa, on Suomessa tavattu aina Luopioisissa ja Savi
taipaleella saakka. Metsän korkeusraja lienee siihen aikaan Suomessa
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ollut sataa metriä korkeammalla kuin nykyään. Litorina-kauden kas
visto-olot eivät liene suuremmin poikenneet nykyisistä.

Tundrakauden kasvilajit saapuivat maahamme idästä ja kaakkoi
sesta käsin. Myöhemmin on Suomeen saapunut uusia kasvilajeja 
samoilta suunnilta sekä erittäinkin lounaisesta Ahvenanmaan kautta. 
Pienempi määrä lajeja tuli meren yli lännestä ja etelästä. Toiset 
lajit ovat saapuneet ainoastaan yhdeltä taholta, toiset useammalta. 
Niinpä on tammilajia siirtynyt tänne seka lounaasta että kaakkoisesta, 
jotavastoin kuusi ja harmaaleppä ovat Itä-Europasta käsin tulleet 
tänne ja tätä kautta jatkaneet leviämistään Skandinavian niemimaalle.

83. Suonien kasvillisuusvyöhykkeet. Pääosa Suomea kuuluu 
suureen Euraasian havupuumetsävyöhykkeeseen; ainoastaan eteläisin 
ääri maata kuuluu Keski-Europan tammivyöhykkeeseen ja kaukai
simmat pohjoiset seudut ovat metsärajan pohjois- tai yläpuolella. 
Yleisiä kasvillisuusoloja silmälläpitäen voidaan maamme jakaa seuraa- 
viin kasvillisuusvyöhykkeisiin:

(1) Ensimmäinen vyöhyke käsittää eteläisen ja lounaisen saariston 
ja rannikon aina tammen levenemisen rajaan saakka pohjoisessa (tammi- 
vyöhyke). Tammen pohjoisraja kulkee Naantalin ja Uudenkaupungin 
väliltä Lohjanjärven pohjoisrannikon poikki Porvooseen. Itäisenä 
Uudellamaalla ja Länsi-Karjalassa tammi ei kasva, mutta Viipurin- 
lahdesta tammialue jälleen alkaa jatkuen maamme kaakkoisrajaan 
saakka. Tämän vyöhykkeen ominaisuudet esiintyvät selvimmin Ahve
nanmaalla. Siellä tavataan maamme kaikki jaloimmat lehtipuut, 
joista saarni ja jalopihlaja ovat yleisiä, tammi on paikoittaisempi ja 
esiintyy harvoin suurissa joukoissa, lehmus on harvinainen. Sitäpaitsi 
tavataan useita arkaluontoisia pensaita, kuten marjakuusi, oratuomi, 
sinivatukka sekä joukko ruohoja ja heiniä, jotka siellä ovat kutakuin
kin yleisiä, mutta jotka puuttuvat Suomen mantereella tai ovat siellä 
harvinaisia. —  Yleisiä ovat lisäksi pähkinäpensaslehdot ynnä omituiset 
puistomaiset niityt (»löfängar»),

(2) Pohjoispuolella tammivyöhykettä alkaa Etelä-Suomen lehti
puiden eli vaahteran vyöhyke, joka ulettuu 62 leveysasteen tienoolle. 
Tässä vyöhykkeessä tavataan vielä useammat jaloista lehtipuistamme, 
lehmus, jalava, vaahtera, saarni, omenapuu, pähkinäpensas. Tavallista
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rehevämpi on kasvillisuus Pirkkalan, Hollolan, Vuoksen ja Sortavalan 
»lehtometsäkeskuksissa». Jyrkimpiä vastakohtia tässä vyöhykkeessä 
ovat Karjalan kannas ja Laatokan koillisrannikko. Karjalan kannas 
on suureksi osaksi yksitoikkoista ja karua, kanervikkoja ja tasaisia 
metsäkankaita, matalia harjuja ja leveitä soita. Laatokan koillis- 
rannikolla on korkeita vuoria ja niiden välillä viljavia laaksoja; kas
villisuus on monin paikoin rehevä; lehmus on yleinen, vaahtera on pai
koitellen runsas, harvinaisia kasveja paljon.

(3) Vaahteravyöhykettä seuraa lehmus- eli Keski-Suomen vyö
hyke; se xilettuu n. 631/,, leveysasteen kohdille ja siellä saavuttaa 
lehmus pohjoisrajansa. Kasvisto on köyhempää kuin edellisessä vyö
hykkeessä. Kankaat, metsät ja suot vallitsevat maisemia, erämaita 
on paljon, luonto monin paikoin tulen raiskaama. Huomattavin 
lehtometsäkeskus on Kallaveden tienoolla.

(4) Vielä paljon autiompi ja karumpi on Juonto Polijois-Suomen 
vyöhykkeessä, joka ulettuh vähän yli napapiirin. Kaikki jalot lehti
puut puuttuvat, maisemat ovat pääasiallisesti saloja ja erämaita. 
Lettomaiset suot ja poronjäkälää kasvavat kankaat muistuttavat 
jo Lappia. Poikkeavia alueita muodostavat jokivarsien tulvaniityt 
ja viljelykset, Pohjanlahden rannikko hietakenttineen ja rantaniit
tyineen sekä Kuusamo tunturineen ja harvinaisina kasvineen.

(5) Lappi on yleensä pelkkää erämaata, enimmäkseen tasaisen- 
laisia kangas- ja suoaloja, niissä usein lettomaisia nevoja (»aapoja»). 
Tuntureilla vallitsee tunturikasvillisuus. Mänty ja kuusi saavuttavat 
täällä pohjois- ja kaikki puut korkeusrajansa. (J. P. Norrlinin mukaan.)

84. Kasviston korkeusvyöhykkeet. Ilman kylmenemisen vuoksi 
eivät kasvit voi kasvaa erittäin korkeilla seuduilla. Kun maamme on 
yleensä matala, eivät korkeussuhteet tee kasvien levenemiselle sanotta
via esteitä muualla kuin Lapin perillä. Siellä, Suomen korkeimmilla 
seuduilla, voidaan kasvistossa erottaa »korkeusvyöhykkeitä». Alinna 
tunturien juurella on havumetsä'vyöhyke. Sen yläpuolella on koivu- 
vyöhyke, jossa havupuut eivät enään kasva, mutta koivu vielä muo
dostaa kasvustoja. ■ Koivuvyöhykkeen yläpuolella1 tulee avonainen 
tunturi vyöhyke jäkälä- ja leväkasvistoineen ja harvoine, pensasma isine 
vaivaispuineen. Vihdoin tulee lumivyöhyke, ikuisen lumen valtakunta, 
joka kuitenkaan ei sekään ole aivan kasviton.
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85. Suomen metsäin synty. Ihmisten saapuessa Suomeen olivat 
täällä valtapuina mänty ja kuusi, joista edellinen oli tänne tullut ai
kaisemmin, jälkimmäinen myöhemmin. Eteläisen Suomen hyötyisem- 
millä mailla levittivät tammet siimekkäitä lehviään ja muissa osissa 
maata olivat parhaat paikat sekametsäin hallussa, joissa koivun ja 
lepän ohella kasvoi runsaasti myös vaahteraa, jalavaa, saarnea, leh
musta ym. jaloja puita.

Ihminen sai metsäin luonteen suuresti muuttumaan. Alituiset 
kulot edistivät mäntykasvullisuutta kuusen kustannuksella, sillä paksu- 
kaamainen, syväjuurinen honka kesti tulta paremmin kuin kuusi 
ja sopi paremmin kasvamaan tulen hävittämillä seuduilla. Tällä 
tavoin mänty tuli vallitsevaksi puulajiksi kaikilla kuivahkoilla, lai
hoilla mailla, varsinkin harjumailla ja hietikköalueilla.

Koivumetsät taas voittivat alaa tuoreemmilla, lihavammilla 
murtosoramailla; etenkin Lapissa ja Pohjois-Suomessa on kulojen 
jälkeen muodostunut laajoja koivumetsiä. Vielä suuremmassa määrässä 
on kaskenpoltto vaikuttanut havumetsäin, varsinkin hyötyisemmillä 
mailla kasvavain kuusistojen, muuttumiseen koivikoiksi.

Jatkuvasta kaskenpoltosta taas on seurannut koivukasvustojen 
väistyminen leppäkasvustojen tieltä. »Karjalan, Savon, osittain Hämeen
kin kylien ympärille on tällä tavoin muodostunut laajoja harmaaleppä- 
metsiä. —  Niin järkiperäistä kuin kaskenpoltto olikin niihin aikoihin, 
jolloin metsällä ei ollut mitään kauppa-arvoa, ovat kaskenpolton 
seuraukset olleet maalle mitä tuhoisimpia. Puhumattakaan siitä metsä
maan huonontumisesta, mikä on ollut seurauksena kaskeamisesta, 
on hyvin suuri osa Suomen parhaita metsämaita joutunut taloudellisesti 
melkein arvottoman leppämetsän peittoon.»

Kaskenpolton ja kulojen vähentyessä on metsille taas alkanut 
uusi kehityskausi. »Korvista ja kosteista notkoista on kuusen taimia 
alkanut levitä alikasvuksi männikköihin ja koivumetsiin. Kuusen 
taimet kasvavat puiksi ja varjostavat sillä vuorostaan maan niin täy
dellisesti, etteivät koivun eivätkä männynkään taimet enää pääse 
nousemaan. Sillä tavoin kuusi valtaa uudelleen sille kuuluvat alueet, 
leviten usein sellaisillekin laihoille maille, joilla sitä metsätaloudelli
sesti ei olisi siedettävä.» (A. K. Cajander.)



86. Suomen metsätyypit. Varsinaiset metsät Suomessa ryhmi
tetään kasvistollisesti kolmeen ryhmään, (i) »Lehtometsät» ovat 
maamme rehevimpiä metsiä. Niiden alakasvillisuudessa on paljon ruo
ho- ja heinäkasveja, mutta varpukasvillisuudella on siinä hyvin pieni 
merkitys. Nämä metsät ovat tavallisesti sekametsiä; vallitsevimpina 
ovat yleensä lehtipuut ja jalot ja puolijalot puulajit (tervaleppä, pih
laja, tuomi) ovat hyvin tavallisia. Mäntyä tavataan korkeintaan 
sekapuuna. Lehtometsiä on runsaimmin lounaassa (Ahvenanmaalla 
ja Turun saaristossa) sekä kaakossa (Laatokan tienoilla); pohjoiseen- 
päin ne tulevat yhä harvinaisemmiksi ja harvalajisemmiksi.

(2) »Tuoreet kangasmetsät» ovat vallitsevia metsiä Suomessa
keskinkertaisilla, tuoreilla mailla. Varpukasvullisuus on rehevän- 
puoleinen, tärkeimpänä varpuna esiintyy mustikka (»mustikkametsät»). 
Luonnontilassa on vallitsevana puulajina kuusi; kasketuilla ja kulojen 
polttamilla mailla voi mänty, koivu, haapa tai leppä vallita tai ovat 
metsät sekametsiä. Tällän kuuluvat enimmät meikäläiset metsät
tuoreilla, varsinkin murtosoramailla. Tuoreita kangasmetsiä on Suo
men eteläpuoliskolla metsäin koko pinta-alasta arviolta 40— 50 %, 
Pohjois-Suomessa nähtävästi alle 20 %.

(3) »Kuivat kangasmetsät» ovat huonohkokasvuisia metsiä. Poh- 
jakasvillisuuden muodostavat milloin seinäsammalet, milloin poron
jäkälät. Vacpukasvillisuus on runsaanlaista, tavallisesti puolukkaa 
(»puolukkametsät») tai kanervaa tai (Pohjois-Suomessa) variksenmar
jaa. Metsän muodostaa yleensä mänty, joka useimmiten kasvaa mel
kein tai aivan puhtaina kasvustoina. Tuoreita metsiä lähentelevissä 
metsissä on kuusi usein alimetsänä, joskus päämetsänäkin, mutta 
on yleensä huonompikasvuinen kuin mänty. Koivua ja joskus haa
paa on huonokasvuisina sekapuina. Pääosa kuivia kangasmetsiä esiin
tyy helposti vettä läpäisevillä ja siitä syystä kuivilla, laihoilla harju
ja hietikkomailla, osittain myös laihoilla morenimailla. Metsäin pinta- 
alasta lasketaan etelämmässä Suomessa 40— 50 %, pohjoisemmassa 
Suomessa 60— 80 % olevan tämänlaatuisia metsiä.

Näillä päämetsätyypeillä on lukuisia ala- ja välimuotoja. (A. K. 
Cajanderin mukaan.)



87. Tärkeimmät puulajit Suomessa. Metsiemme puulajisuhteet 
ovat A. K. Cajanderin ym. mukaan seuraavanlaiset:

Mänty on vallitseva puulaji enimmillä kuivanluontoisilla ns. 
kangasmailla; ennen kaikkea ovat vierinkiviharjanteet ja hietikko- 
maat ynnä laihanpuoleiset morenialueet mäntymetsäin vallassa. Sama
ten on mänty vallitsevana puuna maamme lukuisilla rämeillä. Kaik
kialla niin hyvällä kuin huonollakin maalla mänty kasvaa aivan suo
rana, mutkattomana, ja sillä on, kuten pohjoismaisella männyllä 
yleensä, siitä syystä aina oleva maailmanmarkkinoilla pysyvä menekki.

Huomattava on, että petäjän kasvamisolot ovat erilaiset maamme 
eri osissa. Laskujen mukaan tarvitsee petäjä kohtuullisen hyvässä 
metsämaassa ja muuten säännöllisissä oloissa varttuakseen sahatukiksi, 
jonka läpimitta 7 mn korkeudella on 25 cm, keskimäärin: 

eteläisimmässä Suomessa, 6o°— 6i° pohj. lev., m  vuotta
keskisessä » 62°— 63° » » 142 »
pohjoisessa » 64°— 66° » » 175 »
Kuusi on valtapuuna enimmissä korvissa ja sentapaisilla hyvän- 

puoleisilla mailla. Kuusimetsät ovat mäntymetsiä yleisempiä Varsi- 
nais-Suomessa, Länsi-Uudellamaalla ja Vaasan läänin rannikkoseu
duissa, pohjoisemmassa Raja-Karjalassa ja koillisella Pohjanmaalla 
(Kuusamon ja Kuolajärven seuduilla). Pohjois-Suomen kuusimetsät 
sijaitsevat etupäässä korkeimmilla mailla ja vedenjakajilla. Sekamet
sissä kuusi kaikkialla pyrkii valta-asemaan.

Koivu vallitsee laajoja kuloalueita (»rovia») Lapissa ja Pohjois- 
Suomessa ja esiintyy etelämpänäkin suurempina metsikköinä enti
sillä kulo- ja kaskimailla. Sekametsissä se myöskin on yleinen. »Visa
koivu» (Betula verrucosa) on jotenkin yleinen Savossa ja Hämeessä 
(Tuuloksessa, Lammilla, Padasjoella ym.). Luonnontaloudessa koi
vulla on erityisesti merkitystä maan parantajana ja suojana kuloja 
vastaan. Viime vuosikymmehinä ja vuosina ovat koivumetsät enemmän 
kuin muut metsät joutuneet säälimättömän hakkuun alaisiksi.

Harmaaleppä on kaskenpolton kautta tullut valtapuuksi laajoilla 
aloilla Karjalaa, Savoa, Hämettä ja Kajaanin seutua. Laaja harmaa- 
leppäalue on Hiitolan tienoolla. Tervaleppä kasvaa puhtaina kapeina 
kasvivöinä kaikkialla meren ja sisävesienkin rantamilla.

Haapaa tavataan kaikkialla ja se kasvaa, sekä lihavilla että aivan
Suomm Libuvruaniifto
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laihoillakin mailla, muodostaen lihavilla mailla joskus pienempiä 
metsikköjä.

Lehtikuusimetsiä on istuttamalla kasvanut maahamme muutamia. 
Uudellakirkolla (Viip. 1.) on vv. 1738— 1820 istutettu n. 100 ha:n laa
juinen lehtikuusimetsä, joka aikoinaan oli Venäjän kruunun oma, 
ja Kiteen Koivikon tilalla on toinen, n. 6o-vuotinen.

88. Metsäin suojelu. Metsäin suuri merkitys Suomen luonnon- 
elämässä on viimeaikaisten tutkimusten kautta tullut entistä selvem
mäksi. Metsät muokkaavat ja hedelmöittävät maaperää. Voimakas 
metsänkasvu haihduttaa hyvin tehokkaasti maahan tullutta kosteutta 
ja siten ehkäisee suottumista ja aiheuttaa sateita, joilla varsinkin 
kevätkuivuuden aikana on suuri maataloudellinen merkitys. Metsäin 
välitönkin taloudellinen arvo on viime vuosikymmen ien kuluessa nous
sut niin suuresti, että metsiämme nykyään on pidettävä Suomen koko 
kansantalouden tärkeimpinä perusteina. Näistä yleisistä syistä on vuosi- 
satoja kestäneen metsänhävityksen jälkeen vihdoin ryhdytty laajem
piin toimiin metsäin suojelemiseksi ja säästämiseksi. Valtio on jo kauan 
aikaa järkiperäisesti hoitanut laajoja metsiänsä. V. 1917 julaistulla 
lailla on yksityistenkin metsäin hakkuuta rajoitettu ja metsänomistajat 
velvoitettu huolehtimaan paljaaksi hakattujen metsäalojen uudelleen 
metsittämisestä. Erityistä huolta on pidetty pohjoisimman Suomen 
metsäin suojelusta, koska aukea tunturialue siellä uhkaa levitä metsää- 
kasvaville seuduille ja täysiarvoiset metsät sopimattoman hakkuun 
vuoksi helposti muuttuvat ala-arvoisiksi tunturimetsiksi. Näiden 
vääräin torjumiseksi on Utsjoelta Kittilään ja Sodankylään ulettuva 
n. 3.19 milj. ha:n laajuinen, melkein kokonaan valtion omistama metsä
alue julistettu »suojelusmetsäksi», • jolla sallitaan hakkuita ainoastaan 
varovaisten uudistus- ja nuorennushakkausten muodossa.

89. Suot. Lähes 1/3 maamme koko pinta-alasta —  suurempi 
alue kuin Tanskan, Hollannin ja Belgian valtakunnat yhteensä —  on 
suota s. o. vesiperäistä, erinäisten kasvien jätteistä muodostunutta 
turvemaata. Enimmin on soita sillä alueella, joka hevosenkengän 
muotoisesti täyttää Pohjois-Satakunnan, sisemmän Pohjanmaan ja 
Karjalan itäisen äären, siis etupäässä Suomenselän ja Maanselän tie
noot. Suokerrosten vahvuus soissamme on hyvin vaihteleva, tavaili-
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äin paksuus on 1j 2—  3*m, mutta on tavattu io:kin mn vahvuisia ker
roksia. Keski Pohjanmaalla lasketaan n. puolet soista olevan :/2 mn 
syvyisiä. On havaittu soiden olevan ylemmillä seuduilla suhteellisesti 
syvempiä ja laajempia kuin alemmilla. Soitten pystyleikkauksessa 
näkyy tavallisesti alinna, savi- tai hietapohjan päällä, vesikasvien 
ja vesieläinten jäännöksistä muodostunut ohut rapakerros, sen pää'lä 
vahvempi, vesikasvien jäännöksistä syntynyt mutakerros, mutaker
roksen päällä sitten turvekerros ja ylinnä vihdoin suon näkyvä pinta
kasvillisuus.

Maataloudelle, metsätaloudelle ja teollisuudellekin on soillamme 
arvaamattoman suuri merkitys. Suomen soitten tietopuolista ja talou
dellista tutkimista johtaa Suomen Suoviljelysyhdistys (per. 1896).

90. Suoalueet. Maamme suoalueet jakautuvat osittain summittais
ten tietojen mukaan seuraavasti:

mutasoita rahkasoiU yhteensä %  aineen 
fcm* km1 soita km* pinta-

läänit - alasta

Uudenmaan ............................ 354 370 724 6.5
Turun ja Porin......................... 662 2458 3120 13.5
Hämeen ................................  1213 1237 2 450 13.6
Viipurin ................................  4 258 4 436 8 694 27.7
Mikkelin . . ............................  3145 1176 4 319 25.O
Kuopion .......................... . 6314 6796 13 xio 37.7
Vaasan ....................................  3 743 n  4°8 15x51 39-6
Oulun .......................................   16 761 37 899 54 660 34.8

koko maa ................................  36 450 65 778 102 228 30.8

Soita on maan pohjois- ja itäosissa paljon enemmän kuin etelässä 
ja lounaassa. Kaukaisimmilla Lapin perillä on soita verraten vähän, 
koska siellä soita muodostava kasvillisuus on heikko. Myöskin laajat 
alat sisä-Suomea ovat vähänlaisesti suottuneita, mikä nähtävästi 
riippuu näiden seutujen suuresta epätasaisuudesta, joka ei. salli suur
ten. suoalain muodostumista. Suomen suorikkaimmat seudut ovat 

.kaaressa järviylängön pohjoisosan ympärillä, Suomenselän ja Maanselän 
tienoilla; Monessa näiden seutujen pitäjässä suot täyttävät enemmän 
kuin puolet koko pinta-alasta. Syynä soitten suhteelliseen runsauteen 

. näillä ylävillä seuduilla on osalta se, että soilla siellä on ollut enimmän



aikaa muodostua, koska ne ovat kauimman olleet mantereena. Etelä- 
ja Lounais-Suomessa taas on viljelys ehtinyt hävittää soita enemmän 
kuin muualla; Pohjanmaalla ja Peräpohjolassa maan tasainen luonne 
edistää suottumista.

Suomen suot eivät yleensä esiinny suurina yhdenjaksoisina aloina, 
vaan pienempinä säännöttömäin kuvioiden muotoisina laikkoina. 
Suurimpia ja tunnetuimpia soita ovat Oulujärven länsipuolella oleva 
Pelsonsuo (14400 ha), jonne valtio on kaivattanut n. 130 km laskuojia 
ja joka on jo osittain asutettu, Konnunsuo (n. 4 000 ha) Lappeen
rannan itäpuolella, Piipsanneva (n. 3 000 ha) Keski-Pohjanmaalla, 
Torronsuo (n. 2600 ha) Tammelassa Hämeessä, Röisuo (929 ha) Per
najassa Uudellamaalla, Linnunsuo Keski-Savossa Mikkelin— Pieksä
mäen seudulla, Killinki ym. laajat suot Pälkjärven, Tohmajärven ja 
Kiteen pitäjissä, Egyptinkorpi Pielisen koillispuolella, jne.

91. Soitten synty. Alkusyynä turvesoitten muodostumiseen on 
kostea ja kylmähkö ilmasto, minkävuoksi tällaisia soita tavataan ainoas
taan sellaisilla seuduilla, missä mainitunlainen ilmasto vallitsee. Suo
men suot syntyvät eri tavoilla. (1) Osa on muodostunut vesistöihin 
siten, että matalaan ja tyyneeseen veteen pohjaliejun ja -mudan päälle 
on vesi- ja rantakasveista kerrostunut turvekerros, joka sitten on 
pinnaltaan tullut sammaliseksi, heinäiseksi nevaksi tai letoksi; sellai
sen reunasta tai suoraan rannalla olevan suon laidasta voi myöskin 
sammalkasvisto levitä veden pinnalle ja vihdoin synnyttää sinne suota. 
Tällä tavoin on tuhansia matalia järviä Suomessa muuttunut suoksi; 
hyvin monessa nevassa on joku lampi tai järvensilmä vieläkin näky
vissä. (2) Soita muodostuu myös jokien ja purojen tulvamaille, eten
kin sellaisille seuduille, missä joen rantavallit pidättävät tulvavettä 
maalla (Pohjanmaan suurten jokien varret). Tulvasoita on aikain 
kuluessa hyvin paljon raivattu ns. luonnonniityiksi. (3) Suuri ellei 
suurin osa Suomen soita on muodostunut vanhemmalle metsämaalle. 
Johonkin umpilaaksoon valuvan veden tuomat maahiukkaset vaikeut
tavat vähitellen veden pääsyä laakson pohjasta, kosteus pysähtyy ja 
antaa tilaisuuden rahkakasvillisuudelle levitä ylt ympäri. Tavallista
on myöskin, että suo paksutessaan nousevan taikinan tavoin leviää 
viereisille matalille kankaille tai että korkeammalla olevasta suosta
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valuva vesi suottaa ympärillä olevia loivia rinnemaita. Suot itse siten 
synnyttävät uusia soita.

Alkuperäisesti siis suot kehittyvät vesiperäisemmistä kuivemmiksi 
(etenevä kehitys). Mutta usein kuivemmat alat rupeavat uudelleen 
vettymään ja palautumaan takaisin entisiin muotoihin (taantuva 
kehitys). Soitten elämä on siten loppumatonta kiertokulkua.

Yleensä ovat Suomen suot laaksosoita, ja niiden muoto riippuu 
laaksojen suunnasta ja muodosta. Eri tavoin syntyneet ja eri korkeuk
silla olevat suot saattavat helposti yhtyä suuremmiksi suoryhmiksi. 
Melkein kaikki suot ovat kaltevia.

92. Soitten muodot. Syntynsä ja vallitsevan kasvipeitteensä 
mukaan jaetaan Suomen suot useampiin alkuperäisiin lajeihin, (i) 
»Letot» (ruots. gungfly, saks. Braunmoor) ovat vetisiä, aukeita, mättäät- 
tömiä soita. Kim ne muodostuvat vain kalkkipitoiselle maalle, 
tavataan niitä Suomessa verraten harvassa (Ahvenanmaalla, Laatokan 
Karjalassa, Kuusamossa ym.). Turvekerros (ruoppa) näissä soissa on 
muodostunut vaativammista kasveista, on hyvin lahonnut ja siitä 
syystä arvokas. (2) »Nevat» (mossa, VVeissmoor) ovat niinikään veti
siä, mättäättömiä ja aukeita, mutta rahkasammalta kasvavia ja erittäin 
yleisiä kaikilla suoseuduilla. (3) »Rämeet» (myra, Reisermoor) ovat 
kuivempia, mättäällisiä, tavallisesti kituvia mäntyjä, harvemmin 
kuusia kasvavia tai kokonaan puuttomia soita, joiden sammalkasvilli- 
suus on pääasiallisesti rahkasammalta ja pinnalla olevat turvekerrok
set jokseenkin lahomattomia. (4) »Korvet» (kärr, Bruchmoor) ovat 
liikkuvan veden synnyttämiä, usein paremmille maille muodostuneita 
vesiperäisiä soita, jotka kasvavat kuusta (»kuusikorvet») tai muita 
puulajeja.

101

93. Jäkälämaat. Peuranjäkälät muodostavat pohjoisemmassa 
Suomessa laajoja kasvustoja. Oulun läänin pohjoisosissa, 68 leveys
asteesta pohjoiseenpäin, löytyy laaja alue alastomia tuntureita ja vyö
hyke kitukasvuista metsää, jossa jäkälät ovat pääasiallisimpana kas
vistona. Näihin jäkälämaihin perustuu lappalaisten poronhoito.
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ELÄIMISTÖ.

94. Luontainen eläimistö. Maamme luontaisella eläimistöllä ei 
enää ole sitä suurta merkitystä Suomen asukkaitten taloudessa, mikä 
sillä muinoin oli, kun metsästys ja varsinkin kalastus olivat asukkaiden 
melkeinpä tärkeimmät elinkeinot. Viljelyksen levitessä on metsänriista 
vähennyt. Majava, joka ennen asusti laajoilla alueilla pohjoisessa 
Suomessa, on jo kokonaan täältä hävinnyt, villiä poroa, joka mui
noin kuljeskeli miltei kaikkialla Suomessa, tavataan enää väin La
pissa ja Maanselän tienoilla, hirveä, jota ennen yleisesti pyydettiin 
täällä, koetetaan nyt lain avulla suojella häviämästä. Runsaammin 
löytyy maassamme vielä metsä- ja vesilintuja, oravia ja jäniksiä. 
Petoeläimet, jotka vielä satasen vuotta sitten olivat karjan pahimpia 
vitsauksia, ovat viime sukupolvien aikoina suuresti vähentyneet. 
Maamme vedet ovat vieläkin hyvin kalaiset, ja sisävesien monet ar
vokkaat kalalajit, suurten jokien lohet ja siiat sekä merikalat ovat 
yhä vieläkin suurena ja tärkeänä osana kansamme ravinnosta. Kalastus 
on laajoissa saaristoseuduissa väestön pääelinkeino. Myöskin hylkeen
pyynnillä on saaristoissa elinkeinollista arvoa.



III. KANSA.

KANSALLISUUDET.

95. Kansallisuudet. Suomen väestöstä on ammoisista ajoista 
suuri enemmistö puhunut suomea, vähemmistö ruotsia. Muilla kansal
lisuuksilla kuin suomalaisella ja ruotsalaisella ei Suomessa koskaan 
ole ollut sanottavaa merkitystä.

Tarkemman laskun mukaan oli 2 921 179 Suomen asukkaasta 
v. 1910 äidinkieleltään suomalaisia 2 571 145 (88.0 %), ruotsalaisia 
338961 (11.6%), venäläisiä 7339 (2.5 %), saksalaisia 1794 (0.6 %) 
ja muita kansallisuuksia, pääasiallisesti lappalaisia, 1 958 (o.7 %).

96. Suomen maakunnat. Vanhastaan Suomenmaa jakautui 
heimomaakuntiin. Varsinaissuomalaisen (»sumien»), hämäläisen ia 
karjalaisen heimon alueet muodostivat kolme perasmaakuntaamme, 
(1) Varsinais-Suomen, johon alkuaan lienevät kuuluneet myöskin 
Pyhäjärven ja alisen Kokemäenjoen seudut, (2) Hämeen, johon 
kuuluivat myöskin Näsijärven ja Kyrösselän seudut sekä Etelä-Poh
janmaa mereen saakka ja (3) Karjalan, jonka alue ulettui Pohjanlah
den perille saakka. Ruotsalaiset elivät omilla enemmän tai vähemmän 
erillisillä rannikko-- ja saaristoseuduillaan, joiden kantamaakuntana oli 
(4) Ahvenanmaa. Myöskin lappalaisten aluetta, (5) Lappia, on pi
dettävä alkuperäisenä heimomaakuntana.

Historiallisina aikoina on Suomeen muodostunut uusia maakun
tia. Pohjoisten varsinaissuomalaisten ja läntisten hämäläisten alueista 
muodostui keskiajalla (6) Satakunta, Suomenselän takaiset asutukset 
yhtyivät Ruotsin alaisiksi jouduttuaan (7) Pohjanmaaksi, Karjalan



takamaille siirtyneiden asukkaiden alueesta syntyi (8) Savo. Kun liki- 
tysten olevain erikielisten seutujen väestöt lähestyivät toisiaan ja jou
tuivat samanlaisten taloudellisten ja valtiollisten olojen alaisiksi, lak
kasi kielioloihin perustuva maakuntajako. Varsinais-Suomen, Sata
kunnan ja Pohjanmaan rannikkojen ruotsalaiset luettiin nyt näihin 
maakuntiin, ja samoin muodostui osasta etelähämäläistä aluetta ja 
Suomenlahden ruotsalaisesta rannikkoasutuksesta (9) Uusimaa.

Suomen maakuntajako perustui maamme luonnolliseen jäsenty
miseen ja asutuksen historialliseen kulkuun. Maakunnat olivat alkuaan 
heimollisia suku-, omistus ja talouspiirejä, joilla oli yhteiset rintamaat 
ja yhteiset suuret »erämaat». Keskiajalla tuli maakunnista lisäksi 
vero- ja hallintopiirejä (»linnaläänejä»). Linnalääneistä ovat myöhemmät 
läänit enemmän tai vähemmin mielivaltaisesti muodostetut.

97. Suomen ruotsalaiset. Ruotsalaiset lienevät aikaisimmin asut
taneet (1) Ahvenanmaan. Ahvenanmaan ruotsalaisten itäisenä jatkona 
ovat (2) Uudenmaan ruotsalaiset, jotka asuvat Varsinais-Suomen 
saariston etelä-osassa ja Uudenmaan saaristossa sekä mantereella 
kapealla rannikkovyöhykkeellä Salonlahdesta Kymen läntisiin suu- 
haaroihin saakka. Paikoittain on suomalainen asutus katkaissut 
tämän ruotsalaisen asumisvyöhykkeen. (3) Pohjanmaan ruotsalaiset 
asuvat Pohjanlahden rannikolla Satakunnan rajalta Kokkolan pohjois
puolelle saakka. Tämä ruotsalainen asutusvyöhvke on yhtenäisempi 
ja paikoittain leveämpi kuin ruotsalainen asutusalue Suomenlahden 
rannalla.

Ruotsalaisten ja suomalais+en keskinäisissä asutussuhteissa on 
aikain kuluessa tapahtunut suuria muutoksia. Paikannimistä ja muista 
seikoista päättäen on ruotsalaisen väestön hallussa ennen muinoin 
ollut suuria osia Etelä- ja Länsi-Suomea; toiselta puolen on suomalai
nen asutus aikoinaan ulettunut aina rannikolle asti nykyään puhtaasti 
ruotsalaisilla alueilla. Nykyisin on kieliraja eteläisen ruotsalaisen 
alueen äärillä hyvin epävakainen, sillä suomalaiset asutukset silpovat 
ruotsalaisia pitäjiä ja kyliä. Jyrkempi on kieliraja Pohjanmaalla,

Oheen liitetylle kartalle on rajaviivalla merkitty ne maalaiskunnat, 
joissa ruotsia puhuvia v. 1S80 oli 75 % tai enemmän koko väestöstä. 
Sen lisäksi on ruotsinvoittoiseen alueeseen luettu Myrskylä, Lapträski



ja Ruotsin-Pyhtää, joissa ruotsalaisia silloin oli enemmän kuin 50 %• 
Tällä tavoin merkityllä alueella on 71 kuntaa. V. 1880 oli koko tämän 
piirin 223 474 asukkaasta 207 952 ruotsia puhuvia. Näistä ruotsia- 
puhuvista asui 31.4 % Uudenmaan, i g .7 % Turun ja Porin sekä 48.9 
% Vaasan läänissä. Tärkein ruotsalainen asutusseutu on siis nykyisin 
Vaasan läänissä; vanhempina aikoina ruotsalaisten pääjoukko asui 
Uudellamaalla. Viime aikoina on kumminkin Pohjanmaan ruotsalais
ten lisääntyminen ollut, nähtävästi siirtolaisuuden vuoksi, suhteellisesti 
pienempi kuin muualla asuvain, joten siis paino jälleen on kallistumassa 
eteläisen ruotsalaisalueen puolelle.

V. 1880 lasketaan ruotsalais- •
ten lukumäärän tehneen 14.3 % 
ja v. 1910 n .6 % koko maan vä
kiluvusta. Ruotsalaisten suhteelli
nen lukumäärä on siis tällä ly
hyellä ajalla yleensä vähentynyt.
Mutta omalla alueellaankin ruot
salainen väestö on suhteellisesti 
vähenemässä, s. o. yhä suurempi 
osa näitten seutujen väestöä on 
muuttunut suomalaiseksi. Ei ole 
selvitetty, niissä määrin tämä 
seutujen kansallisuusmuutos on 
riippunut ruotsalaisten siirtymi
sestä kaupunkeihin, asukkaiden 
suoranaisesta suomalaistumisesta tai luonnollisen väenlisäyksen ale
nemisesta, mutta luultavalta näyttää, että kaupunkiin muutto 
on siinä pääsyynä ollut. Ruotsalaisten seutujen suomalaisen väestön 
varttuminen on muuten viime vuosikymmeninä tavattomasti edisty
nyt. Niinpä suomalainen väenlisäys Uudenmaan ruotsalaiskunnissa 
menneen vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä jo voitti ruotsalai
sen.

Ruotsalaiset ovat viime vuosikymmenenä yhä enemmän keskit
tyneet kaupunkeihin, niin että kun v. 1880 22.3 % ruotsiapuhuvista 
oli kaupungeissa asuvia, oli tämä suhdeluku v. 1910 jo 31.8 %. Suomen
kielisestä väestöstä taas v. 1910 asui vain 12.3 % kaupungeissa. Kui-



lenkin suomalaistuvat kaupungit suomalaistumistaan; v. 1880 oli 
kaupunkien väestöstä vielä 38.2 %, mutta v. 1910 enään 25.3 % ruotsin
kielistä. (R. Saxenin ja E. Gyllingin mukaan.)

98. Kansallisuustaistelu. Kansallisuussuhteilla on suuri merkitys 
maamme valtiollisissa, yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa oloissa. 
Ruotsalaisen maalaisväestön asema maan parhailla rannikkoseuduilla, 
ruotsalaisen kaupunki väestön ja yläluokan peritty sivistys, sen vanha 
arvo ja merkitys valtioelämässä, sen monien sukupolvien kuluessa 
koottu varallisuus ja mahtiasema talouselämässä ovat viime aikoi
hin saakka pitäneet maan valtiollisten ja taloudellisten asiain 
johdon ruotsalaisten käsissä. Suomalainen nousukaskansa on vasta 
kansallisen herätyksensä sekä yksikamarisen eduskunnan luomisen 
ja maamme valtiollisen itsenäistymisen kautta tullut Suomen todelli
seksi vahakansaksi. Valtiollisen johtovaltansa menetettyään ruotsa
laiset vuorostaan ovat keskuudessaan virittäneet innokkaan kansalli
suusliikkeen, joka pysyttämällä »ruotsalaista maata» ruotsalaisissa 
käsissä, perustamalla ruotsalaisen Turun akatemian ja muita oppilai
toksia sekä harjoittamalla monipuolista kansanvalistus- ja yhdistys
toimintaa koettaa yhdistää ja kohottaa ruotsalaista kansanainesta, 
mutta valitettavasti myöskin tahallisesti eristää sitä Suomen kansan 
kokonaisuudesta. Taloudellisellakin alalla on juopa suomalaisen ja 
ruotsalaisen kansanosan välillä viime vuosikymmeninä tullut yhä .sy
vemmäksi. Kun uudessa hallitusmuodossa ja Ahvenanmaan itsehal
lintolaissa on ruotsalaiselle kansallisuudelle annettu useita kansallisia 
takeita, on syytä toivoa, ettei kansallisuustaistelu enää tule valtiota 
vahingoittamaan.

99. Suomen rodut. Rotuopillisten havaintojen mukaan on Suo
men pisimpiä asukkaita Ahvenanmaalla ja lounaisessa saaristossa, 
mistä väestön ruumiinpituus hämmästyttävän säännöllisesti vähenee 
maan sisä-, itä- ja pohjoisosiin päin.

Ruotsalaiset ja ruotsalaisiin sekaantuneet länsisuomalaiset siitä 
päättäen ovat todella suurikasvuisempia kuin kauempana sisämaassa 
asuvat puhtaat suomalaiset heimot. Siihen nähden, että »pitkäkallois- 
ten» ja »lyhytkalloisten» jako käy samaan suuntaan, olisi perää myös
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kin siinä vanhassa väit
teessä, että ruotsalaiset ja 
yleensä germaanit ovat 
pitkäkalloisia, suomalai
set sitävastoin lyhyt- 
kalloisia. Joka tapauk
sessa selviää tähän lainaa
mistamme numeroista, että 
länsisuomalaisella väes
töllä on suuressa määrässä 
samanlaisia ruumiillisia 
ominaisuuksia kuin ruot
salaisilla.

Silmien ja hiusten vä
riin nähden on erotus län
nen ja idän välillä aivan 
vähäinen: suomalaisissa on 
yleensä yhtä paljon vaa- 
leaverisiä kuin ruotsalai
sissa. Tavallisesti on otaksuttu, että pitkäkasvuisten ja -kalloisten omi
naisuuksiin kuuluu myöskin vaaleaverisyys ja lyhytkasvuisten ja -kal
loisten ominaisuuksiin tumma verisyys. Suomalaisissa ei tämä seikka näy 
pitävän paikkaansa. Jos katsomme, että alkusuomalaisuus esiintyy puh
taimmin Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla, niin olisi sanottava, 
että suomalaisten rotuominaisuuksia on lyhytkasvuisuus, lyhytkal- 
loisuus ja vaaleaverisyys. Näyttää siltä kuin Europan muinaiset rodut 
olisivat Suomessa jo esihistoriallisina aikoina toisiinsa täydellisesti 
sekoittuneet. Suurin osa nykyisiä suomalaisia on siten tullut rotu
ominaisuuksiltaan täysin »europpalaiseksi».

100. Vieraat kansallisuudet Suomessa. (i) Lappalaiset ovat 
muinoin asuneet laajoilla alueilla Pohjois- ja Keski-Suomessa, mah
dollisesti Etelä-Suomessakin. Historiallisesti lappalaisia tuskin voikaan 
pitää minään vieraana kansallisuutena Suomessa. Nykyään on lap
palaisia vain Suomen äärimmäisillä perukoilla, Inarin ja Enontekiön 
Lapissa; Venäjän, Norjan ja Ruotsin Lapissa asuu lappalaisia enemmän.

Suomen väestön rotuominaisuuksia

keski- sintsil- v aalea-
s u o m a la in e n pituus index* mäisiä tukkai-

v ä e s tö m m % siä %

Varsinais-Suomi.. 1 685 79.4 45.6 15.5
Satakunta .......... 1 686 80.4 45-S r8.5
Häme .................. 1 678 80.9 46.6 18.9
Etelä-Pohjanmaa 1 679 80.5 53-0 I9-S
U usim aa............. . 1 680 80.0 46.2 19*9
Savo ............... 1 655 8i.s 42.1 18.8
Karjala .............. * 653 82.9 40.3 15-6
Pohj .-Pohjanmaa 1 644 82.9 42.2 I3-S

ru o t s a l a i n e n
v ä e s t ö

1 7001 
1 694/

Ahvenanmaa . . . .  
Varsinais-Suomi . 79.2 53-9 I9.S

Uusimaa ............ 1 683 79.3 48.5 29.1
Etelä-Pohjanmaa 1 680 80.2 5 3 » 15.0

* Index =  pääkallon pituuden ja leveyden 
suhdeluku. Ne, joiden index on alle 80, las
ketaan dolikokefaleiksi (pitkäkalloisiksi), ne, 
joilla se on 80 tai korkeampi, brakykefaleiksi 
(lyhytkalloisiksi).



Mielenkiintoinen on lappalaisten elinkeinoihin perustuva heimo
jako »poro- 1. tunturilappalaisiin» ja »kalastajalappalaisiin», jotka taas 
jakautuvat »jokilappalaisiin» (pääasiallisesti Utsjoella) ja »järvilappa- 
laisiin» (etupäässä Inarissa). Vaikka lappalaiset yleensä ovat jo ete
läisestä Lapistakin sukupuuttoon hävinneet, s. o. suomalaistuneet, 
on puhtaitten lappalaisten lukumäärä Lapin kaukaisimmilla perukoilla 
menneen vuosisadan kuluessa kasvanut. Suomen lappalaisten luku 
teki v. 1910 ainoastaan 1659 henkeä. Uusimmat asiantuntijat ovat 
lappalaisista antaneet sangen myötätuntoisia kuvauksia.

(2) Venäläisiä asui Suomessa v. 1910 kaikkiaan 7339 henkeä. 
Enin osa niistä asui kaupungeissa, etenkin Viipurissa ja Helsingissä. 
Maaseudulla venäläistä talonpoikaisväestöä on ainoastaan Muolan pitä
jän Kyyrölän eli Krasnoje Selon kylässä, jonne Isonvihan hävityksen 
jälkeen tuotiin uusia asukkaita Venäjältä (Kyyrölän nykyinen ve
näläinen väestö n. 1 500 henkeä), sekä jokin verta Kivennavan Rai
vokin kylässä. Venäjän vallan viime vuosina alkoi venäläinen asutus, 
etupäässä huvila-asutus Karjalan kannaksella, nopeasti levitä. V. 1919 
julaistun tilaston mukaan kuului Kannaksella jo 775 viljelystilaa ja 
6 229 huvilatilaa —  kaikkiaan 53 979 ha maata— venäläisille omistajille. 
Tämä maanomistus on keskittynyt Suomenlahden rannikolle sekä rauta
tien varsille siten, että se tulee yhä yleisemmäksi mitä lähemmäksi 
Venäjän rajaa tullaan. Uudellakirkolla oli v. 1919 enemmän kuin kol
mas osa koko maa-alasta joutunut sen haltuun. Suomen tultua itse
näiseksi on v. 1918 venäläisten omistajain nauttimat erikoisedut lak
kautettu ja heidät saatettu muiden ulkomaalaisten maanomistajain 
vertaisiksi; sitäpaitsi on ulkomaalaisilta (venäläisiltä) kielletty oikeus 
hankkia itsellen uusia maanomistuksia Viipurin läänissä.

Itä-Suomen kreikanuskoiset asukkaat ovat valtaavaksi osaksi 
puhtaita karjalaisia eikä heitä siis ole sekoitettava venäläiseen (venäjän
kieliseen) väestöön.

(3) Juutalaisia asuu pieninä, etupäässä venäläisessä sotaväessä 
palvelleista ja tänne jääneistä sotilasperheistä polveutuvina siirtokuntina 
Helsingissä, Turussa ja Viipurissa, kaikkiaan (1912) 1229 henkeä, 
useimmat niistä kauppiasluokkaan (574), käsityöläisiin (291) tai liike- 
apulaisryhmään (163 ) kuuluvia. V. 19x9 annetun lain kautta juuta
laiset ovat Suomessa saavuttaneet täydelliset kansalaisoikeudet.
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Mainittakoon vielä, että vaikka vieraskielisten lukumäärä maassam
me on sangen vähäinen (v. 1910: 11091 henkeä), täällä kumminkin 
v. 19x0 laskettiin olevan 36 242 ulkomaalla syntynyttä asukasta.

101. Rajantakaiset suomalaiset. Paitsi niitä suomalaisia, jotka 
asuvat Suomen valtion alueella, asuu vanhastaan melkoisia määriä 
suomalaisia Suomeen rajoittuvissa Venäjän, Norjan ja Ruotsin osissa. 
Viimeisen puolen vuosisadan kuluessa on suuria joukkoja suomalaisia 
siirtolaisia muuttanut valtameren takaisiin maihin, etupäässä Pohjois- 
Amerikkaan, mutta vähemmässä määrässä myös Etelä-Amerikkaan, 
EteJä-Alrikkaan ja Australiaan. Suomen välittömässä yhteydessä elä
väin rajantakaisten suomalaisten lukumäärä tekee viimeisten laskujen 
mukaan 284235 henkeä. Jos Suomen suomenkieliseen väestöön, joka 
v. 1910 teki 2 571145 henkeä, lisätään tämä likempi suomalainen piiri, 
suomalainen »irrendenta», muodostuu siitä 2 855 380 henkeä käsittävä 
yhtenäinen »suursuomalainen» alue. Kun tähän lisätään Siperiassa asu- 
vain suomalaisten (n. 2 100 henkeä) sekä Amerikassa ja muissa valtame
ren takaisissa maissa asuvain suomalaisten lukumäärä (arviolta 350 000 
henkeä), saadaan kaikkien suomalaisten lukumääräksi 3 207 480 henkeä.

Kansallisesti, valtiollisesti ja taloudellisesti tärkeimmät ovat meille 
ne suomalaisasutukset, jotka välittömästi liittyvät Suomeen. Ne ovat 
hajallaan useissa ryhmissä. (1) Inkerin suomalaisiin kuuluu neljä 
osittain toisiinsa sekaantunutta alaryhmää, nim. kreikanuskoiset 
»inkerikot» (ven. ishorit), jotka polveutuvat Inkerin alkuperäisestä 
muinaiskarjalaisesta väestöstä, »äyrämöiset» ja »savakot», joiden esi- 
isät ovat Ruotsin vallan aikana Suomen puolelta tulleita luterinuskoi- 
sia karjalaisia, sekä »Pietarin suomalaiset», jotka ovat myöhempinä 
aikoina Viipurin läänistä ja muualta Suomesta muuttaneet Venäjän 
pääkaupunkiin. Inkerin suomalaisia lienee kaikkiaan n. 150 000, niistä 
20 000 Pietarin suomalaisia; he ovat suurimmaksi osaksi yhtä korkealla 
sivistys- ja talouskannalla kuin Suomenkin suomalaiset.

(2) Suomen itärajan takana olevassa Itä-Karjalassa asuu n. 100 000 
henkeä käsittävä kreikanuskoinen, puhdasta suomalaista juurta oleva 
itäkarjalainen heimo. Se jakautuu kahteen alaryhmään, nim. »Aunuk
sen karjalaisiin» (75 000 henkeä) etelässä ja »Vienan karjalaisiin» (25 000 
henkeä) pohjoisessa. Itäkarjalaisten asuma alue vastaa laajuudeltaan
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kolmattaosaa Suomea. Se on Suomen kari alaisen alueen välitöntä jatkoa 
ja melkein kokonaan sisämaan asutusta, koskettaen ainoastaan vähältä 
osalta Vienanmereen. Itä-Karjalan lähempi liittyminen Suomeen olisi 
suuri kansallinen ja taloudellinen voitto Suomelle.

(3) Venäjän läntisimmällä Muurmanin rannikolla asuvain suoma
laisten lukumäärä teki v. 1918 kaikkiaan 1795 henkeä. Kun suurin 
osa heistä asui Petsamon seuduilla, tulee Petsamon yhdistäminen 
Suomeen edistämään suomalaisen kansallisuudenkin asiaa.

(t) Välittömässä yhteydessä Muurmanin suomalaisten kanssa 
ovat pohjoisimman Norjan eli Ruijan suomalaiset eli »kveenit» (7 172 
henkeä), joiden pääasutukset ovat Varangin vuonon rannoilla. Lähei
sen Petsamon alueen Suomeen liittäminen on varmaan antava kansal
lista ja taloudellista nousua Nunohdetuille Norjan suomalaisillekin.

(5) Ruotsin Norrbottenissa Tornion jopn länsipuolella on viimeksi 
julaistun tilaston mukaan 25 268 henkeä käsittävä vanha suomalainen 
asutus. Kauan aikaa tarmokkaasti jatketuista ruotsalaistuttamis- 
yrityksistä huolimatta Norrbottenin suomalaiset ovat säilyttäneet 
kansallisuutensa, vaikkeivät ole sen hyväksi mitään sanottavaa teh
neetkään. Norrbottenin suomalaiset eivät missään suhteissa suuresti 
eroa Suomen puolella elävistä naapureistaan.

102. Amerikan suomalaiset. Yhdysvalloissa asuvain suomalais
ten luku teki v. 1910 kaikkiaan 211026 henkeä. Enin oli suomalaisia 
Michiganin (31144 henkeä) ja Minnesotan (26 637 henkeä) valtioissa; 
muuten suomalaiset asuivat hajallaan ympäri Yhdysvaltain ääretöntä 
aluetta, pääasiallisesti kuitenkin sen pohjoisemmissa osissa. Amerikan 
suomalaiset itse arvioivat lukumääränsä n. 35oooo:ksi, joista 50000 
Kanadassa.

Amerikan voimakkaan vaikutuksen alaisina Amerikan suomalaiset 
ovat kehittyneet »melkeinpä omaksi erityiseksi heimoksi, joka koti
maahan jääneestä kansasta eroaa elämäntavoissaan, katsantokannas
saan, jopa jonkun verran luonteenlaadussaankin . . . Pohjalainen aines 
on valtaavimpana. Useilla vanhimmilla maan viljelysseuduilla ovat 
kuitenkin Ruijan suomalaiset, jotka ensinnä yleisimmin siirtyivät, 
perusaineena. Amerikan suomalaiset ovat toimeliasta, liikkuvaa väkeä, 
jossa suomalaiseen luonteenominaisuuteen on tarttunut sitä yritteliäi
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syyttä ja omiin voimiinsa luottamista, mikä Amerikan kansalle on omi
naista. Perinnäiset tavat ovat sopivalla tavalla sulautuneet amerik
kalaisuuteen. Elämisen järjestys, käytös, pukeutuminen, rakennus
tapa, asuminen jne. ovat amerikkalaiset. —  Huomattavin erikois
piirre Amerikan suomalaisissa on, etteivät he käsitä oi evänsä ainoas
taan suomalaisia, vaan samalla myös amerikkalaisia.» (A. Rauanheimo.)

Useimmat Amerikan suomalaisten keskuudessa muodostuneet 
vapaat seurakunnat ovat liittyneet yhteiseksi »Amerikan Suomalai
seksi Evankelis-Luterilaiseksi kirkkokunnaksi» eli »Suomi-Synodiksi», 
joka m.m. ylläpitää »Suomi-opistoa» Hancockissa, Mich. Useita muita
kin suomalaisia kirkkokuntia on. Amerikan suomalaisilla on useita 
(v. 1920: 29) suomenkielisiä sanomalehtiä, ja raittiusliikkeellä ja työväen
liikkeellä on heidän keskuudessaan tukeva jalansija.

VÄESTÖOLOT.

103. Väkiluku ja sen vaiheet. Suomen (nykyisen Suomen alueen) 
väkiluku on arviolaskujen ja väestötilaston mukaan tehnyt:

V . 1571 n. 300 000 y. 1850 1636 915
1 1650 » 450000 » 1900 2 712 562

1695 » 500 000 1910 3 « s  197
» 1749(54) * 534065 1917 3 347 575

1815 » 1117754 * 1918 3 331814

Kahdeksannentoista vuosisadan puoliväliin saakka sangen hitaasti 
edistyttyään Suomen väkiluku on viimeisen 170 vuoden kuluessa 
kasvanut enemmän kuin kuusinkertaiseksi ja viimeisen sadan vuoden 
kuluessa kolminkertaiseksi.

Tällaisella väenlisääntymisellä on ollut äärettömän suuri vaikutus 
maamme ja kansamme uudempaan kehitykseen. Se on tehnyt ihmis
ten elämäntaistelun ankarammaksi, se on pakottanut maamme asuk
kaita järkiperäisempään maanviljelykseen, voimakkaampaan teolli



suuteen, vilkkaampaan kauppaan sekä korkeamman yleisen ja ammatti
sivistyksen hankkimiseen. Seurauksena kasvaneesta elinkeinollisesta 
kyvystä taas on ollut, että kansallamme, kaikista vaikeuksista huoli
matta, nyt on parempi toimeentulo kuin sata vuotta sitten, jolloin 
maamme elätettävänä oli vain kolmas osa nykyistä väestöä.

Väestön lisäys on yleensä tapahtunut verraten tasaisesti, joten 
väestöllä on ollut aikaa mukautua uusiin elämänoloihinsa. Keski
määrin on vuotuinen lisäys ollut noin n  henkeä kutakin väestön i  ooo- 
lukua kohden (n  °/00). Tavallista nopeammin on väkiluku kasvanut 
18. vuosisadan lopulla, silloisten suurten maataloudellisten uudistusten 
aikana, sekä 19. vuosisadan kolmannella, kahdeksannella ja yhdeksän
nellä vuosikymmenellä. V. 1812, kun Viipurin lääni palautettiin muun 
Suomen yhteyteen, lisääntyi maamme väkiluku sen kautta kerrassaan 
185 000 hengellä.

Toiselta puolen on väkiluvun kehityksessä ollut taantumisiakin. 
Sotavuosina 1808— 09 Suomen väkiluku väheni 52 000 henkeä; kuollei
suus oli silloin suuri ja syntyne isyys vähäinen. Nälkävuosina 1866 
— 68 aleni maan väkiluku jälleen 115 707 henkeä; vasta v. 1873 väkiluku 
saavutti takaisin sen määrän, jossa se oli ollut v. 1865. Näiden suurien 
taantumusten rinnalla on vielä mainittava 1830-luvun paikallisten 
katojen ja koleran aiheuttamat pysähdykset. Täten teki keskimääräi
nen vuotuinen väenlisäys 19. vuosisadan ensimmäisellä vuosikymme
nellä 40/ 0. neljännellä 5% o ja seitsemännellä vuosikymmenellä vain2°/oo. 
Kansalaissodan vuoksi on Suomen väkiluku v. 1918 vähentynyt 15 761 
henkeä ja maamme väestöoloissa siten jälleen tapahtunut vielä monien 
vuosien aikana tuntuva häiriö.

104. Väestöoloja. Vanhempina aikoina syntyneisyys ja sitä vas
taava kuolleisuus olivat maassamme suuret. Lukuisat sodat, nälkä
vuodet, rutot, rokot ja muut kulkutaudit pelottavasti harvensivat 
kansaamme; vaillinainen terveydenhoito, lääkärien ja kätilöiden puute 
lisäsivät suuresti kuolleisuutta varsinkin lasten joukossa. Väestöolot 
olivat silloin yleensä samalla tasolla kuin nykyisin itäisen ja kaakkoisen 
Europan jälkeenjääneillä seuduilla.

Viimeisinä vuosikymmeninä väestöolot ovat tulleet katovuosista 
ja kulkutaudeista riippumattomammiksi ja kaikin puolin tasaisemmiksi.

tl*



Suomen väestö on näinä vuosikymmeninä ikäänkuin siirtynyt läntisen 
Europan puolelle. Muutos ei kuitenkaan ole kaikissa suhteissa ollut 
yksinomaan ilahduttavaa laatua.

(1) Avioliittoönmeno on maassamme viime vuosikymmeninä 
yleensä ollut vähenemään päin. Menneen vuosisadan seitsenkymmen
luvulla solmittiin vielä vuosittain 83 avioliittoa keskiväkiluvun 10 000 
henkeä kohden; tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä 
tämä suhdeluku oli vielä 65, mutta v. 1915 enään 54. Avioitumisen 
taantuminen on huomattavissa maamme kaikissa osissa ja maalais- 
väestössä miltei yhtä voimakkaana kuin kaupunkilaisten keskuudessa. 
Merkille pantavaa on, että aleneminen on meillä tapahtunut paljoa 
nopeammin kuin yleensä sivistysmaissa. Viime vuosina on kuitenkin 
meillä huomattavissa avioitumisen kasvamista. Avioituminen on maas
samme aina ollut kaupungeissa suhteellisesti paljon yleisempi kuin 
maalla, mikä riippunee siitä, että kaupungeissa naimaikäiset ovat 
sisäänmuuttoliikkeen vuoksi suurempana väestön osana kuin maalla.

(2) Kuten kaikissa nykyajan sivistysmaissa on syntyneisyys Suo
messakin viime aikoina suurin askelin alentunut. Kun 1700-luvun 
loppupuolella vuotuinen syntyneisyys teki n. 45— 38 syntynyttä keski
väkiluvun 1 000 henkeä kohden, se 1800-luvulla aleni 38— 34°/oo:iin; 
tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä se teki 3i.l°/oo, 
v. 1916 24-0°/oo sekä kapinavuonna 1918 vain 23.8°/oo • Vuosisadassa 
syntyneisyys on alentunut enemmällä kuin kolmannellaosalla. Syynä 
tähän ilmiöön, joka jo ennustaa tulevaa perikatoa siihen osallisille kan
soille, on avioliittoisuuden väheneminen, mutta myöskin kasvaneiden 
elämänvaatimusten ja muuttuneiden elämäntapain yhteydessä levin
nyt lasten lukumäärän tahallinen rajoittaminen, tuo »yhdeksännen
toista vuosisadan mullistavin keksintö» (Bernh. Shaw). Tämän mukai
sesti havaitaan meilläkin syntyneisyyden olevan korkeimman maan 
syrjäisissä itä- ja pohjoisosissa ja alhaisimman maan edistyneissä 
eteläosissa ja kaupungeissa (v. 1917 Oulun läänissä 29.1°/oo. Uuden
maan läänissä 20.2%o, kaupungeissa 17  A 0/00).

(3) Syntyneisyyden vähenemistä on korvannut kuolleisuuden 
suuri aleneminen viime vuosikymmeninä. Vuotuisen kuolleisuuden 
suhdeluku, joka Suomessa 1700-luvun loppupuoliskolla oli n. 32— 24 
°/oo, oli 1800-luvun loppupuolella alentunut 23— 20°/ooum, tämän vuosi-

Suomen talousmaantieto —  8



sadan ensimmäisellä vuosikymmenellä i7.9°/oo:iin ja vuosijaksona 1911 
— 15 i6.1°/oo:iin. Suomi on kuolleisuuteen nähden sangen edullisessa 
asemassa Europan muihin maihin verraten; pienempi on kuolleisuus 
ainoastaan Hollannissa, Skandinavian maissa ja Englannissa. Maail
mansodan viimeisinä vuosina kuolleisuus Suomessa rupesi varmaan 
elantomähdollisuuksien huonontumisen vuoksi huolestuttavasti nou
semaan, ja kansalaissodan kauhuvuonna kuolleitten lukumäärä ylitti 
36 239-.llä edellisen vuoden kuolleitten määrän kohottaen vn 1918 
kuolleisuuden suhdeluvun äkisti 28.5%0:iin.

Erittäin huomattava on lasten kuolleisuuden vähentyminen; 
kun puolentoista sataa vuotta sitten neljäs-, jopa kolmasosakin ja vielä 
1870-luvun alussa päälle viidesosa  ̂ kaikista syntyneistä lapsista jo 
ensimmäisenä ikävuonnaan kuoli, on vastaava kuolleisuus nykyään 
vähentynyt yhdeksänteenosaan syntyneitten lapsien luvusta (aviotto- 
main lasten kuolleisuus on tätä keskimäärää melkoista suurempi).

Kaupungit, joita ennen pidettiin tautien ja kuoleman pesinä, 
ovat nykyaikana muuttuneet päinvastaiseen suuntaan: kaupunkien 
väestön kuolleisuus on nykyisin suhteellisesti pienempi kuin maalla 
(tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä suhteellinen kuol
leisuus kaupungeissa l 6 .4 °/0o> maaseuduilla i8 .2 ° / o o ) . Se seikka, että 
luonnollinen väenlisäys kuitenkin on maalla suurempi kuin kaupun
geissa, johtuu maalla vallitsevasta melkoista suuremmasta syntyväi- 
syydestä.

(4)- »Luonnollisella väenlisäyksellä» ymmärretään syntyneiden 
enemmyyttä kuolleisiin verraten (»todellinen väenlisäys» saadaan, kun 
luonnollisen väenlisäyksen ja muuttoliikkeen tulokset sovitetaan yhteen). 
Koska syntyneisyys Suomessa viime vuosikymmeninä on alentunut 
nopeammassa vauhdissa kuin kuolleisuus, on luonnollisen väenlisäyksen 
vauhti yhä hiljentynyt ja tämän väenlisäyksen suhdeluku säännöllisis- 
säkin oloissa yhä alentunut. Niinpä luonnollinen väenlisäys teki men
neen vuosisadan kahdeksannella vuosikymmenellä i4.8°/00, mutta 
tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä i3.2°/oo ja v. 1917 
vain 6.7%o.

Luonnollisessa väenlisäyksessä on ollut havaittavissa melkoisia 
maantieteellisiä eroavaisuuksia. Suomen lounaispuoliskon rannikko
seuduilla ja järviylängön eteläisissä osissa oli aikaisemmin syntyneisyys
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pienempi kuin muualla, mutta koska siellä kuolleisuuskin on ollut 
yleensä maan keskimäärää pienempi, on luonnollinen väenlisäys ollut 
edullinen, mikä suhde kuitenkin syntyneisyyden äkillisen alenemisen 
vuoksi näyttää nykyään huonontuneen. Itä-Suomen lääneissä on kuol
leisuus aina ollut suurempi kuin muualla. Kun siellä sen lisäksi on 
seutuja (Mikkelin lääni), missä syntyneisyys on pysyvästi pienempi 
kuin ympäristöissä, on luonnollinen väenlisäys näissä lääneissä ollut 
verraten heikko, osittain olematonkin. Koska kuitenkaan sy n ty n e isy y s  

Itä-Suomessa viime vuosina ei ole vähentynyt yhtä nopeasti kuin maan 
lounaisissa osissa, ovat Viipurin ja Kuopion läänit tätä nykyä väenlisäyk- 
seen nähden maan parhaimpien läänien joukossa. Pohjoisemmassa Suo
messa, varsinkin Suomenselän seuduilla, oli aikaisemmin havaittavissa 
suuri syntyneisyys ja pieni kuolleisuus. Näillä seuduilla (osissa Hämeen, 
Vaasan ja Oulun läänejä) senvuoksi luonnollinen väenlisäys oli suurin 
koko maassa ja on niin vielä tänäkin päivänä, vaikka kuolleisuus 
siellä onkin yleensä suurempi kuin maan eteläisissä ja lounaisissa osissa.

105. Väestön ikäryhmitys. Huomattavana piirteenä Suomen väes
tön ikäryhmityksessä on työkykyisten keski-ikäluokkain suhteellisen 
lukuisuuden kasvaminen. Sitävastoin on 
suhteellinen lukumäärä jonkun verran 
taantunut, mikä osittain riippunee van
husten suhteellisen luvun lisääntymi
sestä; i  ooo asukkaasta oli yli 6o vuo
den ikäisiä v. 1870 64, mutta v. 1910 
jo 88. Kuolleisuuden alentuessa on keski- 
ikä huomattavasti pitentynyt. Vasta
syntyneen pojan keski-ikä laskettiin men
neen vuosisadan kuusikymmenluvulla 36 
ja yhdeksänkymmenluvulla 43, mntta tä
män vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä 45 vuodeksi; kym
menessä vuodessa oli siis keski-ikä pitentynyt 2 vuodella.

Nuorten ja keski-ikäisten luokkain (5— 45 v.) lukuisuudessa ei 
vuosisataan ole havaittu suurempia muutoksia; todennäköisesti se 
osittain riippuu elinkeinollisista syistä (siirtolaisuudesta). Kun juuri 
keski-ikäisten ikäluokka (20— 45 v.) on kaupungeissa huomattavasti

5 ensimmäisen vuosiluokan

Suomen väestön ikäryhmitys.

(ikäluokkain, henkilöluku 1 000 
asukasta kohden).

vuosi alle  6 vn
15—60 

vn, ikä i
ikäisiä siä

1 7 5 1 1 6 3 5 3 7
1 8 0 0 1 5 3 5 7 5
1 8 5 0 1 4 0 5 8 4
1 9 0 0 1 3 0 5 7 3
1 9 1 0 1 2 8 5 7 0
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paljon suurempi kuin maalla, näyttää se osoittavan, että kaupungeilla 
on ollut erityisen suuri vetovoima työkykyiseen maalaisväestöön näh
den. Seuraus kotimaisesta siirtolaisuudesta ja maastamuutosta on ollut, 
että maalla elää suhteellisesti suuri luku lapsia ja vanhuksia, mutta 
suhteellisesti vähin luku työkykyistä väkeä, jonka pitäisi turvata ala
ikäisiä ja vanhoja ja kantaa yhteiskunnan kuormat.

ASUTUSOLOT

105. Väentiheys ja asutustapa. Maassamme tulee nykyään (19 18 ) 
keskimäärin 10  ihmistä kutakin kmz:ia kohden. Mutta todellisuudessa 
on väentiheydessä suuri erotus maan eteläisten ja pohjoisten osain 
välillä. Jos jätämme lukuunottamatta maamme pohjoisimman läänin, 
missä keskimääräinen väentiheys oli noin 2 asukasta km2:ia kohden, 
saamme muun, eteläisemmän Suomen keskimääräiseksi väentiheydeksi 
n. 16  asukasta km2:ia kohden. Tiheimmin asuttu lääni on Uudenmaan 
lääni (38 asuk. km2:ia kohden). Oulun läänissä on pitäjiä, joissa väen
tiheys ei ole edes o.5 henkeä km2:lla.

Maamme ei kuitenkaan ole missään lähimainkaan tasaisesti asuttu. 
Todellisuudessa on suurin osa maatamme melkein kokonaan asumaton, 
jotavastoin asutut alueet ovat verraten tiheästi asutut. Toimitettujen 
laskujen mukaan oli v. 1897 maamme alueesta 72 % melkein asumatonta 
(keskimäärin o.65, asukasta km2:ia kohden) ja ainoastaan 2S % verraten 
tiheästi asuttua (keskimäärin 23.5 asukasta maalaisväestöä km2:ia 
kohden). Voimme siis sanoa, että »maamme» kyllä on harvaan asuttua, 
mutta »asutus» Suomessa jokseenkin tiheää.

Asutuksen jakautumistapaan ja tiheyteen ovat vaikuttaneet 
monenlaiset seikat. Asutus on mukautunut luonnon yleisten olojen mu
kaan siten, että parhaassa asemassa olevat osat maata ovat aikaisim- 
min ja tiheimmin asutut, eteläinen Suomi on väkirikkaampi kuin poh
joinen, rannikot paremmin asutut kuin syrjäiset ja karut vedenjakaja- 
seudut, Suomenlahden rannikot tiheämmin asutut kuin Pohjanlahden.
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Pienemmillä viljavilla tai muuten edullisilla saarilla asutus helposti 
tihenee (Ahvenanmaa, Suursaari, Lavansaari).

Maanviljelysasutus on erityisesti keskittynyt suurille savikko- 
seuduille. Maamme tihein asutus näet on, kuten vertaus väestön- 
tiheyskartan ja irtainten maalajien kartan (s. 44) välillä osoittaa, kes
kittynyt niille seuduille, missä savikot ovat sallineet maanviljelystä 
menestyksellä harjoittaa, siis merenrannikoille ja suurempain sisä
vesistöjen laaksoihin.

Myöskin vesistöt ovat 
silminnähtävästi vetäneet 
asutusta puoleensa. Kalas
tus, vesistöjen tarjoamat 
mukavat kulkutiet ja ranta
mien luonnollinen viljavuus 
ovat tässä yhtyneet asu
tusta keskittämään ja edis
tämään. Vesiä myöten on 
asutus tunkeutunut sisä- 
Suomen syrjäisiin seutuihin, 
jotka muuten tuskin olisi
vat asukkaita luoksensa hou
kutelleet. Yhä vieläkin on 
asutus maan parhaimminkin 
asutuilla seuduilla kovin har
vaa jonkun matkan päässä 
vesireiteistä. »Lounaisessa 
saaristossa ja Saimaan jär
vialueella ovat asuinpaikat 
suhteellisen tasaisesti jaetut 
riippuen vesiteiden runsaudesta. Varsinaisella mannermaalla taas 
(Pohjanmaa, Turun seutu, Karjalan kannas) ne ovat keskittyneet 
varsin ahtaille alueille, muodostaen ikäänkuin pitkähköjä kapeita 
vöitä, jotka seuraavat viljavia jokilaaksoja ja keskeytyvät vain 
sellaisilla seuduin, missä vetelä maa tai kevättulvat, kuten Kyrönjoen 
(Ilmajoen) keski juoksun1 kohdalla, ovat estäneet asutusta saamasta 
jalansijaa.» (A. G. Fontell.)

Asutus ja väentiheys Suomessa (1896).
(E. R. Neoviuksen mukaan.) 

Pilkutetuilla alueilla on väentiheys 10— 12, 
viivatuilla 20— 30 ja mustilla enemmän kuin 
30 asukasta km2;iä kohden. Hajanaiset asu
tuskeskukset ovat merkityt mustilla pisteillä.
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Valtion asutustoimenpiteet ovat vanhempina ja uusimpina aikoina 
toisinaan sangen suurestikin vaikuttaneet asutuksen leviämiseen. 
Toiselta puolen taas monet voimat, kuten perintötavat, sukulaisuussuh
teet, omistusolot vaikuttavat asutukseen pidättävästi, niin että ai
noastaan pakottavat syyt tai suuret houkutukset saavat sen luopumaan 
vanhoilta totutuilta sijoiltaan.

Kaupunkimaisen asutuksen syntymiseen ja kasvamiseen taas vai
kuttavat erikoiset syyt, kuten satamat ja muut kaupalle sopivat pai
kat, kulkutiet, teollisuuspaikat, hallintoasemat yms.

106. Asutuskaudet. Väestötilaston nojalla voidaan Suomen asu
tuksessa parina viime vuosisatana erottaa kolme suurta aikakautta.

(1) Ensimmäinen on vanha historiallinen asutus. Suomen väestön 
on arveltu tehneen v. 1571 noin 300 000, v. 1650 noin 450 000 ja v. 
1695 noin 500000 henkeä. Viimemainitun vuoden jälkeen alkaneet 
kato-, sota- ja tautivuodet alensivat väkilukua suuresti, mutta 1700- 
luvun puolivälissä oli väestö jälleen kasvanut samaan tai vähän suu
rempaankin määrään kuin 1600-luvun lopulla. Vn 1749 (1754) aikoina 
asui nykyisen Suomen alueella noin 534000 henkeä.

Koko vanhasta asutuksesta viimemainitun ajankohdan väestö- 
tilasto antaa selväpiirteisen kuvan. Väentiheys oli, vähäpätöistä 
kaupunkiväestöä lukuunottamatta, vain 1.5 henkeä kms:llä. Mutta 
väestö oli hyvin epätasaisesti ryhmittynyt maan eri seutuihin. Tihein 
oli asutus meren rannikoilla (poikkeuksena oli Kokemäenjoen suun ja 
Merenkurkun välinen rannikko) sekä järviylängön eteläisillä vesistö- 
tienoilla. Koko sisä-Suomi, Lapista Pohjois-Savoon saakka, oli aivan 
vähän asuttua, osittain täydellisesti erämaata. Pohjoiselta erämaa- 
alueelta jatkui nykyisen Lapin tapainen, harvaan asuttu vyöhyke 
Suomenselän seutuja pitkin Pohjanlahteen ja toinen Maanselän rinteitä 
myöten Laatokkaan. Etelämmässä päävesistöjen väliset ylänteet muo
dostivat asumattomia salmia asuttujen alain väliin. Tämä 1700-luvun 
asutuskartta kuvaa uskollisesti edellisten vuosisatain ja sitäkin van
hempain aikain asutusoloja, siinä kun heimojen alkuperäiset rintamaat 
vielä esiintyvät hyvin keskittyneinä, toisistaan eroavina saarelmina.

(2) Toinen asutuskausi kestää 18. vuosisadan keskivaiheilta ohi
19. vuosisadan puolivälin (1749— 1865). Tämä aikakausi oli sisä-
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Suomen suuri asutuskausi, joka aiheutui lähinnä 1700-luvun muistet
tavista maataloudellisista uudistuksista (isojako, uutisasutus, tilain- 
halkominen, torpparilaitos). Suomenlahden rannikkoseuduilla, Etelä- 
Hämeessä, Etelä-Savossa ja Länsi-Karjalassa väkiluku tällä aika
kaudella ainoastaan hitaasti kas voi, näiden alain lähiseuduilla ja Perä-

Suomen väestön jakautuminen v. 1749 
(asukkaita km2:ia kohden). (E. Gyl- 

lingin mukaan.)

Suomen väestön, lisääntyminen aika
jaksona 1749—-1865 (vuotuinen väen- 
lisäys r 000 herkeä kohden). (E. Gyl- 

lingin mukaan.)

meren rannikolla oli väenlisäys jo paljon suurempi, mutta kaikkein suu
rin se oli laajalla vyöhykkeellä Suomenselän ympärillä, koillisella ja 
pohjoisimmalla Pohjanmaalla sekä Lapissa. Vvn 1749— 1865 väen- 
lisäystä esittävä kartta on senvuoksi aivan päinvastaisen näköinen 
kuin vanhempaa asutusta esittävä kartta. Kuitenkaan nuori asutus 
ei ehtinyt kasvaa koko vanhaa asutusta väkirikkaammaksi.

(3) Kolmannella suurella asutuskaudella, joka alkaa vsta 1865
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eli oikeammin heti sen jälkeen sattuneista katovuosista, saa väen- 
lisäys entisestä kokonaan poikkeavan suunnan. Maatalousasutus alkaa 
muuttua kaupunki- ja teollisuusasutukseksi. Kun aikaisemmasta 
väenlisäyksestä valtaavasti suurin osa tuli maanviljelysväestön osaksi, 
niin nyt vain vähäinen osa on sen hyväksi luettava. Maatalouden 
valtakausi väenlisäyksen kannattajana on lopussa. Vaikka luonnolli
nen väenlisäys taseilla sisämaan metsäseuduilla onkin suuri, niin todel
lista väenlisäystä muuttoliike ja siirtolaisuus arveluttavasti vähentävät. 
Seudut, jotka edellisellä aikakaudella olivat väkiluvun edistyksen 
etupäässä, ovat nyt sen jälkipäässä. Etelä-Suomen vanhat asutus- 
seudut alkavat jälleen elpyä, mutta nyt kaupunkienpa teollisuuden 
varassa. Myöskin pohjoisemmassa Suomessa jatkuvalla väenlisäyksellä 
on teollinen peruste: metsäliike. Väestötaantumus tuntuu enin Suomen 
keskisillä metsävyöhykkeillä. (E. Gyllingin mukaan.)

107. Kaupungit ja maaseutu. Tärkein Suomen asutusoloissa 
viime vuosikymmeninä tapahtunut muutos on ollut kaupunkiasutuksen 
tavaton kasvaminen. Vanhat kaupungit ovat lakkaamatta kasvaneet 
ja suurentuneet, uusia kaupunkeja on syntynyt. Suomen nykyisestä 
38 kaupungista on 10 syntynyt aikajaksolla 1837— 1905. Kaupunkien 
väkiluku on lisääntynyt ennen kuulumattomalla vauhdilla. V. 1815 
Suomen koko kaupunkilaisväestö teki ainoastaan 51 841 henkeä (4.7 % 
koko väestöstä); v. 1915 se oli 512 226 henkeä (15.5 % koko väestöstä). 
Kun maalaisväestö sadan vuoden aikana (1815— 1915) ei kasvanut 
kolmenkaankertaiseksi, kaupunkilaisväestö siinä ajassa ehti kasvaa 
lähes kymmenkertaiseksi. V. 1918 asui kaupungeissa 522 608 henkeä 
(15.7 % koko väestöstä).

Syinä kaupunkiemme nopeaan kasvamiseen ovat olleet etupäässä 
liikenteen, teollisuuden ja kaupan edistyminen sekä elinkeino- ja muutto- 
vapaus, jotka vanhempina aikoina olivat monin tavoin rajoitetut. 
Mainitut edistykset ovat tapahtuneet pääasiallisesti vasta menneen 
vuosisadan jälkipuoliskon kuluessa (ensimmäinen rautatie avattu 
1862, elinkeinojen vapautus 1859— 1879). Silloin on kaupunkien kas- 
vaminenkin ollut nopein. Erittäin vilkas oli kaupunkilaisväestön 
lisääntyminen vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä, jolloin se teki 
44 % (maalaisväestön lisääntyminen samalla ajalla ainoastaan 15 %).
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Tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä kaupunkien väki
luvun lisääntyminen teki 34% (maalaisväestön 12%). Kuitenkin 
Suomi yhä vieläkin on maalaismaa verrattuna Länsi-Europan maihin 
ja toisiin pohjoismaihinkin (Ruotsin väestöstä asuu kaupungeissa n. 
24%, Norjan 28%, Tanskan 39% , Saksan 54%  ja Ranskan 59%).

108. Kaupunkimaiset asutukset. Nykyajan kauppa, teollisuus 
ja liikenne ovat meidänkin maassamme synnyttäneet lukuisia uusia 
asutuskeskuksia, jotka suotuisissa oloissa nopeasti kasvavat ja kaupunki
laistuvat. Samalla tavoin suuremmat kirkonkylät ja muut tärkeämmät 
maalaisasutukset muuttuvat vuosi vuodelta kaupunkimaisemmiksi.

Tällaisia kaupunkimaisia asutuksia on maassamme hallinnollisen 
ryhmityksen mukaan varsinaisten kaupunkien lisäksi 5 »kauppalaa» 
(Grankulla, Salo, Vammala, Ikaalinen ja Nurmes), 2 »kauppakylää» 
(Kurkijoki ja Jaakkima) ja 10 »taajaväkistä yhdyskuntaa» (Lohjan- 
mäki, Karja, Pohjankylä, Kouvola, Suonenjoki, Lieksa, Lapuan kir
konkylä, li ja Kemijärvi).

Hallinnolliset määritelmät eivät tässä kohden kuitenkaan lähimain
kaan täydellisesti vastaa todellisia oloja; kaupunkimainen asutus 
maassamme on todellisuudessa paljon suurempi kuin virallinen kau- 
punkiasutus. Useilla kaupungeilla on väkirikkaita esikaupunkeja, 
joita ei hallinnollisesti lueta kaupunkikuntiin, vaikka ne käytännössä 
niihin kaikin puolin kuuluvat. Maaseuduilla on lukuisia tehdas-, rauta
tie-, kauppa-, kirkonkylä- ym. asutuksia, jotka ovat monin verroin 
suurempia ja elinvoimaisempia kuin monet satain vuosien vanhat 
pikkukaupungit. Tosiasiallisia kaupunkimaisia asutuksia on maassamme 
paljon enemmän ja kaupunkilaisväestö on siten paljon suurempi kuin 
virallisia kaupunkeja koskeva tilasto osoittaa. V. 1916 toimitetussa 
erikoistiedustelussa todettiin, että useilla kaupungeilla oli virallisen 
kaupungin ulkopuolella huomattavan suuri esikaupunkiasutus. Niinpä 
oli todellisen Helsingin väkiluku main. ajankohtana 215 200 (virallisen 
Helsingin väestö 176 521), todellisen Viipurin 69 500 (28 790), Turun 
61000 (54 600), Tampereen 50 000 (45 560), Vaasan 33 514 (24 536), Lah
den 13 200 (6326), Jyväskylän 9500 (5059). Tämän mukaan olisi Lahti 
kohonnut kaupunkien suuruusasteikossa 13. sijalta gilJe ja Jyväskylä 
I7:lta sijalta n:lle. Virallisen kaupunkiluettelon ulkopuolella olevista
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kaupunkimaisista asutuksista olivat suurimpia Terijoki, jonka vakinai
nen talviasutus ilmoitettiin 20000 hengeksi (kesäasutus koko 
100 oooiksi), Kotkan lähellä oleva Helilän— Suni]an— Hallan asutus 
10 600, Riihimäki 8 000, Forssa 7 500, Lapuan kirkonkylä 4 952, 
Hyvinkää 4400, Kouvola 4300, Voikka 4000, Kymi 4000, Valkia- 
koski 4000 henkeä jne.

Kun varsinaisten kaupunkien väkiluku vn 1915 lopulla oli 512 226, 
teki kaikkien kaupunkimaisten asutusten väkiluku syksyllä 1916 
yhteensä 740156 henkeä eli lähes 27 % koko maan silloisesta väestöstä.

Suomen huomattavimmat kaupunkimaiset asutukset syksyllä igi6. 
Sulkuihin ( ) merkitty väkiluku kirkonkirjani mukaan vn 1915 lopussa.

a su tu k s e t
k irk o n k .

19 15
tie d u s t . 

►  19 16
a s u tu k s e t k irk o n k .

19 1 5
tie d u s t .

19 1 6

H e lsin k i ............ (176  521) 2T5 200 L a p u a n  k k . . . __, 4  952
V iip u r i ............ (28 790) 69 500 H y v in k ä ä  . . . . — 4 400
T u r k u  ............ (54 600) 6 10 0 0 U u s ik a u p u n k i. . (4 365) (4 365)
T a m p e r e ............ (45 56o) 50 OOO K o u v o l a ............ — 4 3 0 0
V a a s a  ................. (24 536) 3 3 5 1 4 R a a h e .................. (4 152) (4 15 2 )
O u lu  ................. (21 622) (21 622) S o r t a v a la ............ (3 468) 4 >24
T e r ijo k i ............ — 20  OOO V o i k k a ................. — 4 000
P o r i ...................... (17 581 ) (17  581) K y m i ................. — 4 0 0 0
K u o p io  ............ (17  577 ) (17  577) V a lk ia k o s k i. . . . — 4 000
L a h t i  ................. (6 326) 13 200 L o v i i s a ................. (3 928) (3 928)
K o t k a .................
H e lilä — S u n ila —

(12 304) (12 304) K a j a a n i  ............
L a p p e e n r a n ta . .

(3 7 i 4) 
(3 575)

(3 7 14 )
(3 5-75)

H a lla  ............ — 10 600 K r is tiih a n k a u p . (3 524) (3 524)
J y v ä s k y lä  . . . . (5 059 ) 9 5 0 0 K u u s a n k o s k i . . — 340 0
H ä m e e n lin n a  . . (6 486) 8 600 T a m m is a a r i----- (3 247) (3 247)
P ie ta rs a a r i (7 393) 8 344 R o v a n ie m i . . . . — 3 2 4 4
R iih im ä k i . . . . 8000 H a m in a  .......... .. (3 1S 1) (3 18 1)
F o r s s a ...................
H a n k o  ............ (628 1)

7 5 0 0  
7  3° °

l i ...........................
I i s a lm i ................. (3 008)

3 074 
(3 008)

R a u m a ................. (7 273 ) (7 273) V ä r ts ilä  ............ — 2 6 9 4
M ik k e li ............ (4 612) 6 9 8 7 K e m i . . . . . . . . . (2 626) (2 626)
S a v o n lin n a  . . . . (4848) 6 4 7 0 V a r k a u s  ............ — 2 623

P o r v o o  ............. (5 558 ) 6 116 H e in o la  ............. (1 74°) 2 420 I
K o k k o l a ............. (4 >91) 5 4 0 0 K ä k is a lm i . . . . (2 376) (2 3 76 ) |
Jo en su u  ............. (5 192) (5 192) T o i j a la ................. — 2 250 1

Luettelosta jätetty pois viisi pienintä kaupunkia ja joukko pienempiä kaupun
kimaisia asutuksia.
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109. Kotimainen siirtolaisuus. Muuttuneet elinkeinot ja asutus- 
muodot, kehittyneet kulkuneuvot ja muuttovapautta salliva lain
säädäntö (elinkeinolaki, asetus henkikirjoituksesta, vaivaishoitolaki) 
ovat viime vuosikymmeninä saattaneet maamme väestön entistä monin 
verroin nopeampaan liikkeeseen. Vuosittain ottaa nykyisin muutto
liikkeeseen osaa n. iooooo henkeä; kolmena viime vuosikymmenenä 
nousee asuinpaikan vaihtajain luku yhteenlaskien n. 2x/2 miljonaan. 
Muuttoliike on suuntautunut etupäässä kaupunkeihin, jotka puheena
olevina vuosikymmeninä ovat sillä tavoin saaneet lähes neljännes- 
miljonan väenlisäyksen. Maaseutujen väkilukua tämä muuttoliike 
on vastaavassa määrässä vähentänyt; enin väkeä ovat tällä tavoin 
viime aikoina menettäneet Mikkelin ja Kuopion läänit.

Muuttoliikkeen luonne näkyy hyvin siitä, että kun v. 1910 maa
seuduilla asuvasta väestöstä 8o.9 % oli syntynyt asumaseurakunnassa, oli 
kaupunkien väestöstä vain 41.5 % (suurimmissa kaupungeissa vielä 
paljon vähemmin) asumakaupungeissa syntynyt.

Eri seuduissa maata on muuttoliike esiintynyt erilaisissa muo
doissa. Turun ja Porin läänissä ovat muutot oman läänin sisäpuolella 
suhteellisesti lukuisammat kuin muualla. Uudenmaan ja Hämeen lää
neissä, missä on hyvät kulkuneuvot ja useita suuria väestökeskuksia, 
on muuttoliike vilkkaampi kuin muualla. Viipurin läänin oma väestö 
on paikallaan pysyvämpää kuin muualla, mutta muista lääneistä 
on Viipurin lääniin kokoontunut enemmän väkeä kuin muualla (Ky
men ja Vuoksen tehdasseudut). Kuopion lääni on suhteellisesti enin 
menettänyt maalaisväestöään muuttojen kautta. Vaasan ja Oulun 
lääneissä on maalaisväestöä harventanut ensi kädessä toisenlainen 
siirtolaisliike —  maastamuutto.

110. Maastamuutto ja sen syyt. Suomen siirtolaisuus on Skandi
navian maihin ja muuhun Europpaan verraten hyvin myöhäsyntyi
nen. Ennen i88o-lukua oli maastamme muuttanut tuskin 1 000 henkeä. 
Viime vuosisadan lopulla siirtolaisuus alkoi kuitenkin nopeasti nousta, 
ja aikana lähinnä ennen sotaa oli siirtolaisuutemme jo sekä ehdottomasti 
että suhteellisesti suurempi kuin Skandinavian maiden, eikä Europassa 
monikaan maa ollut suhteellisesti sen tasalla. On laskettu, että siir
tolaisten luku teki 10-vuotiskaudella 1881— 1890 maassamme 25685,
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w . 1891— 1900 jo 59 046 ja vv. 1901— 1910 kokonaista 158 832 hen
keä. Vv. 1911— 19x8 oli siirtolaisia yht. 60666. Kaikkiaan on 
Suomesta siirtynyt ulkomaille —  suurimmaksi osaksi Pohjois-Ame- 
rikkaan —  tähän mennessä jonkun verran yli 300 000 henkeä. 
Suurimman vuotuisen määränsä siirtolaisuus saavutti v. 1902 (23 152 
siirtolaista). Maailmansodan vuoksi siirtolaisuus on viime vuosina 
ollut pienempi kuin pitkiin aikoihin (vv. 1914— 1918 keskimäärin 
vuosittain 4123 siirtolaista, v. 1918 ainoastaan 1900 siirtolaista). 
Todellisuudessa on maamme väestötappio kuitenkin pienempi kuin 
nämä luvut osoittavat. Ainakin noin 40 % siirtolaisista palannee 
nykyään kotimaahan.

Suomen siirtolaisuus alkoi ensiksi Pohjanmaan ja Ahvenanmaan 
ruotsinkielisen väestöaineksen keskuudessa, mikä katsoen tämän väes
tön rannikkoasemaan ja yhteyteen Ruotsin kanssa onkin ymmärrettävä. 
Ajoittain myöhemminkin on siirtolaisuus Suomen ruotsalaisilta seuduilta 
tehnyt kolmanneksen koko maamme siirtolaisuudesta ja yhä vieläkin 
maastamuutto uhkaa enemmän ruotsinkielistä kuin suomenkielistä 
asutusta; eroavaisuus on kuitenkin pienenemään päin.

Suurin on siirtolaisuus aina ollut Vaasan läänissä. Syyt tähän 
vanhaan ilmiöön ovat monenlaiset: tavallista voimakkaampi väestön
kasvu Pohjanmaalla, pohjalaisten meriliikenne ja vanhempi yhteys 
Ruotsin kanssa, pohjalaisten itsetuntoinen kansanluonne. Savolai
sissa lääneissä taas siirtolaisuus aina on ollut erikoisen pieni.

Siirtolaisista on suurempi osa säännöllisesti ollut miehiä. Kuiten
kin on miespuolisten siirtolaisten lukumäärä ollut paljon suurempien 
vaihtelujen alainen kuin naisten, mikä johtunee siitä, että koti- ja ulko
maalla vallitsevain taloudellisten olojen vaihtelut lähinnä koskevat 
miehiä. Vuodet 1916 ja 1917 kuitenkin olivat poikkeuksena mainitusta 
säännöstä, todistuksena maailmansodan syvälle ulottuvista vaikutuk
sista, koska naispuoliset siirtolaiset tällöin olivat miespuolisia lukui 
sammat.

Siirtolaisuuden pohjimmaisena syynä on yhteiskunnan kulloinkin 
vallitseva taloudellinen tila. Suomessakin on ollut »suhteellista liika- 
väestöä», ts. maassamme tosiasiallisesti vallitsevissa taloudellisissa 
oloissa ei eräällä suurella osalla väestöä ole ollut riittävää toimeentulo
mahdollisuutta, kun nim. otetaan huomioon myöskin elämänvaati-



musten luonnollinen kohoaminen. Melkoista enemmän kuin puolet 
maan siirtolaisista on ollut lähtöisin talollisten ja torpparien lasten 
sekä loisten ja mäkitupalaisten piireistä, siis yleensä maanviljelysväes- 
tön epäitsenäisestä osasta. »Maataloustyöntekijät pakenivat valtakun
nasta, teollisuustyöntekijät jäivät kotia.» Ainoastaan perinpohjaiset 
parannukset maalaistyöväen oloissa voivat pysyvästi ehkäistä kan
sallemme kokonaisuudessaan niin kohtalokasta siirtolaisuutta.

Kuinka suureksi on arvioitava siirtolaisuuden maallemme aiheut
tama rahallinen tappio? Voitoksi voidaan lukea ne rahamäärät, joita 
siirtolaisuuden kautta saadaan ulkomaalta. Yhdeksänkymmenluvun 
alussa nämä määrät arvioitiin 5— 7 milj. mk:ksi. Erikoisella tieduste
lulla on saatu Reiville, että viisivuotiskaudella 1909— 1913 tuli siirto
laisilta kotimaahan kaikkiaan 109.3 milj. mk eli keskimäärin 21.9 miljc 
mk. vuodessa. Tärkeämpi kysymys on, kuinka suuri on maan siirto
laisuuden kautta menettämän työvoiman arvo, mitä on kuitenkin 
mahdotonta tarkemmin rahassa arvioida.

VALTIO

111. Suomen valtion synty. Tultuaan 1 2 . ja 13 . vuosisadoilla 
kristityksi ja Ruotsin vallan alaiseksi Suomi joutui vuosisadoiksi Ruot
sin ja Venäjän sotatantereeksi. Näiden taistelujen aikana Suomi sai 
v. 1 6 1 7  nykyiset kansalliset rajansa (Stolbovan rauhan raja). tJuden- 
kaupungin rauhassa 17 2 1  kaakkoisin Suomi joutui pysyvästi Venäjän 
valtaan. Turun rauhassa 174 3  Venäjän valtaama alue laajeni Kymeen 
saakka, kunnes Haminan rauhassa 1809 Ruotsi luovutti koko Suomen 
Venäjälle.

Sitä ennen kuitenkin keisari Aleksanteri I Porvoon valtiopäivillä 
1809 antamallaan vakuutuskirjalla lupasi pitää järkähtämättöminä 
voimassa Suomen uskonnon ja perustuslait sekä kaikki oikeudet, 
joita maan asukkaat olivat siihen saakka valtiosäännön mukaan naut
tineet. Suomen valtiosäädyt puolestaan vannoivat pitävänsä Aleksanteri 
I:tä esivaltanaan ja järkähtämättöminä säilyttävänsä maan perustus
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lait ja konstitutsionin sellaisina, kuin ne olivat saaneet vahvistuksen 
ja olivat voimassa. Sillä tavoin perustettiin sisällisissä asioissaan itse
näinen Suomen valtio. Suhteissaan ulkomaihin Suomi Venäjän vallan 
aikana sitävastoin ei ollut itsenäinen.

112. Suomi itsenäisenä tasavaltana. Kun maaliskuussa 1917 
alkaneen vallankumouksen jatkuessa Venäjän valtakunta alkoi koko
naan hajota, täytyi Suomen itsensä tarttua omain kohtalojensa ohjiin. 
Suomen koossa oleva eduskunta otti 15 p. marrask. 19x7 haltuunsa 
Suomen korkeimman valtiovallan ja 6 p. jouluk. julisti Suomen riippu
mattomaksi l asavallaksi. Sisällisten levottomuuksien vuoksi jäivät 
valtio-olot väliaikaiselle kannalle, kunnes vihdoin heinäkuussa 1919 
tasavallalle vahvistettiin uusi hallitusmuoto ja valittiin ensimmäinen 
presidentti.

Suomen tasavallan ulkonaisena tunnuksena on valtiolippu, meren- 
sinintn risti valkealla pohjalla ja ristin keskellä Suomen vaakuna. 
Merenkulku- ja kauppalippu on samanlainen, mutta ilman vaakunaa; 
merenkulku- ja kauppalippua käytetään eri merkeillä varustettuna 
myös luotsi-, tulli- ja postilippuina: luotsilipun merkkinä mustan 
ruorirattaan ympäröimä Suomea vaakuna, tullilipun kahden ristikkäi
sen merkuriussauvan väliin asetettu Suomen vaakuna ja postilipun 
merkkinä kaksi ristikkäistä keltaista mustareunaista postitorvea. 
Tärkeimpäin ulkovaltain hallitusten luona on Suomella erityisiä lähet 
tiläitä tai muita edustajia; samoin on useilla ulkovalloilla Suomessa 
omat valtiollisel edustajansa.

113. Perustuslait. Valtion toiminnan ylimmät ohjeet <valtio
sääntö) sisältyvät perustuslakeihin. Varsinaiset perustuslait ovat hal
litusmuoto 17 pltä heinäk. 1919 sekä valtiopäiväjärjestys 20 pltä 
heinäk. 1906. Perustuslain säätämiseen, selittämiseen, kumoamiseen 
ja muuttamiseen vaaditaan eduskunnan päätös, joka on tehty 2/s 
äänten enemmistöllä annetuista äänistä, sekä erinäisten muittenkin 
ehtojen täyttäminen.

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville 
kokoontunut eduskunta. Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta 
yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Ylin toimeenpanovalta on us
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kottu tasavallan presidentille. Sen ohessa on valtion yleistä hallitusta 
varten valtioneuvosto, johon kuuluu pääministeri ja ministereitä. 
Parlamentillisuuden periaate, että ministeristö on kokoonpantava 
eduskunnan luottamusta nauttivista kansalaisista, on nimenomaisesti 
vahvistettu. Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.

114. Kansalaisvapaudet. Hallitusmuodossa on vakuutettu Suo
men kansalaisille hengen, kunnian, henkilökohtaisen vapauden ja omai
suuden turva, uskonnon vapaus, kotirauha sekä oleskelu-, asumis- 
ja kulkemisvapaus kotimaassa. Suomen kansalaiset ovat yhdenvertai
sia lain edessä, ja heitä voidaan tuomita ainoastaan siinä oikeudessa, 
jonka alaisia he lain mukaan ovat. Kansalaisten työvoima on valta
kunnan erityisessä suojeluksessa. Kirje-, lennätin- ja puhelinsalaisuus 
on loukkaamaton. Hallitusmuodossa vakuutetaan kansalaisille sanan-, 
paino-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, jotka ovat lähemmin 
järjestetyt lailla (laki kokoontumisvapaudesta vita 1907, painova
pauslaki vita 1919, yhdistyslaki vita 1919). Suomen kansalaiselle 
turvataan oikeus käyttää oikeudessa ja hallintoviranomaisen luona 
omassa asiassaan äidinkieltään, suomea tai ruotsia, sekä tällä kielellä 
saada toimituskirjansa, ja ovat maan suomen- ja ruotsinkielisen väes
tön oikeudet järjestettävät samanlaisten perusteiden mukaan. Suomen- 
ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisiä ja taloudellisia tarpeita tulee 
valtion tyydyttää samanlaisten perusteiden mukaan. Tasavallassa ei 
saa antaa aatelis- eikä muita perinnöllisiä arvoja.

115. Valtiolliset vaalit ja kansaneduskunta. Eduskunta on yksi- 
kamarinen ja siihen kuuluu 200 edustajaa. Edustajanvaalit toimite
taan joka kolmas vuosi samaan aikaan koko maassa. Tasavallan pre
sidentti voi kuitenkin määrätä uudet vaalit toimitettavaksi ennen kolmi
vuotisen vaalikauden päättymistä; siinä tapauksessa edustajain valta
kirjat ovat voimassa kolme vuotta, ellei eduskuntaa uudelleen haioi- 
teta. Äänioikeutettu valtiollisissa vaaleissa on muutamin poikkeuksin 
jokainen Suomen kansalainen, joka ennen vaalivuotta on täyttänyt 
24 vuotta. Äänioikeus on kaikille äänioikeutetuille yhtäläinen. Vaali
tapa on suhteellinen ja vaalit toimitetaan vaalipiirittäni, Vaalipiirejä 
on nykyään 15, joiden kesken 199 edustajapaikkaa jaetaan joka kym
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menes vuosi piirien hengillepantujen asukkaiden luvun mukaan. Li
säksi tulee Lapin vaalipiiri, jossa valitaan yksi edustaja. Vaalipiirit 
ja niissä välittäväin edustajain lukumäärät ovat seuraavat:

vaalipiirit
edust.
luku vaalipiirit

edust.
luku

Uudenmaan läänin . . .  25 Kuopion In läntinen . . 12

Turun In eteläinen 16 Kuopion In itäinen ----- 10

Turun In pohjoinen • 15 Vaasan In itäinen __ IO

Hämeen In eteläinen XI Vaasan In eteläinen .. 12

Hämeen In pohjoinen 1 1 Vaasan In pohjoinen .. 10

Viipurin In läntinen •• 17 Oulun In eteläinen __ 13
Viipurin In itäinen . . . .  17 Oulun In pohjoinen .. 7
Mikkelin läänin ........ . . .  13 Lapin ......................... 1

Ehdokkaiden asettamisesta, äänestyksen toimittamisesta ja äänten 
laskemisesta on annettu yksityiskohtaisia määräyksiä.

Eduskunta kokoontuu vuosittain helmik. i  pnä ilman erityistä 
kutsumista lakimääräisille valtiopäiville, jotka kestävät 120 päivää 
yhteen menoon tai väliajoin eduskunnan päätöksen mukaan. Edus
kunta voi myös päättää, että valtiopäivät voivat kestää vähemmän 
tai kauemman aikaa kuin 120 päivää. Jos varsinaisten valtiopäiväin 
aikana määrätään uudet vaalit toimitettaviksi, on eduskunnan uusien 
vaalien jälkeen kokoonnuttava viimeistään sen kalenterikuukauden 
ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä 90 päivän kuluttua valtio
päiväin hajoittamisen jälkeen. Tasavallan presidentti saa kutsua 
eduskunnan ylimääräisille valtiopäiville ja määrätä, milloin ne ovat 
lopetettavat. Valtiopäivät asettavat asiain valmistamista varten 
määrättyjä valiokuntia ja tekevät päätöksensä täysi-istunnoissa. 
Eduskunta asettaa valtakunnanoikeuden ja eduskunnan pankkivaltuus
miehet sekä valitsee eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtion tilintar
kastajat.

116. Tasavallan presidentti. Presidentin valitsee aina kuudeksi 
vuodeksi 300-jäseninen valitsijakunta, joka valitaan samalla tavoin 
kuin eduskunta. Valitsijakunnan vaali tapahtuu tammik. 15— 16
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p. sinä vuonna, jolloin pre
sidentti on valittava, presi
dentin vaali toimitetaan 
seur. helmikuun 15 p. ja 
presidentti astuu toimeensa 
seur. maalisk. 1 p. Ensim
mäisen presidentin valitsi 
eduskunta heinäkuussa 
1919, ja kestää hänen virka- 
aikansa maalisk. 1 p:ään 
1925.

Presidentin asiana on 
kutsua eduskunta ylimää
räisille valtiopäiville, antaa 
määräys edust aj avaal ien
toimittamisesta, avata ja 
päättää valtiopäivät sekä 
määrätä uudet vaalit toimi
tettaviksi ja hajoittaa edus
kunta. Hänellä on lainsää
dännöllinen aloteoikeus ja 
hän vahvistaa lait; hänellä
on oikeus jättää eduskun
nan päättämä laki vahvista
matta, jolloin kuitenkin 
laki tulee ilman vahvistus
takin voimaan, jos edus
kunta uusien vaalien jäl

■ Vaalipiirit.
1. Uudenmaan läänin 9. Kuopion 1. länt.
2. Turun ja  P:nl. etel. 10. * itäin.
3. » pohj. n .  Vaasan I. itäinen
4. Hämeen 1. eteläin. 12. * eteläin.
5. » pohj. 13. » pohj.
6. Viipurin 1. läntin. 14. Oulun 1. eteläin.
7. * itäin. 15. » pohjoin.
8. Mikkelin läänin 16. Lapin.

keen uudelleen hyväksyy
lain yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Presidentillä on rajoitettu 
armahdusoikeus, oikeus antaa hallinnollisia asetuksia, määrätä visseissä
rajoissa Suomen suhteista ulkovaltoihin, nimittää joukko ^korkeita vir
kamiehiä Presidentillä on Suomen sotavoimain ylipäällikkyys, mutta 
hän voi sen sodan aikana toiselle luovuttaa. Presidentti tekee kaikki
päätöksensä, paitsi eräitä sotilasasioita koskevat, valtioneuvostossa 
sen ministerin esittelyssä, jonka toimialaan asia kuuluu, ja presi

Suomen talousmaantieto —  0
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dentin päätökset ovat allekirjoitettavat ja esittelevän ministerin var
mennettavat.

117. Valtioneuvosto. Tasavallat varsinaisena hallituselimenä on 
valtioneuvosto. Sen jäseniksi, joiden tulee nauttia eduskunnan luotta
musta, kutsuu presidentti rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja synty
peräisiä Suomen kansalaisia. Valtioneuvostoon kuuluu myös oikeus
kansleri. Valtioneuvosto tekee päätöksensä yleisessä istunnossa, johon 
asiat valmistetaan asianomaisessa ministeriössä; eräitä asioita voidaan 
kuitenkin uskoa ministeriön päällikkönä olevan ministerin päätettä
väksi. Jokainen valtioneuvoston jäsen, joka on ottanut osaa asian 
käsittelyyn valtioneuvostossa, on vastuunalainen päätöksestä, ellei 
hän ole pöytäkirjaan merkityttänyt eroavaa mielipidettä.

Valtioneuvostoon kuuluu nykyään seuraavat kymmenen minis
teriötä (väliaik. elintarveministeriötä lukuunottamatta):

ulkoasiainministeriö, 
oikeusministeriö, 
sisäasiainministeriö, 
valtiovarainministeriö, 
kirkollis- ja opetusministeriö, .

maatalousministeriö, 
kulkulaitosten ja yl. töitten min., 
kauppa- ja teollisuusministeriö, 
sosialiministeriö. 
sota-asiainm inister iö.

118. Keskushallinto. Maamme yleinen hallinto (administratio) 
on suureksi osaksi keskitetty valtioneuvoston kansliaan ja ministe
riöihin; niitä lähinnä alempia virastoasteita ovat hallitukset ja eri
näiset viranomaiset, joiden toiminta käsittää koko maan ia joita sen- 
vuoksi sanotaan keskusvirastoiksi.

Valtioneuvoston kansliaan luetaan erinäisiä valtioneuvoston lai
toksia, tilastollinen päätbimisto ja valtion keskuskirjasto.

Ulkoasiainministeriö hoitaa Suomen ja ulkomaiden suhteita. 
Sen alaisia ovat Suomen ulkomailla olevat valtiolliset ja taloudelliset 
edustajat. Ulkoasiainministeriön kauppaosasto käsittelee konsuli- 
laitosta, elinkeinoja, keksintöjä ja patentteja yms. koskevia asioita

Oikeusministeriön alaisia ovat tuomioistuimet,- lainvalmistelu- 
kunta ja vankeinhoitohallitus.

Sisäasiainministeriöön luetaan lääninhallitukset, maistraatit, jär- 
jestyslaitokset ja lääkintähallitus.



Valtiovarain ministeriö käsittelee valtiovarain hoitoa, valtion 
tilinpitolaitolta, verolaitosta, valtiolainoja, maan rahajärjestelmää, 
Suomen pankkia ja yksityisiä pankkilaitoksia koskevia asioita. Sen 
alaisia ovat Suomen pankki, Suomen valtiokonttori, tullihallitus, 
leimakonttori, rahapaja, yleinen revisio-oikeus, revisiokonttoii sekä 
säästöpankkien ja panttilainauslaitosten tarkastaja.

Kirkollis -ja opetusministeriöön luetaan tuomiokapitulit, kouluhal
litus alaisine oppilaitoksineen, kansallismuseo, valtioarkisto sekä 
meri tutkimuslaite s.

Maatalousministeriöön kuuluvat asiat, jotka koskevat maanvilje
lystä sivuelinkeinoilleen sekä kalastusta ja metsästystä, asutustoimintaa, 
yksityistä metsätaloutta, maatalousoppilaitoksia, vesiperäisten mai
den kiiivattamisia, maanmittausta, mittajärjestelmää sekä valtion 
maatiloja, metsiä, kalastuksia ja jyvästöjä yms. Sen valvottavia ovat 
maataloushallitus ja sen alaiset oppilaitokset, maanmittaushallitus, 
metsähallitus ja metsävartijakoulut, asutushallitus, vakauslaitos, ka
lastushallitus, ilmatieteellinen keskuslaitos ja geodetinen laitos.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö käsittelee rautateitä, 
kanavia, satamia, yleisiä teitä sekä kestikievareja ja kyvdinpitoa, 
valtion omistamia vesivoimia, postilaitosta, lennätin- ja puhelinlai
tosta, valtion rakennustoimintaa yms. koskevia asioita. Sen alaisia 
ovat rautatiehallitus, tie- ja vesirakennusten, ylihallitus, postihallitus 
ja yleisten rakennusten ylihallitus.

Kauppa- ja teollisuusministeriö hoitaa kauppaa ja teollisuutta, 
merenkulkua, vakuutustoimintaa (lukuunottamatta sosialivakuutusta), 
patenttioikeutta, kauppa-, teollisuus- ja merenkulkuoppilaitoksia, 
osakeyhtiöitä ja osuustoimintaa koskevia asioita. Tähän ministeriöön 
luetaan kauppa- ja teollisuushallitus ynnä sen alaiset oppilaitokset, 
teknillinen korkeakoulu, merenkulkuhallitus alaisine oppilaitoksineen 
ja geologinen komisio.

Sosialiministeriöön luetaan sosialihallitus.
Sota-asiainministeriöön luetaan maa- ja merisotavoimat.

119, Paikallista hallintoa hoitavat etupäässä lääninhallitukset, 
joita johtavat maaherrat. Maaherran virasto jakautuu lääninkansliaan, 
jonka esimies on lääninsihteeri, ja lääninkonttoriin, jota lääninkamreeri
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johtaa. lääninhallitus hoitaa läänissä yleistä järjestystä, pölisi laitosta 
ja oikciulenpalvelusta (vankien kuljetusta vm.), terveydenhoidollisia 
ja irtolaisasioita, välittömäni verojen kantoa ja tilitystä, teitä, siltoja 
ja kestikievareita, valvoo kuntain itsehallintoa ja läänin yleisiä talous
asioita. Läänejä on yhdeksän, nim.: Uudenmaan, Turun ja Porin, 
Ahvenanmaan (per. 1918), Hämeen, Viipurin, Mikkelin, Kuopion, 
Vaasan ja Oulun.

Verotus- ja järjestysasioita varten ovat läänit jaetut kihlakuntiin 
(nyk. 53), joiden virkamiehiä ovat kruununvoudit ja henkikirjurit. 
Kihlakunnat jakautuvat nimismiespiireihin (nyk. 282), joissa nimis
miehet toimivat.

120. Kunnallinen itsehallinto. Yksityisiä paikkakuntia koske- 
vain yhteisten asiain hoidon on valtio luovuttanut kuntain huostaan, 
jotka suorittavat tehtävänsä valittujen luottamushenkilöitten ja omien 
virka- ja palvelusmiestensä kautta. Tällaista hallintoa sanotaan kun
nalliseksi itsehallinnoksi. Siihen kuuluu esim. kansanopetuksen, ter
veydenhoidon, köyhäinhoidon, valaistuksen, vesijohtojen, palosammu- 
tuksen yms. asiain hoito. Suomessa on 38 kaupunki- ja 490 maalais
kuntaa.

V. 1917 julaistujen uusien kunnallislakien ja niihin tehtyjen muu
tosten mukaan on kunnallinen äänioikeus pienin rajoituksin jokaisella 
20 vuotta täyttäneellä kuntalaisella, miehellä ja naisella. Äänivaltaiset 
kuntalaiset valitsevat suhteellisella vaalitavoilla kunnan päätösvaltaisen 
eduskunnan (kunnanvaltuuston ja kaupunginvaltuuston). Uudet 
kunnallislait eivät koske kunnallista verotusta, jossa vanhat asetukset 
edelleenkin ovat voimassa.

Kaupunkien hallinnossa on kaupunginvaltuustolla apunaan eri
näisiä virastoja, lautakimtia ja virkamiehiä (rahatoimikamari, koulujen 
johtokunnat, köyhäinhoitohallitus, terveydenhoitolautakunta, kau 
pungin-insinöri, palomestari ym.). Maistraatilla, jonka esimiehenä 
on (kunnallis)pormestari, on laaja toimivalta varsinkin toimeenpanoissa 
ja kunnallisasiain valvonnassa.

Erityisellä v. 1920 annetulla lailla on Ahvenanmaa saanut laajan 
maakunnallisen itsehallinnon.
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121. Sotalaitos. Suomella, jolla on valtiollisesti niin vaaralli
nen asema kahden vastakkaisen kansa- ja valtioryhmän välissä, on 
vanhimmista ajoista saakka ollut ylläpidettävänä verraten suuri ja 
rasittava sotalaitos. Ainoastaan Venäjän vallan aikana maamme 
pääsi vähillä sotarasituksilla. Lopussa Venäjän vallan aikaa Suomi 
valtiollisista syistä jäi täydellisesti ilman omaa sotaväkeä, mutta 
oli sen sijaan pakotettu maksamaan »sotilasmiljoneja» Venäjän sota
laitoksen hyväksi. Maamme tultua itsenäiseksi on Suomeen jälleen 
järjestetty melkoinen sotavoima. Se syntyi vn 1918 kapinan vaiku
tuksesta eikä ole vielä saanut lopullista muotoaan. Hallitusmuodon 
mukaan on jokainen Suomen miespuolinen kansalainen velvollinen 
olemaan osallisena isänmaan puolustuksessa. Väliaikainen asevel
vollisuuslaki on annettu v. 1919. Sotavoima jakautuu armeijaan 
ja rannikkopuolustukseen. Molempiin kuuluu vakinainen väki, re
servi ja nostoväki. Asevelvollisuus alkaa 17 ikävuodesta ja kestää 
45 ikävuoteen. Vakinaisessa väessä, johon vuosittain otetaan sinä 
vuonna 20 vuotta täyttäneet asevelvolliset, on harjoitusaika 1 v. 6 
kk. Eduskunta on kuitenkin lausunut mielipiteenään, ettei tämä 
harjoitusaika tulevaisuudessa saisi olla pitempi kuin 1 v., ja eri
tyisillä asetuksilla onkin nykyisin palveluksessa olevien harjoitusaika 
pantu riippumaan presidentin harkinnasta.

Luonnollista on, että parhaassa työijässä olevien nuorukaisten 
pitäminen kasarmeissa vaikuttaa myös maamme talouselämään. Se 
työmäärä, joka täten menee tuotannolta hukkaan, voidaan arvioida 
sangen suureksi. Valtion menoissa sotalaitoksen kustannukset muo
dostavat suurimman erän. Toiselta puolen on kuitenkin huomat
tava, että sotalaitos nykyisten valtiojärjestelmien vallitessa tuottaa 
talouselämälle etujakin. Sotavoiman olemassaolo antaa tuotannolle 
turvallisuuden ja varmuuden tunteen silloinkin, kun välitön vaara 
ei ole uhkaamassa; sotapalvelus voi oikein järjestettynä kasvattaa 
miehistä nuorisoa kuriin, täsmällisyyteen ja tarmokkuuteen, jotka 
kaikessa taloudellisessakin toiminnassa ovat menestyksen välttämät
tömiä ehtoja.

122. Lainkäyttö. Tuomiovaltaa käyttävät oikeuslaitokset, jotka 
ovat riippuvia ainoastaan laeista. Suomen maaseudulla on 62 tuomio
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kuntaa, joiden tuomarit ovat käräjäkunnissa istuvain kihlakunnan
oikeuksien puheenjohtajia. Kussakin käräjäkunnassa pidetään vuo
sittain kahdet varsinaiset käräjät sekä ylimääräisiä eli välikäräjiä 
tarpeen mukaan. Kihlak. oikeuteen käräjäkunnan miespuoliset asuk
kaat valitsevat 12-miehisen lautakunnan. Kaupungeissa käyttävät 
tuomiovaltaa raastuvanoikeudet (37), joihin kuuluu pormestari ja 
kaupungin äänivaltaisten miespuolisten asukkaiden valitsemia neuvos- 
miehiä. —  Naita alioikeuksia ylempiä oikeusistuimia (ylioikeuksia) 
ovat hovioikeudet, joita on Turussa, Vaasassa ja Viipurissa. —  Ylim
pänä oikeusistuimena on 1 p. lokak. 1918 Helsingissä toimensa alkanut 
korkein oikeus, johon kuuluu presidentti ja vähintään 12 oikeusneu
vosta. Ylimpänä tuomioistuimena hällinto-oikeudellisissa valitus
asioissa en korkein hallinto-oikeus (per. 1918): siihen kuuluu presidentti 
ja vähintään 7 hallintoneuvosta. —  Valtioneuvostoon kuuluva oikeu
dellinen virkamies on oikeuskansleri, joka on lakien ylin valvoja. —  
Yleisenä lakina Suomessa on vn 1734 laki, jota kuitenkin on myöhem
min suuresti muutettu erikoislaeilla.

123. Valtion talous  ̂ Valtion menot jaetaan, osittain eri minis
teriöiden toimialain mukaan seuraaviin »pääluokkiin»:

I Pl. Tasavallan presidentti: palkkio, käyttövarat, kanslian yllä
pito.

II PJ. Eduskunta: valtiopäiväkustannukset, eduskunnan oikeus
asiamiehen ja valtion tilintarkastajain palkkiot.

III Pl. Hallituslaitokset: valtioneuvosto, oikeuskanslerinvirasto.
IV Pl. Valtioneuvoston kansliaan kohdistuvat hallinnonhaarat: 

tilastollinen päätoimisto, valtion keskuskirjasto, viralliset lehdet, 
valtioneuvoston kirjapaino ym

V Pl. Ulkoasiainministeriöön kohdistuvat hallinnonhaarat: vaki
nainen ja tilapäinen edustus ulkomailla, ym.

VI Pl. Tuomioistuimet ja oikeusministeriöön kohdistuvat hallin
nonhaarat; korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, hovioikeudet, 
kihlakunnanoikeudet, maanjako-oikeudet, vankeinhoito ym.

VII Pl. Sisäasiainministeriöön kohdistuvat hallinnonhaarat: 
läänienhallinto, polisilaitokset, lääkintälaitos ym.

VIII Pl. Valtiovarainministeriöön kohdistuvat hallinnonhaarat:
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valtiokonttori, tullilaitos, rahapaja, valtiovaraintarkastus, erin. verojen 
kantokustannukset ym.

IX Pl. Sotaministeriöön kohdistuvat hallinnonhaarat: sotilas
menot.

X Pl. Kirkollis- ja opetusministeriöön kohdistuvat hallinnonhaarat: 
luterilainen, kreikkalais-katolinen ja roomalais-katolinen kirkko, Hel
singin yliopisto, kouluhallitus, oppikoulut, kansakoulut, aistiviallis- 
koulut, lastensuojelus, valtioarkisto, kansallismuseo, merentutkimus
laitos, tapaan valistustyön, tieteen ja taiteen avustaminen ym.

XI Pl. Maatalousministeriöön kohdistuvat hallinnonhaarat: 
maanjakolaitos, maataloushallinto, maataloudellinen opetus, koetoi
minta, tarkastus ja neuvonta, hevoshoito, kruununjyvästöt, kalastus, 
maataloudelliset seurat, asutushallitus, metsän hoitolaitos, virkatalojen 
hoito, meteorologinen keskuslaitos, geodetinen laitos ym.

XII Pl. Kulkulaitosten ja yleisten töitten ministeriöön kohdistu
vat hallinnonhaarat: tie- ja vesirakennukset, kanavat, postilaitos, 
yleiset rakennukset, lennätinlaitos, valtion rautatiet ym.

XIII Pl. Kauppa- ja teollisuusministeriöön kohdistuvat hallinnon
haarat: merenkulkulaitos ja merikoulut, kauppa- ja teollisuushallitus, 
teknillinen korkeakoulu, muu teollinen opetus, käsityöläis- ja ammatti
koulut, kauppaopetus, geologinen komissio, vakuutuksentarkastus ym.

XIV Pl. Sosialiministeriöön kohdistuvat hallinnonhaarat: vakuutus- 
neuvosto, sosialihallitus, ammattien ja köyhäinhoidon tarkastus ym.

XV Pl. Sekalaisia yleisiä menoja: kalliinajan palkanlisäykset yms.
XVI Pl. Eläkkeitä ja apurahoja.
XVII Pl. Valtiovelka.
Erikseen tulevat vielä ylimääräiset valtiomenot, joihin kuuluvat 

kertakaikkiset tai satunnaiset menot, kuten uusien rautateitten ja 
kanavain rakennuttaminen, uusien valtiolaitosten perustaminen, kiin- 
teimistöjen ja osakkeiden ostot valtiolle jne.

Vakinaiset valtiomenot, jotka vielä v. 1914 tekivät vain 157.O 
milj. mk, ova,t maailmansodan aikana sekä Suomen itsenäistymisen 
johdosta nousseet niin, että ne vn 1920 menosäännössä laskettiin 
1350.3 milj. mk:ksi; ylimääräisten menujen kanssa valtion menosääntö 
viimemainittuna vuonna laskettiin 1730.3 milj. mk:ksi. Suurimmat



maaverot

■ ■ □
benkilövero tulli paloviioavero muut valtion

v. i8 it v. 1863 v. tg i1
% % %

maavero.................. . - 87.0 ■22.5 2.3
henkilö vero .......... 4.0 6.4 1.4
tu lli.......................... 3-7 42.» 34-3
palo viina vero . . . . .. n. 3.0 n . 1 .5 4.3
muut valtion tulot 2.3 2 7.4 57-1

Erilaatuiset valtion tulot 1811— ig n  suhdeluvuin.

menot aiheutuivat kulkulaitoksista (XII Pl), sotalaitoksesta(IX), 
opetuslaitoksista (X), sisäasiain hallinnosta (VII) sekä metsähallinnosta 
ja maatalouden edistämisestä (XI), minkä lisäksi sekalaiset menot 
(XV), valtiovelan korot ja kuoletus (XVII) ja ylimääräiset menot 
ovat kasvaneet tavattoman suuriksi.

Menojensa peittämiseksi valtio tarvitsee varoja, jotka se saa pää
asiallisesti verotuksella. Suomen valtion tulot jaetaan nykyään seuraa- 
viin »osastoihini):

I Os. Tuloja valtiotiluksista ja muusta valtion omaisuudesta: 
tulot valtion maatiloista, kruununmetsistä, valtioradoista, kanavista ym.

II Os. Välittömiä veroja: maaverot, elinkeinovero, henkivero, 
tulo-, varallisuus- ja suurten tuloien verot, korko-, osinko- ja osake- 
verot, perintö- ja lahjaverot ym.

III Os. Välillisiä veroja: tullitulot, aksiisit tupakasta, pelikor
teista jne.

IV Os. Sekaluontoisia veroja: kuolinpesäprosentti, verot julki
sista näytännöistä ja huveista, leimavero ym.

V Os. Maksuja erinäisten valtiolaitosten käyttämisestä: posti-



ja sähkölennätinmaksut, majakka- ja luotsausmaksut, sairausmaksut 
yleisissä sairaaloissa, oppilasmaksut valtion opetuslaitoksissa jne.

VI Os. Sekaluontoisia tuloja: sakkoja, tuloja perinnöksi myydyistä 
kruununtiloista, valtioneuvoston kirjapainosta, työtoiminnasta eri
näisissä valtion laitoksissa, valtion alkoholiliikkeestä ym.

Valtion vanhimmat tulolähteet ovat valtion maaomaisuus ja välit
tömät verot, elupäässä maaverot. Aikaa myöten nämä yksinomaan 
maataloudelliset tulolähteet kumminkin menettivät merkityksensä. 
Vasta kruununmetsäin kohonnut arvo ja tuottavuus ja valtion raken
nuttama rautatieverkko ovat jälleen tehneet valtion omaisuudesta 
tärkeän tulolähteen, jonka tuottavuutta kuitenkin suuret hallinto
ja käyttömenot rajoittavat.

Välittöminä veroina kannetaan edelleen vanhanaikaisia maaveroja, 
elinkeino- ja lienkiveroja, joiden tuottavuus on supistunut mitättö
miin. Vasta aivan viime aikoina ovat valtion suuresti kasvaneet menot 
pakottaneet ottamaan käytäntöön uusia tehokkaampia välittömiä 
veroja, etupäässä tuloveron ja siihen liittyvät erikoisverot, jotka nyt 
kuuluvat koko valtiotaloutemme kulmakiviin.

Valtion tärkeimpiin tulolähteisiin ovat luettavat myöskin välilli
set verot, tuontitullit ja aksiisit. Niiden lisäksi on ruvettu ottamaan 
vientitullejakin metsäteollisuuden tuotteista. Tuontitullien, varsinkin 
viljatullien, samoinkuin vientitullien oikeutuksesta ja hyödystä on kui
tenkin hyvin eriäviä mielipiteitä.

Sekaluontoisista tuloista on kiinteimistökaupoista, erinäisistä 
asiakirjoista ym. saatava leimavero tärkein, muut vähäpätöisempiä. 
Maksut erinäisten valtion laitosten käyttämisestä eivät myöskään 
yleensä ole varsin tuottavia, nämä laitokset kun harvoin ovat varsi
naisia liikelaitoksia ja koska niiden hallinto useimmiten vie enemmän 
kuin niistä on tuloa. Sekalaisten tulojen osastossa ei ole ollut huomatta
vampia tulolähteitä.
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Suomen valtion tulot viisivuotiskautena IQ14— 1918. 

(mjljonin markoin)

O s a s t o t 1914 1915 1916 1917 1918
I. Tuloja valtion omaisuudesta.............. 79-4 97-3 14O.0- 196.8 162.2

II. Välittömiä v e ro ja .................................. 6.9 6.8 9.1 145.2 213-9
III. Välillisiä veroja...................................... 59-1 46.3 65.9 46.9 16.8
IV. Sekaluontoisia veroja .......................... 5-0 28.1 71.3 28.3 32.5
V. Maksuja valtion laitosten käyttämis. 10.8 io.O 11.4 I4.3 26.8

VI. Sekalaisia tuloja .................................. 6.6 5.9 6.3 8.3 l6.1
Vakinaisia tuloja yhteensä.................. 167.8 194-2 304.fi 439-8 470,3
Tuloja ulkopuolella rulosäännön . . . . I.S 2.1 2 6 79-7 781.9
Valtiotulojen kokonaissumma .......... 169.1 196.3 307.2 519.5 1252.2

Suomen valtion menot viisivuotiskautena IQ14— 191S.
(miljonin markoin)

P ä ä l u o k a t 1914 1915 1916 1917 1918
I. Hallitsijan (valtionhoitajan) käyttö-

varat .................................................. 0.5 0.5 0.5 0.0 0.3
II. Eduskunta.............................................. 0.7 0.2 0.1 2.1 2.2

III. Hallituslaitokset ................................. 3-2 3-8 3-3 4.0 7.6
IV. Tuomioistuimet ja oikeushallinto . . 5-6 6.0 6.5 9.4 38.3
V. Sisäasiain hallinto .............................. 15.0 15.O 17.3 28.0 47-1

VI. Valtiovarain hallinto.......................... 3-9 3-6 3-7 7.0 8.8
VII. {Kameralihallinto............ ■ .................... 6.0 6.0 14.4 32.fi —

VII. ) Sosialihallinto .................................. — — — — 2.4
VIII. Sotilasmenot ......................................... 15-2 16.2 17.2 O.: 122.2

IX. Kirkollis- ja opetuslaitosten hallinto 19.5 i8.o 19-6 34-' 56.1
X. Maataloushallinto ..  - .......................... •7.6 7-1 7-4 8.6 30.G

XI. Kulkulaitokset ia yleiset ty ö t.......... 52.5 60.5 86.1 173-7 180.9
XII. Kauppa- ja teollisuushallinto .......... 7.8 6.8 22.4 16.3 12.8

XIII. Valtioneuvoston kanslian ai. laitoks. 0.8 0.8 0.9 1.8 2.3
XIV. Sekalaisia yleisiä menoja .................. 5.0 3-2 4.2 6:8 24.9

XV. Eläkkeitä ja apurahoja ...................... 50 5-7 5-8 6.2 8.8
XVI. Valtiovelan korko ja kuoletus.......... 8.0 8.0 9.9 16.9 43-7

Vakinaisia valtiomenoja yhteensä .. 157-0 161.4 219.3 347 -3 589.3
Ylimääräisiä valtiomenoja.................. 28.0 35-8 47.9 123.8 449.4
Menoja ulkopuolella menoarvion . . . . 0.4 1.7 0.3 7.6 5-7
Valtiomenojen kokonaissumma . . . . 185.4 198.8 267.5 489.3 1044.4

Pääluokkain ryhmitys tässä taulukossa poikkeaa muutamin kohdin myöhem
min käytäntöönotetusta, joka näkyy tekstistä. VII Pl. Kameralihallinto sisältää 
myöskin menot kruununmetsäin hallinnosta jotka menot kamaritoimituskunnan 
lakkautettua v. 1918 siirrettiin maataloushallintoon (X Pl.).

124. Valtiovelka. Kun valtion on rautateihinsä ja muuhun 
tuloa tuottavaan omaisuuteensa ollut sijoitettava pääomia, joita luon
nollisestikaan ei ole voitu yhdellä kertaa saada tavallisista tulolähteistä 
a veroista, on sitä varten täytynyt ottaa valtiolainoja. Eräät aavis
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tamattomat ja uudet menoerät, kuten kalliinaian palkanlisäykset, 
sisällissodasta johtuneet kustannukset ja puolustuslaitoksen yllä
pitäminen, ovat lisäksi nielleet niin suuria summia, etteivät tavalliset 
tulolähteet ole niihinkään riittäneet. Suomen valtiovelka on näin ollen 
kasvanut huimaavaa vauhtia: se teki vn 1911 lopussa 176.4 milj., mutta 
v. 1918 jo 955.7 milj. mk ja on senkin jälkeen vielä kasvanut useilla 
sadoilla miljonilla markoilla.

125. Eduskunta ja valtion talous. Valtiotalouden järjestäminen 
ja hoitaminen riippuu kokonaan eduskunnasta. Veron, myöskin tulli- 
verotuksen, määräämiseen vaaditaan ■ eduskunnan päättämä laki. 
Sama on voimassa entisen veron muuttamiseen tai lakkauttamiseen 
sekä yleisiin rasituksiin nähden. Lailla on vahvistettava valtion viran
omaisten virkatoimista ja toimituskirjoista suoritetta vain maksujen, sekä 
niiden maksujen yleiset perusteet, joita on suoritettava postin, rautatei
den, kanavain, sairaalain, oppilaitosten ym. valtion yleisten laitosten 
käyttämisestä. Valtion tuloa tuottavaa omaisuutta ja liikeyrityksiä 
hoidetaan ja käytetään lailla vahvistettujen yleisten perusteiden mu
kaan. Valtiolainan ottamiseen vaaditaan eduskunnan suostumus.

Valtion vuotuisen tulo- ja menoarvion päättää eduskunta ja Ju
histaan se lakina. Jos niin kävisi, ettei eduskunta ole ennen vuoden 
alkua päättänyt tulo- ja menoarviota, vaikka esitys siitä edellisenä 
vuonna on annettu kaksi kuukautta ennen eduskunnan istuntokauden 
päättymistä, ovats valtiolainasta määrätty korko ja kuoletus ja muut 
sen yhteydessä mainitut suoritettavat menot ja sitä varten tarpeelliset 
tulot väliaikaisesti edelleen kannettavat.

126. Kuntain talous. Kunnat saavat tulonsa samantapaisista 
lähteistä kuin valtiokin. Kunnillakin on tuloa tuottavaa omaisuutta, 
ne harjoittavat tuloa tuottavaa liikettä ja ne verottavat kunnan asuk
kaita. Kunnallinen verotus on kuitenkin maassamme vanhanaikainen 
ja epätasainen. Kaupunkikuntain tulot v. 1916 tekivät 73.9 milj., 
menot 68.2 mili., omaisuus 428.8 milj. ja velat 226.3 milj. mk. Maalais
kuntain tulot v. 1912 tekivät 31.6 milj., menot 36.3 milj., omaisuus 104.9 
milj. ja velat 37'.3 milj. mk.



14c

HENKINEN ELÄMÄ.

127. Kirkolliset olot. Valtaa vasti suurin osa Suomen kansaa 
kuului v. 1910 evankelis-luterilaiseen kirkkoon; ainoastaan 2 % väes
töstä lukeutui muihin kirkkokuntiin.

Suomen luterilaisella kirkolla on laaja itsehallinto. Kirkollista 
hallintoa varten maamme on vanhastaan jaettu hiippakuntiin, joita 
nykyään on neljä, nim. Turun arkkihiippakunta sekä Porvoon, Savon
linnan ja Kuopion hiippakunnat (viimemainitun hallintopaikka Ou
lussa). Hiippakunnat jakautuvat provastikuntiin ja seurakuntiin, 
joita nykyään on 544.

Luterilaisen kirkon ulkonainen järjestys on määrätty vn 1869 
kirkkolaissa sekä siihen myöhemmin tehdyissä muutoksissa. Vähin
tään joka 5:s vuosi pidetään maan papiston ja seurakuntain yhteinen 
edustajakokous eli kirkolliskokous, jolla on määräysvalta kirkollista 
opetusta ja kirkollisia kirjoja koskevissa asioissa. Kirkon ylin ulko
nainen hallinto on kuitenkin maallisen hallituksen käsissä; kirkkolain 
säätäminen on eduskunnan ja presidentin asia, vaikka ehdotusten 
tekeminen kirkkolain muuttamiseksi kuuluu kirkolliskokoukselle. 
Tämän kirkon ja valtion läheisen suhteen vuoksi on luterilainen kirkko 
valtiokirkon asemassa.

Hallitusmuodon mukaan on Suomen kansalaisella täysi uskonnon
vapaus; kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet ovat riippumattomia 
siitä, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan hän kuuluu tai kuuluuko 
hän mihinkään sellaiseen yhdyskuntaan. Protestanttisilla uskonto
kunnilla, jotka eivät kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, on v. 1889 
annetun eriuskolaislain nojalla oikeus eri seurakuntina harjoittaa 
uskontoansa. Tämän lain nojalla toimii Suomessa pieniä metodisti-, 
baptisti- ja seitsemännen päivän adventisti-seurakuntia. Itsenäiseen 
tapaan toimivat myöskin vapaakirkolliset, jotka harjoittavat pakana- 
lähetystyötä Kiinassa ja Himalajan seuduilla.

Roomalaiskatolisilla on pienet seurakunnat Helsingissä ja Viipu
rissa. Juutalaisilla on muutama synagoga maassamme.

128. Kreikanuskoiset. Jo vanhoilta ajoilta saakka on ollut 
melkoinen joukko kreikkalaiskatolisia seurakuntia Itä-Suomessa. Niitä



on nykyisin Salmissa, Suojärvellä, Suistamossa ja Impilahdella Laa
tokan koillispuolella, Laatokan länsirantueella ja Taipaleessa Liperin 
pitäjässä. Näiden seurakuntain asukkaat ovat melkein kaikki kielel
tään suomalaisia; jumalanpalvelukset pidetään suomeksi. Kreikan -
uskoisia seurakuntia on lisäksi useissa suuremmissa kaupungeissa, 
missä asuu venäläisiä. Laatokan saarella on vanha ja rikas Valamon 
luostari, toisella saarella on Konevitsan luostari. Kivennavalla on 
Lintulan naisiuostari. V. 1918 annetun asetuksen mukaan kirkkokunta 
saa itse kirkolliskokouksissaan järjestää hengelliset asiansa. Nykyään 
Suomen kreikkalaiskatolinen kirkkokunta pyrkii järjestymään Venä
jästä kokonaan riippumattomaksi, autokefaliseksi ja kansalliseksi 
kirkkokunnaksi. Ylin kirkkokunnan hallinto kuuluu maan hallituk
selle. Toimeenpanevana hallintoelimenä ovat kirkolliskokouksen va
litsema piispa ja häntä avustava kirkollishallitus (Viipurissa); piispan 
ja apulaispiispan vaali on maan hallituksen hyväksyttävä. Kirkko
kunta muodostaa yhden hiippakunnan, joka on jaettu valvoutapiirei- 
hin ja ne taas seurakuntiin.

129. Erinäisiä kirkollisia laitoksia. Suomen luterilaisen kirkon 
piirissä toimii useita vapaita seuroja ja laitoksia. Niistä muutamat 
ovat taloudelliseltakin kannalta huomattavia. Suomen Lähetysseura 
(per. 1859) harjoittaa laajaa lähetystyötä Ambomaalla Lounais-Afri
kassa ja sillä on lähetysasemia myöskin Kiinassa. Kotimaassa seura 
ylläpitää lähetyskoulua omassa talossaan Helsingissä, julkaisee sanoma
lehtiä, toimeenpanee kokouksia ja juhlia. Seuran vuotuiset tulot nou
sevat nykyään paljon yli miljonan markan ja sen rahastoissa on varoja 
pari miljonaa markkaa. Suomen Merimieslähetys (per. 1875) on viime 
aikoina toiminut Suomesta kotoisin olevain merimiesten hyväksi 
asemillaan Lontoossa, Cardiffissa, Liverpoolissa, Hullissa, Hampurissa, 
New Yorkissa, San Franciscossa ja Sydneyssä. Merimieslähetyksen 
toimesta etsitään kadonneita merimiehiä sekä välitetään vuosittain 
kymmeniätuhansia kirjeitä merimiehille ja satojatuhansia markkoja 
merimiehiltä heidän omaisilleen Suomessa.

Muista kristillisistä yhteispyrinnöistä mainittakoon Pelastusar
meija, joka v. 1889 alkoi Suomessa toimintansa. Pelastusarmeijalla 
on jo syvään juurtunut asema maassamme, missä se omistaa useita
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kymmeniä kiint.eimistöjä ja käyttää vuosittain miljonia markkoja 
hyväntekeväisyyteen ja yhteiskunnalliseen avustustyöhön. Pelastus
armeijan pakanalähetykseen on Suomessa oleva osasto tehokkaasti 
ottanut osaa.

130. Opetuslaitos. Kansan yleinen sivistystaso on kansan talou
dellisen toiminnan tärkeimpiä tekijöitä. Yleisen sivistyksen perusteista 
on järjestetty opetuslaitos tärkein. Lukutaito on maassamme siksi 
yleinen, että 15 vuotta vanhemmasta väestöstä v. 1900 oli lukutaidotto
mia ainoastaan x.2 %. Alkuopetuksen alalla toimii alakansakoulujen 
ohella suuri joukko seurakunnallisia kiertokouluja sekä useita tila
päisiä sunnuntaikouluja ynnä muutamia kunnallisia ja yksityisiä 
pikkulastenkouluja. Alkukoulunopettajain valmistamisesta pitävät 
yksityiset ja valtion alkukoulunopettajaseminaarit huolta.

Kansakouluissa oli lukuvuonna 1917— 18 kaikkiaan 5995 opet
tajaa ja 203 285 oppilasta, joista kaupunkien kansakouluissa 41 209 
ja maalaiskansakouluissa 162 076 oppilasta. Kaikkien kansakoulujen 
oppilasmäärästä sai 87.6 % suomen- ja 12.4 % ruotsinkielistä opetusta, 
mikä lähimain vastaa väestön kielisuhteita (suomenkielinen väestö 
88.0 %, ruotsinkielinen 11.6 %). Kansakoulut ovat kunnallisia laitok
sia, mutta niitä ylläpidetään suureksi osaksi valtionavulla ja ne ovat 
valtion tarkastuksen ja ylijohdon alaisia (maaseudulla nykyään 32 
kansak. tarkastuspiiriä). V. 1920 säädettiin uusi laki yleisestä oppivel
vollisuudesta. Sen mukaan on jokainen lapsi oppivelvollinen 7— 13 
(eräissä tapauksissa 14) ikävuotenaan, minkä lisäksi hänen tulee kah
den vuoden aikana ottaa osaa jatko-opetukseen, ellei hän muulla ta
voin opintojaan jatka. Oppivelvollisuuden täyttämistä varten tulee 
jokaisessa kunnassa olla riittävä määrä kansakouluja niin sijoitettuna, 
ettei lapsille yleensä tule 4 km pitempää koulumatkaa. Valtio ottaa 
tuntuvilla määrillä osaa maalaiskuntain kansakoulujen rakentamiseen 
ja ylläpitämiseen sekä suorittaa niiden opettajain rahapalkan. Val
tio suorittaa myöskin osan kansakoulujen tarvitsemani oppi- ja opetus
välineiden hinnasta ja on päättänyt ottaa niiden hankkimisen omiin 
käsiinsä. Kansakouluopetuksen jatkamista ja täydentämistä varten 
on kaupunkeihin perustettu jatko- ja erikoiskouluja ja maalais- 
kansakoulujen yhteyteen ns. jatkokursseja. Kansakoulunopettajani
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valmistamista varten on maassamme 6 suomalaista ja 2 ruotsalaista 
seminaria. Vanhin on Jyväskylän v. 1863 perustettu seminari. 
Valtion kansakoulumenot nousivat v. 1918 päälle 32 milj. mkn.

Oppikouluja, jotka valmistavat oppilaitaan yliopistoon tai ammatti
korkeakouluihin ja -opistoihin, on maassamme useanlaisia: 8-luokkai- 
sia lukioita, 5-luokkaisia keskikouluja, tyttökouluja erilaisine jatko- 
opetuslaitoksineen ym. "Oppikoulut ovat valtion (52 oppikoulua) tai 
yksityisten (91 oppikoulua), jotkut myös kuntain (n  oppikoulua) 
omia; yksityiset ja kuntain oppikoulut saavat säännöllisesti avustusta 
valtiolta. Useat yksityiset oppikoulut ovat maaseuduilla. Luku
vuonna 1917— 18 oli kaikissa oppikouluissa yhteensä 2 163 opettajaa 
ja 26 936 oppilasta. Yksityisissä ja kunnallisissa oppikouluissa oli enem
män oppilaita kuin valtion kouluissa. Oppikoulujen oppilaista kävi 
70 % suomalaisissa ja 30 % ruotsalaisissa kouluissa. Valtion menot 
oppikouluja varten v. 1918 tekivät 12.5 milj. mk.

Korkeinta opetusta annetaan yliopistoissa. Opin ja tieteen vanha 
pääpaikka Suomessa on Helsingin yliopisto, joka perustettiin 1640 
ja 1827 siirrettiin Turusta Helsinkiin. Yliopisto on valtion laitos, 
mutta nauttii omissa asioissaan laajaa itsehallintoa. Siellä valmistetaan 
virkamiehiä useimmille hallintoaloille ja annetaan sen ohella julkista 
vapaata tieteellistä opetusta. Opetukseen nähden yliopistossa on 
seuraavat tiedekunnat ja tiedekuntaosastot: jumaluusopillinen tiede
kunta pappisopintoja varten, lainopillinen tiedekunta eriasteisia lain
opillisia tutkintoja varten, lääketieteellinen tiedekunta lääkärien ja 
hammaslääkärien valmistamista varten, historiallis-kielitieteellinen 
osasto, fysis-matematinen osasto ja maanviljelystaloudellinen osasto, 
jossa suoritetaan m.m. agronomia- ja roetsänhoitotutkinnot. Kolme 
viimemainittua osastoa muodostavat nimellisesti »filosofisen tiedekun
nan», jolla ei ole muuta mainittavaa yhteistä kuin samannimiset oppi
arvot ja yhteiset oppijuhlat (promotiot). Yliopisto pitää yllä useita 
tieteellisesti tärkeitä laitoksia, kuten erinäisiä laboratorioita ja museoita 
sekä yliopiston kirjastoa, jossa on päälle 250 000 kirjasidosta sekä 
kokoelma arvokkaita käsikirjoituksia. Yliopiston kirjoissa oli syksyllä 
1920 ylioppilaita 2 712, joista naisia 737 (27 %).

Paitsi valtion yliopistoa Helsingissä toimii maassamme yksityinen 
ruotsalainen yliopisto Turussa (Abo akademi). Myöskin yksityinen
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suomalainen yliopisto on päätetty perustaa Turkuun ja on sen määrä 
alkaa toimintansa syksyllä 1921.

131. Vapaa valistustyö. Yleisen oppivelvollisuuden päästyä 
täyteen voimaan tulevat maan kaikki asukkaat saamaan välttämät- 
tömiminän pohjaopetuksen. Sitävastoin tulevat suuret kansankerrok
set vielä kauan jäämään ilman jatkuvaa säännöllistä yleistä tai amma
tillista opetusta. Tämän epäkohdan vaikutusten vähentämistä tarkoit
taa vapaa valistustyö. Sen päämääränä on samalla tarjota kansalle 
apukeinoja ja tilaisuuksia korkeampaankin valistuselämään.

Vapaan valistuksen hyväksi ovat huomattavammin työskennelleet 
kunnat sekä erinäiset seurat ja järjestöt. Näistä seuroista ja järjes
töistä mainittakoon Kansanvalistusseura (per. 1874), nuorisoseurat 
(pääjärjestöt Suomen Nuorison Liitto ja Suomen Sosialidemokraat
tinen Nuorisoliitto) sekä Työväen Sivistysliitto.

Vapaan valistustyön luomista laitoksista ovat tärkeimmät kan
sanopistot, työväenopistot ja yleiset kirjastot.

Kansanopistoja, joiden tarkoituksena on herättää valistuselämää 
maalaisnuorison keskuudessa, on 27 suonien- ja 13 ruotsinkielistä. 
Näissä opistoissa käy nykyisin parisentuhatta oppilasta. Ensimmäinen 
vakinainen työväenopisto perustettiin Tampereelle 1899. Nvt on täl
laisia opetuslaitoksia jo kymmenessä kaupungissa ja useissa muissa 
toimii niiden tapaan järjestettyjä työväenkursseja.

Suomen ensimmäinen kansankirjasto perustettiin 1800-luvun 
alkuvuosina Anjalaan. V. 1850 oli maassa olemassa 19 »pitäjänkirjas
toa». Nykyään on Suomessa ainakin 2 500 suurempaa ja pienempää 
paikallista kirjastoa, kansakoulujen oppilaskirjastoja lukuunottamatta. 
Muutamain suurempain kaupunkien kirjastot ovat kehittyneet malli
kelpoisiksi yleisiksi kansalaiskirjastoiksi, joilla on suuri sivistyksel
linen merkitys väestölle. Kirjastoasiaa ajavat useat 'edistysseurat 
ja sitä varten erityisesti v. 1909 perustettu Suomen Kirjastoseura.

Uusi lupaava vapaan valistustyön haara on ns. »kansalaisopinto»- 
(»kotiopinto»-)liike, jonka tarkoituksena on yhteisten luku- ja opinto
kerhojen, erityisten tutkintojen ja yksilöllisen kirjeenvaihto-opetuksen 
kautta ym. keinoin herättää ja järjestää säännöllistä opiskelua kan
salaisten keskuudessa.
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Yleisen kansanvalistuksen mittapuuna voidaan pitää sanoma
lehtien ja kirjallisuuden leviämistä. Vn 1921 sanomalehtitaksan mu
kaan ilmestyi maassamme kaikkiaan 409 aikakautista julkaisua, 
joista 272 suomen-, 117 ruotsinkielistä, 15 kaksi- ja 5 muunkielistä. 
Sanomalehtiä jaettiin v. 1918 postin kautta —  mikä ei lähimainkaan 
ilmaise sanomalehtien levikkiä —  1 11.1 milj. kpl. Suomen pääkus- 
tannusliikkeet julkaisivat v. 1919 kaikkiaan 1011 teosta, joiden yh
teenlaskettu sivumäärä teki 180 798 ja kirjakauppahinta 8 454 mk.

132. Tieteet ja taiteet. Nykyajan taloudellinen elämä perustuu sy- 
vinnä tieteeseen. Sellainenkin tiede, jolla ei näköjään ole mitään yhteyttä 
talouselämän kanssa, varsin usein siihen välillisesti suuresti vaikuttaa. 
Ilman tiedettä kansa olisi huonosti varustettu taloudelliseen toimin
taansa. Sama koskee määrätyssä mielessä myöskin taidetta.

Valtion keskusvirastojen ohella ja joskus niiden yhteydessä on 
pääkaupungissa useita koko maalle yhteisiä valtion keskuslaitoksia, 
joiden päätehtävä on tieteellistä tai valistavaa laatua, työskentely 
tieteen ja tulevaisuuden hyväksi. Sellaisia ovat ennen jo mainitut 
geodetinen laitos (s. 3), geologinen komisio (s. 46), tie- ja vesirakennus
ten ylihallituksen alainen hydrografinen toimisto (s. 70), merentut
kimuslaitos (s. 5) ja meteorologinen keskuslaitos (s. 89) sekä metsä
hallituksen alainen metsätieteellinen koelaitos, maataloudelliset koe
laitokset ym.

Valtionarkistossa säilytetään ja saatavissa pidetään semmoisia 
historiallisia, valtiollisia, oikeudellisia ja hallinnollisia todistuskappa
leita ja asia- ja tilikirjoja, joilla on pysyvä arvo. Kansallismuseo esi- 
historiallisine, historiallisille, kansatieteellisine ja rahatieteellisine osas
toineen sisältää maamme taloudellisen kin kehityksen monipuolisia 
muistomerkkejä. Entisestä eduskunnan kirjastosta muodostetun 
valtion keskuskirjaston tarkoituksena on olla keskuskirjastona lain
säädännön, hallinnon sekä valtiotieteellisen ja yhteiskunnallisen tut
kimuksen tarpeita varten. Tilastollisen päätoimiston (per. 1865) tär
keimpänä tehtävänä on koota ja julaista vuotuisia, määräkautisia 
tai tilapäisiä tilastollisia katsauksia maan väestö- ym. oloihin, mikäli 
sitä tehtävää ei ole muille laitoksille jätetty. Valtion tilastolliset jul
kaisut muodostavat eri sarjoja »Suomen virallinen tilasto» nimisessä

Suomen talousm aantieto - -  to



suuressa julkaisukokoelmassa, johon omina sarjoinaan kuuluvat myös
kin keskusvirastojen vuosikertomukset, mikäli ne sisältävät tilastol
lisia aineksia. »Suomen virallisen tilaston» tärkeimmät taloudelli
set sarjat ovat I A Kauppa (kuukausittain ja vuosittain), I B Meren
kulku, III Maatalous, VI Väestötilastoa, VII A Säästöpankkitilastoa, 
VII B Postisäästöpankkitilastoa, VII C— D Pankkitilastoa (kuuk. 
ja vuos.), XIII Postit)lastoa, XVII Metsätilastoa (valtion metsistä), 
XVIII A Teollisuustilastoa, XIX Tie- ja vesirakennukset, X X  Rauta- 
tietilastoa, XXII Vakuutusolot, XXX Maanvuokratilastoa ja XXXI 
A Kunnallista finanssitilastoa. Kaupungit.

Paitsi valtion tieteellisiä laitoksia toimii maassa, osittain valtion 
kannatuksella, suuri joukko tieteellisiä seuroja ja yksityisiä laitoksia. 
Merkitsemme niistä seuraavat: Suomen tiedeseura (per. 1838) ja Suo
malainen tiedeakatemia (per. 1908, jakautuu humanistiseen ja luonnon
tieteelliseen osastoon); Suomen lääkäriseura (1835) ja samoin lääke- 
opillinen Duodecim-yhdistys (suomenkielinen); luonnonopilliset So
cietas pro fauna et flora fennica (1821), Vanamo, Vipuset ja Suomen 
kemistiseura; Suomen maantieteellinen seura (1888) ja Maantieteellinen 
yhdistys (1888); Suomen muinaismuistoyhdistys (1870) ja Suomen his
toriallinen seura (1874); Kansantaloudellinen yhdistys (suomenkieli
nen, 1885)-ja Taloustieteellinen seura (ruotsinkielinen, 1S95); Suomen 
teknillinen yhdistys ja Suomenkielisten teknikkojen seura (1896).

Kirjallisista seuroista ovat mainittavimmat Suomalaisen kirjaili-1 
suuden seura (1831) ja Ruotsalaisen kirjallisuuden seura. Taiteellisia 
pyrintöjä edustavat Suomen taideseura (1846), joka ylläpitää taideko
koelmaa Ateneumissa Helsingissä, Suomen taiteilijaseura ja Suomen 
taideteollisuusyhdistys.

Ainoalaatuinen laitos on v. 1917 kuolleen maanviljelysneuvos 
A. Kordelinin perustama säätiö, »Alfred Kordelinin yleinen edistys- 
ja sivistysrahasto», jonka tuloja käytetään suomalaisen tieteen, kirjal
lisuuden ja taiteen edistämiseksi. Säätiön varat nousevat useihin kym
meniin miljoniin markkoihin.
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KANSANTERVEYS JA K A N SAN SIVE YS.

133. Terveysolot. Väestötilasto osoittaa, että kansamme kuuluu 
maanosamme terveimpiin ja pitkäikäisimpiin. Tähän .ilahduttavaan 
tulokseen vaikuttavista seikoista on varmaan huomattavimpia viime 
vuosikymmeninä maassamme yleiseksi tullut urheiluharrastus. Suu
rimmat järjestöt tällä alalla ovat Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto 
(per. 1906) ja Työväen Urheiluliitto (per. 1919).

Yleisen kansanterveyden hyväksi vaikuttavat tehokkaasti myöskin 
valtion, kuntain ja yksityisten terveydenhoidolliset ja lääkinnälliset 
laitokset. Varsinainen valtion keskusvarasto tällä alalla on lääkintö
hallitus. Sen alaisia ovat piirilääkärit maan 53 piirilääkärinpiirissä, 
valtion yleiset sairaalat Helsingissä, läänien pääkaupungeissa ja useissa 
muissakin kaupungeissa, valtion erikoissairaalat, rokonaineen val
mistuslaitos Helsingissä ja apteekit (v. 1916 luvultaan 247), jotka 
harjoittavat liikettänsä erityisten erioikeuksien perusteella. Kun
tain tähän kuuluvia viranomaisia ja laitoksia ovat terveydenhoitolauta
kunnat, kaupunginlääkärit, kaupunkien sairaalat, maalaiskuntain 
kunnanlääkärit (v. 1916 yht. 168 kunnanlääkäripiiriä) ja sairaalat 
(v. 1916 kaikkiaan 52 sairastupaa), kunnalliset kätilöt, erinäiset 
tarkastusmiehet jne. Kuntain ja yleisönkin velvollisuuksia yleisen 
terveydenhoidon alalla koskee terveydenhoitoasetus vita 1879.

' Jokin merkitys yleisessä terveydenhoidossa saattaa myöskin olla 
liikeyrityksenä hoidetuilla terveyslähteillä ja kylpylöillä. Edellisiä 
on käytetty jo Ruotsin ajoilta saakka; njdcyisistä terveyslähteistä 
on tunnetuin Iisalmen Runni. Kesäkylpylöi»tä on vanhin Loviisan 
kylpylaitos (per. 1869). Nykyään tällaisia kylpylöitä on maassamme 
parisenkymmentä, mutta niiden liike on sotavuosina paljon taantunut.

Yleistä kansanterveyttä haittaavat erityiset vammat ja taudit. 
\istiviallisista ovat kuuromykät saaneet yhteiskunnan puolelta enim
män huoltoa osakseen. Valtiolla on kuuromykkäkouluja alaikäisiä ja 
täysikasvaneita kuuromykkiä varten (vanhin koulu Porvoossa, per. 
1846); lisäksi toimii pari yksityistäkin kuuromykkäkoulua. Kuluvan 
vuosisadan alussa laskettiin maassamme olevan 3 088 kuuromykkää, 
so. n . ’/ kuuromykkää kutakin 10 000 asukasta kohden. Sokeita oli



maassamme samaan aikaan 2 2q7 eli 8.7 sokeaa kutakin 10 000 asukasta 
kohden. Valtio ylläpitää kahta sokeainkoulua, mutta muuten on huo
lenpito sokeista vielä suureksi osaksi ihmisystävällisten seurain varassa 
(Sokeain Ystävät Helsingissä). Vaillinaisen laskun mukaan oli maas
samme v. 1919 raajarikkoja 3 530 eli 10.6 raajarikkoa kutakin IO 000 
asukasta kohden. Enemmän kuin kaksikoimannesta raajarikkojen 
lukumäärästä oli miespuolisia. Suhteellisesti enin raajarikkoja oli 
Vaasan läänissä.

Mielisairaita laskettiin maassamme v. 1915 olevan 8 407, mikä 
teki 25.5 mielisairasta kutakin 10 000 asukasta kohden. Vaikeammat 
mielisairaudet ovat Suomessa huomattavasti harvinaisemmat kuin 
useimmissa muissa maissa. Mielisairasten hoitoa varten valtio ylläpitää 
kolmea suurta keskuslaitosta (Lapinlahti Helsingissä, Niuvanniemi 
Kuopiossa ja Pitkäniemi lähellä Tamperetta) sekä paria turvalaitosta. 
Useilla suuieinmilla kaupungeilla ja eräillä maalaiskuntayhtyinillä 
on kunnallisia mielisairaaloita. Tylsämielisiä lapsia varten on valtiolla 
kasvatuslaitos Perttulassa lähellä Hämeenlinnaa.

Nykyajan kansain suurimpia vitsauksia on keuhkotauti. Se on 
syynä noin 16 17 °',:iin kaikista kuolemantapauksista Suomessakin;
nuoruuden ja miehuuden ijässä olevissa ikäluokissa keuhkotauti- 
kuolleisuus on viime vuosikymmeninä noussut yli kolmannenosan 
kaikista kuolemantapauksista. »Keuhkotauti raivoaa pahimmin Poh
janlahden alavilla rannikoilla ja pitkin suuria jokilaaksoja pohjoisessa. 
Pahimmin on tauti kotiutunut Oulun ja Vaasan läänien rajamaille. 
Mutta myös maan sisäosissa tavataan laajoja aloja, joilla keuhko
tautikuolleisuus on hyvin korkea, varsinkin Savon ja Karjalan pohjois
osissa. Etelä-Suomessa ovat muutamat Satakimnan osat pahimmin 
taudin saastuttamat. Toiset osat maata ovat edullisemmassa tilassa. 
Onnellisimmat tässä suhteessa ovat Ahvenanmaa, suuri osa Mikkelin 
lääniä, ja Kajaanin kihlakunta Oulun läänissä.» (A. Palmberg.) Suo
messa on suurempia keuhkotautiparantoloita Nummelassa ja Taka
harjulla, jotka kumpikin ovat yksityisiä laitoksia, valtion laitos Hali
lassa Uudellakirkolla Viip. 1. sekä pienempiä hoitoloita useissa kau
punki- ja maalaiskunnissa. Suuri kansankeuhkotautiparantola tulee 
rakennettavaksi Kuurtaneelle Etelä-Pohjanmaalle. Keuhkotaudin 
vastustamiseksi toimivat »Keräystoimikunta vähävaraisten keuhko
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tautisten hyväksi» sekä »Tuberkulosin-vastustamisyhdistys». —  Pi- 
talitautisia varten on leprasairaala Orihvedellä.

134. Rikollisuus. Oikeustilasto osoittaa, että rikollisuuden kas
vaminen ja väheneminen on kiinteässä yhteydessä yhteiskunnallisen 
tilan ja valtiollisten tapausten kanssa. Tämän vuosisadan ensimmäi
sen vuosikymmenen puolivälissä rikollisuus maassamme nousi hyvin 
huomattavasti. Sota-aikana jälleen rikollisuus, paitsi varkausrikoksia, 
äkisti aleni, mihin sodan puhjetessa toimeenpannut väkijuomarajoi- 
tukset näyttävät tehokkaasti vaikuttaneen. V. 1916 oli tuomittujen 
luku pienempi kuin minään vuonna jälkeen i89o:n. Vsta 1917 alkaen 
rikollisuus jälleen on ollut nousemassa. Suhteellisesti levinnein on 
rikollisuus kauemman aikaa ollut Uudenmaan, suhteellisesti harvi
naisin taas Oulun ja Vaasan lääneissä. Myöhemmin on kuitenkin 
toisenlaista rikollisuuden jakautumista ollut havaittavissa. Vanha 
ilmiö on, että rikollisuus kaupimkiväestössä on paljon suurempi kuin 
maalaisväestössä ja miesten joukossa suurempi kuin naisten.

Vankilalaitoksista ovat mainittavimmat Helsingin, Turun, Hä
meenlinnan ja Lappeenrannan kuritushuoneet ja työvankilat, läänin
vankilat läänien pääkaupungeissa, kolme kihlakunnanvankilaa sekä 
muutamat kasvatuslaitokset alaikäisiä rikoksellisia varten. »Kuritus- 
huonetta» käytetään ankarimpana vapausrangaistuksena. »Vankeus» 
on lievempi vapausrangaistus, jota voidaan määrätä 14 pstä 4 vuo
teen. Viime aikoina on huomio entistä enemmän kääntynyt »suojelu- 
kasvatukseen», jolla tarkoitetaan yhteiskunnan toimintaa laiminlyö
tyjen ja pahantapaisten lasten suojelemiseksi rikollisuudelta ja rikol
listen lasten pelastamiseksi. Suurimmilla kaupungeilla on omat 
suojelukasvatuslaitoksensa.

Suomen lain mukaan on »irtolainen» se joka, ilman elatusta omista 
varoistaan tai toisen huolenpidon kautta, kuljeksii työttömänä, harjoit
taen siveetöntä ja säädytöntä elämää.

135. Kansanraittius ja kieltolaki. Kansamme elämänvoiman 
pahimpia jäytäjiä on ollut alkoholi. Kotitarpeen viinanpolton hävittä
minen v. 1865, sitä seurannut väkijuomain valmistamista ja myyn
tiä rajoittava lainsäädäntö ja verotus sekä 1880-luvun alussa alkanut



ehdottoman raittiuden liike ovat viimeisen puolen vuosisadan kuluessa 
suuresti vähentäneet väbijuomain käyttöä ja edistäneet yleistä raittiutta. 
Vv. 1850— 59 laskettiin puhtaan alkoholin kulutus kutakin asukasta 
kohden 7.7, mutta v. 1910 vain 1.2 litraksi. Ensimmäisillä valtiopäivillään 
1907 uusi eduskunta hyväksyi kieltolain, joka kumminkin vasta v. 
1917 tuli vahvistetuksi ja 1919 astui voimaan. Kieltolain toimeenpanosta 
huolehtii lähinnä sosialiministeriön raittiusosasto. Lain toimeen
panossa on ollut suuria vaikeuksia, mutta levottomani olojen tasaan
tuessa, lainkunnioituksen levitessä ja lain valvonnan tullessa tehokkaam
maksi ylen lukuisat kieltolakirikkomukset varmaan tulevat häviä
mään. Eduskunnan raittiusmielisten jäsenten alotteesta on perustettu 
»Kieltolakiliitto», jonka tarkoituksena on työskennellä kieltolain nou
dattamisen ja valvonnan edistämiseksi. Liittoon yhtyneissä järjes
töissä oji v. 1920 ja useita satojatuhansia jäseniä.

VARALLISUUS JA KÖYHYYS.

136. Kansallisomaisuus. Varallisuus Suomessa on yleensä san
gen vähäinen. V. 1890 laskettiin yksityisomaisuuden arvo maassa 
n. 2 200 milj. markaksi. V. 1903 tehdyn laskelman mukaan oli yksi
tyisomaisuuden arvo Suomessa 5 105 milj. mk., mikä teki asukasta 
kohden 1 800 mk. Menneen vuosikymmenen kuolinpesätilaston mukaan 
oli varallisuus kaupungeissa keskimäärin kuusi kertaa suurempi kuin 
maalla. Maaseuduilla taas oli keskimäär. varallisuus suurin Turun, 
pienin Mikkelin läänissä.

Valtion omaisuus on v. 1920'laskettu seuraaviksi summiksi:

omaisuusia}! mk

valtion metsät ...............................................................  2 294 156 200
muu maataloudellinen omaisuus ................................  259 788 200
ra utatiet ......................................................... . ......... 2 440 000 000
muu omaisuus ..............................................................  1 069 867 700

yhteensä 6 063 812 100



Koko kansallisomaisuudesta on tilastollinen päätoimisto v. 1920 
esittänyt seuraavan laskelman:

omaisuuslaji mk

asunnot ja rakennukset ................................................ 6 887 000 000
henkilöllinen omaisuus ................................................  2 600 000 000
metsät ..................... ........................................................  9 174 200 000
muu maataloudellinen omaisuus ....................................  5 482 000 000
kosket, teoll. kiinteimistöt ja koneet ............................. x 728 000 000
teollisuuden varastot .................................................... 1 000 000 000
kauppavarastot ...........................................................  400 000 000
rautatiet ja kanavat ........................................................  2 617 000 000
kauppalaivasto ..............................................................  350 000 000

yhteensä 30 238 200 000

1-askelmat ovat tehdyt suurimmalla varovaisuudella. Todelliset 
arvot ovat edellä merkittyjä lukuja melkoista suuremmat. Useita 
omaisuusryhmiä, kuten maanteitä, telefoni- ja telegrafijohtoja, linnoi
tuksia, armeijan varastoja, malmeja ja vuorikaivoksia ei ole ensinkään 
otettu laskuissa huomioon.

137- Ahtaat ajat. Kuten kaikki tietävät, ovat hinnat maailman
sodan aikana ja sen jälkeen nousseet ennenkuulumattomalla tavalla, 
saaden aikaan täydellisen häiriön Europan kansain taloudellisessa 
elämässä. Eräät omistaja- ja keinottelijaryhmät ovat yleisestä hintain- 
noususta hyötyneet, mutta kansan suuret kerrokset ovat joutuneet 
huutavaan hätään ja puutteeseen. Ahtaitten aikain alkusyynä ovat 
maailmansodan aiheuttama hyödykkeiden suunnaton hävitys sekä 
tuotannon, liikenteen ja kaupan lamautuminen, jota vielä ei ole voi
tettu.

Silmälläpitäen työläisperheen elintapoja on hintain noususta 
maassamme heinäkuusta 1914 heinäkuuhun 1920 laadittu oheen 
merkitty tärkeimpiä hyödykkeitä edustava taulukko, jossa hinnat 
on ilmaistu suhdeluvuin (indekseillä), siten että heinäkuun 1914 
hinnat on merkitty ioo:lla.

Taulukosta käy ilmi, että tupakan hinta on noussut 13-kertaiseksi,
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b e in äk . h e in äk .
1914 1920

ravinto ............. 982
vaatetus.............. TOO 1048
vuokra ............. 335
l ä m p ö .................... . . 1232
tupakka ............ IOO 1362
sanomalehdet .. XOO 4OI
kaikki ............. 911

Elinkustannusten nousu vv. halkojen ia vaatetuksen hinnat io- 
ig i4 — zgzo (suhdeluvuin). ,

kertaisiksi ja ainoastaan vuokra ja
sanomalehdet ovat tyytyneet 3— 4- 
kertaiseen nousuun. Vuokrain nou
sua on vuokrasään noste ly pitänyt 
määrättyjen rajain sisäpuolella.

Vertaillessa ■— tosin puutteelli
sen ainehiston nojalla — ravintokus- 
tannusten ja palkkain suhdetta toi

siinsa vn 1914 jälkeen on havaittu, että vuoteen 19x7 saakka elinkustan
nukset ja palkat maassamme jotakuinkin seuraavat toisiaan. »Mutta 
v. 1918 tapahtuu perinpohjainen häiriö. Elinkustannukset kohoavat 
suunnattomasti ja palkat jäävät jälkeen. Realipalkka laskee toden
näköisesti 60 %:n tienoille ennen sotaa vallinneesta realipalkasta, so. 
alemmas kuin yhdessäkään niistä maista, joiden sodanaikaisista reali- 
palkoista voidaan saada selkoa. Tämä merkitsee sitä, että elinkannan 
täytyi suuressa määrin alentua. Samoin kuin muualla, on meidänkin 
maassamme tässä suhteessa jo käänne tapahtunut ja työväki pyrkii 
luonnollisesti saavuttamaan entisen elinkantansa, ehkäpä paremman
kin elinkannan. Mutta kulunut aika on sittenkin jättänyt jälkeensä 
fyysillisiä ja henkisiä vaurioita, jotka voidaan parantaa vain pitkä
aikaisella suunnitelmanmukaisella yhteiskunnallisella työllä.» (K. N. 
Rauhala.)

138. Köyhäinhoito ja hyväntekeväisyys. Taloudelliseen kyvyt
tömyyteen joutuneitten ja avuttomain .henkilöitten hoito on kunnal
lisen köyhäinhoidon asia (vaivaishoitoasetus vita 1879). Avunsaajia 
on vsta 1890 alkaen ollut vuotuisesti noin 2 V,— 3 1 j., % maamme 
koko väestöstä. Yleisimmin käytetty avustustapa on joko säännölli
nen tai tilapäinen avustus rahassa tai luonnossa. Avustettavia ala
ikäisiä ja vanhuksia annetaan yleisesti elätteelle yksityisiin perheisiin. 
Oma varsinainen köyhäintalo tai kunnalliskoti on vain kaupungeilla 
ja parillasadalla maalaiskunnalla.

Laissa säädetyn köyhäinhoidon rinnalla toimii yksityinen hyvän
tekeväisyys, jonka laajuutta on mahdoton numeroilla ilmoittaa. Tässä 
vain mainittakoon, että valtion, kuntain ja yksityisten yhdistysten



ja seurain hallussa on suuri joukko useimmiten testamenttien ja lahjoi
tusten kautta aikain kuluessa syntyneitä yleishyödyllisiä rahastoja, 
joiden tarkoitus on välittömästi tai välillisesti antaa taloudellista 
apua määrätynlaisille henkilöille. Ainoastaan kaupunki- ja maalais
kuntain hallussa olevain yleishyödyllisten rahastojen yhteenlaskettu 
pääoma nousi v. 1916 n. 87 milj. mkaan, josta suurin osa kuului henkilö
kohtaista avunantoa tarkoittaviin rahastoihin. Näiden rahastojen 
tosiasiallinen avustuskyky on kuitenkin rahanarvon alenemisen vuoksi 
suuresti alentunut.

YHTEISKUNTAOLOT.

139.. Yhteiskunnallinen luokkajako. Kauimmin vallinneena his
toriallisena yhteiskuntamuotona on Suomessa ollut säätylaitos, so. 
kansan ryhmittyminen elinkeinojensa sekä ammatillisten, yhteis
kunnallisten ja valtiollisten oikeuksiensa mukaan neljään säätyyn, 
nim. aateliin, pappissäätyvn, porvaristoon ja talonpoikaissäätyyn. 
Niiden ulkopuolella olevat kansankerrokset muodostivat oikeudetto
man luokan (»viidennen säädyn»). Vanhain elinkeino-olojen (ammatti- 
kuntaisuuden) sekä valtion vanhan taloudellisen politikan (merkantilis
min) nojalla tämä yhteiskuntajärjestelmä pysyi pystyssä Suomessa 
kauas 19. vuosisadalle saakka. Vasta vuosisadan puolivälin jälkeen 
on säätylaitos vähitellen murennut ja yhteiskunnan luokkajako hi
taasti, mutta perinpohjaisesti muuttunut. Tämä suuri muutos on ai
heutunut maailmantalouden muutoksista, jotka saattoivat Suomen
kin tuotanto-olot perinpohjin muuttumaan. Entisen luonnontalou
delliseen tapaan hoidetun maanviljelyksen ja karjanhoidon sijaan tuli 
teollisuus uusine tapoineen ja käsityksineen johtavaksi elinkeinoksi. 
Elinkeinovapaus ja työn vapaus tunnustettiin laissa ja kulkuneuvot 
saivat kansan nopeaan taloudelliseen muuttoliikkeeseen. Vanhan 
oikeudellisen luokkajaon mukaan syntyi uusi taloudellinen luokka
jako. Siinä on vain kaksi pääluokkaa: yläluokkana omistavat (työn
antajat, kapitalistit) ja alaluokkana vähävaraiset, omaisuudettomat, 
palkkatyöllä elävät kansanluokat, sanalla sanoen työväki.



Nykyinen yhteiskuntatilastamme ci pysty antamaan selvää ku
vaa yhteiskunnallisesta luokkajaosta, mutta se valaisee yhtä tärkeää 
puolta siitä: väestön itsenäisen ja epäitsenäisen osan keskinäisiä suh
teita. Tässä tilastossa on otettu huomioon ainoastaan ammatissatoi- 
miva väestö.

Yhteiskunnallinen luokkajako Suomessa vv. 1815 — ig io .

y l ä l u o k k a :

tsenäisiä ja apulaisia .

a l a l u o k k a :  
työväkeä...........................

v. 1815 
luku %

128 102 26.9

v. 1875 
luku % 

185 090 22.6

v. 1910 
luku %

652 667 49.7

352 606 73.3 635 781 77-4 66l 512 50.3

Näissä taulukkomme numeroissa kuvastuu Suomen satavuotinen 
yhteiskunnallinen historia. Meillä kuten muuallakin Europassa on men
neen vuosisadan alkupuoliskon kuluessa vallinneena »esikapitalisti- 
sena» aikana tapahtunut nucmattava väestön epäitsenäistvminen 
etupäässä maalaisväestön piirissä.

Edellä esitetyt luvut eivät ilmaise tapahtunutta epäitsenäisty- 
mistä kokonaisuudessaan, sillä niissä on m. m. maatorpparien lukuisa 
ryhmä luettu itsenäisiin, vaikka se oikeittani olisi luettava työväkeen. 
Jos torpparit siirretään alaluokkaan, tekisi työväen suhdeluku v. 1815 
— 79.8 %, v. 1875 —  84.6 % ja v. 1910 —  51.1 %. Jos alaluokkaan 
v. 1910 luetaan itsenäisiä avustavat perheen jäsenet, jotka tavallaan 
ovat epäitsenäisiä, nousisi alaluokan suhdeluku viimemainittuna 1 
vuonna 76.4 %:iin. Kentiesi olisi syytä lukea torpparit, avustavat 
perheenjäsenet y m. heihin verrattavat ryhmät jonkinlaiseksi väli- 
luokaksi, joka edustaa yhteiskunnallista painopistettä ja jonka ylä- 
ja alapuolella olevat väestöryhmät ovat suunnilleen yhtä vahvat.

Kolmen neljän viimeksikuluneen vuosikymmenen aikana koko
naisväestön epäitsenäistyminen on pysähtynyt. Sen sijaan on epäitse- 
näistyminen jatkunut ja kehittynyt teollisuuden, kaupan ja liikenteen 
aloilla, kuten tarkemmin näkyy seuraavista luvuista,- jotka ilmaisevat 
itsenäisten ja työväen suhteellista lukuisuutta maan pääammateissa 
v. 1910.



Itsenäiset ja epäitsenäiset Suomen tärkeimmillä elinkeinoaloilla v. ig io .

its e n ä is iä  ja  
p ä ä lly s tö ä

työväkeä ja 
palveluskuntaa 
luku %elinkeinoalat luku % 

201 720 40.6maatalous 295 36o 59.4
122 550 89.2
14 267 53.2
20 933 72.9

teollisuus
kauppa
liikenne

14 851 10.8
12 573 46.8
7 768 27.1

Kaikilla tärkeimmillä elinkeinoaloilla on siis työväki runsaana 
enemmistönä; varsinkin on niin laita teollisuudessa. Suomen kansan 
suuri enemmistö on epäitsenäisessä yhteiskunnallisessa asemassa. 
Kun alaluokassa tilaston mukaan sekä avioliittoisuus että syntyväi- 
syys ovat suuremmat kuin yläluokassa, on luultavaa, että tämä väes
tön osa edelleenkin yhä vain suurenee. Seurauksena siitä on oleva 
yhteiskunnallisen taistelun kiihtyminen ja välttämättömyys ratkaista 
suuri yhteiskunnallinen luokkakysymys alaluokkaa tyydyttävällä 
tavalla.

140. Työväki. Kullakin ammatilla ja elinkeinohaaralla on oma 
työväkensä ja työväen kysymyksensä. Yleisemmältä väestölliseltä 
ja historialliselta kannalta työväki kuitenkin ryhmittyy muutamiin 
suurempiin ryhmiin.

(1) Vanhin niistä on palkollisten (vuosipalkollisten) ryhmä. Sen 
lukumäärä teki vn 1880 tietojen mukaan 17.8 % ja v. 1890 14.5 %  
koko väestöstä. Palkollisten luokka on jo kauemman aikaa vähenty
nyt ja sen vähentymistä kestää yhä. Suurin osa palkollisluokasta 
(v. 1890 83.4 % kaikista palkollisista) on maanviljelijäin palveluksessa 
ja siis luettava maataloustyöväkeen. Pienin jpsa palkollisia on henkilöl
lisiä ja kotitalouspalvelijoita (v. 1900 kaikkiaan 35 827, joista 25 953 
kaupungeissa).

(2) Työväen suuren pääjoukon muodostaa maataloustyöväki. 
V. 1901 toimeenpannun tiedustelun mukaan oli maalaistyöväkeen 
luettava lähes puolet koko maalaisväestöstä. Suhteellisesti enin oli 
silloin maalaistyöväkeä Kuopion ja Hämeen lääneissä, suhteellisesti 
vähimmin Vaasan ja Viipurin lääneissä. »Tämä tulos käy siis yhteen 
sen kanssa, mitä yleisesti on tunnettua. Kuopion läänistä tulee ali-
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tuisesti palvelus- ja muita työpaikkoja hakevia Etelä-Supmeen, ja Vaa
san läänissä on jo kauan vallinnut työväenpuute.» (H. Gebhard.)

Maalaistyöväestä on maataloustyöväki luonnollisesti valtaavan 
suurena enemmistönä. Maataloustyöväessä on erotettava useampia 
eri ryhmiä, (a) Yhden ryhmän muodostavat edellämainitut vuosipal- 
kolliset. Niistä taas ovat erityiseksi yhteiskunnalliseksi alaryhmäksi 
eristyneet omassa muassa olevat vuosipalkolliset (»muonamiehet» 
yms.). Suuressa osassa maata ei tällaisia omassa muassa olevia vuosj- 
palkkalaisia käytetä; niinpä tämä palkkausmuoto on harvinainen 
Ahvenanmaalla ja Vaasan läänissä sekä miltei tuntematon Oulun lää
nissä. (b) Lukuisimman luokan maataloustyöväestä muodostavat 
maalla asuvat, pääasiallisesti maataloustyöllä elävät vapaat työläi
set, »päivätyöläiset». Melkoinen osa heistä, varsinkin lounaisissa lää
neissä, asuu vuokra-asunnoissa. Osa taas on omaa pysyvää asuntoa 
vailla. Tällaisia »loisia» on kymmenin tuhansin Itä-Suomessa; etu
päässä Mikkelin ja Kuopion läänit ovat heidän pesäpaikkojaan. (c) 
Tästä asunnottomasta työväestä ovat »mäkitupalaiset» erotettavat 
omaksi ryhmäkseen. »Mäkituviksi» kutsutaan omalla tai vuokramaalla 
olevia pieniä asumuksia, joiden omistajat elävät pääasiallisesti an
sioista töllin ulkopuolella. Yli 20000 mäkitupalaista kuului v. 1901 
elinkeinoltaan teollisuuden (käsityön) ja kulkuneuvojen alalla toimi
vaan väestöön. Syytinkiläisiä oli muutamia tuhansia, ja loput, noin 
5°- -55 000, elivät maa- ja sekatyöläisinä, jopa aivan elinkeinoa vailla, 
tällaisen työväestön taloudellisesti hyvinkin epävarmaa elämää.

(3) Työväenluokan varsinaisena ytimenä ja johtavana ryhmänä 
on kuitenkin teollisuustyöväestö (tehtaitten ja käsityölaitosten työn
tekijät), jonka lukumäärä 1880-luvun lopulla teki 6.4 %, mutta viime 
aikoina jo 12— 15 % maan koko väkiluvusta.

Työväen nykyiset taloudelliset ja yhteiskunnalliset olot ovat muo
dostuneet ilman valtion ja yhteiskunnan tietoista myötävaikutusta 
ja ovat senvuoksi nytkin vielä suureksi osaksi aivan järjestymättömällä 
tai vanhanaikaisella kannalla. Palkkaus- ja muut työolot ovat suurim
maksi osaksi joutuneet selvitettäviksi työnantajain ja työntekijäin 
järjestöjen keskinäisillä taisteluilla, mitkä pitävät yhteiskuntaa ali
tuisessa levottomuuden ja epävarmuuden tilassa ja sitenkin suuresti 
häiritsevät tuotannon rauhallista kehittymistä. Huolenpito sairaista



ja vanhoista työntekijöistä on jäänyt aivan puutteelliseksi. Työväen 
asunto- ja ravinto-olot maalla ja kaupungissa ovat ylitä kurjat. V. 
1901 toimitetun tiedustelun mukaan asui todennäköisesti yli 60 % 
maaseutujen väestöstä main. vuonna enintään 2 huoneen asunnoissa. 
Kaupungeissa taas on ns. »asukkijärjestelmä» etenkin nykyisinä asunto
pulan aikoina saanut ennen aavistamattomia muotoja. Asukkeina 
ei ole vain yksinäisiä nuoria miehiä tai naimattomia naisia, vaan on 
monilapsisten perheittenkin ollut pakko toisten perheitten kanssa 
jakaa huonosti varustettu huone. —  Työväen olojen kaikinpuolinen 
parantaminen on senvuoksi tullut nykyajan polttavimmaksi yhteis
kunnalliseksi kysymykseksi.

141. Työväenliike. Viimeisten vuosikymmenien merkillisimpiä 
ilmiöitä on ollut kansanvaltaisen hengen leviäminen kaikkeen yhteis
elämään. Yhteiskunnallisia harrastuksia on herännyt laajoissa kansan
kerroksissa ja samalla on yhteiskunnallisten asiain johto muuttunut 
kansanvaltaisemmaksi. Näin ovat syntyneet nykyajan suuret kansan
liikkeet, joiden tarkoituksena on yhteiskunnan parantaminen ja joihin 
ovat yhtyneet kansan syvätkin rivit.

Näistä kansanliikkeistä on työväenliike kieltämättä voimakkain. 
Ensimmäiset työväenyhdistykset perustettiin v. 1883 Vaasaan ja Hel
sinkiin. V. 1899 alkoi itsenäinen työväenpuolue eli sosialidemokratinen 
puolue toimintansa työväen hyväksi. Työväen taloudellisten etujen 
valvomiseksi perustettiin v. 1907 Suomen ammattijärjestö. Siihen 
on yhtynyt joukko koko maata käsittäviä »ammattiliittoja», joiden 
alaisina jälleen toimivat paikalliset »ammattiosastot». Suomen ammatti- 
jäjestöön kuului v. 1920 puoliscnsataatuhatta jäsentä.

142. Työväenlainsäädäntö. Tulos valtion ja työväen toimin
nasta työväen hyväksi on työväenlainsäädäntö. Sellainen lainsäädäntö 
on meidän maassamme alkanut verraten myöhään, eikä se nelikama
risen säätyeduskunnan ja Venäjän taantumuksellisen vallan aikana 
päässyt sanottavasti edistymään. Asetukset työväensuojeluksesta 
(1889), teollisuustyöväen pakollisesta tapaturmavakuutuksesta (1895), 
työväen apiikassoista (1897) ja työstä leipomoissa (1908) jäivät koko
naisen aikakauden ainoiksi saavutuksiksi tällä alalla.



Vuoden 19x7 vallankumouksen jälkeen on maassamme alkanut 
todellinen työväenlainsäädäntö, joka kuitenkaan sekään ci ole vielä 
pitkälle ehtinyt. Lopulla main. vuotta perustettiin sosialihallitus, 
jonka työalana on koko laaja ja yhä laajeneva yhteiskunnallinen valtio- 
toiminta. Työväen suojelemista ammattivaaroilta ja ammattien tar
kastusta järjestää v. 19x7 annettu asetus. Ammattien tarkastusta 
harjoittavat nykyään sekä valtio että kunnat. V. 1917 on julaistu 
uusia asetuksia työväen sekä merimiesten ja laivapalvelijain tapa
turmavakuutuksesta, jota erityinen valtion tapaturmalautakunta val
voo. Työväen taloudellista turvaamista tarkoittavat vn 1917 asetus 
työväen apukassois+a, samana vuonna julaistu laki työttömyyskassoista 
ja niinikään samana vuonna annettu asetus työnvälityksestä. Viime
mainitun asetuksen mukaan on valtion valvonnan alainen kunnallinen 
työnvälitystoimisto perustettava kaikkiin määrätynsuuruisiin kaupun
keihin sekä hallituksen määräyksestä muihin asutuskeskuksiin. Kaikkia 
näitä lakeja ja asetuksia kauaskantoisempi on kuitenkin vn 1917 työ
aikalaki, jolla 8 tunnin työpäivä on säädetty noudatettavaksi sangen 
laajoilla työaloilla; lakia ei kuitenkaan ole toimeenpantu alkuaan tar
koitetussa laajuudessa. Työaikalain käyttöä valvoo V. 19x9 asetettu 
valtion työaikalautakunta.

Erityisesti maalaistvöväen olojen parantamista tarkoittavat maan- 
vuokrausta, torppain lunastamista, asutustilani muodostamista yms. 
järjestävät lait. Niistä tulee myöhemmin puhe.

ELINKEINOLLISET RYHMÄT.

143. Elättäjät ja elätettävät. Väestön erilaisista ryhmityksistä 
on yleiseltä taloudelliselta kannalta tärkein, kansan elinkeinollinen 
ryhmitys. Siinä kohden on ensinnä tarkastettava, kuinka suuri väestön
osa todella ammatissa työtä tekee ja mikä osa elää vain toisten työstä, 
s. o mikä on elättäväin (tuottavain) ja elätettäväin (kuluttavain) 
voimain suhde toisiinsa. »Tuotannolliseen» väestöön luetaan nykyään, 
paitsi varsinaisten hyödykkeiden tuottajia, myöskin kaupassa ja lii



kenteessä toimivat, julkisten virkain hoitajat ym. Seuraavassa esite
tään suhdetta valaisevia lukuja vuosisadan ajalta.

» Elättävät»  ja  » kuluttavat»  luokat m. 18 15 - i g i o .

vuodet
ammatissa

luku
toimivat

%
ammatissa

luku
ei-toimivat

%
1815 487 347 44.5 608 328 55-5
1875 835 935 44.6 I 039 3x8 55-4
191O 1 253 203 43" I 667 994 57-°

Näemme siis, että varsinaista taloudellista toimintaa kannatta
vaa väestöä on kansastamme ainakin vuosisadan ajan ollut pienempi 
puoli (kuitenkin enemmän kuin 2/5), suurempi puoli vain kuluttavaa 
väestöä. Vuosisadan aikana ei tämä suhde ole paljon ensinkään muut
tunut. Jos otamme huomioon ammatissatoimivat ahtaimmassa mie
lessä, voimme päätellä väestön »tuotantovoitnaisuuden» suhteellisesti 
vähentyneen.

Tuotantoväestön suuruus riippuu monenlaisista seikoista: se on 
esim. sitä suurempi, mitä enemmän miehiä on naisiin verrattuna, 
mitä enemmän kcski-ikäluokkiin kuuluvia lapsiin ja vanhuksiin ver
rattuna, mitä enemmän naimattomia naisia naituihin verrattuna 
jne. Myöskin kaupunkien ja maaseutujen erilaisuus on tässä kohden 
silmäänpistävä. Verratessa elättäväin ja kuluttavain suhdetta kaupun
geissa vuosisadan aikana havaitaan, että ammatissa toimi vain suhteel
linen lukuisuus on pysynyt melkein alallaan kaupungeissa, mutta suu
resti alentunut maaseuduilla —- kaupunkilaisväestö on tässäkin suh
teessa kehittynyt toiseen suuntaan kuin maalaisväestö.

Naisten osanotto ammattitoimintaan on nopeasti lisääntymässä. 
V. 1880 oli ammatissatoimivista (päähenkilöistä) naisia vain 13.4 %, 
v. 1910 jo 27.O %. Pieni tämä osanotto kuitenkin vielä on. Samalla 
kuin miehistä toimi ammateissa 55.6 %, toimi naisista ammateissa 
vain 28.7 % kaikista; ja jos kiinnitetään huomio vain varsinaisiin 
ammateissatoimiviin, saadaan luvut 41.7 % ja 14.9 %. Kaupungeissa 
on suhteellisesti paljon enemmän ammatissatoimivia naisia kuin maa
seudulla.

Väestön kansantaloudellinen ryhmitys »tuotantovoimaisuuden» 
mukaan oli ennen aikaan merkityksellisin. Tarkasti koetettiin tutkia,
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kutka olivat valtion »hyödyllisiä», kutka tarpeettomia, elätettäviä 
jäseniä, ja mietittiin keinoja tämän suhteen muuttamiseksi edullisem
maksi.

144. Elinkeinoryhmäin kehitys. Nykyään on väestön jakautu
minen eri ammatteihin epäilemättä tärkeämpi kuin ryhmitys elättä
jäin ja elätettäväin mukaan. Puolen vuosisadan kehitys edellisessä 
suhteessa näkyy seuraavasta taulukosta.

Elinkeinoryhmät Suomessa w . 1865— ig io .

v, 1865 v. 1890 v. 1900 v. 1910
ammattiluokat luku luku luku luku

1000 h. % 1000 h. % 1000 h. % 1000 h. %
maatalous.................  1431 79.4 1 635 68.7 x 843 68.n 1 935 66.2
teollisuus .................  88 4.9 182 7.7 281 10.4 353 12.1
kauppa, liikenne .. 29 •r.6 72 3.0 117 4.3 141 4.8
virat, vapaat amm. 44 2.4 56 2.3  67 2.5  67 2 .3

kotipalvelijat .........  82 4.5 173 7.3 36 1.8 28 i.O
muut ammatit . . . .  40 2.2 103 4.3 155 5.7 224 7.7
ilman ammattia .. 89 5.0 159 6.7 113 7.8 173 5.9

yhteensä 1 803 100.0 2 380 100.O 2 712 100.O 2 921 100.O

Suomessa on siis viime vuosisadalla ja tämän alussa esiintynyt 
sama ilmiö kuin kaikissa muissakin sivistysmaissa: maanviljelysväes- 
tön suhteellisen merkityksen väheneminen teollisuus-, kauppa- ja 
liikenneväestön eduksi. V. 1865, loppupuolella Suomen »esikapita- 
listista aikaa», oli maanviljelysväestöä vielä lähes 80 %, teollisuusväes- 
töä vain 9 % kansasta; viimeisen«(tosin jo vanhan) .tilaston mukaan 
ovat vastaavat luvut 66 ja 17 %. Teollisuus- ja kauppaväestö on lisään
tynyt vsta 1890 n. kaksinkertaisesti.

Rinnan tämän väestöilmiön kanssa esiintyy toinen: kaupunki- 
väestön lisääntyminen maaseutuväestön kustannuksella. V. 1865 
oli maaseutuväestöä 93 %, kaupunkiväestöä 7 %; v. 1910 olivat vas
taavat luvut jo 85 ja 15 %. Maamme siis kulkee hyvää vauhtia »teol
listumista» kohti.

Mutta muihin maihin verrattuna Suomi on kuitenkin yhä vielä 
tyypillinen maatalousmaa. Niinpä Ruotsissa ja Tanskassa on maan-
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viljdysväestö ollut jo katuni pienempi kuin puolet kokonaisväestöstä, 
teollisuus-, kauppa- vms. väestö sitävastoin edellisessä yli 28 %, jäl
kimmäisessä 37 %. Saksassa oli n. 10 vuotta sitten enää 35 % kan
sasta maatalousväestöä, kun sensijaan teollisuus- ja kauppaväestöä 
oli jv yli puolet. Ranskassa ovat vastaavat elinkeinoryhmät vielä 
melkein samanvahvuiset (n. 42 ja 45 %), mutta esim. Englanti on 
jo läpikotaisin teollisuusmaa (n. 13 ja 67 %). Siellä onkin kaupunkilais- 
väestö yli puolet koko kansalta.

145. Nykyisten elinkeinoryhmäin oloja. Jos tarkastamme vn 
1910 ammattijakoa maamme eri osissa, havaitsemme, että maatalou
della on maaseuduilla vielä nytkin sama suuri merkitys, mikä ennen 
koko maassa (8/4 väestöstä). Kaupungeissa sen sijaan on teollisuudella 
ensi sija elinkeinoista, mutta sen merkitys ei ole niissä yhtä suuri kuin 
maanviljelyksen on maaseutuväestölle. Teollisuusväestön jälkeen on 
suurin niiden työläisten ryhmä, jotka elävät milloin mistäkin satunnai
sesta työstä. Kaupungeissa ovat kaikki muut ryhmät paitsi maa
talous ja varattomain ryhmä suhteellisesti suuremmat kuin maalla.

Elinkeinoryhmät Suomen eri osissa v. ig io  (suhdeluvuin).
Uudenm. Turun Häm. Viip. Mikk. Kuqp. Vaas. Oul. iragt. maas.

elinkeino 1. % i. % 1. % i- % i- % 1. % i- % 1. % % %
i) maatalous . . . 43-1 62.6 61.3 655 82.0 79-4 74.5 71.2 I.I 77-4
2) teollisuus.......... 18.9 13 9 16.4 13-9 5-9 5-8 7.9 11-3 33-5 8.6
3) kulkulaitokset.. 5.1 4-2 2.3 3.7 i -3 I.I 1.8 1.8 10.2 1.6
4) kauppa............. 4-9 2.0 2.2 2.2 r.i 1.2 1.6 1.9 IO.I 0.9
5) julkinen toimi 2.4 J-4 1.0 i -4 0.9 0.8 1.1 i -5 4-7 0 8
6) opetuslaitos. . . . 1.2 0.7 0.7 0.7 05 o-5 0.6 0-5 2.1 0.4
7) terveyslaitos .. 0.9 0-3 0.3 °-3 0.2 0.2 0.2 o-3 i -5 0.1
8} vapaat ammatit 0*6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 1.0 0.03
9) muut ammatit . 4.3 1.9 2.2 i -5 0.4 0.9 0.9 1.2 6.3 1.0

10) työläisiä . . . .  .. 10.4 50 6-5 7-3 30 5.1 5 ° 4-4 16.8 4-2
n ) ilman ammattia 1.6 0.8 0.8 o-5 1-3 I.I 0.7 0.7 2.1 0.7
12) eläke, pääoma 3.1 3-9 3-3 0.9 1.1 0.7 3-7 i -5 3-5 2.2
13) varattomia . . . . 0.4 0-5 0.7 °-5 1.0 0.8 °-5 0.9 0.4 0.7
14) tuntematon .. 3 -i 2.7 2.2 i -5 1.2 2.2 i -4 2-7 6.7 1-4

yhteenä IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO

Eri lääneihin nähden pistää silmään ennen kaikkea se erilaisuus, 
joka neljään tärkeimpään elinkeinoon (maatalouteen, teollisuuteen, 
liikenteeseen ja kauppaan nähden) vallitsee toisaalta neljän eteläisen 
toisaalta muiden läänien välillä. Eniten poikkeavat toisistaan Uuden-
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maan ja Mikkelin läänit, joista edellinen edustaa maamme enimmin, 
jälkimmäinen vähimmin kehittynyttä seutua. Mielenkiintoista on myös
kin nähdä, ettei maatalousväestö ole Uudenmaan läänissä enää puol
takaan koko väestöstä - johtuen tietysti Helsingin vaikutuksesta 
läänin ammattiryhmitykseen. Teollisuusväestöön nähden taas on Uu
denmaan lääni ja sen jälkeen muut eteläiset läänit etusijalla; myös
kin Pohjanmaalla on väestön teollistuminen melkoista suurempi kuin 
Itä-Suomen lääneissä. Samaa on sanottava kauppa- ja liikenneväes- 
töstäkin.

Vertaillessa lopuksi väestön tuotantovoimaisuutta eri ammateissa 
v. 1910 merkitsemme., että ammatissatoimivain suhdeluku teki maa
taloudessa 26.0 %, teollisuudessa 36.5 %, liikenteessä 29.7 %, kaupassa 
39.8 %, työläisten ryhmässä 47.0 %, ammatiftomain ryhmässä 84.7 
%, varattomain 79.0 % jne. Ummista näkyy, että »tuotantovoimaisuus» 
oli suurin kaikkein vähätuottoisimmissa ammattiryhmissä ja köyhim- 
mässä väestössä. Suhteellisesti alhaisin se taas oli maataloudessa, 
jossa noin L/< väestöstä on ammatissatoimiväa, 3/4 sitävastoin »kuol
lutta painoa».



IV. MAATALOUS.

MAATALOUDEN YLEISET PERUSTEET

146. Määritelmä. Maataloudella ymmärrämme raaka-aineiden 
hankkimista kasvi- ja eläinkunnasta ihmisten ravitsemista, vaatetta
mista ja muita tarpeita varten sekä osittain näiden raaka-aineiden 
jalostamistakin. Maatalouden piiriin luemme siten varsinaisen maan
viljelyksen ja karjanhoidon eri haaroineen. Myöskin kalastus ja met
sästys ovat niin läheisessä yhteydessä maataloudellisen toiminnan 
ja maanomistuksen kanssa, että nekin ovat katsottavat maatalouteen 
kuuluviksi elinkeinonhaaroiksi.

Metsätalous on niinikään maataloudellinen elinkeino, mutta 
sitä käsittelemme tässä teoksessa erikseen.

147. Maatalouden edellytykset. Maatalouden niinkuin kaiken 
muunkin tuotantoelämän suuret alkutekijät ovat luonto ja ihminen. 
Maatalouden laatu ja tidokset riippuvat pohjimmaiseksi luonnonmaan
tieteellisistä oloista, ensi sijassa ilmastosta ja maaperästä sekä siitä millä 
tavoin asukkaat ovat kyenneet niitä hyväksensä käyttämään.

Maataloudella Suomessa on useita erinomaisia etuja, joista mainit
takoon seuraavat: (i) Maamme asema Itämeren ääressä, josta johtuu 
maataloudelle hvvin sopiva ilmasto sekä merilukkeen maataloudellekin 
taritsemaj/ monenlaiset edut. (2) Maamme yleinen mataluus ja sisä
vesistöt, jotka tuottavat ilmastollisia etuja ja helpottavat maatalous
tuotteiden ja -tarvikkeiden kuljetusta ja kauppaa. (3) Ilmastosi a joh
tuva runsas metsä- ja heinäkasvillisuus, jotka antavat metsätaloudelle 
ja karjanhoidolle mitä suurimman merkityksen maataloudessamme. 
(4) Kasvillisuudelle sopiva maaperä. Pellot ovat täällä suureksi osaksi



keveäpintaisia, helposti n mokattapa . Maan luonnollinen hedelmälli 
syys ei ole täällä vähäisempi kuin muissa Itämeren maissa, pikemmin 
ehkä päinvastoin, koska maan luonnollista kasvuvoimaa on täällä 
vähemmän kulutettu. (5) Maatalouden juiutuneisuus oloihimme 
ja valta-asema yhteiskunnassamme. Kun väestötilasto osoittaa, eitä 
Suomen kansasta vielä v. 1918 ainoastaan 15.7 asui kaupungeissa, 
on ilmeistä, että maalaiselämä ja maalaishenki ovat Suomessa hallit
sevia. Kun toiselta puolen tilasto ilmoittaa, että v. 1910 yhä vielä 
66.5 maan väestöstä sai toimeentulonsa maataloudesta, niin se kai
kella selvyydellä todistaa, että maatalous on Suomen suuri pääelin
keino ja että se viimeisten taloudellisesti niin mullistavain vuosikymme
nienkin kuluessa on ihmeellisen sitkeästi säilyttänyt tämän valta- 
asemansa. Vertailu muiden maiden kanssa osoittaa, että Suomi on 
Ettropan agrarisimpia maita; ainoastaan Itä- ja Kaakkois-Europan 
maissa on maatalous vielä yksin vähäisempi kuin Suomessa. (6) Maa
taloudellinen. harrastus ja  ammattisivistys, jotka ovat tehneet, että 
täällä jo Ruotsin ajoista saakka on voitu seurata ja käyttää hyväksi 
ajan maataloudellisia edistyksiä.

Edellämainittuja etuja kuitenkin suuremmassa tai pienemmässä 
määrässä vähentävät erinäiset haitat, joista suurimmat lienevät seu
raa vat: (1) Ilmaston äärimmäisyydet, ennen kaikkea pitkä ja ankara 
talvi, joka suureksi osaksi vuotta keskeyttää melkein kaikki maatalou
delliset työt ja pitää väestöä uneliaana ja velttona. Eräillä ilmaston 
säännöttömyyksillä, kuten yökylmillä, kuivuudella tai liiallisilla sa
teilla niitä seuraavine tulvineen on usein ollut tuhoava vaikutus Suo
men maanviljelykseen. (2) Maan liiallinen epätasaisuus sekä maapeiän 
kivisyys, joka usein estää viljelemästä muuten hyviäkin maita, ja 
suunnattomani alueiden suuttuminen. (3) Epäkohdat maanomistus
oloissa. (4) Vanhanaikaiset viljelys- ja taloustävat, jotka yhä vielä
kin ovat vallalla monilla seuduilla, sekä niiden yhteydessä (5) laajain 
maataloutta harjoittavain väestökerrosten alhainen' yleinen ja amma
tillinen sivistystaso.

148. Kasvukausi. Vuotuinen kasvukausi riippuu ilman läm
möstä ja kosteudesta; kasvukauden pituuden määrää ensi sijassa 
jäitten lähtö ja jäätyminen. Jäät lähtevät Etelä-Suomen joista ja jär



vistä tavallisesti toukokuun alussa, keskisen Suomen vesistä touko
kuun keski- tai loppuaikoina, Pohjois-Suomessa ja Lapissa toukokuun 
lopussa tai kesäkuun alussa. Suuremmissa järvissä jäät pysyvät jon
kun aikaa kauemmin kuin pienissä. Jäätymisen aikamäärä on epä- 
vakaisempi, sillä se vaihtelee suuresti vesien suuruuden ja syvyyden 
mukaan. Suuret järvet jäätyvät usein paljonkin myöhempään kuin 
pienet; niinpä esim Laatokka menee jäähän vasta helmikuussa ja toi
sin vuosin se ei jäädy ensinkään. Kun kasvukausi päättyy ja lumipeite 
tulee tavallisesti jo ennen vesien jäätymistä, on kasvukausi todellisuu
dessa huomattavasti lyhempi kuin jäitten lähdön ja jäätymisen väli
aika. Prof. Th. Homenin mukaan voidaan kasvukausi Suomen eri 
osissa laskea setiraavalla tavalla:

jäänlähdön ja kasvukauden
jäätymisen väli- pituus

aika päivää päivää

Etelä-Suom essa . . . . . . ........... n. 200 n. ifx)

Keski-Suom essa ........... » 140

Pohjois-Suom essa . . . . ...........  w ISO » 120

Lapissa ............................ ........... » 1̂ 0 » 100

■ Nämä luvut vastaavat suunnilleen niiden päiväin lukua vuodessa, 
joiden keskimäär. lämpömäärä on yli +  50. Kasvukauden pituus 
on edellä laskettu vain kestävimpäin kasvien vaatimusten mukaan; 
hallanarkain kasvien kasvukausi on paljon lyhempi.

14,9. Hallat ja katovuodet. Hai lain syynä on ilman poikkeuksel
linen kylmeneminen yöllä. Toukokuun ja syyskuun aikana yökylmät 
ovat koko Suomessa hyvin yleiset. Mutta kesäkuukausinakin, parhaana 
kasvukautena, vieläpä vuoden lämpimimpänä kuukautenakin (heinä
kuussa), sattuu usein hävittäviä halloja. Ne tulevat useimmiten kyl
män ja kuivan sään aikana, tavallisesti silloin kuin ilmanpaineminimi 
on kulkenut seudun yli ja tuulensuunta muuttunut luoteiseksi. Jos 
silloin tulee tyyni ja pilvetön yö, jolloin tuuli ei hämmennä ilmakerrok
sia eivätkä pilvet estä maalämmön haihtumista avaruuteen, on hallan 
vaara lähellä. Pahin hetki on auringonnousun aika, jolloin jäähiuk- 
kasten sulaminen vie viimeisenkin lämpimän. Heikkokin tuulenhen-
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käys tai pienikin pilvenhattara voi silloin pelastaa paljon. Loppukesän 
.halloihin vaikuttavat myös edelläkäyvät kosteat ja kylmät kaudet, 
jotka viivyttävät viljan tuleentumista ja aiheuttavat lämpömäärän 
alentumista; viljan kasvun viipyminen on siten hyvä keväthalloja 
vastaan, mutta paha syyshalloihin nähden.

Paikallisesti esiintyvät hallat parhaasta päästä vesiperäisillä mailla, 
soitten ja matalain lahtien ja vesien tienoilla, jotka ovat omiaan säi
lyttämään ja vastaanottamaan kylmyyttä (»hallanpesät»). Vähem
min hallanarkoja sitävastoin ovat syväin vesien rannat ja korkealla 
olevat kuivat maat. »Hallan pelko lieneekin melkein kaikkialla, aina
kin asutuksen ensi vaiheiden aikana, ratkaisevasti vaikuttanut asu
mistapaan. Se yleisesti tunnettu seikka, että vanhimmat talot, eten
kin sisämaassa, aina mikäli mahdollista ovat saaneet paikkansa vaaro
jen ja mäkien kukkuloille, selviää luonnollisella tavalla perustajan 
halusta mahdollisuuden mukaan suojata taloa ympäröiviä peltoja 
kesähallojen hävityksiltä. —  Että kasvava viljelys, varttuipa se sit
ten alaltaan tai voimaperäisvydeltään, on omiaan yhä enemmän pois
tamaan hallanvaaraa, sitä ei tarvinne tässä enempää selvitellä kuin 
toistakaan tosiseikkaa, että nimittäin hallan vahinkojen vaara on huo
mattavasti vähentynyt, sikäli kuin tuo niin tärkeä siirtyminen viljan- 
viljelemisestä heinäntuotantoon on ennättänyt täydellisemmin ta
pahtua.» (A. Osw. Kihlman.)

Suurimpia kansaamme kohdanneita koettelemuksia ovat olleet 
hallat t 6 q 6  ja 1867 ja niitä seuranneet nälkävuodet. Vn 1832 halloja 
seurasi Pohjois-Suomessa suuri nälänhätä. Viimeinen muistettava 
hallavuosi oli 1892.

150. Halla-ajat. Hallan esiintymisestä kasvukauden eri kuukau
sina merkittäköön seuraavaa. (1) Jos tarkastetaan kesäkuukausien 
lämpösuhteita, niin havaitaan, että vielä toukokuussa lämpömäärä 
maamme kaikissa osissa saattaa helposti laskeutua alle nollan. Koska 
kuitenkin kasvullisuus on vasta v ä h ä n  kehittynyt, eivät toukokuun 
hallat tavallisesti aiheuta suurempia vahinkoja, paitsi silloin kuin 
kuun loppupuolella tulee kylmiä (toukokuun hallat 1894). Keväthallat 
tekevät enemmän vahinkoa etelässä kuin pohjoisessa, missä kasvul
lisuus on vähemmin edistynyt (2) Kesäkuussa ovat hallat tavaili-



siä maassamme. On havaittu, että tässä kuussa on verraten säännöl
lisesti kaksi kylmää kautta, toinen 5— q pn aikoina, toinen juhannuk
sena tai juuri sitä ennen (»rautayöt». »juhannushallat.»). Kesäkuun hal
loja oli viimeksi vv. 1908 ja 1910. (3) Heinäkuussa, joka on lämpi
min kuukausi, ovat hallat harvinaisimmat. Hyvin kova heinäkuun 
halla sattui 14. 7. 1893, jolloin kukkiva ruis koko Keski-Suomessa 
ja perunat vähemminkin hallanaroilla seuduilla pahasti kärsivät. 
(4) Elokuussa ovat yöt jo pitemmät ja hallat tulevat taas yleisemmiksi 
(syyshallat), vähimmän kuitenkin rannikkoseuduilla, missä meren läm
mittävä vaikutus vielä tuntuu. Suurempia ilman kylmenemisiä on 
havaittu elok. 9, 15 ja 26— 31 pn seuduilla. Näihin halloihin on luettava 
x. 9. 1892 sattunut halla, joka oli ankarin mitä maamme sitten vuoden 
1867 on kärsinyt. Myöhemmän syksyn halloilla ei ole maataloudelle 
suurempaa merkitystä. — Monesti sattuu hallaöitä samana vuonna 
useampiakin, kuten 1892 (kesäkuun ja syyshallat) ja 1893 (kesäkuun 
ja elokuun hallat). Joskus hallakaudet muuttuvat kerrassaan pitkiksi 
kylmyvskausiksi, kuten 1867, joka oli kokonaisuudessaankin kylmin 
vuosi, mitä tunnetaan. Halloista saavat maan pohjoiset seudut yleensä 
kärsiä enemmän kuin eteläiset. Hallarikkaana vuosijaksona 1892— 94 
olivat hallat yleisimmät Kajaanin— Suomussalmen alueella (»nälkä- 
maa») ja sen jälkeen pohjoisimmassa Suomessa, harvinaisimmat taas 
eteläisellä rannikolla.

Hallain syitä on viime aikoina opittu yhä paremmin tuntemaan. 
»Tunnetaan jo sekä omassa maassa että esim. Ruotsissa saaduista 
kokemuksista, että hallat, samoinkuin yleensä melkoiset kylmene
miset esiintyvät useimmiten maan yli itäänpäin kulkevien ilman- 
paineminimien takasivuilla. Erittäin ominaista halloille on kiila kor
keampaa ilmanpainetta, mikä monesti tunkeutuu etelästä ja jota seu
raa toinen minimi kauempana lännessä. Silloin on tavallisesti, ja eten
kin jos ilmanpaineen muutokset ovat suuret, varsin naväkoita pohjois
tuulia kiilan itäsivulla, ja seurauksena on kylmän ilman kuljetus poh
joisesta.» (Osc. V. Johansson.)

151. Nälkävuodet Suomen historiassa. Jo keskiajalla tiedetään 
Suomessa usein olleen milloin hallain milloin muitten luonnon säännöt
tömyyksien aiheuttamia katovuosia ja nälkäaikoja, vaikka harvoista
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on tarkempia tietoja säilynyt. Maanviljelyksen edistyessä tulivat 
myöskin katojen tuottamat tuhot suuremmiksi. Uuden ajan muistet- 
tavimpia katoja oli vn 1601 suuri kato. »Jona votena eij yhtäkän jy
vän muodoista caikelle Pohjan maalle casonnut, mutta 'kesähallalta 
caikenni turmelthui, etei sen caltaista nälkä ole ikänäns yhdenkän 
inhimisen muistohon ennen ollut ja älkän Jumala vastakan tulla jon- 
gun inhimisen eläis andako», kirjoitti siitä lain suomentaja Ljungo 
Tuomaanpoika.

Vielä suurempia hätäaikoja maassamme ovat olleet vuosien 
1695 — 1697 nälkävuodet. Kesällä 1695 ruis hedelmöi vasta elokuun 
alussa ja syyskuussa tuli kovia halloja. Seuraava kevät taas tuli luon
nottoman aikaisin, niin että jo helmikuussa järvet sulivat ja toukoja 
tehtiin; mutta maaliskuussa tuli ankara takatalvi ja järvet jäätyivät 
uudelleen. Elokuussa halla perinpohjin hävitti vuoden tulon. Alkoi 
kamala hätäaika. Syötiin petäjänkuorta, teurastettiin karja, vaan 
lopulta tuli sittenkin hätä niin suureksi, että väitetään syödyn ihmis
lihaakin. Kerrotaan, että karhuja ja susia ilmestyi ihmisasuntojen 
ympärille saalista odottamaan ja että jänikset ja linnut katosivat ja 
kukko lakkasi laulamasta. Hätääntyneitä ihmisiä läksi joukoittain 
mieron teille, mutta enimmät uupuivat matkallaan nälkään ja tautei
hin. Jääskessä haudattiin yhtenä ainoana päivänä 150 ulkoseurakunta
laista yhteen hautaan. Kajaanin kaupungissa lienee jäänyt henkiin 
vain kymmenen henkeä. Vanhassa ajantiedossa kuvataan hätäaikaa 
seuraavasti:

Silloin rvaivoill vvaikioilla 
Suomi raucka suomittihin, 
Cosca eoco colme vvuotta 
VVailla wainiot jywistä, 
Aitat aiw'an avvojoinna: 
Tästä nälkä nurkisamme,

Culki cuolema eotohon; 
Että suurella surulla 
Turun lauman laituimella 
Cuului cuolluitten lugusa 
Nälistvvis näändvneitä 
Cuusikymmendä tuhatta.

Kaikkiaan luullaan maamme kadottaneen tuona kauheana hätä- 
aikana neljännen- tai viidennenosan väestöään.

Yhdeksännellätoista vuosisadalla on Suomessa sattunut useita 
katovuosia. Niistä olivat kauheimmat vuosien 1866- 1868 ikuisesti
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muistettavat nälkävuodet. Vanhat ihmiset vielä muistavat silloisen 
hädän kerjäläisjoukkoineen, kulkutauteineen, sydäntäsärkevine ta- 
pauksineen. Hätä oli ylimmillään vn 1868 alassa. Kolmena vuonna 
maamme väkiluku väheni yhteensä enemmällä kuin 100 000 hengellä 
ja vasta v. 1873 se saavutti jälleen saman määrän, missä se oli ollut 
kahdeksaa vuotta aikaisemmin.

Entisaikain lukuisain nälkävuosien syynä maassamme oli- paitsi 
epäsuotuisia luonnonoloja myöskin se, että kansamme eli melkein 
yksinomaisesti maanviljelyksellä, joten kadon sattuessa ei ollut muita 
elinkeinoja turvana. Maanviljelys oli lisäksi alkuperäistä ja huonoa 
ja pellot erittäin alttiita kuivuuden, märkyyden ja kylmän tuottamille 
vahingoille. Kulkuneuvojen kehittymättömyyden vuoksi oli vaikea 
ajoissa lähettää apua toiselta seudulta toiselle.

152. Kevätkuivuus. Yleiseksi Suomen maatalouden vitsaukseksi 
on tullut kevätkuivuus so. kasvukauden alussa ja ennen sitä vallit
seva sumu kuivuus. Monen mielestä se on tavallisuutensa vuoksi maa
taloudellemme vielä suurempi paha kuin hallat. Sateen tavattoman 
niukkuuden huhti— kesäkuun aikana arvellaan riippuvan maatamme 
ympäröivistä meristä. Nämä meret nimittäin silloin lämpenevät vain 
hitaasti, ja Pohjanlalidessa uiskentelee jäitä vielä myöhään kesäkuussa. 
Niin ollen ei näillä vesillä tapahdu mitään haihtumista; päinvastoin 
kuivuutta vain lisäävät sinne tulevat lämmintä ilmaa tuovat länsi- 
ja etelätuulet.

»Jotta maa sulaisi ja kasvullisuus voisi päästä alkuun, tarvittai
siin paljon enemmän sadetta kuin mitä me saamme mainitun ajan
jakson kuluessa. Auringonsäteitten lämpö ei tunkeudu maahan eikä 
siis hyödytä kasveja, joiden nyt viikkomäärin täytyy odottaa 
päästäkseen kasvuun. Alkukesällä tarvittaisiin sadetta e n e m m ä n  
kuin muina aikoina, mutta juuri sinä aikana on sateentulo niukka. 
Tämä seikka on kenties ilmastomme haitallisin epäkohta. Ja mikä on 
vielä pahempi: ei ole aivan helppoa parantaa luontoa siinä kohden. 
Sitä tärkeämpi on senvuoksi se kosteus, minkä ilma saa tämän ajan
jakson kuluessa omassa maassamme ja sen itä- ja kaakkoisosissa ta
pahtuvan haihtumisen kautta. Tässä tulee ennen kaikkea kysymykseen 
metsäin välityksellä tapahtuva haihdunta» (vrt. s. 88). (Tl). Homen).



153. Tulvat. Kuluneina vuosisatoina säännöttömät tul
vat tuottivat suuria vanhinkoja suurten vesistöjen ja tulvivain jo
kien varsilla asuville maanviljelijöille, mutta myöhemmin suoritettu
jen koskenperkausten kautta tulvat 'vähentyivät suuresti. Kuitenkin 
on viljelysmaiden laajentumisen, metsäin hakkuun ja harventamisen 
sekä suurten viemärijokien madaltumisen ja niiden vapaata juoksua 
estäväin tehdaslaitosten ja patousten kautta tulvain vaara viime ai
koina uudelleen lisääntynyt. Keväällä r8q8 tuli suuren lumitalven 
jälkeen tavaton tulva maamme päävesistöissä. Seuraavana vuonna 
vesi nousi vielä korkeammalle, varsinkin sisä- ja pohjoisessa Suomessa. 
Viimemainitun tulvan lasketaan peittäneen 144 150 ha peltoja, niit
tyjä ja metsämaita sekä tuottaneen maataloudelle, teollisuudelle ja 
liikeneuvoille 7.0 milj. markan vahingon. Toimista tulvain estämiseksi 
on kerrottu aikaisemmin (61).

154. Maataloudellinen maaperä. Varsinaista maataloudellista 
merkitystä on ainoastaan maaperän ohuilla pintakerroksilla, joista 
viljelyskasvit ottavat ravintoaineita ja joita ne muullakin tavoin käyt
tävät hyväkseen. \Tämä pintakerrokset siis muodostavat maatalou
dellisen maan. Sen hedelmällisyys riippuu ennen kaikkia sen fysika- 
lisista ja kemiallisista ominaisuuksista. Näiden tunteminen on sen vuoksi 
koko maataloudelle tärkeä.

Fysikalisesti maat eroavat toisistaan osastonsa kokoon ja tilaan 
nähden. Kuten tunnemme Suomen irtaimet maakerrokset ryhmit
tyvät raesuuruutensa mukaan sora-, hieta- ja savimaihin sekä niiden 
muunnoksiin ja sekoituksiin (vrt.ss. 38— 39). Muiden seikkaili ollessa sa
manlaisia ovat hienorakeisimmat maat so. savet ja hienot hiedat he
delmällisimpiä, koska ne helpoimmin voivat välittää kasveille ravinto
aineita ja itse muuttua kasvinravintoaineiksi. Murto- ja vierinsoralla 
on huonot edellytykset kasvillisuudelle ja viljelykselle, jos vesi niistä 
on huuhtonut pois hienot osaset eikä niihin synny uusia hienoja aineita.

Toiselta puolen sora- ja hiedanpitoiset maat ovat useimmiten 
kuohkeita maita, joita on helppo kyntää ja viljellä. Kuohkeitten 
maitten etuja on vielä se, että ne lämpenevät helpommin kuin tiiviit 
ja sitkeät maat. Kuohkeitten maitten ominaisuuksiin kuuluu vielä



se, että ne ovat vettäläpäiseviä eli suotavia ja pysyvät siis kuivina, 
mikä ominaisuus kuivana kevätaikana ei ole kiitettävä.

Maan fysikaliset ominaisuudet eivät kuitenkaan ole yksin ratkai
sevia hedelmällisyyteen nähden. Useilla maamme seuduilla on maa 
kaikkialla hedelmällistä tai kaikkialla karua huolimatta maitten fysi- 
kalisesta erosta, savi- ja morenialojen vaihtelusta. Tällöin maaperän 
viljavuus riippuu erityisesti sen kemiallisista ominaisuuksista so. 
siitä, mitä kasvinravintoaineita maa sisältää ja missä muodossa niiniä 
aineet esiintyvät.

Maaperän sisältämät aineet riippuvat siitä tai niistä vuorilajeista, 
mistä maaperä on muodostunut. Tavallisesti maaperä on syntynyt 
paikkakunnan vuorilajista tai, kun maaperä usein on maajään kuljet
tamaa. maajään tulosuunnalla olevista läheisemmistä tai kaukaisem
mista vuorilajeista. Toisinaan on maaperässä hyvinkin kaukaa kul
keutuneita aineksia. Hienompiin maalajeihin nähden on huomioon 
otettava myös juoksevan veden kuljettava vaikutus.

Maamme hallitsevat vuorilajit, granitti ja gneissi, ovat verraten 
köyhiä kasvinravintoaineista ja lisäksi vaikeasti rapautuviakin. Niistä 
syntyneet maalajit, varsinkin karkearakeisemmat, eivät senvuoksi 
yleensä ole hedelmällisiä: kalikin, jota näissä maalajeissa on runsaam
min, on niissä sillä tavoin yhtyneenä maasälpärakeisiin, ettei siitä ole 
hedelmällisyydelle hyötyä. Hieno-osaisemmissa maalajeissa nämä 
niukat kemialliset edut tulevat tarkemmin käytetyiksi.

Hedelmällisempää on maa sellaisilla seuduilla, missä se on muodos
tunut emäksisistä vuorilajeista, ja etenkin missä se on kalkkipitoista. 
Kalkilla näet on kastuen ravinnonsaannille mitä edullisin vaikutus. 
Ahvenanmaalla, Lohjan järven seuduilla, Laatokan Karjalassa vm. 
on todettu vaateliaan lehtokasviston levenemisen olevan suoranaisessa 
yhteydessä maan kalkinpitoisuuden kanssa; Laatokan puolella on 
muodostunut reheviä kasvistovyöhykkeitä maan kalkkivvöhykkeiden 
mukaisesti. Niillä maamme seuduilla, missä tavataan kalkki vuoria 
ja missä maaperä on kalkinpitoista, on senvuoksi erikoisia edellytyk
siä maanviljelykselle.

Kasvillisuuden vaikutus maaperään esiintyy etupäässä maan pin
nalla olevan multakerroksen muodostumisena. Meidän maassamme 
multakerros viljelemättömällä maalla on tavallisesti sangen ohut,
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nykii osittain on myöskin aiheutunut lukuisista metsänpaloista ja kas
kenpoltoista. Ainoastaan kalkinpitoisilla mailla on havaittu paksumpia 
luonnollisia humuskerroksia.

Maaperän hedelmällisyyteen vaikuttavat vielä melkoisesti maan 
korkeussuhteet. Jo paikalliset korokkeisuudet, mäkien ja notkojen 
vaihtelut, saattavat aiheuttaa huomattavia erotuksia maan hedelmäl
lisyydessä maan erilaisen huuhtoutumisen, liukenemisen vtn. kautta. 
Maamme korkeimmilla seuduilla, vedenjakajilla, on todettavissa maan 
yleinen karuus ja hedelmättömyys, joka melkoiseksi osaksi lienee 
johtunut muinaismeren suorittamasta huuhdonnasta ja juoksevan 
veden vähitellen laihduttavasta vaikutuksesta.

155. Maan uuttuminen. Agrogeologiaksi kutsuttu geologian
haaratiede, joka on ottanut erikoistehtäväkseen kasvinravintoaincit a 
sisältävän maaperän tutkimisen, on viime aikoina selvittänyt ns. 
uuttumisen suuren merkityksen meidänkin maamme maataloudelli
sessa maaperässä.

Suomi kuuluu maataloudellisen asemansa vuoksi huniidiseen 
(kosteaperäiseen) ilmastoalueeseen, jolle on ominaista maan pinta
kerrosten rapautuminen uuttumisen eli »podsoloitumisem kautta. 
Tällainen maanmuodostuminen voi tapahtua ainoastaan vettä läpäise
vässä maaperässä ja erittäin yleinen se on kuohkeissa mureni- ja hieta- 
maissa, jotka ovat meidän maassamme niin yleisiä.

Uuttuneet maat ovat tunnettavia omituisesta kerroksellisuudes
taan. Pinnalla on tavallinen kasvijätteistä syntynyt humuskerros. 
Sen alapuolella on harmaa eli valkoinen kerros (»valkomaa», venäjäksi 
»podsol»), joka jyrkästi tai vähitellen muuttuu keltaiseksi tai ruskeaksi 
kerrokseksi (»ruskomaa»), minkä alla vihdoin on muuttumaton pohja
maa eli jankko. Kerrosten erivärisyys johtuu liuttumisesta, joka on 
liuottanut liukenevat aineet -pois valkomaasta ja siirtänyt ne illempana 
olevaan ruskomaahan. Liuottamisen on suorittanut pintavesi, jonka 
liuottavaa kykyä pinnalla oleva humus on lisännyt. Vaikeammin 
liukenevat kivennäisaineet, kuten kvartsi, ovat jääneet jäljelle vai ko- 
maahan ja antaneet sille sen kalvenneen värin ja suuren piihappo- 
pitoisuuden. Liuenneet aineet, etupäässä aluininiumi ja rautayhdis- 
tykset, ovat kokoontuneet ruskomaahan aiheuttaen sen tummenneen



värityksen. Joskus, kun liuenneita aineita karttuu livvin paljon, syn
tyy liittyvä (kollodinen) aine, joka laskeutuu ruskoinaan alaosaan 
ja siellä muodostaa tumman, kivikovan kerroksen (anturamaan, ort- 
kiven), joka on kasvillisuudelle hyvin haitallinen.

Podsoloituminen ei meidän maassamme ole ollut erityisen voi
makas eikä anturamaan muodostuminen ole täällä varsin yleinen. 
Kehittynein näyttää podsoloituminen olevan Lminais-Suomessa, missä 
ruskomaa on värikkäämpää ja paksumpaa kuin muualla maassa. 
Maan keskiosissa on väritys yleensä heikompi. Itäisemmissä osissa 
maata taasen on havaittu voimakkaampaa uuttumista. Paikalliset 
olot, varsinkin korkeuserot, saattavat näissä oloissa aiheuttaa suurta 
erilaisuutta.

Uuttuminen • on erittäin huomattava metsämailla Karkeassa
soramaassakin muodostuu kivien väliin valkomaata ja sen alle rusko- 
maata, joka on kasvillisuudelle edullinen ja auttaa metsää kasvamaan 
kivisillä mailla ja vierinkiviharjuilla. Hiekkamaissa on valkomaa kovin 
uuttumitta, mutta jos puiden juuret ovat tunkeutuneet Valkoinaan 
läpi ja tavanneet ruskoinaan, menestyy kasvillisuus. Puunjuuret
usein möyhentävät maata ja edistävät sen liukenemista. Syvälle 
kovaan saveenkin tunkeutuvat kasvien juuret muodostaen ympäril
leen uuttuneen ruosteputken, jota myöten liuottavat nesteet pääsevät 
yhä syvemmälle.

Maan hedelmällisyyttä edistävän metsämaa-uuttumisen vasta
kohta on suoseutujen uuttuminen, joka saa aikaan erikoisen värityk
sen ja usein synnyttää anturamaata. Ne ovat kasvinravintoaineista 
kövhimpiä ilmanlaatujamme.

156. Kasvisto maan hedelmällisyyden osoittajana. Kun maa
perän yksityiskohtainen geologinen tutkimus vasta on alussa, on koe
tettu toisilla menettelytavoilla arvostella maan hedelmällisyyttä. 
Yksi sellainen keino on maan viljavuuden arvioiminen vaateliaiden 
kasvilajien esiintymisen nnikäan. Tunnettua näet on, että toiset kas
vit kasvavat hyvinkin karulla maapohjalla, jutavastoin toiset ovat 
siihen nähden hyvin vaateliasta. On havaittu, että vaateliaimmat 
lehto-, niitty-, ranta-, ym. kasvit yleensä suurella säännöllisyydellä 
keskittyvät määrättyihin maantieteellisiin »lehtokeskuksiin». Näistä



<7+

keskuksista ovat huomattavimmat Ahvenanmaan. Turun, Mynämäen, 
ja Salon seudut, l.ohjanjätven ympäristöt ja Uudenmaan rannikko, 
Pirkkalan tienoot Hämeenlinnaan päin ulettuvine haarauksineen,
Vesijärven keskus, Karjalan kannas, Sortavalan keskus ja Kuopion 
keskus siis samat seudut, joiden muutenkin tiedetään kuuluvan 
maamme viljavimpiin.

Samaan tulokseen tullaan tarkastaessa vaateliaiden kasviyhdys
kuntain, kuten lehtometsäin ja lehtomaisten tuoreitten kangasmetsäin, 
levenemistä (vrt. s. 9Ö). Samoin missä paremmat suotyypit, kuten 
korvet, ovat soitten joukossa vallalla, siellä ovat maat paremmat kuin 
rämemäisten soitten seuduilla. Parempain niittyjen, lehtoniittyjen, 
esiintyminen edellyttää ehdottomasti hedelmällistä maaperää. Kaikki 
tällaiset vaativammat kasviyhdyskunnat ovat keskittyneet edeHä
ntäin ittuihin lehtokeskuksiin.

Yksin vesikasvillisuudenkin väitetään riippuvan ympärillä ole
vain seutujen hedelmällisyydestä. Itä-Suomen rehevimmät vesi- 
kasvustot tavataan Sortavalan lehtokeskuksessa. »Tämän lehtokes
kuksen rehevimmillä kohdilla ovat epäilemättä Suomen ruohikkoi- 
simmat rannat. Ajateltakoon vain järvien rantamia esim. Tuoks- 
lahden kylässä, missä laajat ruovikot, korteistot ja sarastot tuttavat 
runsaan lisän rehevien rantaniittyjen muutenkin tuottoisaan rehusa- 
toon. Erityisen monilajisia, runsaita vesikasvikasvustoja on myös
kin Viipurin seudun ja sieltä etelään päin olevan Karjalan kannaksen 
rannikkoalueen vesistöissä. Runsas on vesikasvisto Sysmässä sekä 
enimmäkseen kaikkialla myöskin Kuopion lehtokeskuksen alueella. 
Parhaan kuvan tämän lehtokeskuksen vesistöjen rantakasvistoista 
antavat Kuopion lähellä olevat Savilahden ja Pitkänlahden lahdekkeet. 
Vielä rikkaammat vesikasvustot ovat Leppävirran pitäjän länsilaidan 
järvissä. Siellä, mitä kauniimman, laajahkon, yhtenäisen lehtoalueen 
keskellä ovat pienet järvet kauttaaltaan ja isommatkin suureksi osaksi 
erinomaisen laajojen vesisarastojen varassa. Juuri tällä seudulla esiin
tyykin ilmiö siksi voimakkaasti, että vesien kasvirikkaus aivan silmiin
pistävästi osoittautuu olevansa ympäröivien maiden viljavuudesta 
riippuva. Varsin runsas vesikasvillisuus on myöskin Maaningan jär
ven rannoilla sekä Kuuslahden seudun vesistöissä Etelä-Nilsiässä



ia yleensä kaikkialla rannoilla, joiden läheisyydessä metsämaat ovat 
lehtomaisia.» (O. J. Lukkala.)

157. Itä-Suomen maataloudellinen maaperä. Viipurin, Mikkelin 
ja Kuopion läänin maaperän viljavuusoloista ja niihin perustuvia 
taloudellisia mahdollisuuksia on O. J. Lukkala äskettäin useilta eri 
kannoilta tutkinut. Lainattakoon tähän hänen tutkimustensa tuloksia 
esittävä kartta lyhennettyine selityksineen.

Viljavuuteensa nähden on S o r t a v a l a n  l e h t o k e s k u k 
s e n a l u e  Itä-Suomen ensimmäisiä (alue 6). Siellä tavataan tutki
musalueen runsain ja vaateliain kasvisto ja siellä vahaavat parhaat 
metsätyypit suhteellisesti suurimman osan alueen pinta-alasta. Maan- 
viljelysmahdollisuuksiin nähden Sortavalan alue epäilemättä ou Suo
men parhaita seutuja. Savimaita on suhteellisesti runsaasti ja niin 
savi kuin murtosorakin ovat sangen kasvukykyisiä. Nykyisin painaa 
maanviljelykseen kuitenkin leimansa jossakin määrin huolimattomuus 
ja voimaperäisyyden puute. M. m. laajahkot, huonosti hoidetut luon
nonniityt ovat verraten yleisiä. Sitäpaitsi on alueella suuri määrä 
viljelyskelpoisia maita vesakkoina ja hakamaina, jotka eivät kasva 
sanottavasti metsää eivätkä heinääkään. Sellaisilla mailla on vilje
lysten laajentaminen ehdottomasti paikallaan. Myöskin suoviljelykseen 
saattaa uutisviljelys täällä turvautua, joskin soita on suhteellisesti 
vähän. —  Tutkimusalueen toiseksi viljavimpana alueena voitaneo 
pitää P ä i j ä n t e e n  r a i j t a k a i s t a l e t t a  Vesijärven lehto- 
keskuksen itälaiteella (8). Varsinkin Sysmässä ovat maat ylimalkaan 
Erittäin viljavia. Siellä esiintyy sitäpaitsi, savea verraten runsaasti. 
Käyttämättömiä viljelysmahdollisuuksia huomattavan paljon. —  
Viljavimpien alueiden joukkoon kuuluu myöskin V u o k s e n  v a r s i -  
a 1 ue (4). Sen eri osat ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Laajimpia ovat 
viljavat maat lähinnä Vuoksen rantoja sekä pienehköillä aloilla Viipu
rin ympäristöjä. Näillä seuduin, etenkin Joutsenon ja Jääsken sekä 
Kaukolan ja Hiitolan pitäjissä, ovat puheenaolevan alueen laajimmat 
savimaat. Huomattavan karuja sitävastoin ovat maat suurilla aloilla 
varsinkin Heinjoella ja Kirvussa. Etenkin näissä pitäjissä tapaa nyt 
jo viljelysmaita verraten ravintoköyhillä murtosoramailla, ja uutis- 
viljelysmahdollisuudet ovat näissä pitäjissä epäilemättä jokseenkin
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I j y j j j J i j  R uosaanouoieiseiti viljavia m aita. L I E rittä in  harvinaisesta viljavia maita

{illHliHlilllil Paikka paikoin viljavia m aita.

Itä -S u o n ie n  v i l ja v u u s o lo t .  (O. J . L u k k a la n  m u k a a n ).

rajoitetut. Muualla kyllä on uutisasutuksella suuria mahdollisuuksia.
Edellisen alueen kanssa melkein yhtä viljavana voidaan pitää 

K u o p i o n  l e h t o k e s k u k s e n  aluetta (15). Runsainmiin ovat 
parhaat metsätyypit edustetut Kuopion lähimmässä ympäristössä. 
Tästä keskuksesta ulospäin maat jonkun verran huononevat. Sangen 
lihavanluontoisia maita on kuitenkin Kuopion ja Iisalmen välisen 
vesireitin alavilla rantamilla, etenkin Maaningan pitäjässä samoinkuin 
enintmässä osassa Leppävirtoja, Nilsiää ym. Uutisviljelykselle on tar-
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jolla vielä verraten runsaasti lihavia, saviperäisiäkin maita. —  Vuoksen 
ja Sortavalan lehtokeskuksia yhdistävällä L a a t o k a n  l u o t e i s 
r a n n i k o n  alueella (5) on varsinkin Laatokan läheisyydessä ylei
sesti lehtomaita. Alueen laajimmat viljelykset sijaitsevat Kurkijoen 
savialueella. Siellä ovatkin jo viljelykseen soveltuvat savikot ja jokseen
kin tarkoin otetut maanviljelyksen, osittain varsin voimaperäisen maan
viljelyksen palvelukseen. Samoin lienee asianlaita myöskin Jaakkimassa. 
Paikoin tapaa siellä nuorempia viljelyksiä liian karullakin maalla, vie
läpä laihalla, auhdolla hietikölläkin. Rajoitettuja uusia viljelysmahdolli- 
s.uuksia on. —  Vaikkakin K a r j a l a n  k a n n a k s e n  alue (3) 
osaksi kuuluu Vuoksen lehtokeskukseen, antavat tälle alueelle kuiten
kin leiman laajat, mäntyä kasvavat hietikkökankaat. Siellä täällä 
kautta alueen on tosin pienehköillä aloilla maaperä hyvinkin viljavaa, 
mutta osaksi sijaitsee peltoja, kuten esim. Kivennavalla ja Valkjär vellä, 
sangen karuluontoisellakin maalla. Uutisviljelysmahdollisuudet eivät 
ole suuret. Sen sijaan saattavat alueen asema, kauniit harjumaisemat 
ja terveelliset männikkökankaat vetää tänne hyvinkin runsaan huvila- 
asutuksen. —  J o e n s u u n  a l u e e l l a  (18), varsinkin Liperin, Polvi
järven, Kontiolahden ja Kiihtelysvaaran pitäjissä, on järvien rannoilla 
laajahkoja savimaita. Tällä alueella tavattavat vaaramaatkin (m. m. 
Koli) ovat erinomaisen ravintorikkaita. Maanviljelykselle on tarjolla 
suuria mahdollisuuksia siitä huolimatta, että esim. Taipaleella näkee 
viljelyksiä laihahkolla, alkuperältään puolukkatyyppiä vastaavalla 
hietikölläkin. Yleensä hyvällä menestyksellä viljellään alueella myös
kin lihavia murtosoramaita, joita kuitenkin haittaa kivisyys. —  
S a v o n l i n n a n  a l u e e l l a  (12) maat ovat yleensä poikkeuksetta 
murtosoraa, joka ei kumminkaan ole erityisen kivistä. —  S u o m e n 
l a h d e n  r a n n i k k o a l u e e l l a  (1) maat ovat yleensä jokseenkin 
karuja. Vain siellä täällä, etupäässä jokien varsilla, on viljavampia 
maita, joihin asutus viljelyksineen pääasiassa onkin sijoittunut. 
Välillä on laajoja metsämaita, jotka maaperältään suureksi osaksi 
sopivat vain metsänkasvuun. —  Viljavampia kuin edellisellä alueella 
ovat maat S u u r - S a v o n  a l u e e l l a  (10). Suhteellisen liha
vaa on maaperä varsinkin Ristiinan ja Anttolan pitäjissä sekä 
tähän alueeseen kuuluvalla osalla Mikkelin pitäjää. Puumalassa 
maat ovat ylimalkaan huomattavan karuja ja Sulkavalla ne ovat

Suomen talousmaantieto — • 12
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vielä laihempia. —  Valtamaana on murtosora. —  K i t e e  n— K e s ä- 
l a h d e n  a l u e e l l a  (19) maat ovat yleensä viljavia, joskaan 
eivät siinä määrässä kuin Sortavalan lehtokeskuksen läheisyyden 
ja seudun vuoriperän (laatokkalaisten. liuskeiden) perusteella voisi 
otaksua. Harjusora muodostaa seudulla verraten viljavan maaperän, 
kuten näkyy siitäkin, että etupäässä juuri tällä maalajilla on kaskea- 
minen nykypäiviin asti ollut yleisesti käytännössä. Varsinaiseen vil
jelykseenkin on tätä maalajia käytetty. —  K e r i m ä e n ^ H e i -  
n ä v e d e n  m o r e n i a l u e e l l a  (13) maaperä on erinomaisen 
kivistä. Se epäilemättä selittääkin Heinävedellä näihin asti jatkuneen 
kaskiviljelyksen yleisyyden. Suuren kivisyyden takia ei maita ole kat
sottu edullisiksi ottaa viljelykseen siitä huolimatta, että maaperä 
on suhteellisesti viljavaa. Jonkun verran vähemmän kivistä on murto- 
sora Kerimäellä. —  Suunnilleen edellisen alueen luontoinen on P ie la 
v e d e n  r e i t i n  m o r e n i a l u e  (14). Viljavampaa maaperä 
on vain siellä täällä. Osa viljelyksistä, esim. Rautalammilla, on hyvin
kin laihalla maaperällä. Edulliset uutisviljelysmahdollisuudet ovat 
epäilemättä hyvinkin etsittävissä. —  Vielä laihempia ovat maat Puu
l a v e d e n  a l u e e l l a  (9). Viljavampia maita on siellä tavatta
vissa aivan harvinaisesti. Maaperän muodostaa enimmäkseen laiha 
murtosora, jonka ainoana edullisena käyttömuotona tä y ty y  pitää 
metsänkasvatusta. — Yhä laihempina on pidettävä maita varsinai
sella S a v o n s e l ä n  a l u e e l l a  (n). Viljavammat seudut ovat 
sangen harvinaisia ja esiintyvät vain pienehköillä alueilla kuten Jo
roisin kirkonkylän tienoilla. Ylimalkaan ovat maat aivan ehdotto
mina metsämaina pidettäviä, laihoja, kiviperäisiä murtosoramaita. 
Samoin ovat suotkin yleensä yhtä huonoja, sorapohjaisia ja laihatur- 
peisia. —  Suunnilleen yhtä karuja ovat maat E t e l ä - S a i m a a n  
a l u e e l l a  (2). Vain siellä täällä, etenkin saviperäisillä mailla, Savi
taipaleella, Lemillä ja osaksi Lappeella, on jonkin verran lehtomaita. 
Pääasiassa muodostaa maan murtosora. Laajat alat pinta-alasta ovat 
myös Salpausselän laihain harjanteitten hallussa. Jokseenkin yleisiä 
ovat edellisten rinnalla yhtä laihat hietikotkin. Uutisviljelysmahdollisuu
det alueella ovat hyvin pienet. Alue kuuluu ehdottomasti niiden jouk
koon, joilla metsätalous muodostaa luontoisimman talousmuodon. —■ 
Karuja ovat edelleen maat S u o m e n s e l ä n  l i e p e i l l ä  (16). Alueen
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eteläosissa on tosin huomattavan viljaviakin maita, mutta varsinaisella 
Suomenselällä on viljelys laajain metsäin keskellä saanut hyvin vähän 
jalansijaa. —  Tutkimusalueen karuimpiin seutuihin liittyy ns. K a r- 
j a l a n s e l ä n  a l u e k i n  (17). Maanviljelyksen heikko taso ja 
huono kannattavaisuus ovat helposti ymmärrettävissä. Pellot sijait
sevat enimmäkseen vain puolukka-mustikkatyyppiä vastaavalla mur- 
tosoramaalla, joka yleisesti on sitäpaitsi erinomaisen kivistä. Kunnol
lisista uutisviljelysmahdollisuuksista ei voi juuri puhua. —  Ei voi ylis
tää myöskään P i e l i s e n  t a k a i s t a  a l u e t t a  (21). Pielisen 
rannikkoseuduilla on jonkin verran lehtomaita, mutta koko laaja 
sisämaa, joka etupäässä kuuluukin valtiolle ja puutavaraliikkeille, 
on ylen karua. — Koko laajalla saloseudulla on kannattavalle uutis- 
viljelykselle epäilemättä varsin vaikea löytää tilaisuutta. —  Heikoim
paan ryhmään kuuluvat S alm in  a l u e e n  (7) soiset, karut maat 
eteläisemmän Raja-Karjalan tienoilla. Varsinkin Lounolanjärven 
ympäristö tekee maaperänsä puolesta hedelmättömimmän vaikutuk
sen koko tutkimusalueella. Alueen laajaan alaan verraten mitättömän 
pienet viljelykset ovat siksi karulla murtosoralla, että elämä maan
viljelyksen varassa on sangen epävarmaa. Hyvin yleisesti turvaudu- 
taankin, varsinkin Suojärvellä, vielä kaskiviljelykseen. Pääasiallisin 
elämisen apu on metsätöihin turvautuminen. Alue kuuluu metsätalou
den ehdottomaan valtapiiriin. —  Samaan ryhmään kuin edellinen alue 
liittyy vihdoin I l o m a n t s i n  a l u e  (20) laihoine maineen, jotka 
sopivat oikeittani vain metsänkasvuun.

»Kaikkien tutkimustapani tuloksien perusteella laaditusta, tut
kimusalueen eri osiin kohdistuvasta yleiskatsauksesta päättäen on 
Savon ja Karjalan eri osain maaperän laadulla siksi suuria eroavai
suuksia, että elinkeinoelämän eri osilla Savoa ja Karjalaa siitä syystä 
täytyy muodostua kokonaan erilaiseksi. Samalla kuin on olemassa 
seutuja, missä viljava ja maanviljelykseen muuten sopiva maaperä 
tarjoaa maataloudelle hyviä, jopa erinomaisiakin edellytyksiä ja laa
joja kehitysmahdollisuuksia, on olemassa toisia seutuja, missä maan- 
viljelysmahdollisuudet supistuvat rajoitetuille. aloille, ja laajimmat 
alat valtaa ehdoton metsämaa. Näillä seuduilla tulevat maa- ja metsä
talous rinnan, teollisuudesta ja muista maaperän laadusta riippumat
tomista elinkeinohaaroista puhumatta, muodostamaan talouselämän
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muodot. Näiden lisäksi on seutuja, missä viljelyskelpoiset maat muo
dostavat vain mitättömiä aloja tai, jos arvostellaan ankarasti, puuttuu 
niitä kokonaan. Sellaisilla seuduilla jää talouselämä melkein kokonaan 
metsätalouden varaan.»

SUOMEN MAATALOUDEN YLEINEN KEHITYS.

158. Maatalouden kehitysasteet. Maataloutta pidetään luonteel
taan »vanhoillisena» elinkeinona. Totta onkin, että se maatalousmuoto, 
joka kerran on kansan talouselämään ja taloudellisiin tapoihin juur
tunut, osoittaa erityistä taipumusta jäädä ennalleen ja pysytä muuttu
mattomana sukupolvesta sukupolveen; tuoreestakin kokemuksesta 
tiedetään, miten vaikea on ollut saada maataloudessa aikaan perin
pohjaisia muutoksia ja uudistuksia. Tämä maatalouden peritty kanta 
on tärkeänä tekijänä otettava huomioon maatalouden kulloistakin 
tilaa ja kehitysmahdollisuuksia arvosteltaessa.

Vuosisatain mullistavia vaikutuksia ei kumminkaan maatalous
kaan ole pystynyt luotaan torjumaan. Suomessa kuten muissakin 
sivistysmaissa on maatalous asteettain kohonnut ja kehittynyt.
(1) Muinaisuuden alkuperäinen maatalous, jota on harjoitettu vain tila
päisesti ja niin sanoaksemme vaistomaisesti, on vähitellen muuttunut
(2) historialliseksi maataloudeksi, joka Suomessa on vallinnut keski
ajan alkupuolelta 19. vuosisadan jälkipuolelle saakka ja joka luon
teeltaan ja koko olemukseltaan on ollut perinnäinen, kunnes (3) vii
meisten vuosikymmenien aikana meidänkin maamme on joutunut 
kokonaan uuteen tieteelliselle pohjalle perustuvaan maataloudelli
seen kehityskauteen.

151*. Alkutila. Suomen aikaisimmat asukkaat näyttävät asuneen 
etupäässä juoksevain vesien varsilla, mistä päättäen kalastus, etupäässä 
jokikalastus., lienee ollut heidän pääelinkeinonsa (kivikausi). Kalas
tuksen rinnalla ahkerasti metsästettiin riistarikkaissa suunnattomissa 
erämaissa. Tällä aikuisella elinkeinoasteella oli väestö hyvin harva
lukuinen ja se kierteli laajoilla heimoalueillaan pieninä ryhminä pai
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kasta paikkaan. Tällaisessa alkutilassa ovat kauimmin pysyneet lappa
laiset, joilla myöskin vanhastaan on ollut karjaa —  poroja. Mutta 
myöskin suomalaiset heimot ovat myöhäisiin historiallisiin aikoihin 
saakka osittain eläneet näihin alkuoloihin verrattavassa tilassa, niin
kuin voi päättää siitä, että hämäläisillä ja karjalaisilla alueilla sekä 
Perä-Pohjolassa keskiajalla ja uuden ajan alkupuolellakin suuri tai 
suurin osa veroja suoritettiin turkiksissa ja kaloissa; siihen aikaan 
sanottiin veronmaksajia »jousiksi» ja verotettuja maita »oravimaiksi».

160. Kaskikausi. Ikimuistoisista ajoista on myöskin kasken
polttoa harjoitettu Suomessa. Sentapainen »polttoviljelys» on maail
man kaikilla pohjoisilla metsäalueilla ollut maanviljelyksen yksin
kertaisin ja alkuperäisin muoto. Tällä tavoin levisivät maahamme ensim
mäiset viljelyskasvit: nauris, ohra ja pellava, joita kaikkia voitiin me
nestyksellä viljellä kaskissa. Sitävastoin ei karjanhoito varsinaisesti 
kuulu vanhimpaan kaskikauteen, vaikka asukkailla kyllä jo silloinkin 
on luultavasti ollut vähemmässä määrässä karjaakin. Kalastusta ja 
metsästystä sen sijaan on tälläkin elinkeinoasteella hartaasti jatkettu.

Kaskikausi on ollut yleinen kehitysaste suomalaisilla heimoilla ja 
se on laajoilla aloilla painanut asutukseen, maatalouteen ja yhteis
kunnallisiin oloihin vielä tänäkin päivänä tunnettavan leiman. Tuotanto 
ja koko yhteiskunnan rakenne ei tällä asteella perustunut maahan 
eikä maanomistukseen, jolla ei ollut mitään arvoa, vaan yksinomaan 
henkilöihin ja heidän työhönsä. Kun ei maata tarvinnut jakaa eikä ti
loista riidellä, säilyi ikivanha perhelaitos, pysyivät monet polvet koossa 
yhtenä hajoamattomana suurperheenä, jossa vallitsi yhteiseen talouteen 
ja sukulaisuuteen perustuva kommunistinen tasa-arvoisuus. Kaski- 
asteen kukoistusaika vastaa varsinaista heimokautta Suomessa. Muis
tona tältä yhteiskunta-asteelta savolaiset vieläkin ottavat sukunimen 
suvustaan, jotavastoin länsisuomalaiset sen ottavat kotipaikastaan. 
Alkuaan oli hämäläisten yhteiskuntajärjestys kaskikauden mukainen, 
mutta kun he jo aikaisin joutuivat edistyneemmän maatalouden vai
kutuspiiriin, jäivät karjalaiset ja etenkin savolaiset kaskikulttuurin 
pääkannattajiksi.

Asutus ei kaskikaudella alkuaan ollut pysyvää, vaan väestö liik
kui ja kierteli lakkaamatta siirtäen asumuksiaankin paikasta paikkaan.
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Vielä v. 1543 kerrotaan Savonlinnan läänistä; ettei siellä »ole mitään 
vakinaisia peltoja kuten Hämeessä tai muualla Suomessa, vaan täytyy 
asukkaiden viljellä maata kaskia kaatamalla, joita he voivat käyttää 
korkeintaan 6 tai 8 vuotta. Sitten täytyy heidän jälleen hankkia itsel
leen toisia peltoja ja viljamaita». Ja Viipurin läänistä lausutaan sa
mana vuonna m. m.: »Saman verokunnan jäsenten (veroveljesten) 
välillä on joskus 5 tai 6 peninkulmaa*), joskus 16 ja 18 peninkulmaa ja 
enemmänkin, niinkuin hyvin voidaan todistaa Jääskestä ja muista 
pitäjistä. Samoin on tapana siinä läänissä, että kun talonpoika on 
asunut yhdessä paikassa 10 tai 20 vuotta, joskus enemmän tai vähem
män, niin irtaantuu hän siitä paikasta ja siirtyy muualle, missä .par
haiten voi toimeentulla, ja panee sen paikan autioksi, missä ennen oli 
ollut ja veroa tehnyt.» Kun edelliset kaski-, kalastus- ja metsästys- 
paikat perhekunnan asuinpaikan lähellä kävivät ahtaiksi, tehtiin us
komattoman pitkiä »eräretkiä» takamaille. Tällä tavoin kaskikauden 
heimot, jotka asuivat järviylängön eteläosissa ja Laatokan seuduilla, jo 
aikaisin vakasivat alueita Pohjanlahden rannoilla ja perukoilla saakka. 
Pysyvämpi väestö kuitenkin vain hitaasti levisi vanhoilta rintamailta 
erämaihin päin. Kaskiviljelyksen luonteen mukaisesti asutus oli haja
naista, ja kukin perhekunta asui omilla mäillään tai rannoillaan. Kim 
väkeä karttui liiaksi, osa perhekuntaa muutti pois yhteisestä pirtistä 
ja perusti uuden perhekunnan. Vähitellen talot tulivat pysyviksi ja 
niiden ympärille syntyi kotipeltoja. Tällaisesta talosta saattoi syntyä 
pieni kylä tai voi jollekin vaaralle muodostua suurempikin, monen 
vieraan perhekunnan asuma kylä. Mutta silloinkin oli kullakin talolla 
perhekuntaisesti oma peltolohkonsa (»lohkojako»),

Samalla tavoin kuin peltomaitten suhde kaskimaihin kuvaa kaski- 
viljelyksen asemaa maanviljelyksessä, samaten saadaan käsitys tämän 
viljelystavan vaikutuksesta metsätalouteen tarkastamalla, kuinka 
suuri osa kasvullisesta metsämaasta (kaski- ja kangasmaitten pinta- 
alain summasta) on kaskimaata. Kuten tähän liitetystä taulukosta 
ilmenee, oli menneen vuosisadan toisella kolmanneksella 35.3 % eli 
kolmas osa Suomen kasvullisista metsämaista ollut mittaustoimi- 
tusten lähivuosina kaskettua. Läänit ryhmittyivät tässä suhteessa

*) Silloinen peninkulma =  1/3 nyk. peninkulmaa.



Kaskimaiden laajuus Suomessa ig . vuosisadan toisella kolmanneksella (tynnyrin
aloin.)

tontti- ja kaskimaita
läänit peltomaita niittym aita kaskimaita %  kasvull.

metsämaista
Uudenmaan ..............  90671 246685 199092 13.3
Turun ......................  195 994 603 773 473 501 15.5
Hämeen ......................  90168 2x5283 1075196 59.9
Viipurin ...... ...............  176345 443768 1896164 52.7
Mikkelin ......................  78299 179307 1191688 61.2
Kuopion ......................  81 239 274 699 2 076134 58.1
Vaasan ......................  100 810 456 675 676 789 19.9
Oulun ..........................  105 058_____ 757 717________676 938____ 15.0

koko maa 918 584 3 177 907 8 265 502 35.3

kahteen ryhmään: runsaasti kaskettuihin, joissa kaskina on ollut yli 
50 % kasvullisesta metsämaasta, kuuluivat Hämeen, Viipurin, Mikke
lin ja Kuopion läänit; vähemmin kaskettuihin taas kuuluivat 
muut läänit. Kaikkein enimmin kaskettuja seutuja olivat eräät osat 
Ruoveden ja Tammelan kihlakuntia Hämeen läänissä, Lemin, Lappeen, 
Joutsenon, Jaakkiman, Parikkalan ja Sortavalan pitäjät Viipurin lää
nissä, Juvan, Ristiinan ja Mikkelin pitäjät Mikkelin läänissä sekä 
Rautalammin, Suonenjoen, Hankasalmen, Kiteen ja Pälkjärven pitä
jät Kuopion läänissä, joissa kaikissa pitäjissä yli 75 % kasvullisista 
metsämaista oli joutunut kaskimaiksi. (Olli Heikinheimon mukaan.)

161. Myöhempi kaskiviljelys. Polttoviljelykseen soveltuivat eri
tyisesti sisä-Suomen laajat metsääkasvavat morenimaat, missä kaskien 
kaataminen oli helpompaa kuin mikään muu viljelystapa. Kaski- 
viljelys on siellä kukoistanut vielä vuosisatoja senkin jälkeen kuin maan
viljelys Suomen rannikkoseuduilla oli kohonnut korkeammalle kannalle. 
Sisämaiden kaskiviljelystavat olivat hyvin monimuotoiset koskematto
maan luonnonmetsään tehdystä yksivuotisesta huuhdasta tai »yli- 
palosta» jatkuvan kaskeamisen kautta muodostuneissa koivikoissa eli 
kaskimetsissä harjoitettuun säännölliseen monivuotiseen kaskivuoro- 
viljelykseen saakka. Sopivain kaskimaitten puutteessa käytettiin 
apuna palavilla hirsillä (»seunoilla», »rahnoilla») viertämistä tai pol
tettiin tuhkaksi risuja ja turpeita, jolla tavoin kaskenpolttoviljelyksen 
rinnalla suonpolttoviljelyskin alkoi kehittyä. Suotuisissa oloissa saat
toi kaskiviljelys olla hyvinkin tuottoisaa. Entisinä aikoina liikeri Suo
men sisämaista melkoisia määriä viljaa myytäväksi muualle, jopa uiko-
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Alueita, joilla 1820-luvulla 10— 100 %  ru- 
kiiosadosta saatiin kaskista.

Alueita, joilla 1820-luvulla 60— 100 %  
kauraa sadosta saatiin kaskista.

Yleisen kaskiviljelyksen'nykyinen raja.

Vähemmin yleisen kaskiviljelyksen nyk 
raja.

Vähemmin yleisen kaskiviljelyksen raja 
kolme neljä vuosikymmentä sitten.

Kaskiviljelys Suomessa.

maita oli 2— 3 kertaa enemmän kuin

maille vietäväksikin. Kun jokien 
ja järvien rannoilta vähällä vai
valla saatiin niittyjä ja van
hoista kaskista heinäviä laitu
mia, tuli myöhempinä aikoina 
karjanhoitokin sisä-Suomessa 
yleisemmäksi, kunnes viljan 
ohella voitakin ruvettiin täältä 
myymään ulkomaille.

Ruotsin vallan loppuaikoina 
ja 19. vuosisadan alkupuolella 
toimitettuihin tilusmittauksiin 
perustuen lasketaan maassamme, 
pohjoisinta Suomea lukuunotta
matta, menneen vuosisadan toi
sella kolmanneksella olleen kaski
maita (kaskiksi parhaillaan tai 
ennen käytettyä alaa) 8 265 502 
tynnyrinalaa* so. yhdeksän ker
taa enemmän kuin peltomaata 
ja puolenkolmatta kertaa enem
män kuin niittymaita. Äärim
mäisinä vastakohtina olivat Kuo
pion lääni, jossa kaskimaita oli 
n. 26 kertaa enemmän kuin pel
toa, ja Turun lääni, jossa kaski- 
peltoa.

162. Kaskiviljelyksen häviö. Taistelu kaskenpolttoa vastaan 
maassamme alkoi jo kauan aikaa sitten ja meidän aikanamme tämä 
viljelystapa on jo siinä määrin supistunut, ettei sitä enään harjoiteta 
mainittavasti muualla kuin Suomen itäisimmillä äärillä. Jo mah
tavuuden aikana ruvettiin metsäin ja maaperän suojelemiseksi eri
näisillä säännöksillä rajoittamaan kaskenpolttoa, ja lainsäädäntöä 
siihen suuntaan on lakkaamatta jatkettu nykyaikaan saakka. Van-

*) Tynnyrinala =  0.494 ha.



Kaskiviljelyksen väheneminen Suomessa vuosijaksona i8yS— 1900 ja tila v. igvo. 
(Olli Heikinheimon mukaan.)

viljan sato kaskista suhteessa koko viljasatoon viljaa kasvavaa 
läänit v . 1878 v. 1891 v . 1900 kaskea v. 1910

%  %  %  ha
Uudenmaan .................  o.26 o.os o.os 35.6
Turun .............................  0.12 0.01 0.00 4.0
Hämeen .........................   0.70 0.23 0.12 187.1
Viipurin .........................  2.83 1.99 1.24 1989.8
Mikkelin ......................  12.38 10 .3 3  5.99 2 684.6
Kuopion ............................................ 1 3 . 8 O  9.64 5.66 2 3 4 0 . 6

Vaasan ..................................  0 .74 0 .47 0 .19  326.7
Oulun .............................  0.01 0.11 0.00 0.0

koko maa 3.02 2.36 1.28 7 568.3

hemmassa kaskilainsäädännössä kiellettiin kaskeaminen yhteismailla 
muuhun tarkoitukseen kuin »maan ja laitumen parantamiseksi», koe
tettiin supistaa kaskenpoltto viljelysmaaksi raivattaviin aloihin, kiel
lettiin »seunain» käyttö, vaadittiin kasken kaatamiseen viranomaisten 
tarkastus ja lupa. Vn 1886 metsälaki vihdoin kielsi kaiken kaski- 
viljelyksen »vuorisella sekä kovin kiviperäisellä tahi koluisella maalla, 
kuin myöskin semmoisella hietakankaalla, joka kasvaa mäntymetsää 
tai kanervaa». Kaskimetsäin uusi kaskeaminen oli sallittu lehtipuu- 
voittoisessa metsässä vähintään 30 ja havupuuvoittoisella maalla vasta 
40 vuoden kuluttua. Useamman kuin kahden viljasadon ottaminen 
samasta kaskesta kiellettiin. 1860-luvulla ryhdyttiin jo keinotekoisiin 
metsänuudistuksiin kruununmaille luvattomasti raivatuilla kaskimailla.

Tällaiset toimenpiteet eivät kumminkaan paljoa auttaneet, niin- 
kauankuin kaskiviljelys oli sisämaan väestön tärkein elinkeino ja tällä 
väestöllä oli vanhoja oikeuksia ja lupakirjoja kaskenpolton harjoitta
miseen, mielipiteet kaskenpolton hyödyllisyydestä tai vahingollisuu- 
pesta olivat perin ristiriitaiset ja itse lainsäädäntö oli horjuva ja epä
johdonmukainen. Vasta peltoviljelyksen yleisempi leviäminen ja met
sän arvon kasvaminen ovat asteittain rajoittaneet ja lopuksi melkein 
kokonaan hävittäneet kaskenpolton. Menneen vuosisadan kuluessa 
kaskenpoltto lakkasi kokonaan läntisemmässä Suomessa ja Pohjan
maalla. Vaasan lääniin kuuluvassa osassa Hämettä sekä Savossa ja 
Karjalassa on kaskenpolttoa viime aikoihin saakka käytetty, vaikka 
mainittavammassa määrässä ainoastaan Mikkelin, Viipurin ja Kuo 
pion läänien itäosassa.



i 8 6

163. K yläkausi. Kaskenviljelyksen valta-alueena olivat mui
noin sisä-Suomen morenimaat. Lounais-Suomen rannikkojen savi
koilla tapaamme toisenlaisen vanhan maatalousjärjestelmän, kylä- 
yhdyskunnan eli kyläviljelyksen. Tämän järjestelmän tunnuksina oli
vat tiheäänrakennetut kylät, jotka yhteisesti viljelivät kylävainioitansa. 
Sellaisella kyläkunnalla oli yhteinen metsä, karja kulki yhdessä lai
tumella ja yhteisillä kalavesillä käytiin yhteisesti vetämässä nuottaa. 
Kun kyläjärjestelmän vanhoja pesäpaikkoja maassamme olivat lou
naiset seudut ja se täällä yleensä oli samanlainen kuin Skandinavian 
maissa, on se todennäköisesti levinnyt maahamme ruotsalaisten 
kautta.

Tarkemmin ei tunneta, millä tavoin kyläkuntain ensimmäiset 
pellot tulivat raivatuiksi, mutta tulos joka tapauksessa oli, että pellot 
jo varhain olivat jaetut kylän yksityisten talojen omiksi siten, että kul
lakin talolla oli kylävainion kussakin kappaleessa oma, verolukuansa 
vastaava sarkansa (»sarkajako»). Sarkajako edellytti myöskin yhteistä 
viljelysjärjestystä. Viljelyslohkojen täytyi tietysti yhdenaikaisesti 
olla kasvussa ja yhdenaikaisesti kesantona, kyntöjen, heinänteon ja 
leikkuun täytyi tapahtua samanaikaisesti jne. (»vainiopakko»). Kylä- 
viljelykseen kuului myöskin säännöllinen karjanhoito, joka oli välttä
mätön jo tarpeellisen lannan saamiseksi pelloille. Jo varhaisena keski
aikana oli karjanpito juurtunut rannikkoseutuihin, jotka maksoivat 
tärkeimmät vanhat veronsa voissa. Kun peltoja käytettiin viljan- 
kasvatukseen ja yhteiset niityt kävivät riittämättömiksi, täytyi 
yksityisten talojen vallata ja raivata itsellensä yksityisiä niittyjä 
läheltä ja kaukaa. Vielä nytkin on hajanaisten, usein peninkulmani 
päässä olevain pikkuniittyjen omistaminen luonteenomaista Suomen 
maanomistukselle.

Suomen vanhempi peltoviljelys kohdistui melkein yksinomaisesti 
leipäviljan tuotantoon kotimaan tarvetta varten. Vanhempina aikoina, 
kun maassamme ei ollut mitään sanottavaa teollisuutta, kun maakun
tain välinen liikenne oli perin hankala ja ulkomainen kauppa potki 
ahtaissa kapaloissa, täytyi maamme talouselämän pakosta pysyä 
luontoistaloudellisella kannalla ja kansamme itse kasvattaa leipä
viljansa. Tätä historiallista omavaraistaloutta lujitti maassamme 
jo keskiajalta saakka hallitseva talonpoikainen pikku viljelys. Itämerellä
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jo varhain kehittynyt viljakauppa synnytti jonkinverran viljanvientiä 
Etelä-Suomesta, mutta ei tietenkään voinut muuttaa maatalouden 
juurtunutta luonnetta.

164. Sarkajako. Maanomistus kyläkauden kylissä oli kehittynyt 
omituiseen tapaan. Kullakin omistajalla katsottiin olevan määrätty 
osuus kyläkokonaisuudesta, mutta kun kylällä oli parempia ja huonom
pia, lähellä ja etäämmällä olevia viljelyskappaleita eikä erilaisia maita 
osattu arvonsa mukaan »jyvittää», piti kullakin viljelijällä olla osaa 
jokaisessa sellaisessa kappaleessa. Yksityisen talon pellot joutuivat 
siten hajalleen lukuisiksi kappaleiksi. Missä kylämaat olivat kivikkoiset 
ja ahtaat (kuten Ahvenanmaan ja Uudenkaupungin rapakivialueilla), 
olivat yksityistenkin kappaleet enemmän sai vähemmän säännöttömät 
ja vain kylvömäärällä mitattavat. Mutta useimmilla lounaisen Suo
men seuduilla (Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Satakunnassa ja 
Hämeessä) tuli jako jo keskiajalla toimitetuksi sillä tavoin, että kul
lakin talolla oli kussakin kylävainion kappaleessa omat nauhamaiset 
sarkansa, jotka olivat leveämmät tai kapeammat sen mukaan kuinka 
suuri osuus talolla kylän maihin oli. Tällaista jakoa nimitettiin »sarka- 
jaoksi». Koska sen tuli olla säännöllinen, niin että kylän itäisimmän 
talon sarkain piti olla kussakin sarkaryhmässä itäisimpinä, kutsut
tiin sitä myös »aurinko»- eli »ilmansuuntajaoksi»; alkuperänsä mukai
sesti se täällä oli tunnettu myös »ruotsalaisen jaon» nimellä. Sarka- 
jakoa kehitti erittäinkin verotus, sillä oli tärkeää, että verot olivat 
suhteelliset kunkin veronmaksajan viljelyksen suuruuteen. Ns. »tan- 
goituksella» voitiin jako kylässä toimittaa erittäin käytännöllisesti 
ja  tarkasti. Milloin kyläkunta yhdessä raivasi itselleen jonkun uuden 
pelto- tai niittylohon, pantiin sekin sarkajakoon; mutta ulkopellot, 
joita yksityiset raivasivat itselleen, ja niityt, joita yksityiset vapaasti 
raivasivat itselleen alkuperäisen sarkajaon jälkeen, jäivät sarkajaon 
ulkopuolelle.

165. Vanhat viljelysjärjestelmät. Vanhemmat viljelystavat tar
koittivat yksinomaan viljankasvatusta. (1) Varhaisin pellonviljelys- 
tapa lienee Suomessa kuten monessa muussakin maassa ollut sellainen, 
että peltoon kylvettiin vuosi vuodelta viljaa —  useimmin kaiketi
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yhtä ainoaa lajia (ohraa) — , kunnes maa oli kokonaan laihtunut, 
jolloin se maa hyljättiin ja uusi maa raivattiin viljelykselle. Siten 
vainioala laajeni, mutta ainoastaan pieni osa siitä oli viljelyk 
sessä, suurin osa sitävastoin sai olla käyttämättä. Lannoituksen tul
tua käytäntöön viljeltyä alaa arvatenkin laajennettiin ja ennen viljel
tyjä aloja ruvettiin uudelleen kylvämään. (2) Sarkajaon vallitessa, 
joka lienee kehittynyt edellisestä viljelystavasta ja rukiin viljelyksen 
leviämisestä, peltomaa tuli käytetyksi jo paljoa taloudellisemmir. 
Kylän vainio jaettiin pysyviin viljelyslohkoihin, jotka kukin säännöl
lisesti kasvoivat viljaa ja lepäsivät määrävuotensa. Koko lounaisessa 
Suomessa, Hämeessä ja Pohjanmaan sisäseuduissa oli keskiajalta 
alkaen aina meidän aikoihimme saakka vallalla ns. »kaksijakoviljelys», 
so. joka vuosi oli toinen puoli kylän (ja samalla yksityisten) pelloista 
viljankasvussa ja toinen puoli kesantona. Laajoilla aloilla lounaista 
Suomea oli myöhemmin käytännössä sellainen muunnos tätä tapaa, 
että perunaa, hernettä, pellavaa ym. viljeltiin kesantopuolella, johon 
niiden tilalle seuraavana vuonna kylvettiin ohraa, muun kesannon 
joutuessa rukiille. (3) Suomenlahden rannikoilla, Kaakkois- ja Itä- 
Suomessa —  yleensä karjalais-savolaisilla alueilla —  sekä Pohjan
maan rannikoilla tuli myöhemmin käytäntöön »kolmijakoviljelys», jossa 
vuorotellen yksi osa kylän vainiota kasvoi syysviljaa (ruista), toinen 
osa kevätviljaa ja kolmas osa oli kesantona. —  Pohjoisemmilla seu
duilla, kuten vieläkin Kajaanin tienoilla, jaettiin vainio neljään kappa
leeseen, niin että kun sellainen osa oli lannoitettu, siihen kylvettiin 
ohraa, minkä jälkeen se valmistettiin rukiille ja sitten taas jätettiin 
kesannoksi. Muitakin viljelystapoja käytettiin.

166. Kyläyhtelsyyden seurauksia. Kyläviljelyksellä oli aikoi
naan kieltämättä suuria etuja. Se takasi toimeentulon samalla lailla 
kaikille kyläläisille, ehkäisi köyhälistön kasvamista, antoi pysyväi- 
syyttä koko taloudelliselle elämälle. Maa sai vakavan, vain hitaasti 
muuttuvan arvon ja maanomistus perintöoikeuksineen tuli ikäänkuin 
koko yhteiskunnan kulmakiveksi. Kyläyhteisyyden siveellinen vai
kutus ei ollut vähäisempi. Koko kylä-elämä perustui yhteisiin har
rastuksiin ja yhteiseen edesvastuuseen. Väestö kiintyi kotikyliinsä, 
ja väen lisääntyessä mieluummin jaettiin taloja yhä pienempiin osiin



kuin savolaiseen tapaan lähdettiin asukkaaksi kylmään korpeen. Val
tio sälytti verot ja velvollisuudet kyläin kannettavaksi ja kun val
tio oli riippuva näistä veroista, tuli kylä myöskin koko valtioraken- 
nuksen perusteeksi.

Mutta toiselta puolen ilmeni aikain kuluessa kyläjärjestelmään 
hyvin suuria epäkohtiakin. Vainiopakko esti ajattelemastakaan mi
tään parannuksia kerran juurtuneisiin viljelystapoihin. Koko jär
jestelmä ikäänkuin kivettyi. Karjan suhdeluku viljeltyyn maahan 
pysyi melkeinpä ikuisesti samana. Talonpoika noudatti sukupolvesta 
sukupolveen samoja esi-isäin tapoja ja merkkipäiviä. Aikain kuluessa 
tilat jakojen kautta kovin pienentyivät ja heikontuivat. Pellot 
olivat yleensä pilan pienet, leveät raja- ja polkupyörtänöt supistivat 
niitä vieläkin pienemmiksi, ojitusta ei tunnettu, lannoitus oli puut
teellinen. Niityt menettivät kasvuvoimansa, karja huononi, maat 
laihtuivat. Verot yksin kasvoivat, talonpojan päätehtävänä näytti- 
kin olevan vain elää ja raataa veron kokoonsaamiseksi valtiolle.

Kyläjärjestelmä vallitsi maassamme vuosisatoja, suurimman osan 
Ruotsin aikaa. Sen viljelystavat levisivät koko maahan, sellaisillekin 
seuduille, missä omistustavat ja maanjako olivat toiset. Läntisem- 
mässäkään Suomessa ei kyläjärjestelmä kuitenkaan kokonaan syr
jäyttänyt kaskenpolttoa ja kalastusta, jotka pysyivät suosittuina 
sivuelinkeinoina kaikkialla, missä niiden harjoittamiseen oli tilaisuutta. 
Kuudennen- ja seitsemännentoista vuosisadan valtiolliset ja yh
teiskunnalliset virtaukset vaikuttivat jonkin verran kyläjärjestel- 
määnkin. Verotuksen vuoksi hallitus koetti levittää uutisasutusta; 
samalla koetettiin maatiloja pitää verokykyisinä estämällä liiallisia 
tilain jakamisia, vaikeuttamalla yksityistä maanvuokrausta ja pa
kottamalla tilattomia kansanluokkia tilallisten työhön. Kim erioikeu- 
tettuja aatelisia suurtiloja alkoi yhä enemmän muodostua ja yli
mystö 1600-luvulla, käyttäen hyväkseen valtion pulaa ja talonpoikain 
köyhyyttä, rupesi anastamaan haltuunsa suuria osia maatamme ja 
polkemaan talonpoikia melkeimpä maaorjan tilaan, pani kuningas 
Kaarle XI toimeen »suuren peruutuksen», jonka kautta Suomen talon
pojat pelastuivat virolaisten heimolaistensa kohtalosta.

Kyläkauden muistot näkyvät vielä tänäkin päivänä kyläin ja 
vainioitten muodoissa sekä lukuisissa yhteisomistuksen jätteissä (yh



teisissä tiluskappaleissa, kalavesissä, teissä j. n. e.). Kolmijakovil- 
jelys on vielä tänäkin päivänä maassamme sangen yleinen.

167. Suuret maatalousuudistukset. Sarkajaon vallitessa, kul
kuneuvojen ja kauppakeinojen puutteellisuuden sekä maanviljelyk
sen omain työkalujen ja viljelystapain vaillinaisuuden vuoksi pysyi 
maatalous alhaisella luonnontaloudellisella kannalla; talonpojan täy
tyi omasta taloudestaan hankkia suurin osa ravinto- ja vaatetustar- 
peitaan ja suurilla uhrauksilla ja vaivalla vedättää kaukaisesta kau
pungista välttämättömiä teollisuus- ja kauppatavaroita (rautaa, suo
laa y. m.). Vasta 1700-luvun puolivälistä lähtien nämä olot rupesivat 
muuttumaan. Länsi-Europassa kasvaneen viljankysynnän ja lisään
tyneen kotimaisen viljanmenekin vuoksi viljanhinnat alkoivat kohota. 
Tätä etua käyttivät hyväkseen korkeammat luokat, jotka nyt innolla 
alkoivat harrastaa maataloutta. Virkamiehet, papit ja upseerit 
panivat kartanoissaan ja puustelleissaan toimeen kaikenlaisia paran
nuksia. Hollannin ja Englannin maataloudelliset edistykset vaikuttivat 
tänne saakka. Uusia tärkeitä rehu- ja juurikasveja (apiloita, peru
noita) ruvettiin vähitellen viljelemään, karjankasvatuksen paranta
mista harrastettiin, parempia työaseita (auroja, viskuukoneita ym.) 
hankittiin. Uusi valtiollinen vapaus (»vapauden aika») ja leviävä 
sivistys teki kotimaan maataloudesta yleisen »isänmaallisen» kysy
myksen. Turun yliopistossa harrastettiin innokkaasti kaikkia maa- 
talousopin haaroja. Näihin aikoihin siellä opettivat etevät maatalous- 
tieteilijät Pietari Kalm (1716— 1779) ja Pietari Adrian Gadd (1727—  
1797). Suomen talousseura perustettiin 1797 ja Ilmajoen maamies
seura 1803. Valtio rupesi kiinnittämään huomiota maanviljelyksen 
taloudellisiinkin oloihin. Maanteitä rakennettiin, kauppapaikkoja 
perustettiin sisämaahan (Tampere, Kuopio), viljakauppa vapautettiin 
entisistä kahleista, järvenlaskuja ja koskenperkauksia aljettiin (vrt. 
ss. 67— 68).

Suurin merkitys kuitenkin oli tähän aikaan alkuunpan- 
nuilla maanomistusta, viljelystapaa, asutusta ja maanvuokrausta 
koskevilla uudistuksilla. (1) Vuosisadan puolivälissä perustettiin maa
hamme varsinainen jakolaitos (maanmittauslaitos) ja sen yhteydessä 
aljettiin isojako, jonka tarkoituksena- oli selvittää epäselvät kylärajat,
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poistaa sarkajaon haitat yhdistämällä kuhunkin taloon kuuluvat pelto-, 
tilkut ja muut tilukset muutamiksi suuremmiksi kappaleiksi sekä jakaa 
yhteiset metsät ja takamaat määrätyille omistajille. Isonjaon suurin 
merkitys on siinä, että se on toimeenpannut maan yksityisomistuksen 
ja luonut pohjan yksityisviljelykselle: siitä alkaa maassamme varsi-, 
naisesti suljettujen tilain aikakausi, taloaikakausi. (2) Metsät ja taka
maat, jotka eivät tulleet kylärajain sisään, joutuivat liikamaina kruunun 
haltuun,' joka alkoi järjestelmällisesti levittää niihin uutisasutusta. Aika 
jaksona 1750 —  1808 lasketaan sillä tavoin 6 200 kruunun uutistilaa 
syntyneen liikamaille. (3) Vielä enemmän edistivät uutisasutusta kylä-, 
mailla tapahtuneet talonhalkomiset, jotka tulivat luvalliseksi v. 1747 
ja joita valtion taholta kaikin puolin edistettiin. Tehtyjen laskujen 
mukaan syntyi aikajaksona 1750 — 1805 yksistään tällä keinoin 21 000. 
uutta taloa. Tästäkin syystä voidaan puheenaolevaa aikakautta kat
soa erityiseksi talokaudeksi. Suomen talollisten luku, joka v. 1749, 
oli ollut noin 31 000, kasvoi näiden ja niitä jatkavain uudistusten kautta 
niin, että se v. 1865 teki 74 000, Viipurin lääniä lukuunottamatta. 
(4) Mutta myöskin maanvuokrausta edistettiin suurella uudistuskau- 
della mitä tehokkaimmin. Torppain luku, joka v. 1749 teki noin 3 000, 
kohosi v. 1805 j°  25 394:ään ja v. 1865 jo yli 60 ooo:n. Uutisasutusta 
harjoitettiin parhaastaan maan pohjoisimmissa osissa, tilainhalko- 
mista Pohjanmaalla ja torpparilaitos levisi enin maan lounaisosissa, 
etenkin suurempain maanviljelysten yhteydessä. (5) Mainittava on 
lopuksi talonpoikain v. 1789 saavuttama erioikeus lunastaa kruu-, 
nuntiloja perinnöksi.

Kaikki nämä suuret uudistukset siirsivät Suomen maatalouden 
uudelle pohjalle ja avasivat maataloudessakin tietä vapaalle kilpai-, 
lulle, joskin maanviljelystavat ja yleiset taloudelliset ehdot suurim-, 
maksi osaksi pysyivätkin entisinä.

168. Isojako ja jakolaitos. Viljelystavat ja koko maanviljelyk-, 
sen menestys riippuvat suureksi osaksi siitä, miten viljeltävät tilukset 
ovat sijoitetut ja järjestetyt, so. jakolaitoksesta. »Isojako» oli etu
päässä maanomistuksen järjestelmä, joka enemmänkin rakensi vil
jelystavoille uusia perusteita kuin vaikutti itse näihin tapoihin. Ensim-, 
mäinen isojakoasetus annettiin Ruotsissa v. 1749̂  Suomassa 1762.
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(J. Harvion mukaan.)

Aikaisempain maakunnallisten jakoasetusten perusteella julaistiin v. 1775 
täydellinen jakoasetus koko Suomea (paitsi Ahvenanmaata) varten. 
Sen mukaan oli talon tilukset yhdistettävä suurempiin kappaleisiin, 
joita sai olla enintään 4 kappaletta pelto-, 4 niitty- ja 2 metsämaassa. 
Kappaleita tuli kuitenkin olemaan usein paljon enemmän, koska maata 
osattiin vain vaillinaisesti arvioida (jyvittää), kaikille tahdottiin 
antaa tasapuolisesti sekä paremman että huonomman maan kappa
leita ja jakoja toimitettiin eri aikoina. Perustava jakoasetus 
(maanmittausohjesääntö) julaistiin v. 1848. Se määräsi tarkemman 
jyvityksen ja rajoitti saman talon tiluskappaleiden luvun kuudeksi. 
Mutta jaot eivät senkään jälkeen tulleet aina parhaita, koska talon 
pojat olivat haluttomia siirtymään vanhoilta asuinpaikoiltaan jär
vien ja maanteitten varsilta sivupuoleen; usein ovat tilukset tulleet 
kapeiksi, kilometrien pituisiksi liuskoiksi, jotka talonhalkomisten
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kautta joskus ovat vielä kavenneet vain muutaman kymmenenkin 
metrin levyisiksi kaistaleiksi. Isojako on jo suoritettu koko Suomessa 
paitsi muutamissa Oulun ja Viipurin läänin seuduissa. Laajoilla aloilla 
on jo pantu toimeen jaonuudistuksia (isonjaon järjestelyitä), jotka 
ovat viljelystä hyödyttäneet enemmän kuin itse isojako; suurem
mista sellaisista järjestelyistä mainittakoon Laihian ja Kälviän koko 
kuntia käsittävät järjestelyt. Uuden v. 1916 annetun jakoasetuksen 
mukaan on jokaisen tilan tilaosuus pantava yhteen ainoaan lohkoon, 
milloin se on mahdollista, tai ainakin niin harvalukuisiin lohkoihin 
kuin tilusten tarkoituksenmukainen viljeleminen ja käyttäminen 
vaativat sekä asema ja laatu sallivat; lohkoja voi lohkokunnan 
ulkopuolella olevia tiluksia, pieniä saaria yms. lukuunottamatta olla 
enintään 6 (muutamissa pohjoisimman Suomen seuduissa 8). Jyvi
tys merkitään nykyään raha-arvona ha:ia kohden.

Maanmittausten toimittamista varten Suomessa perustettiin tänne 
jo v. 1747 erityinen virasto, jonka tilalle 1812 tuli päämaanmittaus- 
konttori (vsta 1848 maanmittauksen ylihallitus). Maanmittausriitoja 
on jo isonjaon ajoista saakka ratkaistu erityisissä maanjako-oikeuk
sissa. Niitä on nykyään kaikissa hovioikeuskaupungeissa.

169. Vanhan maatalouden huippukausi. 1800-luvun alkupuo
lella tapahtui Länsi- ja Keski-Europan maataloudessa suuria edis
tyksiä. Luonnontieteistä sai maatalous tieteellisen pohjan (Justus 
Liebig 1803— 1873); uusia nerokkaita maanviljelvskoneita keksittiin; 
»järkiperäinen» maanviljelys »vuoroviljelyksineen» alkoi. Maatalou
dellinen tuotto nousi tavattomasti samalla kuin viljan ja maatilain hin
nat nousivat. Tuotteiden hinnan nousu oli seurauksena osittain yhä 
kasvaneesta elintarpeitten kysynnästä, osittain maatalouden tuotanto
kustannusten kasvamisesta, mikä taas johtui huonompain maitten 
viljelykseen ottamisesta ja kalliitten välineitten (koneitten ja voi
makkaan lannoituksen) käyttämisestä lisätyn tuoton aikaansaami
seksi. Vanhat viljelykset ja maat, joissa kalliita tuotantokustannuksia 
ei tarvittu, nousivat arvossa ja siten nostivat maatilain hintoja. Myös
kin parantuneet kulkuneuvot tulivat maataloudelle hyödyksi ja määrä
sivät sen kehityssuuntia. Vuosisadan puolivälissä oli siten maatalous

Suomen talousmaantieto —  13
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noussut Länsi- ja Keski-Europan sekä Skandinaviankin maissa suureen 
kukoistukseen.

Suomessakin oli vuosisadan alkupuolisko nousevan maatalouden 
aika. Suurten maatalousuudistusten vaikutukset tulivat nyt tuntu
viksi. Tuotanto nousi suuresti, maalaistavarat ja maatilat olivat hy
vässä hinnassa, vaikka tuotantokustannusten nousemista täälläkin lak
kaamatta valitettiin. Viljelysten laajenemiseen tarjosivat suot hy
vää tilaisuutta, ja yllykettä maataloudellisille edistyksille antoi ulko
maan esimerkki ja alkava maataloudellinen opetus (Mustialan maan- 
viljelysopisto 1836). Suurempani maatilain omistajat kokosivat nyt 
pääomia, joita käytettiin ensimmäisten höyrylaivayhtiöiden ja yksi- 
tyispankkien perustamiseen ja muihin uusiin elinkeinoyrityksiin. 
Johtavat maanviljelijät (»agrarit») johtivat myöskin valtion ja yhteis
kunnan kehitystä.

Mutta tällä valoisalla kuvalla oli myöskin varjonsa. Usein sat
tuvat katovuodet ja alituinen katovuoden uhka tekivät maatalouden 
epävarmaksi ja saattoivat hinnat lakkaamatta vaihtelemaan. Suomen 
viljantuotanto oli aivan suojaton Venäjän viljantuotantoa vastaan, jonka 
apua hätäaikoina kyllä tarvittiin, mutta joka parempina aikoina ja 
kulkuneuvojen edistyessä haittasi kotimaisen maanviljelyksen kan- 
nattavaisuutta. Pahempi oli, etteivät itse maanviljelystavat edisty
neet uusia oloja vastaavassa määrässä. Talonpoika oli joutunut uusien 
olojen alaiseksi kykenemättä niitä hyväkseen käyttämään. Hän vil
jeli peltoansa esi-isäin tapaan ja kasvatti yksinomaan viljaa, etupäässä 
ruista. Hänen toimeentulonsa riippui kokonaan viljansadosta; ylen 
hyvä vuosi polki viljanhintoja ja huono vuosi toi nälkää ja puutetta 
hänelle ja koko kansalle. Vielä arveluttavammat olivat yhteiskun 
nalliset epäkohdat, jotka olivat syntyneet maatalousuudistuksiin liit
tyvästä liikakansoituksesta, tilattoman ja irtolaisväen suunnatto
masta kasvamisesta, ja paljastivat täällä »köyhälistön» kysymyksen 
kaikessa laajuudessaan. Muitten elinkeinojen kehittymättömyyden 
vuoksi oli koko tuo suuri väestö nyt joutunut epävarman maanvil
jelyksen varaan.

Nälkävuosina 1866— 1868 tuli romahdus. Yhdellä iskulla selveni, 
ettei silloinen maanviljelys voinut turvata maamme suuresti kasvanutta 
väestöä. Vanhan maatalouden huippukaudesta tuli sen loppukausi.



170. Maatalouden teollistuminen. Aikakausi äskenmuiniluista 
nälkävuosista maailmansotaan muodostaa Suomen maataloudessa uu- 
donluoiitoisen tärkeän kehityskauden, jolle on ominaista koko maa
talouden teollistuminen. Suunnanmuutokseen vaikuttivat monet muut
kin syyt kuin katovuodet, jotka pääasiallisesti sitä vain jouduttivat,
(i) Seitsen- ja kahdeksankymmenluvuilla rupesi Amerikan suunnat
tomilta uutismailta saapumaan Europpaan viljavirta, joka halvem- 
nmudellaan polki entiset viljanhinnat ja aiheutti pitkäaikaisen maa- 
»alouspulan kaikkialla lilasi- ja Pohjois-Europassa. Ainoastaan 
suurilla ponnistuksilla on vanha Europpa voinut kestää nuoren siir
tomaansa maataloudellista ylivaltaa. Tanskan valistuneet maanvil
jelijät osasivat hyvällä menestyksellä asettua uusiin oloihin päättä
västi luopuen viljan viljelystä ja ryhtyen tehdasmaisesti harjoitet
tuun, maailmankauppaan nojautuvaan vointuotantoon. Myös Ruot
sissa ja Suomessa poteva maanviljelys etsi ja löysi osittaista paran
nusta karjanhoidosta ja meijeritaloudesta, jotka 1880-luvulta läh
tien yhä enemmän astuivat pohjoismaisen maatalouden etupäähän. 
Joskin Suomi joutui ulkomaan viljan markkinapaikaksi, niin maam
me puolestaan alkoi harjoittaa maataloudellista vientiä (voinvientiä), 
joka vähitellen sai varsin suuren merkityksen maamme koko taloudel
lisessa elämässä.

(2) Erityisen merkityksen maataloudessakin sai vuosisadan vii
meisellä neljänneksellä äkkiä vilkastunut metsäliike. Se on viime 
vuosikymmeninä ollut Suomen maanviljelijäin ja koko kansantalou
temme, vaikkei aina maanviljelyksen, paras taloudellinen tuki. Metsä- 
rikkaissa seuduissa nykyisin pääasiallisesti metsät määräävät maa 
tilaili arvon ja monella seudulla on paljas metsämaan omistaminen 
tullut tuottoisammaksi elinkeinoksi kuin maanviljelys.

(3) 'Suuresti on maatalouteemme viime aikoina vaikuttanut myös
kin kaupunkien ja teollisuuden kukoistus. Kaupungit ja tehdaspai- 
kat ovat vetämällä kansaa puoleensa harventaneet maaseutujen taa
jaa tilatonta väestöä, jolla tuskin olisi ollut toimeentulomahdollisuuk
sia kotipaikoillaan, samalla kuin ne ovat avanneet suurempaa menek
kiä maalaistuotteille. Suurin osa Suomen väestöstä vieläkin harjoit
taa maanviljelystä, mutta täydellisesti maatalous tuskin enään elät
tää puoltakaan väki Imuista, ja tämä lukumäärä yhä vähenee.



(4) Kentiosi suurimman muutoksen maataloudellisissa oloissa 
on kuitenkin aikaansaanut teollisen talousmuodon ja hengen lopul
linen tunkeutuminen maatalouteen. Talonpoikainenkin maatalous 
Suomessa nyt viimeinkin siirtyi vanhalta perinnäiseltä kannaltaan 
uudenaikaiselle tieteelliselle pohjalle. Samalla alkoi teollisuuden ja kau
pan kehittämä raha- ja luottotalous levitä inaataloudelliseenkin elä
mään. Se vapautti maatalouden luonnontaloudellisesta pakkotilasta 
ja muutti senkin vapaaksi, keinottelevaksi elinkeinoksi muitten vapait
ten elinkeinojen joukossa.

Varsinainen maanviljelyskin on näissä uusissa oloissaan tullut 
yhä monipuolisemmaksi. Järki- ja voimaperäinen (intensivinen) vuo- 
roviljelys, joka miespolvi sitten oli harvinaisuus suurimmassa osassa 
maatamme, on nyt vallitseva viljelysmuoto suurimmassa osassa Suo
mea. Oikeittani vasta 1860- ja 1870-lukujen jälkeen on, aikaisempia 
yrityksiä lukuunottamatta, maataloudellinen hallinto ja opetus ja 
maataloudellisten seurain toiminta täällä alkanut. Vasta vuosisadan 
aivan viimeisinä vuosina on täällä herännyt maataloudellinen osuus
toiminta, joka kaikkialla on havaittu niin erinomaiseksi maatalouden 
kohottajaksi.

171. Uudemmanaikaisissa viljelystavoissa otettiin koko pelto
ala viljelykseen, mikä oli mahdollista paremman lannoituksen ja muun 
pellonhoidon sekä entistä sopivamman kasvijärjestelyn kautta, jossa 
viljan sekä rehu- ja juurikasvien kasvatus tarkoituksenmukaisesti 
vaihtelee. Jos tämä kierto on järjestetty siten, että osa vainiota on 
vuotuisen kasvivaihtelun alaisena ja osa kylvetään pitemmäksi ajaksi 
heinälle, nimitetään sitä »koppeliviljelykseksi» (koppeli =  eristetty 
vainioala); jos taas kasvi järjestys koko vainioalalla määrätyllä tavalla 
vuotuisesti vaihtelee, on se säännöllistä »vuoroviljelystä».

Apilanviljelys, joka on tärkeänä osana uudemmissa viljelysta
voissa, alkoi maahamme levitä menneen vuosisadan alussa. Yksityi
sistä maatalousmiehistä, jotka vuosisadan keskimmäisinä kymmeninä 
työskentelivät uusien viljelystapain levittämiseksi, mainittakoon K. J 
Forsberg ja A. Manninen. Talonpoikaistilain pelloilla ei viljan-heinän- 
viljelys kumminkaan saanut mainittavaa jalansijaa ennenkuin kuusi
kymmenluvun nälkävuosien jälkeen, karjanhoidon päästessä arvoon,
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luonnonniittyjen tuoton vähennyttyä ja viljanhintain laskettua olot 
vaativat rehuntuotannon siirtämistä pelloille. Vanhain viljelystapain 
sijalle on siten vähitellen tullut koppeliviljelys useampivuotisine nur
milleen, vähäksi osaksi myös vuoroviljelys. »Määrättyä kasvijär- 
jestystä ei ole kuitenkaan hetikään aina sovitettu, vaan viljelystapa 
on sangen usein säännötön. Onpa vielä vanhaa viljanviljelvsjärjes- 
telmääkin monissa paikoin seurattu, tavallisesti kuitenkin vain van
himmilla rintapelloilla. Yleisenä suuntana viljelystavan muutok
sessa on ollut kesantoalan ja syysviljan viljelyslaajuuden supista
minen sekä heinän, vihantarehun sekä juurikasvien viljelyksen laajen
taminen. Kesantoala, joka aikaisemmin teki 30— 50%  koko pelto
alasta, on supistettu 10— 15 prosenttiin, joskus alle siitäkin. Heinän 
kasvussa on tavallisesti noin puoli peltoalasta, loppu sitten etupäässä 
vilja- ja juurikasveilla, joiden viimemainittujen viljelyslaajuus on 
vielä yleensä vähäinen.» (J. E. Sunila.)

Vanhat tavat, varsinkin kaksijakoisviljelys, ovat viime vuo 
kymmeninä olleet jatkuvassa taantumis-, uudet tavat sitävastoin 
nopeassa edisfymistilassa.

172. Nykyaika. Maailmansota on tuonut mukanaan ja jättänyt 
jälkeensä koko Europan yli ulettuvan, ennenkuulumattoman elintar- 
vepulan, jonka aiheuttamista kärsimyksistä meidänkin maamme 
on saanut runsaan osansa. Huolettomuus, millä useimmat sivistys
kansat ja teollisuusmaat olivat ennen sotaa elintarpeitten hankinnassa 
heittäytyneet merentakaisten leipämaitten ja maailmankaupan varaan, 
on niille tuottanut niin katkeria pettymyksiä, että ne varmaan varovat 
toistamiseen joutumasta samaan onnettomuuteen. Omintakeinen, 
kotimainen elintarpeitten tuotanto ja maatalous on kaikissa maissa 
saanut merkityksen, jota niillä ei ole ollut sitten fysiokratian loisto- 
aikain. Kansat, jotka jo näyttivät ikipäiviksi jättäneen »maanvil- 
jelysasteen» selkänsä taakse, ovat yleisellä kansallisella innostuksella 
kääntyneet takaisin esi-isien elinkeinoon, rientäneet uudelleen nosta
maan sitä kunniaan ja arvoon. Maailmassa on alkamassa nusi maa
taloudellinen aikakausi uudella ohjelmalla ja uusilla pyrkimyksillä.

Sodan aikana on kansain elintavoissa tapahtunut suuriakin muu
toksia. Kasvisaineet ovat kansanravitsemisessa saaneet suuremman
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merkityksen kuin niillä oli ennen sotaa ja monta arvokasta elintarve- 
lähdettä on löydetty sieltä, missä niitä ei oltu aavistettu olevankaan. 
Maatalousteknikassa on tapahtunut mullistavia muutoksia ja maa
taloustuotteiden kauppatiet ovat kääntyneet urille, joilta ne eivät 
enään aivan entiselleen palaa. Kaikki nämäkin muutokset ovat var
maan suuresti vaikuttavat maailman vastaiseen maatalouteen.

Kaikki merkit osoittavat, että Suomenkin maataloudessa on 
uusi aikakausi nyt alkanut. Maailmansodan tapausten ja kokemusten 
ohella on sellaisena käännekohtana pidettävä maamme valtiollista 
itsenäistymistä, joka on saattanut tasavaltamme maataloudellises- 
tikin uuteen kansainväliseen ja inaailmantaloudelliscen asemaan. 
Nykyhetken pääpyrkimyksinä Suomen maatalouden alalla näyttävät 
olevan kansallisen omavaraistalouden, autarkian, aikaansaaminen 
ja maatalouden kannattavaisuuden huoltaminen. Maan yleisen edun 
vuoksi pyritään saattamaan maan elintarviketuotanto ulkomaista riip
pumattomaksi ja tahdotaan sitävarten varsinkin kotimaista viljan
viljelystä lisätä. Kysymys on siis tavallaan palaamisesta siihen 
maataloudelliseen järjestelmään, joka vallitsi maassamme ennen kuusi
kymmenluvun nälkävuosia, tietysti kuitenkin uudenaikaisilla edelly
tyksillä. Kaikilla mahdollisilla keinoilla kuten uutisviljelyspalkinnoilla, 
apulantani, koneitten ja hyvän siemenen hankinnan avustamisella, 
viljan lunastamissitoumuksilki yni. valtio on kehoittanut maanvilje
lijöitä lisäämään viljantuotantoansa. Tehokkaimpana keinona kui
tenkin on pidetty viljatullien säätämistä, jotka pitäisivät kotimaisen 
viljan hintoja korkealla ja siten yhdistäisivät maanviljelijän yksityi
sen edun maan yhteiseen etuun. Viljatullit ovat kuitenkin kaksiteräi
nen miekka, joka helposti saattaa kääntyä vain pienen suurviljelijä- 
ryhmän eduksi ja suurten kuluttajajoukkojen vahingoksi antamatta 
varmuutta viljantuotannon jatkuvaisuudesta kaikissa oloissa. Toivot
tavaa olisi, että maan elintarviketuotantoa voitaisiin lisätä viljatulleja 
säätämättä sekä vanhaa edullista karjataloutta vahingoittamatta.

Toinen pääpiirre nykyhetken maataloudellisissa riennoissa on 
lukuisan itsenäisen maantfmistajaluokan luominen maahamme vanhan 
talonpoikaisen väestön lisäksi. Ensimmäisenä tuloksena tästä pyrkimyk
sestä on v. 1918 ja 1919 toimeenpantu torpparivapautus, jonka kautta 
laajakantoinen maanvuokrauskysyinys on saanut lähimmän ratkaisunsa.
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Maataloudella on Suomessa vielä ja on varmaan kauan oleva 
suurempi yhteiskunnallinen merkitys kuin millään muulla elinkeinolla. 
Maataloutta harjoittavalla luokalla on halhissaan maa, jonka omista
misesta koko isänmaamme kohtalot enimmin riippuvat, maatalous 
ylläpitää yhä kasvavaa pikkutilallisluokkaa, joka tulee yhteiskuntamme 
kehitystä ratkaisevasti suuntaamaan, ja vihdoin luonnosta ja maan
viljelyksestä, vaikkapa vain sivuelinkeinona harjoitetusta tai pienen 
puutarhan tai perunamaan kokoisesta, laajimmat kansankerrokset, 
kaupunkilaisetkin, jx-rittyä taipumusta-noudattaen etsivät tyydytystä 
ruumiille ja hengelle. Ei mikään elinkeino ole Suomessa kansallisempi 
kuin maatalous. Kun taito ja toimi ja oikea »maalienkin kasvavat, 
kun ikivanhat lukuisaa talonpoikaisluokkaa suosivat maanomistusolot 
kehittyvät vielä kansanvaltaisempaan suuntaan, kun maataloutta 
rasittavat verot tulevat kohtuullisemmiksi, kun maanviljelijät oppivat 
yhä oikeammin käyttämään valtiollista ja yhteiskunnallista valtaansa, 
voi maanviljelijäin suuri elinkeinolnokha toivoa paljon 2o:nneltä 
vuosisadalta.

MAANOMISTUSOLOT.

173. Maan runsaus. Suomi on laaja maa. jossa asuu vähäinen 
väestö. Kun Suomen metsät ovat tulleet arvokkaaksi tulolähteeksi 
ja Suomen soissa piilee suuria rikkauksia, ja kun suurimmalla osalla 
maamme maaperää siten on melkoista taloudellista arvoa, ei kansal
lamme kokonaisuudessaan ole toimeentuloon tarpeellisen maan puu
tetta.

Asutuksen epätasaisuuden vuoksi on maan runsaus eri osissa 
maata melkoisen erilainen. Erittäin jyrkkä on ero lounaisten läänien 
ja Oulun läänin välillä, jälkimmäisessä läänissä kun väestöllä v. iqoi 
oli suhteellisesti enemmän kuin kymmenen kertaa runsaammin maa- 
alaa kuin edellisissä. Tämän vuosisadan ensimmäisen vuosikymmenen 
kuluessa on maan runsaus supistunut sitä mukaa kuin väkiluku on 
kasvanut; nopein on hupeneminen ollut pohjoisissa, hitain lounaisissa 
lääneissä.
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Maa-alan ta viljellyn alan laajuus väkilukuun verrattuna Suomen maaseuduilla
vv. 1901 ja 1910.

(J. H. Vennolan mukaan.)

maapalaa kaikkiaan 100 henkeä viljelysmaata kaikkiaan 100
kohden (ha)' henkeä hohden (ha)

läänit vähennys vähennys
V . 1901 v. 1910 vv. 1901— 10 v.,1901 v.1910  w .l9 0 1 — 10

U u d e n m a a n  . . . .  5 9 8 .9  5 3 1 .7  6 7 .2  1 4 1 .7  1 2 5 .3  16 .4

Turun ..................  637.4 550.1 87.3 12.8.7 no.o 18.1
Hameen ..............  70R.9 610.5 98.4 120.4 104.1 16.s
Viipurin .............. 858.2 662.7 195.S 89.4 74.8 15.1
Mikkelin ..........  1 006.8 881.3 125.0 120.4 103.2 17.2
Kuopion . . . . . .  1352.3 1 162.B 190.2 115.8 96.0 19.S
Vaasan .............. 1 070.3 808.3 162.0 143.0 m . 3 32.3
Oulun .............. 7 161.» 5 314.0 1 847.5 214.5 148.6 65.9

koko maa 1 531.0 1 250.1 280.9 131.S ro6.7 25.6

Tärkeämpi kuin maa-alan laajuus sellaisenaan on väestölle kummin
kin viljellyn maan ala. Siinäkään suhteessa eivät meidän maamme 
olot kokonaisuudessaan tämän vuosisadan alussa olleet huonoimmat 
Europassa; päinvastoin ne olivat paremmat kuin monessa Europan 
sivistysmaassa. Viljelty maa on täällä lisäksi jakautunut verraten 
tasaisesti eri seutujen väestön kesken. Huomattavimpina poikkeuk
sina yleisestä säännöstä ovat ainoastaan Viipurin ja Oulun läänit. 
Viljelysmaan suhteelliseen niukkuuteen edellisessä läänissä (v. 1901: 
89.4 ha ja v. 1910: 74.3 ha 100 henkeä kohden) ovat epäilemättä yhtenä 
syynä olleet vanhanaikaiset maataloudelliset tavat sekä kaikenlaisten 
muiden elinkeinojen tavallista suurempi merkitys tässä suurien kauppa
paikka^ ja liiketeitten ääressä olevassa läänissä. Viljelysmaan odotta
maton runsaus Oulun läänissä (214.5— 148.6 ha 100 henkeä kohden) 
taas johtuu luonnonniittyjen tavattomasta laajuudesta sekä maata
louden yksinvaltaisemmasta asemasta ja muitten elinkeinojen kehit
tymättömästä tilasta siellä.

V. 1910 oli viljelysmaata maalaisväestöön verraten huomatta
vasti vähemmän kuin v. 1901 so. uutta viljelysmaata ei oltu jaksettu 
raivata samassa suhteessa kuin väkiluku oli kasvanut. Viljelysmaan 
taantuminen teki keskimäärin koko maassa 25.6 ha kutakin 100 asuk. 
kohden. Pohjoisissa lääneissä taantuminen oli tätä. keskimäärää suu
rempi, muualla vähempi. Vaikka viljelystapain parantuminen voikin 
määrättyyn rajaan saakka korvata viljelysalan laajuuden supistumi
sen, täytynee kuitenkin sellaista äkillistä supistumista, joka ha vai-
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taan pohjoisissa lääneissämme, pitää maan elättämiskyvyn vähene
misenä.

174. Maamonopoli. Joskin maata, vieläpä viljeltyäkin maata 
Suomessa onkin väkilukuun verraten varsin runsaasti, niin tämä va
loisa suhde pimenee, kun tarkastetaan, kuinka monet todella omis
tavat Suomen maapohjan.

Jos emme ota lukuun kaupunkeja emmekä yhdyskunnallisia 
omistajia, kuten valtiota, seurakuntia, yhtiöitä yms., oli maaseuduilla 
vn 1901 tiedustelun aikana 116834 yksityistä maanomistajaa, jotka 
omistivat suurimman osan Suomen koko maa-alasta ja valtaavasti 
suurimman osan koko viljellystä alasta. Jos verrataan näiden maan
omistaja-ruokakuntain (ruokakunta =  yhdessä elävä talouskunta) 
lukumäärää maaseutujen kaikkien ruokakuntain lukuun eri lääneissä 
ja koko maassa saamme seuraa van yleiskuvan:

Maataomistavan väestön suhde koko väestöön Suomen maaseuduilla
v. i g o i .

ruokakuntia maataoinist. ruokakuntia
l ä ä n i t  kaikkiaan yhteensä % kaikista

ruokak:sta

Uudenmaan .................. 44965 5 395 n .3
Turun ............................  86575 n  331 12.8
Hämeen ......................... 57 370 6645 u .l
Viipurin .......................  70 689 34 200 44.4
Mikkelin .....................  38389 8016 19.1
Kuopion ..................... 57 394 12 752 20.8
Vaasan ......................... 78 388 22 900 28.4
Oulun .............................  44 372_______15 595______34-1

koko maa ...........................  478 142 116 834 23.1

Näistä numeroista havaitsemme jo ensi katsomalta sen masenta
van tosiasian, että maaseutujen ruokakunnista ainoastaan 23.1 % eli 
tuskin neljäsosa oli kohonnut oman maan omistajaksi. Taulukosta 
näemme edelleen, että maanomistus eri osissa maata oli muodostu
nut melkoisen erilaiseksi. Kolmessa lounaisessa läänissä maattomista-



202

jäin luku teki vain 11— 13 % ruokakuntain koko luvusta —  kullakin 
maanomistajaruokakunnalla oli siellä alamaisinaan keskimäärin lähes 
9 maatonta ruokakuntaa Viipurin läänissä maanomistajaruokakun- 
tain suhdeluku lähenteli puolta (44.4 %) ruokakuntain koko luvusta, 
muissa lääneissä se pysytteli näiden äärimmäisyyksien välillä.

Jos jatkamme vertailua kunnittain, tapaamme yhä räikeämpiä 
oloja. Pohjan, I>rugsfjärdin, Kaarinan, Maarian, Ypäjän, Jokioisten 
ja Hämeenlinnan maalaiskunnan ruokakunnista oli inaataomistavia 
ainoastaan 3 % tai siitä alle. Jokioisissa tuo suhdeluku oli vain i.tl, 
joten siis lähes 99 % sen kunnan ruokakunnista oli maattomia —  mui
naisen läänitvsvallan loistava muisto keskellä nykyaikaa! Toiselta 
puolen oli maassamme 47 kuntaa so. ainoastaan 10 % kuntain koko 
luvusta sellaisia, joissa maanomistajani luku nousi puoleen tai enem
pään kaikkien ruokakuntain luvusta.

Tällaisia maanomistusoloja ei voi pitää onnellisina. »Tuotannon 
kannalta on muistettava, että nämä verrattain harvat maanomistajat, 
jotka pitävät maata hallussaan, määräävät maan käytön tuotannol
lisiin tarkoituksiin, lie voivat tuotannollisesti käyttää maata, mutta 
myöskin olla sitä käyttämättä. Toisten väestökerrosten kohtalo, 
mikäli se on maan tuotannon kanssa yhteydessä ja sitä on kaikkien 
-  jää näistä riippuvaksi. Ja sikäli kuin maa ei ole tilaisuudessa täyt

tämään kansantaloudellisia tehtäviä ja sitä ei käytetä mahdollisimman 
parhaalla tavalla, kärsii kansantalous ja sen kilpailukykyisyys ulko
maihin nähden. Ei ainoastaan kansallistulojen muodostuminen, vaan 
myös niiden jakaantuminen on tästä asiain tilasta riippuvainen. Se 
arvonnousu, jonka alaisena maa väestön kasvaessa on, tulee maan
omistajalle. Suhde näiden ja lukuisten maataomistamattomain väestö- 
kerrosten välillä pysyy jyrkkänä ja taloudellisen varallisuuden levene
minen mahdollisimman laajoihin piireihin ehtyy. Asiaintila muodostuu 
vielä huolestuttavammaksi, kun se antaa aihetta monien sosialisten 
epäkohtain ja avuttomuuden syntyyn ja kärjistää muutoinkin kireää 
sosialista kysymystä ja herättää sosialista tyytymättömyyttä.» (J. H. 
Vennola.)

175. Maanomistuksen historiallinen kehityssuunta. Maanomis
tuksen ja väestön historiallinen kehitys Suomessa viimeisen puolen*
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töistä vuosisadan 
asetelmasta:

kuluessa ilmenee yleisimmin piirtein seuraavasta

M aanom istuksen ja väkiluvun  kehitys Suom essa aikajaksona 17 4 9  19 10 .

maanomistus- väkiluku, yh henkeä, ku
vuodet yksikköjä teensä takin -tilaa

(tiloja) (koko maa) kohden

1749 M  155 429912 13.8
1805 5« 436 898 3Ö4 1 5 -/*
1864 103 490 I 843 245 17.8
1890 114 582 2 380 140 20.8
1901 118 619 2 746 276 23.2
1910 125 172 3 115 *97 24.9

Väestön lisääntyminen puheenaolevana kehityskautena on, ku
ten luvut selvästi osoittavat, ollut paljon nopeampi kuin maanomista
jani lisääntyminen. Kun maanomistajani lukumäärä koko ajanjaksona 
on noussut ainoastaan nelinkertaisesti, on väkiluku samalla ajalla 
kasvanut seitsenkertaisesti. Seurauksena on ollut yhä kasva\-a epä
suhde maataomistavan väestön ja muun väestön välillä. Jokaista 
maanomistajaa kohden tuli aikajakson alussa vain 13.8, mutta sen lo
pussa 24.9 henkeä. Jos pidämme silmällä maanomistusyksikköjä aika
kauden alussa, havaitsemme että samalla alalla, missä v. 1749 yhden 
maanomistajan alaisena ei ollut aivan 14 henkeä, oli v. 1910 neljän 
maanomistajan vastattava 100 hengestä.

Kehitys on kuitenkin ollut aikakauden loppupuolella huomatta
vasti toisenlainen kuin sen alkupuolella. Kun Ruotsin vallan viimeisenä 
runsaana puolivuosisatana väkiluku kutakin tilaa kohden eneni vain 
1.6 hengellä, kasvo! vastaava väkiluku viimeksi elettynä vajaana puoli
vuosisatana yli 7 hengellä, vaikka päälle päätteeksi väenlisäys tuolla 
vanhemmalla kaudella oli merkittävästi nopeampi kuin jälkimmäisenä. 
Pääasiallisena syynä maanomistuksen ja väkiluvun tasapainoon Ruot
sin aikana oli Ruotsin vallan viimeisinä aikoina valtion myötävaiku
tuksella toimitetut lukuisat tilainhafkomiset ja uutistalojen perusta
miset. Sitävastoin on itsenäisten tilain lisääntyminen viime vuosi
kymmeninä maassamme ollut perin vähäinen. Maan pohjois- ja itä
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osissa on itsenäisten maanomistusten luku ajanjaksona 1864— 1910 
jonkin verran noussut, suhteellisesti enin Viipurin ja Vaasan lääneissä, 
mutta kolmessa lounaisessa läänissä se on suorastaan taantunut (Uu
denmaan läänissä 7324— 5538, Turun 12536— 11642 ja Hämeen lää
nissä 7 509— 6 833).

176. M aaomaisuuksien suuruussuhteet. Kääntyessämme tarkas
tamaan maanomistuksen sisäisiä oloja, kiintyy huomio ensinnäkin
maaomaisuuksien suuruussuhteisiin. Yksityisomistusten keskimää-

Yksityisomistajain maa
omaisuuksien keskimäär. 
suuruus Suomen maaseu

duilla v. igor.
lääni ha

Uudenmaan . . . .  190.4
Turun ..................  176.8
Hämeen .............. 225.8
V iip u r in  .................  75.0
M ik k elin  .................  188.5
Kuopion ..............  232.7
Vaasan .............. 140.1
Oulun ..................  290.7

koko maa 165.6

räinen suuruus v. 1901 oli koko maassa 165.5 
ha. Huomioonottamalla, että meidän maas
tamme ja siis yleensä sen maaomaisuuksista
kin vain pieni osa on viljeltyä, mutta suurin 
osa metsiä, soita ja muita viljelemättömiä aloja, 
on 165.4 ha:n laajuista omistusta pidettävä 
keskikokoisena. Edelleen havaitaan, että keski 
määrin suurikokoisimmat omistukset ovat Ou
lun (290.7 ha) ja sen jälkeen Kuopion (232.7 
ha) lääneissä, pienikokoisimmat taas Viipurin 
(75 ha) ja Vaasan lääneissä (140.1 ha).

Mutta nämä keskimääräiset luvut sisältävät suuria vastakohtia.
Jos lajittelemille koko maan maaomaisuudet (valtion maaomaisuutta 
lukuunottamatta) v. 1901 kolmeen suuruusluokkaan, saamme seuraa- 
van tuloksen:

M aaom aisuuksien  ryhm itys Suom essa v. i g o i .
omaisuuksien

r y h mä t omaisuuksien luku maa-ala
yhteensä % ha %

pienet maaomaisuudet (alle 50 ha) 
keskikokoiset maaomaisuudet (50

31 262 26.4 873 290 4-4

-  250 ha) ................................ 67 830 57-2 7 814 8ox 39-a
suuret maaomaisuudet (yli 250 ha) 19 525 ib .4 11215 665 56.3

yhteensä 1x8 617 100.0 19 903 756 100.0

Pienomistusten (alle 50 ha) lukumäärä teki kyllä musaan ne)
jänneksen (26.4 %) kaikkien omistusten luvusta, mutta niiden talou-



(lellinen merkitys ei vastannut niiden suurta lukua, sillä maa-alasta 
niihin kuului ainoastaan pilan pieni osa (4.4%). Keskikokoiset maa
omaisuudet (150— 250 ha) olivat tosin lukuisuudessa hallitsevassa 
asemassa, mutta tälläkin suurella ryhmällä oli hallussaan ainoastaan 
39.3 % maa-alasta. Suurten maaomaisuuksien ryhmällä (yli 250 
ha) taas oli päinvastoin verraten vähän lukua (16.4 %), mutta sen 
sijaan sillä oli hallussaan enemmän kuin puolet kokonaisalueesta 
(56-3 %)■ .

Suuromistuksella siis meidän maassamme oli — ja on —  tavatto
man mahtava asema. Jos suurista omaisuuksista vielä erotamme 
eri ryhmäksi »suurimmat» eli yli 1000 ha käsittävät omaisuudet, 
havaitsemme niiden tekevän maaomaisuuksien luvusta vain 1.4 %, 
mutta vahaavan lähes viidenneksen (17.6 %) maaomaisuuksien 
maa-alasta.

Suhteellisesti enin pienomistuksia on maan kaakkoisosassa ja 
Pohjanmaan rannikolla. Kansan keskuudessa vanhastaan vallitsevat 
maanperimystavat ovat erityisesti edistäneet pienomistuksen levik
kiä mainituissa osissa maata. Suuromistus taas on suhteellisesti 
enin levinnyt maan pohjoisemmilla ja eteläisimmillä äärillä. Pohjoi
sessa oiv suuromistusten syntymistä edistänyt maan runsaus; suur- 
omistukset siellä ovat enimmäkseen asumattomia metsätiloja. Etelässä 
taas ovat suurviljelyspyrkimykset luoneet suuromistuksia, jotka sen- 
vuoksi tavallisesti ovat suuria maanviljelystiloja.

177. Suur- ja pienomistus maan eri osissa. Suuromistuksia oli 
v. 1901 ehdottomasti ja suhteellisesti enin Oulun läänissä (6 421 suur- 
omistusta eli 40.5 % läänin kaikkien maanomistusten luvusta); sen 
jälkeen oli suuromistuksia suhteellisesti enin Kuopion läänissä (24.2 %) 
sekä Hämeen (22.3 %) ja Turun läänissä (18.5 %). Pienomistuksia 
taas oli sekä ehdottomasti että suhteellisesti enin Viipurin läänissä 
(17 063 pienomistusta. eli 49.5 % läänin kaikkien maanomistusten 
luvusta).

Eri läänien koko omistusalasta kuului pienomistuksille Viipurin 
läänissä suhteellisesti paljon suurempi osa kuin muualla (17.0 % lää
nin koko omistusalasta). Lähinnä sitä lääniä, vaikka pitkän matkan 
päässä siitä, seurasi Vaasan lääni (5.6 %). Muutamissa lääneissä, eten-
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Suur- ia pienomislusten lukumäärä Suomen eri osissa v. tgor.

nm istunia p im  tila IceskitHa- suurtila
l ä ä n i t  kaikkiaan omist. omisi. omist.

% % %
Uudenmaan ..........................  5 536 17.2 68.1 14.7
Turun ........................................  11641 15.7 65.8 18.&
Hämeen .....................................  6832 11.7 66.0 22.3
Viipurin ..................................  34 454 49-5 47-* 3-2
Mikkelin ..................................  8159 12.fi 69.S 17.fi
Kuopion ..................................  12 974 15.2 60.6 24.2
Vaasan ......................................  23 169 24.4 62.0 12.6
Oulun ......................................  15852 n  il 48.4 40.5

koko maa 118617 26.4 57.2 16.4

lein Oulun ja Hämeen, tämä pienomistusten suhteellinen merkitys 
oli kovin vähäinen. Suuromistuksella vuorostaan oli Oulun läänissä 
aivan tavaton merkitys, sen osalle kun tuli koko 77 % läänin koko 
omistusalasta; sen jälkeen astuivat etualalle Kuopion. Hämeen ja 
Uudenmaan läänit (vrt. taulukkoa seur. siioilla).

178. Suuromistus. Kuten edellisestäkin jo on selvinnyt, jakautuu 
suuromistus Suomessa kahteen maantieteelliseen alueeseen. (1) Toi
nen niistä on maan pohjois- ja itä-äärillä, Maanseläu ja Suomenselän 
liepeillä. Sikäläiset suuromistukset ovat luonteeltaan alkuperäisiä: 
ne ovat syntyneet näiden seutujen ensimmäisten talollisten suurista 
maanvaltauksista, joita jälkipolvet eivät ole vielä ehtineet kylliksi pa
loitella. Sellaiset suuromistukset ovat vain pieneksi murto-osaksi 
viljeltyjä; muu ala kaikki on metsää tai hylkymaata. Tämän suur- 
omistusalueen edustavimpia seutuja v. 1901 olivat Ilomantsi (omis
tusten keskimääräinen suuruus 511.5 ha), Pihtipudas (528.7 ha), Kajaa
nin maalaiskunta (522.8 ha), Kuusamo (619.9 ha), Kemijärvi (620 ha), 
Kittilä (601 ha) ja Sodankylä (900.7 ha). Viime vuosikymmeninä on 
tällä suuromistusalueella alkanut uusi suurenemisliike, metsäteollisuus- 
yhtiöt kun ovat ruvenneet yksiin käsiin yhdistämään suuria tilajouk- 
koja.

(2) Toinen suuromistusten maantieteellinen alue on kuuraisen 
Suomen vanhoilla viljelys- ja asutusseuduilla. Näiden smiromaisuuk- 
sien synty ja luonne on aivan toisenlainen kuin edellämainittujen taka
maan suuromaisuuksien. Lotina is-Suomen suuromistukset ovat säännöl
lisesti simrviljelvksiä ja ne ovat tavallisimmin syntyneet yhdistämällä
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Pien- in suummistusten laajuus Suomen eri osissa v. rgor.

tiiusala  Hiusalan jakauturainen
kaikkiaan )>ien keskik. suur-

l ä ä n i t  m ilj. ha om ist. om ist. om ist.
% % %

Uudenmaan .............................. i.o 2.1 41.4 56.5
Turun ..........................................  2.1 2.4 46.2 41.1
Hämeen ...................................... 1.5 [.3 37.11 • 61.1
Viipurin ...................................... 2,r. 17.0 58.8 24.2
Mikkelin ......................................  i.e 2.2 43.6 54.3
Kuopion ...................................... 3.1 2.1 32.6 65.3
Vaasan . „........................................... 3.3 5.6 48.2 46.2
Oulun ...................   4.7 1.1 21.9 77.0

koko maa 19.» 4.1 39.3 36.3

useita lähekkäin olevia talonpoikaistiloja yhdeksi suuromistukseksi. 
Tällaista suuromistusta edustavista seuduista v. 1901 mainittakoon 
Pohja (omistusten keskimääräinen suuruus 876.6 ha), Köyliö (903 ha), 
Jokioinen (2190.1 ha), Ypäjä (586.1 ha), Humppila (528.5 ha), Kalvolla 
(567.6 ha) ja Hartola (522 ha).

179. Omistus virtaukset. Suomen maanomistuksessa on jo van
hoista ajoista saakka taistellut kaksi lakkaamatonta virtausta: toinen, 
joka pyrkii jakamaan maaomaisuuksia yhä pienempiin osiin, ja toinen, 
joka pyrkii niitä yhdistämään yhä suuremmiksi omaisuuksiksi. Viime 
mainitun virtauksen voimasta saadaan jonkinlainen käsitys, kun ver
rataan todellisten omistajani lukumäärää maarekisteriin merkittyjen 
»tilaili» lukumäärään; tilalukua näet voidaan pitää vanhempain omis
tajani lukumäärän edustajana. Vn 1901 tiedustelussa kiinnitettiin 
huomiota tähänkin seikkaan ja saatiin ohella olevassa taulukossa

M a a n o m i s t u k s e t  ia  l i l a t  S u o m e n  ■ m aaseuduilla  v . i g o i .

omistajani ' tilajn tiloja kutakin
■ 1 ä ä n i t Inku (väh. 5 ha) 100 omist.

luku kohden

Uudenmaan .............................  5538 7 500 131.8
Turun .............................   rl 642 13 847 116.1
Hämeen .....................................   6833 8230 117.9
Viipurin ...................................... 34 456 36 361 105.2
Mikkelin ...................................... 8 i 6q 9 771 118.S
Kuopion ...................................... 12975 16255 124.7
Vaasan ...................................................  2 3 1 7 °  25099 107.7
Oulun .................   15 853______ 18 122 113.6

koko maa 118 619 135 185 1 12.9



näkyvä tulos. Sen mukaan oli tilain yhdistämiseen perustuva suur- 
omistus kehittynyt enin Uudenmaan läänissä (131.6 tilaa kutakin 
100 omistajaa kohden) sekä sen jälkeen Kuopion, Mikkelin, Hämeen 
ja Turun lääneissä. Vähimmin oli tällainen suuromistus saanut jalan
sijaa Viipurin ja Vaasan lääneissä (105.2— 107.7 tilaa kutakin 100 omis
tajaa kohden). . Tarkastamalla asiaa kunnittain havaitaan, että tiloja 
oli syöty enin Pernajassa (209 tilaa kutakin 100 omistajaa kohden), 
Elimäellä (203.2), Pohjalla (416), Tenholassa (212.1), Dragsfjärdissä 
(272), Uskelassa (200), Köyliössä (308), Jokioisissa (925.6), Ypäjällä 
(223.5) ja Tottijärvellä (225).

180. »Absentismi». Eräs suuromistuksen tavallisia seurauksia 
on »absentismi» so. omistajain vieraantuminen omistuksistaan. Miten 
pitkälle tällä alalla Suomen maalaiskunnissa v. 1901 oli jouduttu, näkyy 
tähän liitetystä taulukosta. Maalaiskuntain yksityisomistajista oli 
kaikkiaan 5 204 eli 4.5 % kaikista omistajista kunnasta poissaolevia. 
Ulkomailla (etupäässä Venäjällä) asuvia omistajia oli 478. Varmaa on, 
ettei kehitys vn 1901 jälkeen tässä kohden ole kulkenut parempaan päin.

Absentismi Suomen maanomistuksessa v. jgoi.

yksityis- kunnan yksityisomistajista asui
ä ä n 1 t omistajia muualla uiko- tuntematt.

kaikkiaan Suomessa mailla paikassa

Uudenmaan ......................: . . .  5 395 236 5 2 I7
Turun ......................................  11331 175 7 183
Hämeen .................................. 6 645 102 2 220
Viipurin .................................. 34 200 281 236 1 576
Mikkelin .................................  8016 110 1 351
Kuopion .......... '......................  12 752 137 2 468
Vaasan ...................................... 22900 205 170 159
Oulun .......................................... 15 595_____ £59______ 55______ i £7

kokomaa 116834 1405 478 3321

181. Pienomistus. Edelläjulaistuissa taulukoissa ovat Viipurin 
ja Vaasan läänit esiintyneet pienomistuksen varsinaisina pesäseutuina 
Suomessa. Tilastoaineiston yksityiskohtaisempi tarkastelu näyttää, 
että pienomistus on keskittynyt määrätyille maantieteellisille alueille, 
joissa sen kehittymisellä on ollut määrättyjä edellytyksiä. Tällaisia 
pienomistusalueita on maassamme neljä. (1) Huomattavin niistä on 
Viipurin ja Laatokan Karjala. Viipurin läänin yksityisomistajani
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maaomaisuuksien keskimääräinen suuruus v. 1901 oli 75 ha. Läänin 
useissa kihlakunnissa vastaava keskimäärä oli vieläkin pienempi: 
Äyräpään kihlakunnassa 43.I, Käkisalmen 58.5, Rannan 63.2, Kurki
joen 63.2, Sortavalan 69.7, Kymin kihlakunnassa 72.1 ha. Yksityisissä 
kunnissa maaomaisuuksien keskimääräinen koko lähenteli kääpiö- 
mäisyyttä: Kivennavalla 28.8 ha, Kyyrölässä 27.3, Koivistolla 40.2, 
Metsäpirtissä 41.9 ha. Syynä tähän ilmiöön, jonka vaikutus tuntuu 
Kaakkois-Suomen kaikissa yhteiskunnallisissa oloissa, ei ole maanvil
jelyksen korkea kanta eikä maan suuri arvo, vaan päinvastoin maan
viljelyksen vanhanaikaisuus sekä kansan vanhoista taloustavoista 
johtunut maanpirstominen (perhejaot).

(2) Toinen huomattava pienomistusseutu on Vaasan läänin ran- 
nikkopuolella. Täälläkin sen lähimpänä aiheuttajana ovat olleet kan
san kesken vallitsevat maanperimystavat (perinnönjaot), joihin taas 
meritalous ja asutuksen sitkeä pysyttely rannikolla lienevät osaltansa 
vaikuttaneet. Enin pirstottuja kihlakuntia sielläpäin ovat Korsholman 
(yksit, omistusten keskimäär. koko 75.4 ha) ja Lapuan (91.9 ha) kihla
kunnat; yksityistä pienomistuskunnista ovat etualalla Sulva (48.3 ha) 
ja Mustasaari (45.6 ha).

(3) Ominaisen pienomistusalueen muodostavat saaristot. Maan 
niukkuus ja meren rajoittamat asutusmahdollisuudet ovat siellä pa
hoittaneet jakamistaan jakamaan maata, jolla useinkin on arvoa vain 
asuinpaikkana. Niinpä oli Ahvenanmaan kihlakunnan yksityisomistus
ten keskimäär. laajuus v. 1901 vain 100.3 ha. Huippunsa tämä kehitys 
oli saavuttanut Suomenlahden yksinäisillä saarilla: Seiskarissa 5.0 ha, 
Lavansaaressa 10.7, Suursaaressa 13.3, Tytärsaaressa 20.4 ha.

(4) Erityiseksi pienomistusalueeksi voidaan vielä lukea suurten 
kaupunkien ja tehdaspaikkain ympäristöt, missä asuntopaikkain 
kysyntä ja puutarhaviljelys tätä omistusmuotoa edistävät. Esimerk
keinä tällaisista alueista mainittakoon Kymin kunta (46.9 ha) ja Hel
singin maalaiskunta (97.3 ha).

182. Suur- ja pienomistuksen merkitys. Niissä maissa, missä 
maatalous on kansan pääelinkeino, on maanviljelystilain ja erittäinkin 
niiden viljellyn maan koolla syvälle ulettuva vaikutus maanviljelyk
seen ja koko yhteiskuntarakenteeseen. Missä, kuten esim. Pohjois-

Suomen talousm aantieto —  14
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Pientilat Suomessa v. igo i. 
Pienimpiin maaomaisuuksien (alle go ha} yh
teenlaskettu a li 0/o koko maa-alasta (valtion 
maita lukuunottamatta). (Hannes Gebhardin 

mukaan.)

Saksassa, Suur-Britan- 
niässä ja Italiassa, maa
tilat ovat yleensä suuria 
so. niissä suurtilallisuus 
on vallalla, siellä useim
miten tavataan ulkonai
sesti loistavan suurkar- 
tanon ympärillä suuria 
joukkoja kituvia maan- 
vuokraajia ja leivättömiä 
irtolaisia, jotka heikon- 
tavat maanviljelystä, 
polkevat omia palkkojaan 
ja ovat valtiolle ja yhteis
kunnalle rasituksena ja 
vaarana. Missä taas, ku
ten esim. Skandinavian 
maissa, Länsi-Saksassa 
ja Ranskassa, on verraten 
paljon pieniä itsenäisiä 
maatiloja, siellä maan
viljelys yleensä on elin
voimaisempi, talonpoi- 
kaissääty lukuisa ja hy
vinvoipa, maanviljelys
työväki harvalukuisempi 
ja paremmin palkattu ja

koko yhteiskuntarakenne lujempi ja terveempi kuin suurtilallisten 
hallitsemissa maissa.

Meidän maassamme, missä viljellyn maan pinta-ala on niin pieni 
viljelemättömään pinta-alaan verraten, ei suuronristus ilman muuta 
merkitse suurviljelystä eikä pienomistus aina pienviljelystä. Jos tar
kastetaan, kuinka suuri osa maaomaisuuksien alueesta on viljelty, 
huomataan, että maa on sitä vähemmässä määrin viljeltyä, kuta suu
rempina alueina sitä omistetaan (pienistä maaomaisuuksista viljeltyä 
25.1 %, suurimmista 9.7 %). »Tästä käy ensinnäkin varsin kuvaavasti
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esiin Suomen maaomaisuuksien omituinen luonne, ne kun niin s\iurelta 
osaltaan ovat viljelemättömiä. Mutta toiseksi nämä luvut selvään 
näyttävät, kuinka maa on sitä vähemmässä määrin viljeltyä, kuta 
suurempina alueina sitä omistetaan, ja että siis terveen yhteiskunta
taloudellisen politiikan on pyrittävä jakamaan suuria maaomaisuuksia 
pieniksi, useampiin käsiin annettaviksi viljelmiksi.» (Hannes Geb- 
hard.)

Suuromistukset epäilemättä voivat meidänkin maassamme suu
resti helpottaa metsävarain järkiperäistä käyttöä ja eräissä suhteissa 
myöskin maataloudellista tuotantoa. Kysymys on vain siitä, ovatko 
nämä taloudelliset edut niin suuret, että niiden vuoksi voidaan suur- 
omistuksen ilmeiset yhteiskunnalliset epäkohdat sivuuttaa.

183. Maan omistajat. V. 1901 laskettiin Suomen maalaiskun
nissa olevan maata kaikkiaan 33 230 643 ha, siitä pieni määrä (233 426 
ha) epämääräistä aluetta, jolla ei ollut varsinaista omistajaa. Omistettu 
maa jakautui eri omistajaryhmäin kesken seuraavalla tavalla:

omistajille kuuluva maa-ala 
o m i s t a j a  omistajain maata % koko

luku yhteensä ha maa-alasta

yksityiset ............................. 116 834 18 494 233 53.7
valtio .................................  2 13 093 461 39.4
kunnat ................................  425 79191 o.2
seurakunnat .....................  491 346 360 i.O
yhtiöt ................. ..............  867 983 952 3.0

yhteensä 118619 32997217 100.O

Maaomaisuuksien jakautuminen eri omistajaryhmille on maa
omaisuuksien luvun ja suuruuden ohella kaikkialla ollut ja on vieläkin 
yhteiskunta- ja sivistyselämän kaikkein tärkeimpiä perusteita.

Suomessa kuuluu maa pääasiallisesti yksityisomistajille. Yksityis
omistajista oli v. 1901 valtaavasti suurin osa (109 557 eli 92.4 %) var
sinaisia maanviljelijöitä. Ikivanhoista ajoista saakka ovat itsenäiset 
talonpoikaiset maanviljelijät olleet Suomen maanomistajain kanta- 
joukkona, niinkuin vielä tänäkin päivänä ovat. Jo tämä yksinkertainen
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tosiasia tekee talonpoikaisluokan maamme kansallisesti ja valtiolli- 
sesti tärkeimmäksi kansanluokaksi, joskin työtätekeviä kansanluokkia 
on pidettävä yhteiskunnallisesti tärkeimpinä.

•Jos luemme valtion, kuntain, seurakuntain ja yhtiöitten omis
tukset yhteiseksi yhdysomistajaryhmäksi, näemme että yhdysomista- 
jain lukumäärä on sangen vähäpätöinen (i 785 eli 1.5 % kaikkien omis
tajani luvusta), mutta että näille omistajille kuului T4 502 964 ha maata 
eli koko 43.6 % kaikesta omistetusta alasta. Olot ovat tässäkin suh
teessa hyvin erilaiset eri osissa maata; kun Uudenmaan läänissä ai
noastaan 10 % alasta kuului yhdysomistajille, oli vastaava suhdeluku 
Oulun läänissä 71.3 %.

Ylempänä olevasta taulukosta näkyy, että leijonanosa yhdys- 
omistuksista kuuluu valtiolle ja että muunlaisella yhteiskunnallisella 
niinkuin yhtiöomistuksella vastaiseksi ei vielä v. 1901 ollut sanottavaa 
merkitystä maassamme.

Kuntain omistama maa kuuluu parhaastaan kuntain koulu- ja 
vaivaistalokiinteimistöihin. Seurakuntain maaomaisuus taas käsittää 
pääasiallisesti kirkollisia virkataloja (pappiloita).

184. Valtion maanomistus. Suurin maanomistaja Suomessa on 
valtio, jolle v. 1901 kuului päälle 13 milj. ha maata eli 39.4 % maan 
koko omistetusta alasta. Valtion maaomaisuus jakautuu syntyynsä 
ja laatuunsa nähden useaan ryhmään. (1) Vanhimpia valtion omis
tuksia ovat varsinaiset valtion tilat, joita kaikkiaan on nykyään n. 
1 000, niistä suurin osa (897) ns. »virkataloja». Suurin osa valtion 
tiloista on vuokrattu yksityisille. (2) Valtion omia ovat oikeudellisesti 
myöskin ns. »kruununtalot», joita perinnölliset, tavallista maaveroa suo
rittavat vuokraajat 1. »kruununtalonpoiat» viljelevät ja joita he saa
vat edullisilla, laissa määrätyillä ehdoilla lunastaa itselleen vapaiksi 
l>erintötiloiksi. Nämä tilat ovat syntyneet pääasiassa kahdella tavalla: 
muinaisina sota- ja nälkäaikoina joutui taloja tuhansittain autioiksi 
ja verokyvyttömiksi ja siitä syystä kruunun haltuun; toiseksi myöskin 
kruununmaalle perustetut uutistilat tulivat kruununtaloiksi. Van
hempina aikoina on kruununtaloja ollut hyvinkin paljon, laajoilla 
seuduilla ne. ovat olleet hallitsevana talomuotona, mutta perinnöksi- 
ostojen kautta niiden lukumäärä on supistumistaan supistunut. Aika
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kautena 1810— 1899 on Suomessa, Viipurin lääniä lukuunottamatta, 
ostettu verolle 27 797 tilaa. Nykyään on kruununtaloja jäljellä vain 
n. 2 000 ja luetaan ne yleensä tavallisten itsenäisten verotilain joukkoon. 
(3) Verrattomasti tärkeimmän osan valtion maaomaisuudesta muodosta
vat pääasiallisesti isonjaon yhteydessä valtiolle joutuneet »kmunun- 
metsät», joiden laajuus v. 1901 teki 12.5 milj. ha, siitä päälle n  milj. 
ha Oulun läänissä. Valtion metsäomaisuudesta ja sen taloudesta’ puhu
taan tarkemmin metsätaloutta koskevassa luvussa. Kruununmetsiin 
on myöhempinä aikoina perustettu melkoinen määrä »kruununmetsä- 
torppia» sekä »uutisasutuksia», joita määrätyin ehdoin voidaan myydä 
vapaiksi perintötaloiksikin. Knumunmetsätorpparien luku teki v. 1870: 
1 430, v. 1900: 2 822, v. 1910: 4 225 ja v. 1915: 4 418. Kruunun uutis
asutuksia perustettiin aikajaksona 1868— 1914 kaikkiaan x 128.

Valtion maaomaisuuden arvo laskettiin v. 1920 kaikkiaan 2 553.9 
milj. mkksi, josta 259.8 milj. mk tuli virkatalojen osaksi. Tulot valtion 
maakiinteimistöistä (kruunimmetsistä, valtion kalastuksista ja valtion 
maatiloista) laskettiin vn 1920 talousarviossa roi.2 milj. mkksi.

185. Valtion tilat. Osittain keskiaikaisista kruununtiloista ja 
Kustaa Vaasan toimeenpanemasta kirkollistilain anästuksesta, osit
tain Kaarle XI:n suuresta reduktiosta (maatilain palautuksesta) ja 
muilla historiallisilla saantitavoilla ovat nykyiset valtion tilat kokoontu
neet valtion haltuun. Niitä on monehnimisiä: kruunun pää- ja karja- 
taloja, sotilas- ja sivilivirkataloja (»virkataloja», »kruunun puustel
leja»), hospitalitaloja, lahjoitusmaiden kantatiloja (»hovitiloja») ym. 
Ruotsin ajan loppuun saakka käytettiin suurinta osaa>Valtion tiloista 
sotilasvirkataloiksi. Nykyisin on suurin osa valtion tiloista annettu 
vuokralle yksityisille henkilöille ja vain pieni osa on valtion omassa 
hoidossa (maanviljelyskoulutiloina ym.).

Valtion tilain lukumäärästä ja taloudellisista oloista ei ole tarkkaa 
tilastoa. V. 1912 ilmoitettiin virkatalojen lukumäärä Sgyiksi, josta 
sotilasvirkataloja 809 ja sivilivirkataloja 88. Vuokralle oli main. vuonna 
annettuna 865 virkataloa, joista sotilasvirkataloja 799 ja sivilivirkataloja 
66. Ne jakautuivat eri lääneille oheenmerkityllä tavalla. Huomioon 
sattuvaa on, että runsas s/s kaikista vuokratuista virkataloista on 
kolmessa lounaisessa läänissä, maamme vanhimmalla historiallisella



alueella. Osittain ovat valtion maatilat hyvin 
suuria ja arvokkaita.

Virkatalojen valvonta on uskottu erityisille 
tarkastajille, jotka ovat asutushallituksen alai
sia. Näihin saakka on virkataloja vuokrattu 
yleensä 25-vuotisiksi vuokrakausiksi. Vn 1915 
virkatalo-asetuksen mukaan ovat virkatalot, 
sitä myöten kuin niiden vanhat vuokrasopi
mukset päättyvät, annettavat vuokralle, mää

rättyjä tapauksia lukuunottamatta, osina: kanta- eli päätiloina, vilje
lystiloina ja asuntotiloina. Tämän järjestelmän toimeenpano on kui
tenkin keskeytetty ja kysymys virkatalojen käyttämisestä otettu uu
delleen harkinnan alaiseksi.

186. Aatelin maanomistus ja su ku tilat. Mahtavuuden aikana 
luovutettiin eli »läänitettiin» Suomessa koti- ja ulkomaisen aatelin 
omaksi tai hallittavaksi kruunun- ja talonpoikain perintötiloja tai 
niiden veroja niin suurissa määrin, että maaorjuus näytti Suomen talon- 
poikaisluokkaa uhkaavan. Pääosa täten luovutetuista tiloista ja ve
roista sitten Kaarle XI:n toimeenpaneman »suuren reduktion» kautta 
palautettiin ennalleen. Mutta myöhempinäkin historiallisina aikoina 
on maataomistava ja maataviljelevä aateli ollut maassamme verraten 
lukuisa. Aatelin maanomistukset ovat kuitenkin viime sukupolvien 
aikoina suuresti vähentyneet. Kun v. 1864 aatelisille omistajille vielä 
kuului 1 639 397 ha maata, olivat heidän tiluksensa v. 1896 supistuneet 
364 437 ha:ksi. Lähes puolet aatelin omistamasta maasta oli viime
mainittuna vuonna Uudenmaan läänissä, ainoastaan hyvin vähän 
sellaista maata oli Kuopion ja Vaasan lääneissä, eikä Oulun läänissä 
ollut ainoatakaan aatelista maanomistajaa (»Pohjanmaalla eivät me
nesty kravut eivätkä aatelismiehet»).

Vanhempina aikoina määräsivät monet aateliset suurtilalliset, 
missä järjestyksessä heidän tilansa epämääräiseen tulevaisuuten saakka 
olivat perittävät heidän suvussaan. Jos tällaisen sukutilan (»fideiko- 
missin») perijänä oli vanhin poika, sanottiin tilaa »majoratiksi». Suku- 
tilat saivat sääntöperinnön luonteen ja nauttivat lain suojelusta. V. 
1919 oli Suomessa 20 sukutilaa, niistä 5 Uudenmaan, 9 Turun, 5 Hä
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Vuokratut virkatalot v.
1911.

läänit luku

Uudenmaan ..........  166
Turun ..................  285
Hämeen ..............  162
Viipurin ..............  3
Mikkelin ..............  94
Kuopion ..............  27
Vaalan ..............  93
Oulun ..................  35

koko maa 865
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meen ja i  Viipurin läänissä. Näihin sukutiloihin kuului kaikkiaan 
parisataa taloa. Uuden sääntöperintöä koskevan lainsäädännön kautta 
tulee sukutilalaitos vähitellen lakkaamaan.

187. Yhtiöitten maanomistus. Etelä- ja Lounais-Suomessa ovat 
rautaruukit vanhastaan omistaneet suuria maatiluksia. Mutta vasta 
menneen vuosisadan loppupuolella alkoi teollisuuden maanomistus 
uudella vauhdilla kasvaa, kun metsäteollisuusyhtiöt rupesivat hank
kimaan omakseen joukoittain metsätaloja. V. 1901 nousi yhtiöitten 
omistama maa-ala yhteensä lähes 1 milj. ha:iin eli 3 %:iin maan koko 
omistetusta alasta. Tämänlainen maanomistus oli erityisesti keskit
tynyt Kuopion lääniin, jonka pinta-alasta 12.4 % oli sen hallussa.

Vn 1901 jälkeen on metsäteollisuusyhtiöitten maanomistus suu
resti kasvanut. V. 1917 toimeenpannun erikoistiedustelun mukaan 
oli silloin yhtiöillä ja niihin verrattavilla yksityisillä jättiläisomistajilla 
(yli 2 000 ha:n omistuksilla) hallussaan 298 kunnassa 7 988 tilaa, joi
den maa-ala teki 2 608 628 ha —  siis pian kolme kertaa enemmän kuin 
v. 1901; Kuopion läänissä yksin tämäntapainen omistus v. 1917 oli 
kasvanut 871 649 ha:iin so. likimain niin suureksi kuin koko maan 
yhtiöomistukset puolentoista vuosikymmentä aikaisemmin. Maamme 
koko maa-alasta lasketaan yhtiöomistuksien nykyään tekevän 7— 8 % 
so. yhtä paljon kuin Uudenmaan ja Hämeen läänit yhteensä.

Tämä kehitys on herättänyt huolestumista lainsäätäjäin keskuu
dessa. V. 1915 annetulla lailla kiellettiin eräänlaisia yhtiöitä vapaasti 
hankkimasta itselleen maalla olevia kiinteimistöjä. Mainitun lain hyö
dyllisyyttä on kuitenkin epäilty, koska yhtiöitten maaomaisuudet

Yhtiöitten maanomistus Suomessa ti. igni.
yhtiöitten maaomaisuutta 

%  läänin
yhteensä koko omist.

ha alasta

U u d en m a a n  ............................................................................  45 974 4.1
T u r u n  ........................................................................................................ 3 5  9 4 7  1 .5
Hämeen .................................................................. 72 918 4.2
Viipurin ...................................................................... 80135 2.3
Mikkelin .................................................................. 84 959 5.1
Kuopion .................................................................. 447924 12.1
Vaasan .....................................................................  119 342 3.]
Oulun .................................................................................  96 753 o.®

koko maa 983 952 3-0
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eivät varsinaisesti ole keskittyneet lounaisiin lääneihin, missä tilatto
man väestön kysymys on kipein, vaan sellaisille seuduille, missä se voi 
olla maan metsäteollisuudelle eduksi. Toiselta puolen on kuitenkin 
katsottava, etteivät metsäteollisuuden edut pääse liiaksi vahingoitta
maan maanviljelyksen ja yhteiskunnan pysyviä etuja.

188. Ulkomaalaisten maanomistus Suomessa. Ulkomaalaisilla 
on ajoittain ollut hyvin huomattava sija Suomen maanomistajain 
joukossa. Mahtavuuden ajan »läänityksistä» kuului suurin osa ruotsin
maalaisille ja ulkomaalaisille ylimyksille. Viipurin läänin lahjoitus- 
maat olivat venäläisten pohattain hallussa. Meidän aikanamme on 
ulkomaalaisten maanomistus Suomessa uudelleen saanut jalansijaa 
kahdella taholla, nim. metsäteollisuusyhtiöitten maanhankinnan mu
kana, nämä yhtiöt kun suureksi osaksi ovat olleet ulkomaalaisia, ja ve
näläisen huvila-asutuksen mukana Karjalan kannaksella. Ulkomaa
laisten maanomistuksen nykyisestä laajuudesta täällä ei ole tarkkoja 
tietoja. Venäläisten omistuksista Karjalan kannaksella sitävastoin 
on äskettäin (19x9) julaistu tilasto, jonka mukaan nämä omistukset 
ovat keskittyneet Suomenlahden rannikolle ja Viipurin— Pietarin 
radan varsille siten, että tämä omistus tulee yhä voimakkaammaksi 
mitä lähempänä Venäjän rajaa se on. Uudenkirkon ja Kivennavan 
kunnissa on enemmän kuin 1 >4 koko maa-alasta joutunut sen haltuun.

Venäläinen huvilaomistus alkoi heti Pietarin radan valmistuttua 
1870-Juvun alussa ja kasvoi seuraavina vuosikymmeninä nopeasti 
osittain Suomen valtion ja viranomaisten tehokkaalla myötävaikutuk
sella. Suomen tultua itsenäiseksi on v. 1918 annetulla asetuksella 
venäläisten omistajain nauttimat erikoiset edut lakkautettu ja nämä

Venäläisten maanomistukset Karjalan kannaksella v. IQH).
pinta-ala

omistusten luku %
l ä ä n i t alueen

maanvilj. buvila-al. yhteensä koko
tiloja palstatil. ha pinta-

alasta
(1) Uusikirkko ja Kivennapa .......... • ■ 5° i 5 374 37 821 27.3
(2) Kuolemajärvi, Muolaa ja Viipurin pit. 149 829 8431 4.s
(3) Koivisto, Johannes, Heinjoki ja

Rautu ...................................... •• 85 26 5 774 5-B
(4) Muut Kannaksen k u n n a t............ .. . .  40 — 1953 —

yhteensä 775 6 229 5 3  9 7 9
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omistajat saatettu muiden ulkomaalaisten omistajain vertaisiksi. 
Sekä valtion että paikallisten asianharrastajain taholta on suunniteltu 
toimenpiteitä Karjalan kannaksen ikäväin maanomistusolojen ratkai
semiseksi omalle maallemme edullisella tavalla.

189. Maanositus. Maaomaisuuksien suuruuteen samoinkuin suur- 
ja pienviljelyksen yleisyyteen vaikuttaa paljon se, mille kannalle lain
säädäntö siinä kohden on asettunut. Vanhempina aikoina vaadittiin 
maatiloilta verokykyisyyttä ja itsekannattavaisuutta, eikä senvuoksi 
sallittu niiden vapaata jakamista, samoinkuin toiselta puolen koe
tettiin estää useampia tiloja joutumasta saman talonpojan käsiin. 
Ei kauan sitten vaadittiin tilalta, että sen tuli elättää vähintäin kolmi
henkinen perhe. Vasta pitkäin epäröimisten jälkeen on vapaampi 
maanositus tullut luvalliseksi, vaikkei se vieläkään ole aivan täysin 
vapaa. Lainsäädäntö erottaa tilain »halkomisen» (tilan kaikkien ti
lusten jakamisen), tilain »lohkomisen» (kun joku määrätty maakappale 
erotetaan eri tilaksi). Lohkotilan tulee olla vähintäin 1/ m  manttalia 
ja samalla käsittää tuottoista maata ainakin 5 ha; palstatilat saavat 
olla kuinka pieniä tahansa, mutta jäävät verollisesti emätilansa alai
siksi. (Vn 1895 laki maatilain osittamisesta.)

190. Maanperiniys. Vanhempi ruotsalais-suomalainen lainsää
däntö koetti pj^syttää maaomaisuutta suvun käsissä (naisen rajoitettu 
perimysoikeus, sukulunastus ym.). Vielä nytkin on maaomaisuus 
perimysoikeuteen nähden toisenlaisessa asemassa kuin muu omaisuus. 
Perimysmaata ei saa lahjoittaa, eikä toisella aviopuolisolla ole naima- 
osaa toisen perimysmaahan. Sukulunastusoikeus on vielä osittain 
voimassa. Vaikka naisella nykyisin on sama perintöoikeus kuin mie
hellä, on maata perittäessä ja jaettaessa veljillä tai suuremman osan 
saajilla erioikeus lunastaa koko maa kanssaperillisiltään. Vanhem
pina aikoina kehittyi maassa erilaisia perimystapoja. (1) Karjalaisilla 
ja savolaisilla alueilla kansan keskuudessa ikivanhoista ajoista vallin
neen perheoikeuden mukaan omistettiin (viljelys)maa yhteisesti ja 
perhe pysyi mahdollisimman kauan koossa jakamattomalla tilalla ja 
yhteisessä taloudessa. Tytär naimisiin mennessään sai pienet myötä
jäiset (lehmän, lampaan yms.), menettäen samalla kaiken perimys-
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oikeutensa. Niinikään poika, joka muutti pois kotitalosta, sai osan 
irtaimistosta, mutta menetti perimysoikeutensa. Eläkejärjestelmää ei 
tunnettu, sillä kaikilla yhdessä asuvan suurperheen (sumin) jäsenillä oli 
samanlainen oikeus saada toimeentulonsa. Jos perhe hajosi ja maa
omaisuus tuli jaettavaksi, niin isällä ei ollut suurempaa oikeutta 
kuin pojallakaan. Se oli kaskikauden perimysoikeus, ja siitä on vielä
kin jälkiä olemassa maamme sisäisissä, itäisissä ja pohjoisissa osissa.
(2) Suomen lounaisissa osissa sitävastoin jo vanhimpina tunnettuina 
aikoina oli vallalla maan yksityisomistus ja perimysoikeus, joka kui
tenkin rajoittui poikiin. Jo aikaisin ruvettiin tiloja jakamaan; liial
lista jakamista kartettiin siten, että yksi pojista peri talon (yksin- 
pcrimysoikeus). Hyvin aikaisin tuli tavaksi, että isä jätti talonsa po
jalleen vuotuista eläkettä vastaan; eläketapa edisti yhsinperimystä. 
Tämä oli kyläkauden perimysoikeus, ja se on tänäkin päivänä yleinen 
kansamme suurimman osan keskuudessa. (3) Luoteisrannikolla il
moitetaan olevan tapana jakaa talot kaikkien perillisten kesken, jo
ten maan pirstominen siellä on pitkälle ehtinyt. (4) Ylemmissä maan
omistajaluokissa on aina suosittu maaomaisuuden jakamattomuutta 
ja yksinperimystä. Huippuunsa tämä pyrkimys on kehittynyt suku- 
tiloissa.

191. Maan »luonnot» ja maaverot. Muistona vanhoista^ maan
omistusoloista on veronalaisen maan jako kolmeen kameraliseen eli 
veroluokkaan: (1) »perintömaahan», josta on maksettava kruunulle 
kiinteä, pysyvä maavero, (2) »kruununmaahan», joka verollisesti on 
samassa asemassa kuin perintömaa, mutta on oikeudellisesti kruunun 
omaisuutta (s. 212), ja (3) »rälssimaahan», joka on pysyvistä maa- 
veroista vapautettu. Huomattava on, ettei maan verollinen luonto 
riipu omistajansa yhteiskunnallisesta asemasta. Maaveron pohjayksik- 
könä on manttali, jonka alueellinen koko on eri osissa maata hyvin 
erilainen, riippuen tilojen viljelyksestä ja verokyvystä ym. asioista 
niinä aikoina, jolloin maa on verolle pantu. Manttalin pienen murto- 
osan käsittävä tila Suomen entisillä erämailla saattaa olla laajempi 
kuin koko manttalin tila Varsinais-Suomen ikivanhoilla viljelysseuduilla; 
pieni metsätön ja halpahintainen tila rannikkoseuduilla saattaa mak
saa suuremman maaveron kuin suuri ja kallisarvoinen metsätila Suo-
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menselällä. Eriluontoisten tilain keskinäiset suhteet sekä maanomistus
olojen kehitys niihin nähden ilmenevät seuraavista numeroista:

v. 1850 v . 1914
manttalia manttalia

perintöm aata .........................................  n  375.O 16760.24

kruununmaata ............. ................... 5 318.O 1044.56
rälssimaata ........................................  2 I i6.9 1 576-29

yhteensä 18 809.9 19 381.09

Tilain luonto, veroluku ja suuruus on merkitty viralliseen maa
rekisteriin, jota pidetään kunkin läänin lääninmaanmittauskonttorissa.

MAANVUOKRAUS.

192. Maanvuokraus. Maaomaisuuden pysymisestä harvalukui
sen omistajiston käsissä väkiluvun yhä kasvaessa on luonnollisena seu
rauksena ollut, että maata-omistainattoman väestön on täytynyt 
viljelystä ja asumista varten vuokrata maata maanomistajilta. Maan- 
vuokraus onkin Suomessa vähitellen tullut hyvin yleiseksi ja on se 
samalla synnyttänyt arkaluontoisen ja vaikeasti ratkaistavan yhteis
kunnallisen kysymyksen (»torpparikysymyksen»), Maanvuokraus mei
dän maassamme on suureksi osaksi järjestynyt muiden maiden oloista 
poikkeavalla tavalla (torpparilaitos). Meikäläisen maanvuokrauksen 
ominaisina piirteinä voidaan mainita scuraavat:

(1) Vuokra-alueiden suuri luku. Vn 1901 tiedustelun aikana oli 
maanvuokraus Suomessa kehittynyt niin pitkälle, että maaseuduilla
oli:

luku %

omaa maata viljeleviä ruokakuntia .............................  n o  629 23
vuokramaata viljeleviä ruokakuntia .........................  160 525 34
ilman viljelystä olevia ruokakuntia .........................  206 988 43

Vn 1912 maanvuokraustiedustelun mukaan oli Suometi maaseu
duilla silloin 151926 maanvuokralain alaista -vuokra-aluetta, mihin
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lisäksi tuli arviolta n. 12— 13 000 muunlaista vuokra-aluetta, joten 
vuokra-alueitten kokonaismäärä nousi n. 165 ooo:een. Kun itsenäisiä 
viljelmiä samoihin aikoihin oli n. 125 000, näemme että vuokraaja- 
ryhmä näihin saakka on muodostanut valtaavimman osan maatahal- 
litsevasta luokasta.

(2) Vuokra-alueitten keskitys maan lounaiseen osaan. Vuokra- 
alueista v. 1912 tuli melkein puolet kolmen lounaisen läänin osalle, 
jotka siis muodostavat, maamme varsinaisen vuokra-alueen. Näillä 
maamme vanhimmilla viljelys- ja asutusseuduilla on maanvuokraus 
aikaisimmin kehittynyt.

(3) Harvalukuiset isännät. Kutakin maanomistajaa kohden tuli 
v. 1912 keskimäärin 1.2 vuokra-aluetta. Todellisuudessa kuitenkin 
kuuluivat yllämainitut 151926 vuokra-aluetta 47 825 maanomistuk
seen, jotka tekivät ainoastaan pienemmän osan (38 %) maanomistus
ten koko luvusta. Jiihes 2/$ maanomistajia oli sellaisia, joilla ei ollut 
alustalaisia ensinkään ja joilla niinmuodoin ei ole vahinkoa torppain 
vapautumisesta.

(4) Vuokra-alueiden' epävakaa asema. Vuokra viljelmäin luku
määrä kasvoi tasaisesti vuosisadan ajan aina 1860-luvuHe saakka. 
Silloin tapahtui pysähdys, joka sittemmin on muuttunut suoranaiseksi 
vähentymiseksi. Niistä torpista ja lampuotitiloista, jotka v. 1912 
olivat olemassa, oli vain 40.9 % ,  siis ei puoltakaan, yli 50 vuotta vuok
ralla olleita. Kun torppain luku 50 vuotta sitten Suomessa oli n. 62 000, 
olisi siis n. 39 000 niistä sen jälkeen lakannut torppana olemasta. Kun 
torppia kuitenkin aina perustettiin uusia, pysyi niiden luku kummin
kin suurena.

»Yhtenä pääsyynä vuokraviljelmien vähenemiseen on ollut vuokra- 
miesten joutuminen alueiltansa pois ja näiden yhdistäminen maan
omistajani omiin viljelmiin. Pääasiallisimpana aiheena tällaiseen yh
distämiseen ovat olleet muuttuneet taloudelliset olot. Kun maan
omistajat ovat siirtyneet viljanviljelyksestä heinänviljelykscen, on 
torppa, joka aikoinaan oli perustettu talon lähelle, joutunut talon vil
jelyksen tielle ja siitä syystä häädetty. Samoin on metsän arvon nous
tua tahdottu saada torpparit pois niitä nauttimasta ja on siitä syystä 
ryhdytty heitä häätämään. Myfis ovat maanjaot ja monet muut sei-
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laiset syyt aiheuttaneet vuokra-alueiden yhdistämisiä maanomista
jani omiin viljelyksiin.» (Kyösti Haataja).

(5) Vuokra-alueiden maataloudellinen heikkous. V11 1910 maan- 
viljelystiedustelun mukaan oli vuokraviljelmiä yli 2/s (tarkemmin sa
noen 43.4 %) kaikkien viljelmäin lukumäärästä, mutta näihin vuokra- 
viljelmiin kuului ainoastaan 1/6 (20.3 %) kaikkien viljelmäin pelto
alasta. Vn 1912 tiedustelussa lausui melkoinen osa vuokralautakuntia 
mielipiteenään, ■ että vuokramiesten viljelykset olivat huonommassa 
kunnossa kuin maanomistajani viljelykset; Mikkelin ja Kuopion lää
neissä saatiin sama lausunto suurimmalta osalta vuokralautakuntia.

(6) Vuokra-alueet jakautuvat kahteen pääryhmään, nim. sellai
siin, joita käytetään varsinaisesti maanviljelykseen (»lampuotitilat» 
ja »torpat»), ja sellaisiin, jotka ovat pääasiallisesti asuntoalueita (»mäki- 
tuvat»). Suurin osa vuokra-alueita (95 290 eli 62.7 %) kuului v. 1912 
jälkimmäiseen ryhmään; lampuotitiloja ja torppia oli 56 636 (37.3 %) 
kaikista vuokra-alueista. Raja näiden ryhmäin välillä ei ole täysin 
selvä, sillä useimmilla mäkitupa-alueillakin harjoitetaan jonkin verran 
maataloutta. Niinpä oli vastamainituista mäkitupa-alueista 3 A (74.1 %) 
sellaisia, joilla oli viljeltyä maata 5 aaria tai enemmän.

193. Lampuotitilat. 'Vuokralle annettuja täysiä maatiloja eli 
kokotiloja kutsutaan »lampuotitiloiksi» (myös »arentitiloiksi»). Niistä 
on osa sellaisia, jotka kuuluvat jonkin päätilan yhteyteen ja ovat sen 
hallinnon alaisia; toiset lampuotitilat taas ovat erillisiä tiloja. Koko- 
tilan vuokrauksella oli suurin merkityksensä vanhempina historialli
sina aikoma, jolloin kruunu (aikaisemmin etenkin kirkko) ja ylimyk
set omistivat tuhansia taloja ympäri Suomen ja jättivät ne lampuotien 
viljeltäviksi joko kerta kaikkiaan sovittua tai vuodentulon mukaan 
määrättyä vuokraa vastaan. Nykyään ovat varsinkin kaupunkilais
ten ja tehdasyhtiöiden omistamista maatiloista varsin monet vuokra
tut lampuodeille, jotka tavallisesti kokonaan hoitavat vuokraamansa 
tilan, maksaen vuokransa rahassa tai viljassa tai muissa eduissa. V. 
1901 oli Suomessa kaikkiaan 7 772 vuokrattua kokotilan viljelmää. 
Päätilan alaisia lampuotitiloja v. 19x2 oli ainoastaan 1524, niistä 
983 yksin Uudenmaan läänissä. Valtion vuokralle antamista tiloista 
on jo edellä ollut puhe (185).
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194. Viipurin läänin 
lahjoitusmaat. Erityisen 
historiallisen ryhmän lam
puotitiloja ovat muodos 
taneet ns. »lahjoitus
maat» Viipurin läänissä. 
Vaikkei Suomessa kos
kaan ole ollut varsinaista 
maaorjuutta, oli kuiten
kin laajoilla aloilla Vii
purin läänissä vallinnut 
ja seurauksiltaan vieläkin 
tuntuva, surullisen kuu-

telmä hyvin lähellä sel
laista. Venäläisen hallituksen aikana 1721 (1743)— 1811 Venäjän
kruunu, vanhasta maanomistusoikeudesta välittämättä, luovutti 
suuret määrät vapaitten perintötalollisten hallussa olevia tiloja 
ikuiseksi omaisuudeksi venäläisille ylimyksille. Lahjoitettujen tilain 
asukkaita. ruvettiin katsomaan lampuodeiksi ja vähitellen mel
keinpä maaorjiksi (vn 1798 päätös, »Taubilan kontrahti» v. 1801). 
Viipurin läänin palautettua mmm Suomen yhteyteen Suomen halli
tus v. 1826 vahvisti muukalaisylimysten laittoman omistusoikeuden, 
joten rahvas lopullisesti kadotti perintöoikeutensa ja jäi surkeaan ti’ 
laansa ahnaitten kartanonisäntäin mielivallan alaiseksi. Kun maatalou
dellinen ja yhteiskunnallinen taantumus ja kurjuus siten yhä jatkui
vat, jopa aiheuttivat verisiä meteleitä, valtiosäädyt vn 1867 valtiopäi
villä päättivät lunastaa lahjoitusmaat ja luovuttaa ne kohtuullista 
kuoletusmaksua vastaan lahjoitusmaiden lampuodeille itsenäisiksi 
perintötaloiksi. V. 1891 oli lunastus, joka oli valtiolle maksanut 17 
milj. mk., täydellisesti suoritettu ja 77000 Suomen asukasta vapau
tettu muukalaisesta maavallasta; kaikkia tiloja ei kuitenkaan vielä
kään ole luovutettu perintötiloiksi. Melkoiset alat lunastettuja maita 
on sittemmin joutunut metsäkeinottelijain omaksi, joten lunastuksen 
tarkoitusta ei siinä kohden ole täydellisesti saavutettu.
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195. Torpparilaitoksen kehitys. Taloudellisesti ja yhteiskunnal
lisesti tärkeimmän ryhmän Suomen vuokra-alueista muodostavat 
maataloustarkoituksessa vuokralle annetut tilanosat eli ns. torpat. 
Vanhempina aikoina ei tilanosavuokraus ollut maassamme käytännössä 
ja talonpojilta oli maan antaminen vuokralle suorastaan kielletty. 
Aatelisten ja muiden kartanoiden maalle alkoi kuitenkin jo 1600- 
luvulla ilmestyä päivätyötorppia. Aavistamattomaan valtaan torppari- 
laitos pääsi suurten maatalousuudistusten yhteydessä 1700-luvulla 
(vrt. s. 191). Tämän uuden kehityksen edellytyksinä olivat iso
jako, jonka kautta maan yksityisomistus (talojärjestelmä) tuli lopul
lisesti yksinvaltiaaksi sekä nopean väenlisäyksen rinnalla tapahtuva 
maataloudellinen nousu. Valtio, joka aikaisemmin oli kaikin tavoin 
estänyt maanvuokrauksen syntymistä, rupesi sitä nyt tietoisesti edis
tämään. Kunink. päätöksillä 1743 ja 1757 vakuutettiin maanomista
jille oikeus pitää tilojen maille perustetut torpat taloon kuuluvina 
etuina, joita ei tarvinnut erikseen verolle panna eikä muodostaa itse
näisiksi tiloiksi.

Torppain luku kasvoi tavattoman nopeasti. Kun torppia Suomessa 
v. 1749 vielä oli ainoastaan 3 000 vaiheilla, oli niitä v. 1767 jo 8 799, 
v. 1805 koko 25 394 ja 1860 kaikkiaan 61 864. Uudellamaalla torppain 
luku lakkasi kasvamasta jo menneen vuosisadan alussa, Etelä-Hämeessä 
jo kolme- ja neljäkymmenluvuilla; kuusikymmenluvulla torppain perus
taminen alkoi muuallakin hidastua, kunnes korkeimman määrän (n. 
71 000) saavutettuaan yhdeksänkymmenluvulla torppain kokonais
lukukin on alkanut vähentyä: v. 1901 laskettiin »maatorppia» olevan 
67 083 ja v. 1912 enään 55 112. Ilmeisesti oli tämä laitos silloin jo 
menettänyt varsinaisen elinvoimansa.

Eri osissa maata on torpparilaitos saanut erilaisen luonteen. Lou- 
nais-Suomessa torpparilaitos syntyi sikäläisten lukuisain suurtilani 
alotteesta, jotka halusivat saada tiluksiansa viljellyiksi torpparien 
päivätöillä, muissa osissa maata sitävastoin, missä tilat ovat yleensä 
laaja-alaisia, mutta niiden viljelykset pieniä ja niiden viljelyskelpoiset 
maat hajallaan pieninä kappaleina, ovat torpat syntyneet tilattomani 
omasta alotteesta, jotka ovat halunneet perustaa oman kodin tilallis
ten maalle ja vähitellen ovat laajentaneet viljelyksiään torpaksi. Eri
laisesta alkuperästä on johtunut yhteiskunnallistakin erilaisuutta:
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(i) herraskartanoiden »päivätyötorpparit» ovat melkoisesti toisen
laisessa asemassa kuin (2) talonpoikaistilain »verotorpparit», jotka 
vanhemmittain kaikissa suhteissa elivät samantapaisissa oloissa kuin 
isäntänsä. Pohjoisessa Savossa ja Karjalassa ovat torpat suureksi 
osaksi eläneet kaskenviljelyksellä ja suorittaneet vuokransa ns. »osa- 
viljassa». Eri ryhmänsä muodostavat (3) kruununmetsätorpparit 
(s. 213) sekä (4) perintötorpat, joita on Jokioisten kartanon alueella 
ja muuallakin.

196. Nykyiset torppariolot. Seuraavassa esitetään päätulokset 
Kyösti Haatajan johdolla v. 1912 toimitetusta suuresta maan vuokra- 
tiedustelusta. Tutkimus koski 1909 vn maanvuokralain alaisia vuokra- 
alueita. Torpiksi siinä on luettu yleensä kaikki vuokratut tilan osat, 
joihin kuului vähintään 3 ha viljeltyä maata, siitä 2 ha peltoa, jopa 
1— 3 ha:nkin laajuisia vuokranantajain rakennuksilla varustettuja 
tilanosia, jos niiden vuokraukset ovat olleet enemmän viljelysalueiden 
kuin asunnon vuokrasuhteita. Torppain joukkoon on laskettu 1 524 
lampuotitilaa, jotka olivat päätilan alaisia. Tiedustelun ulkopuolelle* 
jäivät valtion ja seurakuntain virkatalojen torpparit sekä itsenäiset 
arentitilat.

Torppain lukumäärä ja maantieteellinen jakautuminen näkyy 
pääpiirteittäin seuraavasta katsauksesta:

Torpat ja lam puotilat Suom essa v. i g i 2 .

% koko % läänin
l ä ä n i t luku- maan vuokra-

määrä torpista alueista

Uudenmaan ................................  3 940 6.9 29.6
Turun 23.8 35-4
Hämeen ......................................  7 530 13-3 33-0
Viipurin 2.8 10.6
Mikkelin I I . 1 73-6
Kuopion ......................................  10 398 l 8.4 68.7

Vaasan 17.7 39°
Oulun ......................................  3 394 6.0 25.8

koko maa 56 636 100.O 37-3
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Kolmen lounaisen 
läänin osalle tuleva torp- 
pamäärä lähenteli puolta 
koko maan torppain lu
vusta (44.O %). Verra
tessa torppain lukumää
rää kaikkien vuokra-alu
eiden lukumäärään, ha
vaitaan, että se Mikkelin 
ja Kuopion lääneissä oli 
suhteellisesti hyvin suuri 
(edellisessä 73.6 %, jälki
mäisessä 68.7 % läänin 
kaikkien vuokra-alueiden 
luvusta), Viipurin lää
nissä taasen tavattoman 
pieni (10.6 %). Lounais
ten läänien lisäksi kuu
luvat siten Mikkelin ja 
Kuopionkin läänit niihin, 
joissa torpparikysymys 
on pureva. Vaasan lää
nissä on torppain luku
kyllä suuri, mutta kun Vuokra viljelmät Suomessa v. 1901.

, . ......  (Vuokraviljelmät %  koko viljelmäin luvusta.
otetaan huomioon läänin (Hannes Gebhardin mukaan.)
suuri ala ja väkiluku ja
sikäläisten maanvuokraolojen verraten suotuisa järjestely, ei sitä lääniä 
voi lukea pahimmin kärsivien joukkoon.

Tärkeä seikka on torppain koko. Tarkastettaessa niiden ryhmi
tystä viljelysmaittensa suuruuden mukaan havaitaan, että puolet 
(50.7 %) koko maan torpista oli sellaisia, joilla oli viljeltyä maata 
3— xo ha. Sitä pienempäinkin torppain luku oli varsin suuri (35.5 %), 
mutta suuremmat torpat olivat suhteellisesti harvinaisia. Pieniä torp
pia (alle 3 ha) oli suhteellisesti lukuisimmin Viipurin, Kuopion ja Vaa
san, suuria torppia (yli 10 ha) suhteellisesti enin Uudenmaan ja Hämeen 
lääneissä.

Suomen Talousmaantieto —  16



Mitä torppain asemaan tulee, 
laskettiin 35 915 torppaa (64 % 
kaikista torpista) olevan niin etäällä 
päätalostaan, etteivät ne vaikut
taneet sen maanviljelykseen; niiden 
hävittämistä ei siis voi pitää tar
peellisena maanviljelyssyistä.

Torppain rakennusten omistamiseen nähden on havaittavissa 
kolme pääaluetta: (1) alue, jossa rakennukset ovat melkein aina vuok
ranantajan omat (Uudenmaan, Hämeen, Mikkelin ja Kuopion läänit); 
(2) alue, joiden rakennukset kokonaan tai osaksi ovat vuokramiesten 
omat (Vaasan ja Oulun läänit); (3) alue, jolla pienten torppain raken
nukset ovat torpparin omat, mutta suurten torppain rakennukset 
yleensä vuokranantajani omat (Turun ja Viipurin läänit). Rakennusten 
kuuluminen vuokranantajille johtuu siitä, että suurtilalliset ovat 
useimmiten itse rakennuttaneet torpat ja että toisissa paikoin ne on 
rakennettu talon metsästä annetuista puista. Rakennusten omistus- 
kysymys on nykyisinä kalleina aikoina hyvin tärkeä.

Melkein kaikilla torpilla (92 %:lla) oli jonkinlainen metsänkäyttö- 
oikeus, joka tavallisesti sisälsi rajoittamattoman sai rajoitetun koti
tarvepuun käyttöoikeuden. Kolmellaneljänneksellä (76.2 %:lla) torppa
reista oli laidunoikeus, mutta kalastusoikeutta nautti ainoastaan 22.2 % 
ja metsästysoikeutta vain 12.7 % torppain luvusta.

Torppain vuokra-aikoihin nähden on erotettavana kolme aluetta, 
nim. (1) alue, jossa olivat hallitsevina pitkäaikaiset, yli 25-vuotiset 
sopimukset (Vaasan ja Oulun läänit sekä Turun läänin pohjoisosat; 
kaikkiaan oli tällaisia sopimuksia 32.9 % kaikista sopimuksista); {2) 

alue, jossa ovat hallitsevina juoksevat, vuodesta vuoteen uudistuvat 
vuokrasopimukset (Uudenmaan ja Viipurin läänit; tällaisia sopimuksia 
oli 27 % kaikista); ja (3) alue, jossa ovat vallitsevina osaksi lyhyeksi 
määräajaksi tehdyt, osaksi juoksevat vuokrasopimukset (Hämeen, 
Mikkelin ja Kuopion, läänit).

Torppain suorittamista veroista v. 1912 tuli 45 % jalkapäivä
töiden, 28 % hevospäivätöiden, 20 % rahamaksujen, 2 % viljan ja 5 % 
muunlaisten suoritusten osaksi. Kaikkien vuotuisten vuokramaksu
jen raha-arvo arvioitiin main. aikana 9 081 824 mkksi.
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Torppain suuruussuhtfiet Suomessa 
v , 19x2.

su uruusryhmät torppain ja lampuotitilain
(viljelysmaata) luku %
alle 3 ha 20 368 35-5
3— 10 ha 28 479 501
10— 25 ha 7054 12.5
25 ha ja yli 735 1.3

yhteensä 56 636 100.0
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Torpparien toimeentulokeinoja tarkastettaessa saatiin selville, 
että ainoastaan neljäsosa (24 %) torpparien koko luvusta tuli toimeen 
yksinomaan torpallaan, jotavastoin kaikkien muiden oli hankittava 
sivuansiota muualta; lähes neljäsosalla torppareista (23 %:lla) oli 
sellaisena sivuansiona maataloustyöt, toisella neljäsosalla (28 %:lla) 
teollisuustyö (etupäässä metsätyöt) ja käsityö, lopuilla kauppa, lii
kenne jms. ansiot.

197. Torpparien isännät. Torpparilaitos syntyi alkuaan aatelis- 
tiloilla. Nyt kuitenkin on valtaavasti suurin osa torppia talonpoikais
talojen maalla; v. 1912 oli torppain luvusta 82.0 % talonpoikain, 8.6 % 
yhtiöitten ja teollisuuslaitosten, 8.5 % säätyläis- yms. omistajani, 
0.9 % kuntain ja yhdyskuntain maalla.

Maan 56 636 torppaa ja lampuotitilaa (v. 1912) olivat 23 808 
isännän alaiset. Kun maanomistpjain luku oli n. 125 000, koski siis 
torpparikysymys ainoastaan viidettäosaa (19 %) maan maanomista
jista. Kutakin torppaapitävää maanomistajaa kohden tuli koko maassa 
keskimäärin 2.4 torppaa; Uudenmaan läänissä tämä keskimäärä oli 
3.3, Turun 2.6, Hämeen 2.9, Viipurin 1.5, Mikkelin 2.5, Kuopion 2.5, 
Vaasan 1.9 ja Oulun läänissä 1.9 torppaa. Torppiapitävistä maan
omistajista oli lähes 3/4 (74.2 %) sellaisia, joilla oli ainoastaan 1— 2 
torppaa. Sellaisia maanomistajia, joilla oli enemmän kuin 10 torppaa, 
oli 476 (2 %).

Suurimmat vuokranantajat olivat Ahlström-yhtiö (n. 500 torppaa 
ympäri maata), Gutzeit-yhtiö (yli 300 torppaa, pääasiallisesti 
Mikkelin ja Kuopion lääneissä), Halla-yhtiö (yli 300 torppaa, pää
asiallisesti Mikkelin, Kuopion ja Vaasan lääneissä), Jokioisten kar
tano (yli 300 torppaa), Köyliön kartano, Vuojoen kartano, Fiskarin 
ruukki, Kymi-yhtiö, Rosenlew-yhtiö, The Finland Wood Co., Gust. 
Cederberg ja kumpp. (kullakin yli 100 torppaa) sekä erinäiset karta
not ja maayhtiöt Pernajassa (Sarvilahti), Elimäellä, Artjärvellä (Ra
tilla), Siuntiossa, Mustiossa, Vihdissä, Vanajassa (Harviala), Kalvoi- 
lassa (Niemi), Vesilahdella (Laukko), Tottijärvellä, Ypäjällä, Luopioi
sissa, Ruovedellä (Pekkala).

198. Mäkituvat. Mäkitupa-alueista antaa vn 1912 tiedustelu 
seuraavat yleistiedot:
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M äkitu p a -alu eet Suom essa v. i g i s .

% koko % läänin
l ä ä n i t  luku- maan vuokra-

määrä mäkituvista alueista

Uudenmaan......................................... 9 347 9.8 70.3
Turun ................................................ 24 620 25.8 64.6
Hämeen ................   15 301 16.I 67.0
Viipurin ............................................  13 606 14.3 89.4
Mikkelin ............................................  2 242 2.4 26.4
Kuopion ............................................  4 731 4.9 31.3
Vaasan ................................................ 15 706 16.5 61.0
Oulun ................................................ 9 737 10.2 74.I

koko maa 95 290 100.0 62./

Näemme tästä, että kaksikolmannesta (66 %) kaikista mäkitupa- 
alueista sijaitsi maamme asutuimmassa osassa, neljässä eteläisessä 
läänissä. Mäkitupa-alueet olivat luvullisesti vuokra-alueitten suurena 
enemmistönä kaikkialla muualla, paitsi Mikkelin ja Kuopion lääneissä, 
missä niiden suhdeluku on vain 26.4 % ja 31.3 % kaikista vuokra-alueista. 
Tähän Mikkelin ja Kuopion läänien vähäiseen suhdelukuun lienee 
yhtenä syynä ollut irtaimen väestön tavaton varattomuus; tuo väestö 
ei ole pystynyt rakentamaan itselleen asumuksia, vaan on suureksi 
osaksi jäänyt taloissa kierteleviksi »loisiksi».

Mäkitupa-asutus poikkeaa monessa kohden torppari-asutuksesta, 
kuten niiden erilaiseen tarkoitukseen nähden onkin luonnollista. Torp
pain luvun viime aikoina huomattavasti vähentyessä on mäkitupain 
lukumäärä nopeasti kasvanut: vuosijaksona 1901— 1912 väheni varsi
naisten torppain luku 7 572, mutta mäkitupain luku eneni 9 924. Mäki- 
tupain paikat ovat paljon suuremmassa määrässä kuin torppain lä
hellä päätiloja ja paikkakunnan asutuskeskuksia. Melkein kaikki 
mäkitupalaiset (95.9 %) omistivat itse rakennuksensa, jotavastoin 
torppareista ainoastaan neljäsosa (24.4 %) oli samassa asemassa.

Suurin osa mäkitupa-alueista oli viljelyksiltään aivan mitättö
miä: lähes neljäsosa mäkituvista oli miltei kokonaan viljelysmaata vailla 
so. ne olivat vain tonttipaikkoja; kolmellaneljänneksellä oli viljelys
maata o.05 ha tai enemmän. Harvinaisia olivat mäkitupalaisten muut
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kin maataloudelliset edut: metsänkäyttöoikeus (hyvin rajoitettu) 
oli runsaalla neljäsosalla (28.1 %:lla), samoin laidunoikeus (27.4 %:lla); 
kalastus- ja metsästysoikeuksia oli vain nimeksi. Lähes puolet (46.V %) 
mäkituvista hallitsi maataan ainoastaan juoksevan välipuheen varassa.

199. Maanvuokralainsäädäntö. Kauan kestäneitten valmistus
ten ja vaillinaisen lainsäädännän jälkeen ovat maanvuokrausolot 
maassamme tulleet ratkaisevammin järjestetyiksi v. 1909 annetulla 
maanvuokralailla (laki torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuok
rauksesta vita 1909 ynnä siihen v. 1919 tehdyt muutokset). Lain tar
koitus on suojella vuokraajia ja tehdä heidän asemansa niin vakaaksi 
ja itsenäiseksi kuin mahdollista. Laissa määritellään erilaiset vuokra- 
alueet siten, että »torppana» on pidettävä määrätty maatilan alue, joka 
maanviljelyksen harjoittamista varten vuokralle annetaan ja on varustettu 
siihen tarkoitetuilla rakennuksilla. »Lampuotitilaksi» sanotaan sem
moista vuokralla olevaa, maanviljelykseen käytettäväksi aiottua 
manttaaliin pantua maata, joka hallintonsa puolesta on päätalon 
alainen. »Mäkitupa-alueella» tarkoitetaan maa-alaa, joka annetaan 
vuokralle maanviljelys- tai teollisuustyöväestöön kuuluvan taikka 
muun taloudellisesti samanvertaisen henkilön tai perheen asunto
alueiksi. Vuokra-ajan kaikille näille vuokra-alueille laki määrää vä
hintään 25 (uutistorpassa 50) ja enintään 100 vuodeksi. Vuokraoikeu
tensa vuokraaja voi luovuttaa toiselle ja vuokrasopimus voidaan pur
kaa yksipuolisesti vain harvoissa tapauksissa. Vuokramaksu on mää
rättävä rahassa, vaikka se voidaan suorittaa myöskin luonnontuotteissa 
ja päivätöinä, jos asianomaiset siitä sopivat. Tärkeä on myöskin sään
nös, että vuokraaja on vuokra-ajan päättyessä oikeutettu saamaan 
vuokranantajalta korvauksen siitä arvonlisäyksestä, minkä vuokramaa 
on vuokraajan tekemäin parannusten kautta saanut. Maanvuokra- 
asiain hoitamista varten on joka kunnassa oleva vuokranantajani 
ja vuokranottajain valitsema vuokralautakunta. Vn 1909 maanvuokra
laki ei koske valtion ja seurakuntain maalla olevia maanvuokraajia.

200. Torppain lunastus. Suurisuuntaisin toimenpide maakysy- 
myksen ratkaisemiseksi, mihin Suomen valtio tähän saakka on ryh
tynyt, on epäilemättä äskettäin päätetty torppain lunastus (laki vuokra-
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alueiden lunastamisesta vita 1918 ynnä siihen v. 19x9 tehdyt muutok
set).

Laki koskee vn 1909 maanvuokralain alaisia torppia, lampuoti- 
tiloja ja mäkitupa-alueita, sillä selvennyksellä, että vuokra-alue, johon 
kuuluu vähintään yksi ha peltoa, luetaan torpaksi, ja vuokra-alue, 
johon kuuluu vähemmän viljeltyä maata tai peltoa, mäkitupa-alueeksi. 
Valtion ja seurakuntain virkatalojen vuokra-alueet jäävät tämän lain 
ulkopuolelle.

Mitä ensinnäkin tulee torppiin ja niiden kanssa rinnastettaviin lam
puotitiloihin, on muutamin rajoituksin sellainen vuokra-alue lunastet
tava vuokraajan omaksi, jos jompikumpi asianosainen ennen vuokra
kauden päättymistä sitä vaatii. Lain perustuksella täten lunastetta
vaan uuteen tilaan saadaan lukea tontti sekä viljellyt ja viljelyskelpoi
set tilukset, yhteensä korkeintaan 10 ha, joka määrä erityisissä tapauk
sissa vuokramiehen vaatimuksesta voidaan enentää 20 ha:iin saakka. 
Jos torpparilla on ollut metsäoikeuksia, on lunastettavaan tilaan 
erotettava tarpeellinen määrä metsää, ei kuitenkaan yli 10 ha (eräissä 
tapauksissa 20 ha) kasvuisaa metsämaata. Jos vuokranantaja ja -ot
taja sopivat uuteen tilaan erotettavasta alueesta ja muista eduista 
toisin, on sellaista sopimusta noudatettava. Eräissä tapauksissa voi
daan uuden tilan tilukset antaa toisesta paikasta kuin torpan entisestä.

Lunastettavan alueen lunastushinnan määräämiseksi on ensin 
arvioitava alueen arvo silloin kun lunastusta vaaditaan. Siitä arvosta 
on vähennettävä niiden parannuksien arvo, joita torppari on tehnyt 
vuokra-alueeseen hallinta-aikanaan, taikka jotka hän on perimällä 
tai Ilmastamalla saanut edeltäjältään, molemmissa viimemainituissa 
tapauksissa korkeintaan 20 vuoden ajalta lunastuksen vaatimisesta 
lukien; lisäksi on vähennettävä se määrä, jolla alueen arvo on noussut 
sen jälkeen kuin maailmansota alkoi v. 1914, rahan arvon alenemi
sesta aiheutunut nousu siihen luettuna. Jos uuteen tilaan erotetaan 
viljeltyä ja viljelyskelpoista maata yli 10 ha, määrätään lunastushinta 
ylimenevältä osalta käyvän hinnan mukaan lunastusta vaadittaessa. 
Samoin menetellään, jos asiapuolten suostumuksella uuteen tilaan 
erotetaan suurempi kuin lain määräämä suurin ala. Lunastettavalla 
alueella olevan metsän lunastuksesta ja erinäisistä muista lunastus- 
seikoista on erityisiä säännöksiä. Huomattava on, että lunastushinta



voidaan määrätä toisenlaiseksi kuin laki määrää, jos asianosaiset niin 
sopivat.

Erityistä huomiota ansaitsevat säännökset valtion välityksestä 
torppain lunastamisessa. Lunastushinnan lain perusteella Ilmastet
tavasta vuokra-alueesta näet suorittaa vuokranantajalle valtio joko 
rahassa tai valtion takaamissa viiden prosentin obligatioissa. Sitä 
lunastushinnan osaa, joka on suoritettava io ha:in yli menevältä 
lunastettavan maan osalta, ei valtio suorita. Lunastushinta on uuden 
tilan omistajan suoritettava takaisin valtiolle 6 prosentin vuotuis
maksulla, josta 5 prosenttia korkoa ja loput pääoman kuoletusta. 
Uuden tilan omistaja voi kuitenkin suorittaa velkansa valtiolle suu
remmissakin erissä tai yhdellä kerralla. Lunastushinnan takaisin
maksamisen alkaminen voi erityisissä tapauksissa lykkääntyä io vuo
teen saakka. Valtio antaa laina-avustustaan eräillä ehdoin siinäkin 
tapauksessa, että vuokra-alue lunastetaan vapaaehtoisen sopimuksen 
perustuksella.

Edellämainitut lunastamisoikeudet ja -edut kuuluvat määrä
tyissä rajoissa mäkitupa-alueille. Siinä tapauksessa on valtion suorit
tama lunastushinta maksettava valtiolle takaisin 8 prosenin vuotuis
maksuilla, josta 5 prosenttia korkoa ja jäännös pääoman kuoletusta.

Eduskunta on (tekemällään päätöksellä) valtuuttanut hallituksen 
vuokra-alueiden lunastamista varten lasketuttamaan liikkeelle obli- 
gatioita, joiden korko on 5 % ja vuotuismaksu 6 %, kahdensadan 
miljonan mkn aivosta.

VALTION MAAPOLITIKKA.

201. Valtion maapolitikka ennen ja nyt. Valtion toimet ovat 
usein ratkaisevalla tavalla vaikuttaneet maamme maanomistusoloihin. 
Pysyväin maaverojen säätämisellä, liiallista maanjakamista ja toiselta 
puolen liiallista tilain yhdistämistä ehkäisemällä, uutisasutuksen oh
jaamisella erämaihin yms. keinoin kruunu jo keskiaikana ja uuden 
ajan alussa tietoisesti suuntasi maanomistuksen kehitystä. monissa
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paikoin maatamme. Kuinka sitten valtio 1700-luvulla suurten maa
taloudellisten uudistusten kautta kokonaan mullisti vanhemmat asu
tus- ja maanomistusolot, on jo ennen usein kerrottu.

Meidän aikanamme ovat maanomistusoloissa ilmenneet suuret 
epäkohdat kaikissa sivistysmaissa antaneet yhteiskunnalle aihetta 
ryhtyä suurensuuntaisiin ja monipuolisiin parannus- ja uudistustoi- 
miin tällä alalla. Suomessakin on viime aikoina vähästä alusta syntynyt 
ja askel askeleelta nopeasti kasvanut merkittävä valtiontoiminta 
samalla alalla. Sen suunta poikkeaa monessa suhteessa aikaisemmin 
noudatetuista periaatteista. Kun valtion maapolitikan tarkoituksena 
ennen oli saada valtiolle lukuisia veronmaksajia ja luoda maahan 
vuokramaata viljelevä maanviljelysluokka, pitää nykyinen maapoli- 
tikka ylimpänä silmämääränään maanviljelysluokan parasta ja pyrkii 
luomaan mahdollisimman itsenäistä ja omavaraista maanviljelystä. 
Valtion maapolitikan lähimpinä tarkoituksina on nykyään m. m.
(1) estää suuromistusta kehittymästä suuntaan, josta on vahinkoa 
yhteiskunnalle kokonaisuudessaan ja maatavilielevälle luokalle erik
seen; (2) harjoittaa asutustoimintaa so. edistää maanviljelyksellä 
elävän väestön maanhankintaa sekä maalla asuvan työväen asuinpai
kan hankintaa; (3) järjestää maanvuokraolot vuokraajille siedettävälle 
ja edukkaalle kannalle; (4) valmistaa maan yhteiskunnallistuttamista 
edistämällä valtion, kuntain ja yleishyödyllisten yhdyskuntain maan
hankintaa.

202. Keinot maanomistusolojen parantamiseksi. Tärkeitten maa- 
politisten tarkoitustensa saavuttamiseksi on valtiolla käytettävissään 
monenlaisia osittain edistäviä osittain ehkäiseviä keinoja. (1) Tehokkain 
keino on epäilemättä valtionvarain käyttäminen edelläkerrottujen 
tarkoitusten hyväksi. Vastaiseksi on meidän maassamme sellaiseen 
tarkoitukseen käytetty ainoastaan vaatimattomia summia. Tärkein 
toimenpide on ollut »Tilattoman väestön lainarahaston» perustaminen, 
joka nykyisin on n. 15 milj. mkn suuruinen ja jonka myöntämillä 
lainavaroilla vn 1915 loppuun saakka oli saatu perustetuksi päälle 
n  000 pikkutilaa. Äskettäin päätetyn torppain lunastuksen toimeen
panemista varten valtio niinikään myöntää lainoja. Omaan maan
hankintaansa valtio on käyttänyt varoja hyvin vähässä määrässä.
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Jos kuitenkin pidetään tärkeänä, että valtion on yhteiskunnan tule
vaisiksi tarpeiksi hankittava omakseen mahdollisimman paljon metsiä, 
soita, koskia, vuorikaivoksia ym. maaomaisuutta, on valtion kiinni
tettävä senmukaisia summia maanhankintaansa. Askeleena sinnepäin 
ovat ne viime aikoina tehdyt kaupat, joilla valtio on hankkinut itsel
leen Jokioisten kartanon omistusoikeuden ja osake-enemmistöjä suu
rissa metsäteollisuusyhtiöissä.

(2) Valtiolla on tilaisuus rajoitetulla alueella, nim. omilla mail
lansa toteuttaa mieleisiään asutuspyrkimyksiä. Valtio onkin sitä teh
nyt jo pitkäin aikain kuluessa (191, 213), mutta sen toimista tällä alalla 
on tähän saakka puuttunut selvää päämäärää ja järjestelmää. Lähei
sessä tulevaisuudessa on valtiolle tällä alalla varmaan aukeava suuria 
tehtäviä.

(3) Viime aikoina on valtio erityisellä maalainsäädännöllä ruven
nut luomaan yleistä pohjaa uusille maanomistusoloille. Tärkeimmät 
tähänastiset lait koskevat maanvuokrausta maalla (laki vita 1909) 
ja yhtiöitten maanhankinnan rajoittamista (laki vita 1915). Tämän lain
säädännön kehittyminen ja laajeneminen on odotettavissa.

(4) Asutustoiminnan kaikinpuoliseksi valvomiseksi ja järjestä
miseksi on valtio perustanut erityisen uuden hallinnonhaaran, asutus- 
hallinnon. Sen keskuksena on v. 1917 perustettu asutushallitus, jonka 
alaisina toimivat asutustarkastajat ja kunnalliset asutuslautakunnat.

(5) Suurin tähänastinen yritys valtion maapolitikan alalla on äs
kettäin tehty päätös torppain ja mäkitupain lunastamisesta (laki 
vuokra-alueiden lunastamisesta vita 1918 ynnä muutokset vita 1919). 
Sen päämääränä on tärkeimmän vuokra-alueryhmän, torppain, muo
dostaminen itsenäisiksi tiloiksi lain suojassa ja valtion taloudellisella 
myötävaikutuksella; torppain lunastushinnan näet suorittaa tarvittaessa 
valtio, jolle lunastettavain maiden omistajat vähitellen suorittavat 
hinnan takaisin kuoletuslainana.

(6) Eräs keino, jolla valtio voi tehokkaasti vaikuttaa maanomistus
olojen kehittymiseen suotuisaan suuntaan, on maan verotus. Maan »ansi
ottoman arvonnousun» sopivalla verottamisella voidaan yhteiskunnan 
eduksi vähentää niitä kohtuuttomia voittoja, joita maanomistus tuot
taa yksityisille omistajille; samoin voidaan maaperän verottamisella, 
joka ylenee suhteellisesti omistuksen laajuuden mukana, jouduttaa
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viljelemättömäin alueiden luovuttamista viljelykselle. Käytännölli
siin toimiin näillä aloilla ei meillä vielä ole ryhdytty, mutta asia on 
jo joutunut tärkeitten päivänkysymysten joukkoon.

203. Asutustoiminta. Asutustoiminnalla ymmärretään niitä uu
sia yhteiskunnallisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on edistää 
mahdollisimman lukuisain itsenäisten ja itsekannattavain pienten 
maanviljelystilain (»viljelystilani») syntymistä ja turvaamista sekä 
hankkia maalla asuvalle maatalous-, teollisuus- ym. työväelle ter
veellisiä, viihdykkäitä ja tilavia asuinpaikkoja (»asuntotiloja»); asutus
toiminnan alaisia tiloja kutsutaan yhteisellä nimellä »asutustiloiksi». 
Tätä asutustyötä harjoittaa etupäässä valtio, mutta myöskin kun
nille ja yleishyödyllisille yhdyskunnille on siinä auennut tärkeä työala.

(1) Valtion omilla maillansa harjoittama asutustyö (kruunun 
uutistalot, kruununmetsätorpat, valtion virkatalojen käyttö) on jää
nyt puolinaiselle ja vanhanaikaiselle kannalle. Tärkeämmäksi on viime 
aikoina tullut valtion avustama asutustoiminta yksityismaalla. 1890- 
luvulla valtio alkoi vapaalla kaupalla ostella yksityistiloja ja jakaa 
niitä halukkaille tilattomaan väestöön kuuluville pikkuviljelijöille. 
Vn 1915 loppuun saakka oli sillä tavoin ostettu ja jaettu maata 69 820 
ha, joista oli muodostettu 1 971 uutta pikkutilaa. Mutta paljon suu
rempia tuloksia on saavutettu sillä asutustoiminnalla, joka on suori
tettu tilattomain omasta alotteesta valtion tukemain paikallisten laina- 
kassain avulla: tällä tavoin on vn 1915 loppuun saakka ostettu ja jaettu 
165 146 ha, joista on muodostettu 8 469 uutta pikkutilaa.

(2) Samaan aikaan on 8 maalaiskuntaa hankkinut maata 16154 
ha ja muodostanut niistä 439 tilattomalle väestölle luovutettua pikku
tilaa. (3) Vihdoin on eri tahoilla maata perustettu 13 maanosto-osuus
kuntaa, jotka hankkimastaan 5 894 harsta maata ovat perustaneet 
301 uutta pikkutilaa. Kuntain ja maanosto-osuuskuntainkin asutus
toiminta on nauttinut valtion rahallista avustusta.

Kaikkiaan on siten vn 1915 loppuun saakka valtion omain toimien 
kautta tai valtion avustuksella hankittu maata 260 014 ha, josta on muo
dostettu n  xöo pikkutilaa (7 738 manttaliinpantua ja 3 422 palstatilaa).

Tämä ilahduttava asutustyö on tullut mahdolliseksi ainoastaan 
niiden edullisten lainain kautta, joita valtio on antanut uusille pikku-
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tilallisille. Lainaustoiminnan keskuksena on ollut »Tilattoman väestön 
lainarahaston» nimellä tunnettu, erinäisistä 1890-luvulla perustetuista 
rahastoista muodostettu valtion rahasto, jonka varat vn 1915 lopussa, 
nousivat 15 049 323 mk:aan, mistä oli lainaksi annettuna 10 647 289 
mk. Rahaston varoja sijoitetaan suurempina erinä kuntain hoidetta
viin »tilattoman väestön lainakassoihin», jotka taasen antavat pieniä 
lainoja tilattomille oman maanviljelys- tai asuntomaan hankkimista 
varten. Puheenalaiset paikalliset kassat alkoivat toimintansa v. 1899; 
v. 1915 niiden luku oli 329, jotka jakautuivat eri lääneihin oheen mer
kityllä tavalla. Nykyään suunnitellaan erityi
sen valtion »asutuspankin» perustamista. Tikat, väestön lainakassat

Asutustoiminnan tärkeimpiä kysymyksiä läänit lnk“
on se, onko yhteiskunnan avulla yksityisille ^ ^ ° maan ' ' '

h a n k i t t u  m a a  l u o v u t e t t a v a  h e ille  r a j a t t o m a l la  H ä m e e n ...................  44

omistusoikeudella vai onko tätä omistusoi- kikkelin..............  19
keutta yhteiskunnan eduksi supistettava, pi- Kuopion . . .................  35

dättämällä valtiolle tai kunnalle tai paikalliselle ...............  3*
naapuruuskunnalle jonkunlainen isäntä- ja yli- koko maa 3̂ 9
omistusoikeus, kuitenkin silmälläpitäen, ettei
asutustoiminnan päämääriä siltä menetetä. Aikaisemmin on valtio 
suosinut luovuttamista täydellä omistusoikeudella, mutta myöhem
min on valtion välittömällä avustuksella muodostettuja pientiloja 
luovutettu yleensä vain perinnöllisellä vuokraoikeudella. V. 1918 
vihdoin on annettu erityinen asetus pientiloista (asutustiloista), jonka 
mukaan valtion avustuksella muodostettujen pientilain omistusoi
keutta on yhteiskunnan ja pientilain omaksi eduksi rajoitettu siten, 
ettei sama henkilö saa ilman lupaa omistaa useampaa kuin yhden pien
tilan, ettei pientilaa tai sen osaa saa asutuslautakunnan luvatta vil
jellä yhdysviljelyksessä muun maan kanssa tai toiselle vuokrata, ettei 
pientilaa saa osittaa, ettei sellaista tilaa saa kiinnittää muuta kuin 
määrätynlaisista saatavista ja että pientilain yhteismetsän ja muun 
yhteisomaisuuden käyttö ja hoito on erityisten määräysten alainen. 
Nämä rajoitukset kuitenkin lakkaavat sen jälkeen kuin pientilain 
omistajat ovat maksaneet lainansa takaisin valtiolle. Kun yhteiskunnan 
etu kuitenkin näyttää vaativan, että asutustilani omistusta ja käyttöä
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säännöstellään pysyvämmin, on lainsäädännön kehittämistä siihen suun
taan ruvettu suunnittelemaan.

Asutustoiminnan valvontaa, keskittämistä ja kaikinpuolista edis
tämistä varten on valtio v. 1917 perustanut asutushallitukseksi kut
sutun uuden keskusviraston. Sen tehtävänä on pääasiallisesti johtaa 
ja valvoa valtion toimesta ja avustuksella tapahtuvaa valtion maiden 
ja yksityismaan asuttamista, pitää silmällä kruununmetsätorppain, 
valtion virkatalojen ja tavallisten kruununtilain hoitoa, johtaa tilat
toman väestön aseman parantamiseksi määrättyjen valtionvarain 
käyttöä sekä ryhtyä tilattoman maalaisväestön aseman parantamista 
tarkoittaviin alotteisiin. Asutushallitukseen kuuluu ylijohtajan lisäksi 
kaksi asutusneuvosta, toinen asutustoimintaa varten kruununmaalla 
ja toinen sam. yksityismaalla, ja sen yhteyteen on järjestetty tutki
mustoimisto ja metsänhoitotoimisto. V. 1919 on määrätty asutus- 
hallituksen avuksi asetettavaksi 9 asutustarkastajaa, kullakin oma vir- 
kapiirinsä, sekä kuhunkin maalaiskuntaan asetettavaksi kunnan va
littava asutuslautakunta, jonka avuksi voidaan vielä ottaa erityinen 
asutusneuvoja.

MAAN KÄYTTÖ MAATALOUDESSA.

204. Maaperän maataloudellinen jako. Ylimalkaisesti voidaan 
sanoa, että suurin osa (m 60 %) Suomen koko maa-alasta on maa
taloudellista maata so. sellaista maata, joka tavalla tai toisella on 
maataloudellisesti käytettyä tai käyttökelpoista; loput (n. 40 %) 
maamme maa-alasta on maataloudellisesti arvotonta.

Maataloudelliseen maahan luemme (1) satomaat, maataloudelli
sesti arvokkaimmat, säännöllisiä satoja antavat kasvumaat, joihin 
kuuluvat varsinaiset peltomaat (pellot, puutarhat ja viljaa kasvavat 
kasket) sekä niityt, (2) hakamaat, joilla on huomattava maataloudelli
nen arvo, (3) metsät, joilla pääasiallisen teollisen arvonsa ohella aina 
on myöskin maataloudellista arvoa, joskin se arvo metsän asemasta, 
laadusta ym. riippuen saattaa olla hyvin vaihteleva, ja (4) viljele-
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mättömät suot, mikäli niitä käytetään turvepehkun ottamiseen tai 
voidaan muuten käyttää maataloudeilisesti (uutisraivauksiin ym.).

.Maataloudellisesta maasta on osa »viljelysmaita» eli »kyntö- 
maita» (pellot, puutarhat, viljaa kasvavat kasket), osa taas »viljele
mättömiä maita» (niityt, hakamaat, metsät, viljelemättömät suot). 
Toiset lukevat luonnonniitytkin viljelysmaihin. Viljelemättömiin 
maihin kuuluvat maataloudeilisesti kokonaan arvottomatkin alueet.

Vn 1910 tiedustelun mukaan oli Suomen maalaiskunnissa eri
laista maata seuraavat määrät:

»viljelysmaata» (satomaata) .................
siitä .peltomaata 1 878 235 ha (5.7 %) 
niittyä 959 407 ha (2.9 %)

viljelemätöntä maata .........................

ha

2 837 642

0/0 koko 
maa-alasta 

8.6

30 393 008 91.4

koko maa-ala 33 230 650 100.0

205. Satomaan pinta-alan (siihen luettuina peltomaat sekä 
niityt) lasketaan Suomessa tehneen vanhempain mittausten aikana 
(n. 1840-luvulla) 2 063 873 ha ja v. 1910: 2 837 642 ha. Tämän mu
kaan on satomaan pinta-ala menneen vuosisadan viidenneltä vuosi
kymmeneltä vuoteen 1910 kasvanut ainoastaan 773 769 ha eli 37 %. 
Kun maan väkiluku saman ajan kuluessa kasvoi n. 100 % eli kaksin
kertaiseksi, on siis satomaan pinta-ala väestöön verrattuna pienenty
nyt, jopa huomattavassa määrässä. Tämä maatalouden heikkene
mistä osoittava seikka on kumminkin vain näennäinen, sillä satomaan 
alan kasvamisen hitautta korvaa sen laadun yleinen parantuminen, 
mikä ilmenee peltoalan suuressa kasvamisessa ja luonnonniittyjen 
suuressa vähentymisessä; viimemainituista on varmaan paljon 
huonoja hyljätty ja jätetty metsittymään, paljon hyviä taas raivattu 
pelloksi.

206. Peltoala ja väkiluku. Koko maan maa-alaan verrattuna on 
peltomaata Suomessa hyvin vähän. Asukaslukuun verrattuna on 
suhde toinen. V. 1910 tuli Suomessa kutakin 1 000 asukasta kohden 
maalaisväestöä peltomaata keskimäärin 707 ha, mitä on katsottava
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hyväksi tulokseksi. Vn 
1901 maataloustutkimuk
sen tulosten johdosta, jol
loin peltomaata havaittiin 
olevan 640 ha kutakin 
1000 asukasta kohden, 
kirjoitettiin: »Jos erikseen 
verrataan tätä pellon pin
ta-alaa vastaaviin aloihin 
muissa maissa, niin huo
mataan, että Suomi, jossa 
on 640 ha peltoa x 000 
asukasta kohti, tässä suh
teessa jää tuntuvasti jäl
jelle Tanskasta, mutta ei 
sen sijaan paljoa Rans
kasta eikä Ruotsistakaan: 
kohoopa se jonkun verran 
yli Saksan ja paljon yli 
Suur-Britannian. Tilasto 
osoittaa, että hyvin mo
nessa Suomen kunnassa 
on peltoa 1 000 asukasta 
kohti yhtä suuri ala ja 
tuntuvasti enemmänkin 
kuin keskimäärin siinä 

maassa, joka tässä suhteessa on Europan ensimmäinen, nimittäin 
Tanskassa. Mutta tässä kohden on kuitenkin muistettava, että 
Suomessa viljellään maata paljon laajaperäisemmin kuin Tanskassa 
ja muissa eteläisemmissä maissa.» (Hannes Gebhard.)

207. Peltomaan maantiede. Suomen irtainten maakerrosten 
jakautuminen rantamaan savikko- ja sisämaan morenialueeseen 
jakaa maamme myöskin kahteen toisistaan eroavaan peltoalueeseen. 
(1) Rannikkoseutujen savimaat ovat monissa suhteissa olleet pelto- 
viljelykselle edullisimmat. Siellä ovat Suomen vanhat, kyläkkäät 
viljelysseudut, jotka paikoin muodostavat laajoja, yhdenjaksoisia

Peltoalan laajuus Suomessa v . 1901. 
Peltoa 1 000 asukasta kohden eri kunnissa 

(Hannes Gebhardin mukaan.)
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viljelysaukeita. Sellaisia ovat 
etenkin jokien, kuten Pai- 
mionjoen, Aurajoen, Eura
joen, Kokemäenjoen, Loi- 
maanjoen, Kvrönjoen (»Ilma
joen rinta» ja »Isonkyrön 
pellot») ja Lapuanjoen, var
ret tai merenlahtien vesijätöt, 
kuten Salonlahden, Mynä
mäen aukon ja Maalahden 
perukat. (2) Sisämaassa hal
litsevat moreniperäiset maat 
ovat 3'leensä kivisiä ja hiek
kaisia, sisältävät niukasti 
kasvinravintoaineita ja läpäi
sevät liian helposti kosteutta.
Kiviset morenimaat ovat 
vain suurella vaivalla ja kus
tannuksella viljelykselle rai
vattavia; toiselta puolen taas 
hietaperäiset maat ovat hy
vin helposti viljeltäviä.
Hietaperäiset maat ovat he- 
delmättömimpiä, mutta missä 
moreni on multaisempaa, 
saadaan siitä oivallistakin
peltoa, vieläpä hyötyisää puutarhamaatakin. Etusijassa kuitenkin 
on sisä-Suomenkin varsinainen peltoviljelys keskittynyt pieniin, 
hajallaan oleviin savikkoihin. Ainoastaan suurempien sisävesistöjen 
varsille, missä savikot ovat laajemmat, on syntynyt laajempia 
yhdenjaksoisia viljelysmaita (Kyrösselän, Hämeenkyrön, Vesijärven, 
Jämsän jokivarren, Sysmän ja Maaningan seudut).

Peltoalueitten (niihin luettuina myös puutarhat ja viljaa kasva
vat kasket) suhteellinen laajuus maassamme vähenee lounaasta 
koilliseen päin, niin että peltomaata sekä ehdottomasti että verrattuna 
maan pinta-alaan ja väkilukuun on enin lounaisissa osissa ja vähim
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min itäisissä ja pohjoisissa osissa. Tätä peltomaiden ehdotonta ja 
suhteellista laajuutta silmälläpitäen voidaan maamme jakaa neljään 
alueeseen. (1) Ensimmäiseen niistä, joka käsittää kolme lounaista 
lääniä sekä Pohjanmaan osan Vaasan lääniä, kuuluu suurin osa, lähes 
2/s (64 7 %), koko maan peltomaa-alasta. Siellä on suhteellisesti enin 
peltoa sekä maa-alaan verraten (15.8 % koko maa-alasta) että väes
töön nähden (955 ha kutakin r 000 asukasta kohden maalaisväestöä). 
Kaikissa suhteissa siellä on Suomen maanviljelyksen pääpaino. 
(2) Kaakkois-Suomen alueella, johon kuuluu Mikkelin lääni ja Vii
purin lääni itäisintä osaa lukuunottamatta, on peltomaata kaikissa 
suhteissa vähemmän kuin edellisellä alueella: koko maan peltomaa- 
alasta vain i 8.3 %, alueen koko maa-alaan verraten ainoastaan S.6 % 
ja kutakin väestön 1 ooo-lukua kohden 555 ha. (3) Vielä niukemmat 
ovat peltomaamäärät järviylängön pohjois- ja itäosissa. Koko maan 
peltomaa-alassa ei tämän alueen pieni peltomäärä ( n .l  %) suuria 
merkitse ja maalaisväestöönkin verraten on täällä niin vähän pelto
alaa (445 ha kutakin 1 000 asukasta kohden), että sen täytyy huomat
tavasti alentaa pellon merkitystä väestön elinkeinoelämässä. Puhee
naolevalla sekä Kaakkois-Suomen alueella ovat peltosuhteet siksi 
samanlaatuiset, että niitä voi pitää saman pääalueen eri osina. Jyr
kästi sitävastoin kaikista muista alueista eroo Oulun lääni, jonka 
peltomaa tekee vain pienen osasen (5.9 %) koko maan peltoalasta sekä 
pienen murusen (o.7 %) läänin koko maa-alasta ja jossa peltomaata 
tulee ainoastaan 371 ha kutakin x 000 asukasta kohden. Sellaisissa 
oloissa ovat maataloudellisen elämän perusteet muussa kuin pelto- 
viljelyksessä.

Suomen peltomaa-alueet v. 1910.

alueet

(1) L o u n a is -  j a  L ä n s i - S u o m i  . . . .
(2) K a a k k o i s - S u o m i  .........................
(3) P o h j .  j a  i t .  j ä r v i y l ä n k ö  . . . .
(4) O u ln n  lä ä n i  ...................................

k o k o  m a a

koko ma a-alue p e l t o m a a t a

yh
teen

sä 
railj. ha

%
 koko 

m
aan

 m
aa- 

alasta yhteensä ha

%
 koko m

aan 
peltoalasta

%
 alueen 

m
aa-alasta

1000 m
aal. 

asuk. kohd. 
ha

7-7 22.9 1 2 1 4 9 3 2 6 4 .7 15-8 955
3-9 12*0 3 4 4  5 28 r8 .a 8.6 555
5-8 i 7 .« •208 2 6 7 n . l 3-6 445

1 5 .8 4 7.6 1 1 3  508 5-9 0.7 3 7 1

33.8 100.0 1 8 7 8  2 1 5 100.0 5-7 7 0 7
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Omaan maa-alaansa nähden parhaiten viljelty kunta Suomessa 
v. 1910 oli Ylihärmä, jonka peltomaa-ala teki 41.9 % kunnan koko 
maa-alasta. Sitä seurasivat järjestyksessä alaspäin Prunkkala (40.O %) 
Loimaa (39.4 %), Piikkiö (38.4 % ) ,  Ulvila (38.3 %), Kaarina (38.2 %), 
Pertteli (36.5 %), Vampula (36.5 %), Kuusisto (35.8 %), Sauvo 
(35-B %)> Raisio (35.6 %), Lemu (35.3 %), Tarvasjoki (35.2 %), 
Kuusjoki (35.O %), Maaria (33.7 %), Ylistaro (33.5 %), Alahärmä 
(33 2 %) jne.

Epäilemättä voitaisiin monessa muussakin Suomen seudussa 
saattaa viljelykseen suhteellisesti yhtä suuria alueita kuin mainituissa 
malliviljelyskunnissa.

208. Peltoalan kasvaminen. Varsinaisten peltojen laajuus 
maassamme teki vanhempain mittausten mukaan (n. 1840-luvulla) 
455 x53 ha, uuden vuosisadan alussa (v. 1901) 1 56807211a, vn 1910 
maataloustiedustelun aikana t 864 694 ha ja elintarveministeriön 
v. 1019 kokoomain tietojen mukaan 1919 755 ha. Peltoala oli koko 
tänä aikana lisääntynyt 1 464 602 ha eli enemmän kuin nelinkertai
seksi (322 %), koko väestön lisääntyessä samana aikana vain vähän 
enemmän kuin kaksinkertaiseksi (116 %, maalaisväestö ainoastaan 
93 %)• Harvinaisen suuri on ollut peltomaan lisäys Vaasan läänissä, 
missä sen varmaan suureksi osaksi ovat aiheuttaneet suoviljelykset: 
peltoala siellä oli kasvanut 759 % eli lähes yhdeksänkertaiseksi 
entisestään. Maan keskimääräistä peltoalan kasvamista suurempi oli 
kasvaminen ollut kolmessa lounaisessa läänissä —  suurtilallisuuden ja 
torpparien pääalueella, tavattoman pieni taas Viipurin (154 %), 
Mikkelin (149 %) ja Oulun läänissä (171 %), missä kaskenpoltto, 
monenlaiset sivuelinkeinot ja perintötavat ovat varsinaista pelto
viljelystä hidastuttaneet.

Peltoalan kasvamisen vauhti on maan eri osissa ollut melkoisesti 
erilainen. V: een 1901 oli lisäys ollut suurin Vaasan ja pienin Viipurin 
läänissä. Kuluvan vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä se 
oli suurin Viipurin läänissä, missä se nähtävästi oli yhteydessä maa- 
laisväestön samanaikaisen lisääntymisen kanssa. Vuosisatamme 
toisella vuosikymmenellä taas peltoala Viipurin kuten Mikkelinkin 
läänissä on suorastaan pienentynyt, Vaasan läänissä pysynyt melkein

Suomen talousmaantiede —  16
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Kaaviollinen esitys Suomen peltoalan kasvamisesta vanhempain mittausten
ajoilta v:een 1919-

muuttumattomana, mutta nyt vuorostaan Oulun ja Turun lääneissä 
huomattavammin kasvanut (edellisessä läänissä 16 °{„ jälkimmäisessä 
n  %).

Peltoalan nopea laajentuminen viimeisten sukupolvien aikana 
lienee tapahtunut pääasiallisesti luonnonniittyjen ja soitten perkaa
misella pelloksi, mikä taas on aiheutunut viljelystavan muutoksesta.

209. Uutis v ilje lykset. Maataloudellista tuotantoa maassamme 
on viime sukupolvien aikana ylläpidetty ja lisätty suureksi osaksi 
uutisviljelysten kautta. Suomen viljelyskelpoisesta pinta-alasta ei 
ole kuitenkaan vielä läheskään kaikki tullut viljellyksi. Viljelys
kelpoinen maa ei nimittäin ole kaikkialla samanarvoista. Parhaat 
uutisviljelysmahdollisuudet ovat yhäkin vanhoilla asutus- ja viljelys
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seuduillamme tai niiden läheisyydessä, missä viljelyskelpoisia niittyjä, 
soita ja metsämaita on suhteellisesti runsaimmin. Sellaisiin seutuihin 
olisi uutisviljelystyö luonnollisesti lähinnä keskitettävä. Uutisvilje- 
lykset näyttävät vähemmän toivottavilta, milloin vanhain peltojen 
paremmalla hoitamisella voitaisiin saada yhtä' hyvä tai parempi 
taloudellinen tulos kuin uutisviljelyksillä. On kuitenkin seutuja ja 
oloja, joissa uutisviljelykset ovat ainoa käytännöllinen keino maa
taloudellisen tuotannon lisäämiseen.

Pahimpina esteinä uutisraivausten yleisemmälle edistymiselle 
ovat puutteelliset liikennelaitokset sekä vallitsevat maanomistus
olot, ne kun tosiasiallisesti estävät tilatonta kansaa saamasta viljel- 
täväkseen omaa maata ja usein estävät heikkoja maanomistajia 
itseäänkin ryhtymästä edullisiin uutisraivauksiin. Säännöllistä, 
kansantaloudellisten ja viljelysteknillisten periaatteiden mukaan 
johdettua yleistä uutisviljelystoimintaa ei maassamme ole vielä 
toimeensaatu.

Eduskunnan tekemän päätöksen mukaan on tilapäisesti ja ilman 
suunnitelmaa määrätty jaettavaksi valtionavustusta uutisviljelyksiä 
varten, jotka ovat pinta-alalleen vähintään io aaria ja joiden raivaus- 
työt on pantu alulle aikaisintaan vn 1919 alussa ja jotka tulevat 
kylvetyiksi viimeistään keväällä 1921. Avustukset tekevät 30— 50 % 
uutisviljelyskustannuksista ottamalla huomioon, ettei raivausten 
kokonaiskustannusta lasketa 2 000 mk suuremmaksi ha:ia kohden. 
Tarkoitus on ollut tällä tavoin edistää kotimaista elintarvetuotantoa. 
Osanottajiksi raivausten toimeenpanoon on ilmoittautunut n. 56 000 
viljelijää, joiden suunnittelemat raivaukset tekevät yhteensä n. 
80 000 ha.

210. Niityt jr. niiden muodot. Niityillä ymmärretään puuttomia, 
villejä heinä- ja ruohokasveja kylvämättä kasvavia alueita, joita 
säännöllisesti niitetään karjanrehun saamiseksi. Maaperänsä, 
asemansa ja ympäristöjensä, mutta erittäinkin kosteussuhteittensa ja 
niistä riippuvan kasvillisuuden mukaan niityt ovat hyvin monenlaisia. 
Tärkein on jako kolmeen pääryhmään: tulvaniittyihin, turveperaisiin 
(vesiperäisiin) niittyihin ja nurminiittyihin (kuivanmaan niittyihin). 
Käytännöllisesti erotetaan seuraavia niittymuotoja.
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(i) »Tulvaniityt joutuvat keväisin ison tulvan alaisiksi, jolloin 
niille laskeutuu runsaat määrät lietettä, pääasiallisesti anorganista. 
Mitään mullas- tai turvekerrosta ei ole. Sammalia puuttuu melkein 
kokonaan. Ruohon-ja heinänkasvu erittäin rehevää. Tähän ryhmään 
kuuluu suuri joukko vaihtelevia niittyjä etupäässä Pohjanmaan 
jokien varsilla. Koska niille ei ilmesty sanottavasti sammalia, niin ne 
ovat soistumattomia ja koska jokainen tulva tuo runsaasti ravinto
aineista rikkaita lietteitä, niin ne lannoittamatta voivat vuodesta 
vuoteen antaa mitä runsaimpia satoja.» (A. K. Cajander.)

Vesiperäisistä niityistä ovat mainittavimpia (2) »luhtaniityt», 
joiksi kutsutaan alavia, vetisiä tai märkiä, vuosittain tulvan alla 
käyviä, pääasiallisesti saralajeja ja muita heinäkasveja kasvavia 
rantaniittyjä. (3) Saraa ja muita suoheiniä kasvavia soita on kaikkialla 
Suomessa. Sisämaitten karuimmilla seuduilla, kuten Suomenselän ja 
Maanselän tienoilla, sekä Perä-Pohjolassa, tällaisia niukkakasvuisia 
suoniittyjä niitetään joka vuosi tai harvemmin. Kuusamon— Kuola
järven alueella vesitetään soita vedensalpauslaitteiden avuilla (»paise- 
niityt»), jolloin vesi ja jää »polttavat» sammalen ja heinä sen johdosta 
pääsee voimistumaan; samaa menettelyä on käytetty karjalaisilla 
alueilla (»lotinat»). (4) Omanlaatuinen kasvillisuutensa on myös 
useilla merenrantaniityillä. (5) Vesiperäisiin niittyihin luettavia ovat 
maataloudellisesti myöskin kaislikot, movikot, kortteikot yms. 
»vesiniityt», mikäli niitä niitetään karjanrehuksi.

(6) Kuivanmaan niityt ovat enimmäkseen muodostuneet van
hoista kaskista, kesantopelloista, vesijätöistä ja metsäraivioista. 
Niillä on tavallisesti ruohokasvien muodostama kasvillisuus. 
(7) Kaskista syntyneet »ahoniityt» ovat aikoinaan olleet kovanmaan 
niityistä yleisimmät. »Kaskenpolton miltei lakattua ei uusia aho- 
niittyjä enää synny ja entisistäkin käytetään useimpia enää vain 
laitumina. Monet nykyisistä ahoista ovat siksi pieniä, etäällä talosta 
ja vähäsatoisia, ettei heinäsato nykyisten työpalkkojen vallitessa 
korvaa aitojen kunnossapito- ja heinäntekokustannuksia. Kivet ja 
kannot tekevät sitäpaitsi niittokoneen ja hevosharavan käyttämisen 
ahoniityillä mahdottomaksi. Ahoniityille on tunnusmerkillistä 
kasviston kirjavuus (puiden vesoja ja taimia, varpuja, ruohoja, heiniä, 
saroja, sammalia, jäkäliä), ruohokasvien suuri lajiluku sekä heinä- ja
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etenkin saralajien suhteellisesti vähäinen merkitys.» (8) Ahoniittyjen 
tapaisia ovat itsestään heinittyneistä kovanmaan pelloista syntyneet 
»peltoniityt». Jos pelto kesannoksi jäädessään on hyvässä kasvu
voimassa ja varsinkin jos sen lannoittamisesta pidetään asianmukaista 
huolta, voi tällainen niitty vuosikymmeniä tuottaa aika hyviä satoja 
mitä parasta rehua. (Kaarlo Teräsvuori.)

(9) Pohjanmaan pohjoisimmissa osissa ja Lapissa on suuri osa 
niittyjä ns. »kenttämaita», joita on raivattu asumuksien lähelle 
järven tai joen rannalle ja joita tavallisesti lannoitetaankin.

Vähemmänarvoista karjanrehua kootaan kaikkialla lehtimetsistä 
(»lehdeksiä») ja pohjoisimmassa Suomessa jäkälämailta.

211. Niittyjen kehitys. Niityistä käytetty nimitys »luonnon
niitty» ei oikeastaan ole asianmukainen, koska suurin osa niittyjä on 
ihmisten raivaamia. Niittyjen hoitaminen supistuu kuitenkin tavalli
sesti vain ojittamiseen, puiden, pensaiden ja kantojen raivaamiseen 
sekä niityn aitaamiseen.

Suomen tavallisimpia niittykasveja ovat kaislat (Scirpus), 
ruovot (Phragmites), kortteet (Equisetum), sarat (Carex), vihvilät 
(Juncus), lauhat (Aha), jäkki (Nardus), leiniköt (Ranunculus), 
päivänkakkarat (Chrysanthemum) ym. Tieteellisesti jaetaan niityt 
heinäkasviniittyihin ja ruohokasviniittyihin ynnä niiden erilaisiin 
kosteussuhteisiin perustuviin alalajeihin.

Niityn alkuperä vaikuttaa huomattavasti niityn kasvistoon. 
»Aho-, korpi- ja. lehtoniityiltä löytää aina joukon metsäkasveja, 
vesijättö- ja luhtaniityiltä ranta- tai vesikasveja jne. Mitä vähem
män muokkaus- ja viljelystöitä jonkun niityn syntyminen on vaatinut, 
sitä enemmän sen kasvisto muistuttaa paikan entistä kasvistoa.»

Ahoniityillä vallitsevat aluksi ympäristölle ominaiset kasvilajit. 
Ensimmäisinä ahovuosina kasvillisuus on sangen epätasaista ja kokoo
mukseltaan vaihtelevaa, mutta vakiintuu vuosi vuodelta. Itsestään 
heinittyneillä peltoniityillä ovat alkuvuosina vallalla tavalliset pelto- 
rikkaruohot, jotka kuitenkin häviävät toinen toisensa jälkeen. Kylvö- 
heinäpellon kasvisto muuttuu vanhetesssaan niittykasvi ston kaltaiseksi.

Niittäminen, laiduntaminen ja kasvien välinen olemisen taistelu 
aiheuttavat muutoksia niittyjen kasvistossa. Ne kasvit, joita viikate
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ci ennen siemennystä taita tai joita karja hylkii, joutuvat kilpailussa 
edullisempaan asemaan. »Yksi- ja kaksivuotiset kasvit lisävtyväl 
yksinomaan siementen avulla, monivuotiset hyvin usein mvös suvu- 
tonta tietä. Viimemainittu lisääntymistapa on luonnollisesti paljoa 
varmempi. . Sentähden katoavatkin niityiltä niiden vanhetessa yksi
vuotiset kasvit toinen toisensa jälkeen tai käyvät ainakin harvinaisiksi. 
Mutta samalla kuin niitto hävittää muutamia niittykasveja, suojelee 
se jäljelle jääviä varpu-, pensas- ja puukasvillisuudelta, joka useimmissa 
tapauksissa muuten valloittaisi niityn. Kosteilla niityillä ovat paju, 
kuusi ja koivu hyvin tavallisia ja vaarallisia kuokkavieraita, kuivemmilla 
lisäksi harmaa leppä. Mutta samalla on niittämisestä toinenkin seuraus, 
nimittäin niityn laihtuminen, joka valmistaa tietä toisille niityn viholli
sille, sammalille. Ne ilmestyvät heti ensimmäisen tilaisuuden sattuessa, 
so. niittykasvillisuuden tultua jostakin kohdasta vähänkin harvaksi, ja 
valloittavat lopuksi hitaasti mutta varmasti koko niityn.» (Kaarlo 
Teräsvuori.)

212. Nilttyalueet. Vanhempain, n. 1840-luvulla toimitettujen 
tilusmittausten mukaan teki Suomen niittyala yhteensä 1 608 720 ha, 
v. 1901 niittyjä oli 1281 232ha ja v. 1910 ainoastaan 959407 ha. 
Muutamain sukupolvien aikana on siis maamme niittyala suuresti 
vähentynyt. Vanhempäin mittausten ajoista v:een 1910 tämä vähennys 
teki koko maassa yleensä 651 313 ha eli 40 %  koko niittyalasta; suurin 
oli vähennys Turun läänissä, niissä se teki 75 %, pienin Oulun ja Mikke
lin lääneissä, tehden edellisessä läänissä 8.5 % ja jälkimmäisessä 13% .

Suomen niitxl vanhemmista mittauksista v.een 1910.

niittyjä
vanb. mitt.
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Kuopion läänissä yksin on 
niittyala puheenaolevana 
ajanjaksona lisääntynyt
(16 %)•

Kuten silmäys tähän 
liitettyyn taulukkoon osoit
taa, on meidän aikanamme 
(v. 1910) niittyjä vähin 
maan lounaisessa ja enin 
maan itäisissä ja pohjoi
sissa osissa. Kuopion ja 
Oulun lääneissä on yli 
puolet (51 %) koko maan 
niittymäärästä. Yksityi
sistä kunnista ovat niittv- 
rikkaimmat (niittyalan 
suhde verrattuna kunnan 
koko pinta-alaan): Hailuoto 
31.6 %, Vähäkyrö 21.6 % 
sekä Seiskari, Siikajoki,
Pyhäjoki, Oulunsalo, Oulai - 
nen, Merijärvi, Salon kap- S u o m en  n i i t t y a lu e e t  p e lto a lu e is iin  v e r r a t tu n a , 

peli, Temmes, Jäppilä,
Enonkoski, Oulujoki, Revonlahti, Lumijoki, Liminka (»Limingan 
niityt»), Sulva, joiden niittysuhdeluku tekee 18.5 - 10.6 %. jne.

Valaisevampaa on verrata niittyalan suhdetta peltoalaan maan eri 
osissa. Uudenmaan. Turun sekä Hämeen vanhoissa viljelyslääneissä, 
joissa useilla viljelmillä ei ole niittyä ensinkään tai vain nimeksi, on 
tämän merkitys supistunut varsin pieneksi (17— 20 ha niittyä 100 
peltohehtaaria kohden). Näihin lääneihin liittyy' tässä kuten monessa 
muussakin suhteessa läheisesti Vaasan lääni (29 ha). Tärkeämpi maa
taloudellinen tekijä kuin missään muualla on niitty Oulun läänissä 
(284 ha niittyä 100 peltohehtaaria kohden, so. niittyä lähes kolme kertaa 
enemmän kuin peltoa). Sangen suuri merkitys on niityllä myöskin 
Kuopion läänissä (119 ha).
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213. Suotalous. Ennen on jo tehty selkoa Suomen soitten laajuu
desta ja maantieteellisestä leviämisestä sekä niiden synnystä ja muo
doista (89—92). Seuraavassa tarkastamme soitten maataloudellista
käyttöä.

Soita maataloudenisesti arvosteltaessa on otettava huomioon 
suon asema, turvekerrosten laatu ja vahvuus sekä pohja, josta suon 
laatu suureksi osaksi riippuu ja josta suon maanparannusaine tavalli
sesti on otettava. Turpeen laatuun nähden jaetaan suot taloudellisesti 
kahteen pääryhmään, nim. (1) mutasoihin, jotka enimmäkseen ovat 
syntyneet vesistöihin ja joiden turve on muodostunut arvokkaammista 
kasveista, ja (2) rahkasoihin, joiden turve on muodostunut ravintoköy- 
histä rahkasammalista, etupäässä ruskeasta, tiiviistä Sphagnum fus- 
cum-nimisestä. Mutasoilla, jotka tavallisesti esiintyvät lettoina, ne 
voina tai korpina, on usein savipohja, mikä lisää niiden arvoa. Rahka- 
suot esiintyvät yleensä rämeinä ja myös nevoina; niidenkin alemmat 
kerrokset saattavat usein sisältää mutaa, mutta niiden pohja on kui
tenkin tavallisesti hiekka- tai soraperäinen. Mutasoitten ja rahkasoitten 
laajuus ja leviäminen maan eri osissa näkyy taulukosta s. 99. Sen 
mukaan on mutasoita maassamme 36 450 km2 ja rahkasoita 65 778 km2. 
Hedelmällisimmät ja parhaat suot ovat, kuten luonnollistakin, Suo
men hedelmällisimmässä seuduissa.

Suoviljelystä on maassamme harjoitettu jo kauan, mutta suurem
man vauhdin se on saanut vasta 19. vuosisadalla ja nykyaikana. Arvion 
mukaan on ehkä 1/3 Suomen nykyisistä pelloista ja niityistä raivattu 
alkuaan suoperäiselle maalle. Suoviljelyksen pesäseutuja on Etelä- 
Pohjanmaa. Vaasan läänin koko rukiin-, ohran- ja kauransadosta vn 
1900 aikoina laskettiin lähes n  % saaduksi suoviljelyksiltä. Pohjanmaan 
ja Keski-Suomen laajain suomaiden perkausta on sanottu »viime aikain 
kenties huomattavimmaksi ja tärkeimmäksi edistysaskeleeksi Suomen 
maanviljelyksen alalla.»

214. Suoviljelyksen kehitys. Vanhimpina aikoina tunnettiin vain 
se vitsaus, minkä kulkemista estävät ja hallaa levittävät suot tuottivat 
maataloudelle. Kuitenkin on soita jo alkunaisissa oloissa käytetty 
heinänkorjuuseen. Aikaisin myöskin aljettiin soita kuivata ja 
viljellä. Viljeleminen perustui alkuaan suon polttamiseen eli »kydöttä-
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iniseen». Tällainen polttoviljelys oli todennäköisesti ainakin jo 1500- 
luvulla käytännössä Savossa ja Karjalassa. Seuraavan vuosisadan 
puolivälissä aljettiin kytöviljelys Pohjanmaalla (Isak Brenner), joka 
näihin saakka on pysynyt suoviljelyksen pesäpaikkoina maassamme. 
Erittäin mainittuja ovat Ilmajoen ja Lapuan suoviljelykset, joihin 
niiden seutujen varallisuus suurimmaksi osaksi perustuu. Jo 1780-luvun 
alussa saatiin kuivatuksi Porin eteläpuolella oleva Lattomeren suo; 
se on sen jälkeen vähitellen otettu viljelykseen. Tunnetut ovat 
myöskin myöhempinä aikoina perustetut Panelian kylän suoviljelykset 
Eurajoen varrella.

Uudemmassa suotaloudessa on usein hyvin vahingollinen poltto- 
viljelys saanut väistyä maansekoitusviljelyksen tieltä. Suomaa sisältää, 
päinvastoin kuin kiinteät kivennäismaalajit, typpeä, jotavastoin kiven
näisaineita siinä on vähän. Suota saveamalla ja hiekoittamalla saadaan 
siihen luonnollisella tavalla puuttuvaa typpeä suomaasta. Tällainen 
hyödyllinen sekoitus, saven vedättäminen suolle ja suon vedättäminen 
savelle, on viime vuosikymmenien kuluessa tullut yhä yleisempään 
käytäntöön.

Suomen soihin kiinnitetään nykyään suuria maataloudellisia tule- 
vaisuudentoiveita. Suoviljelysmahdollisuudet ovatkin todella suuret. 
Kaukana Perä-Pohjölassa ja Lapissakin odottavat suot viljelijöitä. 
»Harvassa Suomen osassa on niin hyviä soita kuin ovat Kuusamon ja 
Kuolajärven lettosuot ja lettokorvet», kirjoitetaan valtion metsäkomi- 
tean äskeisessä mietinnössä. Mutta, samassa mietinnössä jatketaan, 
»joskin suoviljelys on jonkun verran kannattavampaa kuin kivennäis
maan viljelys, niin ei senkään avulla voida viljelystä, saattamatta talou
den kannattavaisuutta vaaraan, ulottaa millaisille alueille tahansa, 
vaan on kannattavalla suoviljelykselläkin verrattain ahtaat rajansa, 
joiden ulkopuolella suon viljeleminen ei ole taloudellisesti edullista. 
Siinä suhteessa ovat Pohjanmaan suoviljelykset varsin opettavaisia. 
Suoviljelykset sijaitsevat pääasiallisesti Pohjanmaan rannikkopuolella, 
missä maat ovat lihavampia. Sisämaahan päin ne tulevat yhä vähä- 
pätöisemmiksi ja Suomenselän karulla vedenjakajalla on suoviljelysten 
osuus koko suoalasta aivan mitättömän pieni. Mutta ei siinä kyllin. 
Pohjanmaan tärkeimmilläkään suoviljelysalueilla, Lapualla ja Ilma
joella, eivät suoviljelykset ole tasaisesti yli alan jakaantuneita, vaan



2 5 0

sijaitsevat ne parhaasta päästä, jopa melkein yksinomaan, jokivarsilla, 
vedenjakajien laihempina jäädessä viljelemättä.»

Soillamme on muitakin mahdollisuuksia kuin viljelyksen. Suurta 
osaa suoalueesta, varsinkin mataloita hiekka- ja sorapohjaisia soita, 
voidaan käyttää metsänkasvatukseen edullisemmin kuin niuulla tavoin. 
Tämäntapainenkin viljelys on jo alulla, m.m. kruununmaillav

Toisia soita jälleen voidaan edullisimmin käyttää turvepehkun tai 
polttoturpeen valmistamiseen. Suuriin tulevaisuuden toiveisiin antavat 
suomme kylläkin aihetta.

215. Turvepehku. Turvcpehku on kuivaa hienonnettua rahka- 
turvetta, jolla on tavaton kyky vetää kosteutta ja kaasumaisia aineita 
sisäänsä ja joka siitä syystä soveltuu mainiosti karjataloudessa käytettä
väksi kuivikkeeksi ja monenlaisiin muihin maatalous- ja rakennustar
koituksiin. Tätä ainetta sisältävät Suomen rahkasuot loppumattomia 
määriä. Pienenä esimerkkinä mainittakoon, että Huittisten ja Kokemäen 
rajalla sijaitseva suojakso sisältää vähintään 30 milj. m3 pehkuturvetta, 
mikä määrä riittäisi täyttämään kaikkien turvepehkutehtaittemme 
nykyisen tuotannon kokonaisen vuosisadan aikana.

Turvepehkuteollisuutta harjoittavat maassamme uutterimmin 
maanviljelijäin perustamat turvepehkuosuuskunnät, joita v. 1918 oli 
172. Suurimmat turvepehkutehtaat ovat varustetut erityisillä pusero 
ruslaitteilla.

216. Laidunmaat ja laidunkysymys. Kotiöläinten syöttömaina 
kesäisenä aikana käytetään maassamme metsiä, hakamaita, niittyjä ja 
heinäpeltoja. Suurin maataloudellinen merkitys näistä on hakamailla 
so. varsinaisilla laitumilla, joilla tarkoitetaan sellaisia laiduntamiseen 
käytettyjä aidattuja metsäalueita, joissa kasvaa tavallisesti lehtipuita 
sekä alakasvillisuutena reheviä ruoho- ja heinäkasveja.

Vanhoina aikoina harjoitettiin Suomessa kotieläinten hoitoa mel
keinpä kokonaan luonnunlaitumien varassa. Kaskenpoltosta syntyneet 
lehdot ja helpeäheinäiset ahot antoivat erinomaisia lisiä laidunmaihin. 
Asutuksen ja viljelyksen leviämisen vuoksi paremmille maille, usein 
myös liiallisen kaskeamisen ikäväin seurausten vuoksi luonnonlaitumet 
vähitellen supistuivat ja huonontuivat samalla kuin toiselta puolen
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karjan runsaampi kotiruokinta vähensi laitumien merkitystä. Mel
koisissa osissa maata on siten luonnonlaitumien käyttö viimeisinä vuosi
kymmeninä supistunut sangen vähiin.

Laajoilla aloilla maatamme käytetään kuitenkin edelleenkin varsin 
ahkerasti luonnonlaittfmia. Niin on laita varsinkin sisä- ja koko poh
joisessa Suomessa. Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa on paikoin 
käytännössä etäisiä laitumia, joilla karja saa oleskella keväästä syksyyn 
saakka. Semmoisilla laitumilla on —  aivan kuin Pohjois-Kuotsin ja 
Norjan »seetereillä» - pieniä rakennuksia karjanhoitajia ja voin kir
nuamista varten (Maalahden »fäbod» Seurasaaren ulkomuseossa Hel
singissä).

Varsinaisten laitumien alasta ja niiden taottamasta hyödystä ei ole 
olemassa lähennellenkään varmoja laskuja. Erään arvion mukaan 
vastaisi maan laidtmala 20 %  viljellyn maan pinta-alasta eli siis 375 647 
ha:ia. Maatalousneuvos Hannes Nylander laskee (1919) kotieläintemme 
vuosittain laitumelta saaman ravinnon arvon edustavan n. 300 miljonaa 
markkaa.

Laiduntalouden puolesta puhuvat monet seikat. »Vaikkakin luon
nonlaitumien käyttö on suuressa osassa maatamme supistumalla su
pistunut, on laidunruokinnalla sittenkin koko maan kotieläinhoidossa 
erinomaisen suuri merkitys. Niinhän ovat edelleen lampaat koko kesän 
laitumien varassa. Samoin on useissa seuduin hevostenkin laita, ja 
karja saa myös suurelta osalta ravintonsa miltei yksinomaan laitumilta. 
Laidunruokinnan avulla tuotetaan siten Suomessa sekä karjan, hevosten 
ja lampaitten avulla runsaita määriä ihmisravintoa lihan ja maidon 
muodossa sekä työvoimaa, villoja ym. tarvikkeita. Erinomaisen suuri 
merkitys on laitumien käytöllä siinäkin suhteessa, että se vaikuttaa 
kotieläinkantamme terveenä ja vastustuskykyisenä säilymiseen ja jo 
tältä kannalta on tuottavan kot ie lain hoidon tärkeimpiä edellytyksiä.» 
(Hannes Nylander.)

Laiduntaloutta vastaan, sellaisena kuin sitä nykyään meillä har
joitetaan, puhuvat taas metsätaloudelliset syyt. »Hakamaatalous on 
melkein kaikissa osissa maata erittäin yleinen ja käytetään tähän tar
koitukseen paraskasvuiset kotometsämaat, joista kelvollista metsää 
kasvavina voisi saada hyvinkin suuret tulot. Niissä kasvatetaan vain 
harvaa, tavallisesti pensasmaista metsää, kaskeamisseuduissa harmaata
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leppää, muissa tavallisesti koivua; välistä saattavat tällaiset laidun
maat olla j>elkkinä katajikkoinakin. Kun ottaa huomioon, että yhtä 
ainoata lehmää varten tarvitaan vähintään hehtaarin ala hakamaata, 
niin käsittää, mikä kansantaloudellinen vahinko moinen hakamaatalous 
maalle on.» (A. K. Cajander.)

Jos laiduntaloutta tahdotaan jatkaa ja kehittää, on nykyistä 
kurjaa laitumenhoitoa ryhdyttävä tehokkaasti parantamaan, etu
päässä poistamalla ruohokasvillisuutta estävä metsä ja järjestelmälli
sesti lannoittamalla laidunmaata. »Kaikki sellaiset maat, jotka luon
nostaan soveltuvat ruohonkasvulle, voivat, jos niitä laitumina tarvi
taan, järkiperäisesti laidunmaina hoidettuina tuottaa niin ehdotto
masti paremman tuloksen kotieläinten avulla kuin metsänkasvulla, 
että mistään kilpailusta laiduntamisen ja metsänhoidon välillä ei voi 
olla puhettakaan». (Hannes Nylander.)

Laiduntamiskysymyksellä on yhteiskunnallinenkin puolensa. Maan 
lukuisan torppari- ja maalla elävän tilattoman väestön toimeentulo ja 
terveys on varmaan huomattavaksi osaksi riippunut siitä, että tämä 
väestö on helposti käytettäväin laitumien varassa voinut pitää omia 
lehmiä. Maanomistuksessa parhaillaan tapahtuvat uudet järjestelyt 
(torppain ja mäkitupain itsenäistyminen) ovat muuttaneet laidun- 
.olojakin siten, että lukemattomat lehmänomistajat ovat kokonaan tai 
osittain menettäneet laitumensa. Kun siitä epäilemättä on ajan pitkään 
johtuva haitallisia seurauksia kansanterveydelle ja yhteiskunnan 
vakaalle kehitykselle, ansaitsee laidunkysymys harkintaa siltäkin 
puolelta.

VILJELYSMAITTEN HOITO.

217. Muokkaus ja kuivatus. Muokkauksen taikoituksena on 
pitää maa viljeltäville kasveille riittävän kuohkeana ja ilmavana 
sekä sopivassa kosteustilassa, niin että maa toisaalta pidättää 
sisässään kasveille tarvittavan vesimäärän ja toisaalta nopeasti 
poistaa liian kosteuden. Muokkaus on niinikään tärkeä rikka
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ruohojen poistamiseksi sekä maanlaatua parantavain maansekoi- 
tusten aikaansaamiseksi. Kun vanhempina aikoina jjeltoaseet olivat 
heikot ja tehottomat (sahrat, puuaurat, puukarhit yms.), jäi peltojen 
muokkaus siltä osalta perin vaillinaiseksi. Maitten kuivatus jokia per
kaamalla ja järviä laskemalla samoinkuin niittyjen ja laitumien kas
vullisuuden lisääminen keinollisella vesittämisellä (vrt. 61,210) ovat 
Suomessa vanhoja kansanomaisia taitoja, mutta peltojen ojitus on vasta 
isonjaon jälkeen tullut yleiseksi. Sarkajaon aikoina käytettiin vaini
oitten lukemattomien sarkain välissä koholla olevia nurmipientareita. 
Suurten maataloudellisten uudistusten aikana alkoivat paremmat 
muokkaustavat vähitellen levitä talonpoikaisviljelyksille: peltoja oji
tettiin, kiviä koottiin pelloilta kiviaidoiksi, parempia auroja ja muita 
muokkausaseita hankittiin. Nyt käytetään yleisesti tehtaissa valmis
tettuja rautaisia kääntöauroja, äkeitä yms. pellonmuokkausvälineitä 
vanhain kotitekoisten sijasta. Uusinta saavutusta tällä alalla edustavat 
voima vetokoneet, (»traktorit», »peltoveturit»).

Erityisen mielenkiinnon esineeksi on nykyään tullut salaojitus- 
kysymys. Salaojitus lisää peltoalaa, säästää työtä, pitentää kasvu
kautta (kirsi sulaa n. i  l j 2 viikkoa aikaisemmin) ja tekee mahdolliseksi 
voimakoneitten käytön muokkaamisessa ja sadon korjuussa. Kuitenkin 
tämä hyödyllinen parannus on vasta vähässä määrässä tullut käytäntöön. 
Asian edistämiseksi on äskettäin perustettu erityinen yhdistys, Suomen 
salaojitusyhdistys. Mainittakoon vielä, että valtio avustaa määrätyillä 
ehdoilla yksityisten toimeenpanemia maanparannustöitä, niihin luet
tuna myöskin salaojitukset ja veden johtaminen viljelysmaille maan 
tuotannollisuuden lisäämiseksi.

218. Lannoitus. Viljelyskasvit ottavat maasta useita aineita, joita ne 
tarvitsevat kasvaakseen ja hedelmää kantaakseen. Näistä aineista ovat 
tärkeimpiä fosforihappo, typpi, kali ja lisäksi kalkki, jonka päämerkitys 
on siinä, että se möyhentää kovaa maata ja saattaa kasvinravintoaineet 
kasveille sopivaan muotoon. Kaikkia edellämainittuja aineita tulee olla 
kasvumaassa riittävä määrä. Jos yksikään niistä puuttuu tai jos 
niitä ei ole riittävästi, kärsivät kasvit ja vuoden tulo.

Lannoituksen tarkoituksena on pitää maa pysyvästi kasvuvoi- 
maisena. Kokemusperäisesti on karjanlantaa ikivanhoista ajoista saakka
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käytetty peltojemme pääasiallisimpana lannoituksena ja meidän aika
namme tiedetäänkin, että karjanlanta sisältää kaikkia viljelyskas
veille välttämättömiä aineita. Kun viljelysmaat ovat yhä laajenneet ja 
niiltä vaaditaan yhä suurempia satomääriä, ovat luontaiset lantavarat 
käyneet riittämättömiksi aiheuttaen meilläkin purevan lannoituskysy- 
mvkson. Prof. Arthur Rindellin tutkimusten mukaan ei tämän kysymyk
sen suotuisa ratkaisu näytä Suomessa niin vaikealta kuin monessa 
muussa maassa. Karjanlantaa voidaan täällä saada riittävästi, koska 
maamme luonnostaan on sopiva karjanhoidolle ja täällä vanhastaan on 
ollut verraten suuri karjakanta. Pääsyynä Suomen peltoviljelyksen 
huonoon tuotantoon ei ole lannan puute, vaan karjanlannan huono 
hoito ja huolimaton käyttö; suurin osa karjanlannassa olevaa arvokasta 
typpeä saa huonon lannanhoidon vuoksi haihtua ilmaan. Vuosittain 
korjatut peltoviljelystuotteet eivät sisällä niin paljon kasvinravinto- 
aineita, kuin on pellolle käytetyssä karjanlannassa.

Viljelysmaiden puuttuva lannoitus voidaan nykyään korvata 
keinotekoisilla lannoitusaineilla eli ns. apulannoilla. Ilman niitä ei 
ajanmukainen peltoviljelys näytä enää maassamme olevan mahdolli
nen. Keinotekoiset lannoitusaineet sisältävät tavallisesti yhtä ainoaa, 
harvoin kahta kasviiiravintoainetta, mikä on katsottava eduksi, koska 
apulantoja siten voidaan käyttää sen mukaan kuin erilaisten maa- 
laatujen ja eri viljelyskasvien tarpeet vaativat.

Muutamat maalajit kärsivät jonkun erityisen kasvinravintoaineen 
puutetta, mutta eivät kaikkien. Aikaisemmin on mainittu kalkki- 
rikkaiden seutujen olevan huomattavasti hedelmällisempiä kuin kalkki- 
köyhät seudut (vrt. s. 171). Mullattoraat savi- ja hiekkamaat ovat 
köyhiä typestä. Suomaat taas ovat typpirikkaita, mutta fosforihaposta, 
kalista ja kalkista köyhiä, mitä puutetta niiden saveaminen ja hickotta- 
minen voi tuntuvasti parantaa. Savimaa tavallisesti sisältää kalia 
kasveille soveliaammassa muodossa kuin hiekkamaa; joka siten suurem
massa määrässä kuin savimaa on kalilannoituksen tarpeessa. Viljelys- 
kasveista vaativat viljakasvit erityisesti fosforihappoa ja juurikasvit 
typellisiä lannoitusaineita; palkokasvit ottavat itse typpeä ilmasta, 
joten ne eivät tarvitse typpilannoitusta.



255

219. Apulantain kauppa ja kotimainen valmistus. Suomessa käy
tetyt apulannat on näihin saakka melkein yksinomaan tuotettu 
ulkomailta. Menneen vuosisadan viimeisellä ja tämän vuosisadan ensim
mäisellä vuosikymmenellä tämä tuonti teki vuosittain keskimäärin n. 
15 milj. kg, arvoltaan n. 1 milj. mk. Huippunsa tuonti saavutti v. 1913, 
jolloin maahan tuotiin apulannoitusaineita yli 53milj. kg, arvoltaan 4.5 
milj. mk. Kuinka vähäistä apulantain käyttö meidän maassamme vielä 
tällöin oli, ilmenee siitä, että kun meillä main. vuonna käytettiin typpi
pitoisia apulantoja 0.8 kg. ja fosforihappoisia apulantoja 20 kg pelto
hehtaaria kohden, olivat vastaavat määrät Keski-Europan edistyneissä 
maissa n. 50— 100 ja 140 kg peltohaua kohden.

Maailmansodan aikana apulantain tuonti ulkomailta melkein koko
naan tyrehtyi (v. 1918 tuotiin kaikkiaan ainoastaan 0.8 milj. kg); lopuksi 
tuonti supistui pienempiin Venäjältä saatuihin luujauhomääriin. Apu
lantani puutteesta johtunut yleinen peltojen laihtuminen ja tarve 
päästä vastaisuudessa tässä suhteessa ulkomaista niin riippumattomaksi 
kuin mahdollista ovat tehneet kysymyksen kotimaisen apulanta- 
teollisuuden perustamisesta yhdeksi maataloutemme suuria keskus- 
kysymyksiä .

Yleisimmin käytettyjä apulantoja maassamme ovat olleet fosfori- 
happoiset lannoitusaineet, etupäässä luujauhot. Ne ovat- kaiken aikaa 
olleet huomatta vimpana eränä apulantain tuonnissa. Luujauhojen 
valmistamista on jo kauan harjoitettu kotimaassakin. Suomen ensim
mäinen luujauhotehdas perustettiin v. 1826 Kallisiin lähelle Turkua; 
v. 1895 oli maassamme luujauhotehtaita 12, mutta 1919 vain 16, joiden 
tuotanto m. v. teki yhteensä n. 0.8 milj. kg. Kun luujauhoteollisuus ei 
kumminkaan voi tyydyttää yhä kasvavaa fosforihappoisten apulantain 
kysyntää, 011 valtio ryhtynyt toimeen suuren valtion tehtaan perustami
seksi superfosfatin valmistamiseksi ulkomailta tuotavasta raakafos- 
fatista Outokummun kuparikaivoksesta saatavan kotimaisen rikkihapon 
avulla. Tehdas, sijoitettanee Kotkaan ja voi se toivottavasti jo lähei
sessä tulevaisuudessa alkaa tämän viljanviljelyksellemme tärkeän ja 
ilmasto-oloihimme erittäin sopivan apulannoitusaineen valmistamisen.

Typpipitoisten apulantain tuotanto on joutunut kokonaan uudelle 
kannalle, kun luonnosta saadun Chilesalpietarin sijaan Saksassa, Nor
jassa ja muissa maissa on ruvettu valmistamaan erinäisten sähkökemia!-
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listen menetelmäin avulla typpeä ilmasta (ilmatyppi) ja kalkista (lcalkki- 
typpi). Suomen suuret koskivoimat ja loppumattomat, edullisilla pai
koilla sijaitsevat kalkkikivivarastot ovat varmaan synnyttävät saman
laatuista teollisuutta täälläkin, vaikka aikeen toteuttamisesta tällä 
hetkellä ei näytä olevan suuria toiveita.

Peltoviljelykselle tärkeää »yleislääkettä», kalkkia, kyetään omassa 
maassamme jo nyt valmistamaan enemmän kuin maanviljelijät hyväk
seen käyttämään. Kemin seutujen tyhjentymättömissä »kalkkimaissa» 
on verraten vähällä vaivalla saatavissa dolomittijauhetta, jonka merki
tystä peltoviljelykselle on viime aikoina opittu ymmärtämään.

Apulantain tuonnista ulkomailta ei maamme kaikilla ponnistuksil
laan voi vapautua, sillä paitsi fosfatteja on kaliakin edelleen hankittava 
ulkoa, koska omassa vuori- ja maaperässä olevat kali-aineet eivät 
ole helposti muutettavissa kasvinravinnoksi kelpaavaan muotoon.

220. Kasvilaadut ja siemenkauppa. Viljelyskasvien viljelyn rat
kaisevia tekijöitä on viljelyksessä käytetty kasvilaatu. »Kuten jalostettu 
karja tahi jalostettu hevosrotu on sopivampi tarkoitukseensa kuin jalos
tamaton, antavat jalostetut viljelyskasvilaadutkin oikein käytettyinä 
paremman taloudellinen tuloksen viljelijälle kuin jalostamaton viljelvs- 
aines.» Suomen ilmastossa voivat kumminkin menestyä ainoastaan 
tähän ilmastoon erityisesti mukautuneet kasvilaadut. Kokemus on 
osoittanut, etteivät etelämmistä seuduista tuodut kasvilaadut 
täällä menesty, vaan useimmiten tuottavat suuria pettymyksiä viljeli
jöilleen. Syystä onkin sanottu, että »taistelu hallaa vastaan on meillä 
etupäässä taistelua liian eteläisiä kasvilaatuja vastaan.» Kasvijalostuk
sen Suomessa tulee siis tapahtua ilmastoomme kotiintuneitten laatujen 
pohjalla.

Kasvilaatujen jalostuskokeita suoritetaan nykyään pääasiallisesti 
erityisillä koeasemilla, joista mainittavimmat ovat valtiolla (Tikkuri
lassa Helsingin lähellä, Lepaan Hinnonmäellä lähellä Hämeenlinnaa ja 
Otavassa Mikkelin lähellä) sekä osuusliike Hankkijalla (Tammistossa 
Helsingin pitäjässä).

Sen perustavan merkityksen vuoksi, mikä siemenellä on maanvilje- 
lystuotannossa, on ollut välttämätöntä saattaa siemenkauppa valtion 
valvonnan alaiseksi. Siementavaran maahantuonnista ja kaupasta 1920
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juiaistu laki antaa hallitukselle vallan kieltää sellaisen tavaran maahan
tuonti, josta on syytä peljätä, ettei se alkuperänsä vuoksi Suomessa 
menesty tai että se levittää vaarallisia kasvitauteja tai viljelykselle 
erikoisesti vahingollisia rikkaruohoja. Lain mukaan tulee siemen
tavaran myyjän antaa ostajalle todistus siemenen alkuperästä, itävyys- 
prosentista ym., ja on vahinko, joka aiheutuu vastoin lain määräyksiä 
tapahtuneesta tuonnista tai myynnistä, vahinkoon syypään korvattava.

Lain edellyttämäin siementarkastusten toimittamiseksi ja tarkastus
menetelmien kehittämiseksi sekä kylvösiemenkysymyksiä selvittäväin 
tutkimusten suorittamiseksi on 1919 perustettu valtion Tikkurilassa 
olevan maanviljelystaloudellisen koelaitoksen yhteyteen erityinen 
valtion siementarkastuslaitos. —  Siemenkauppaansa varten on Hankki
jalla suuri siemenpuhdistuslaitos Tampereella.

221. Maanviljelyskoneet. Nykyaikaisen maanviljelyksen luonteen
omaisimpia piirteitä Suomessakin on maanviljelyskoneitten yleinen 
käyttö. Siirtymiskautena tähän yleiseen käyttöön on pidettävä men
neen vuosisadan loppupuolta ja etenkin sen viimeistä vuosikymmentä. 
Eräässä silloisessa virallisessa julkaisussa kuvataan koneitten vaikutusta 
maanviljelykseen seuraavin sanoin: »Uudenaikaisten maanviljelys-
koneiden tuottama ajan ja työn säästö on luonnollisesti vaikuttanut sen, 
että tärkeimmät näistä koneista, kuten niitto-, puimakoneet ym., 
lukuunottamatta parempia ja tarkoituksenmukaisempia maanviljelys- 
kaluja, vähitellen ovat tulleet käytäntöön ylt'ympäri maata pienemmillä- 
kin tiloilla, missä varat suinkin ovat sitä sallineet; ja missä varoja yksi
tyisiltä on puuttunut, siellä ovat useammat yhdessä hankkineet näitä 
koneita. Harvoin puuttuu nykyään enää maanviljelystiloilta kääntöaura, 
rulla- ja jousikarhi, jyrä ja niittokone, ja myös ruohon kuivattaminen 
heinäksi toimitetaan nykyään pääasiallisesti erityisten kuivatuslaitosten 
avulla, jonka kautta suuressa määrin on vähennetty satunnaisen sade- 
ilman heinänsadolle vahingollista vaikutusta. Parempia työkaluja on 
seurannut peltojen huolellisempi ojitus ja kyntö sekä jalompain rehu
kasvien lisääntyvä viljelys.» (Katsaus Suomen taloudelliseen tilaan 1896 
— 1900). Vn 1910 maataloustiedustelun mukaan oli maassamme kutakin 
10b peltohehtaaria kohden 6.4 niaanviljelyskonetta (kylvökoneita, 
niittokoneita, hevosharavia, puimakoneita yms.). Muita läänejä edellä

Suomen talousmaantiede —  17
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olivat Vaasan lääni (laajat suoviljelykset) ja 
Uudenmaan lääni (lukuisat kartanot), muista 
jäljellä Mikkelin ja Kuopion läänit.

Vaativammat maanviljelyskoneet, kuten 
niitto-, leikkuu-, kylvö- ja juurikasvinviljelysko- 
neet, tuodaan Suomeen edelleenkin ulkomailta, 
nykyään etupäässä Ruotsista, jonne maailman
kuulut amerikkalaiset maanviljelyskonetehtaat 
ovat perustaneet haaratehtaitaan. Ulkomailta 
maahamme tuotujen, yksinomaan maanviljelyk
sessä (ei meijeritaloudessa) käytettäväin konei

den ja työkalujen arvo teki vv. 1866— 1870 keskimäärin ainoastaan 
8508 mk ja vv. 1890— 1896 keskimäärin o.4 milj. mk. Sen jälkeen 
tuonti äkkiä nousi tehden v. 1897 jo 1.2 milj. mk ja sen jälkeen maail
mansotaan saakka 1.5— 3 milj, mk vuodessa. Maailmansodan aikana 
tuonti oli aivan epäsäännöllistä.

Kotimaassa valmistetaan pääasiallisesti vain yksinkertaisempia 
maanviljelvstyöaseita ja -koneita. Muutamat lajit niistä ovat erityi
sesti soveltuvia Suomen maahan ja viljelystapoihin; mainittakoon 
niistä kiitetyt Fiskarin kääntöaurat, Pietarsaaren rullaäkeet, monessa 
tehtaassa valmistetut viskuukoneet ja puimakoneet ym. Nykyään 
valmistetaän omassa maassamme maanviljelyksen tarpeiksi erinomaisia 
lokomobilejä ym. voimakoneita, traktorit niihin luettuina. Kotimaisella 
maanviljelyskoneteollisuudella on lupaava kehityskausi edessään ja 
vientiinkin, etupäässä Venäjälle ja Itämeren valtioihin, sillä on suuria 
mahdollisuuksia, kuten osittain jo on saatu kokea.

Maanviljelyskoneitten yleisempää käyttöä ja tarkoituksenmukaista 
valmistusta ovat omiaan edistämään julkiset konetarkastukset ja 
-koetukset, joita maanviljelysseurat ja valtio toimeenpanevat, sekä 
koneosuuskunnat, joita v. 1918 oli maaseudulla 292.

222. Kotimainen maanviljelvskoneteollisuus. Maanviljelyskoncteol- 
lisuuden ensimmäisiä alkajia maassamme olivat Vääksyn pieni konepaja 
Kangasalla 1840-luvulla ja Karkkilan. ruukki 1850-luvulla. Nämä 
yritykset kumminkin pian lakkasivat. Nykyisistä teollisuuslaitoksista 
tällä alalla on vanhin Fiskarin tehdas, kuuluisani »Sukkela» ja »Fiskars»

Al  aanviljelyskoneitten 
käyttö Suomessav. 1910.

läänit
koneita 

100 peltoba:ia

Uudenmaan
kohden

.. 7.2
Turun .. ..
Hämeen.. ..
V iipurin.. . . .  6.6
Mikkelin . . . 2.3
Kuopion . . .  3.6
Vaasan .. ..  7.9
Oulun .. 4.4

k o k o  m a a  6.4
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aurain valmistuspaikka. Kuusikymmenluvun katovuosien jälkeen 
esiintyivät markkinoilla Turunmaan rautaruukit ja konepajat (Taalin- 
tehdas, Teijo, Matilda, Turun rautateollisuusyhtiö ja Porin konepaja) 
sekä Juankoski Pohjois-Savossa viskuukoneineen, hevoskiertöineen, 
puimakoneineen. Yhdeksän kymmen luvun lopulla yhtyy vanhempaan 
teollisuuteen uusi lisävirta, jota edustavat E. J. Leinon tehdas Salossa; 
Pietarsaaren konepaja ym. Koneteollisuuden yleinen nousu tällä vuosi
sadalla ja varsinkin maailmansodan jälkeen on vaikuttanut maanviljelys- 
koneittenkin valmistukseen, joka siten on kohonnut kokonaan uudelle 
tasolle.

Nykyisen kotimaisen maanviljelyskoneteollisuuden tuotteista-ovat 
mainittavimpia lapio- ja terätavarat (Pinjainen ym.), kääntöaurat 
(Fiskari), jankkoaurat, oja-aurat (Strömfors), erilaiset äkeet (Teijo ja 
Matilda, Pietarsaari, Orisberg, Kone- ja siltarakennusyhtiö Helsingissä), 
hevosharavat (Teijo), viskuukoneet (Leino Salossa ja monet maalais- 
verstaat), erilaiset puimakoneet (Leino Salossa, Teijo ja Matilda, Turun 
rautateollisuusyhtiö, Korvensuun tehdas Mynämäellä, Porin konepaja, 
Juankoski), lokomobilit (Turun rautateollisuusyhtiö, Porin konepaja 
Lokomo Tampereella, Onkilahti Vaasassa), traktori! (Turun rauta
teollisuusyhtiö). Kotimaisen maanviljelyskoneteollisuuden tuotannon 
arvo nousi v. 1913 n. 3 milj. mk:aan, josta i.I) milj. mk aurain ja p.4 
milj. puimakoneitten osalle.

KORSIVILJAN VILJELYS.

223. Vehnä (Triticum sativum) on alkukodistaan Etu-Aasiasta jo 
muinaisimpina aikoina levinnyt itään ja länteen. Ohran rinnalla se 
epäilemättä on meidänkin maamme vanhin viljakasvi. Se on arka vilja
laji, joka menestyäkseen vaatii syvää ja kuohkeaa maata sekä viileän ja 
kostean itämis- ja kasvukauden, mutta poutaisen ja lämpimän tuleen- 
tumisajan. Näitä ehtoja meidän maamme ainoastaan rajoitetussa 
määrin täyttää.

Vehnää on Suomessa kahta päälaatua, nim. tavallista vehnää, jonka 
tähkä on pitkä ja sivuilta litistynyt, sekä »pölkkyvehnää», jonka tähkä
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Vehnänviljelys Suomessa ja sen kasva- 0n lyhyt, eikä sivuilta litistynyt. 
mincn maailmansodan johdosta. viljelystapaan nähden erotetaan 

w. la f u  kyivömäärät (hi) vielä (i) syysvehnä, joka on
maassamme tavallisimmin käy
tetty laatu, sekä (2) kevätvehnä, 
jota on viljelty etupäässä vain 
muutamissa Savon seuduissa.

Suomen maanviljelyksessä 
vehnän viljelyksellä on enää 
hyvin vähäinen merkitj's. Vn 
1910 maataloustiedustelun aikana 

oli maamme peltoalasta ainoastaan n. 32 000 ha eli o.2 % koko pelto
alasta kylvetty vehnälle. Vehnän kyivömäärät ovat viime vuosina 
huomattavasti nousseet, joten vehnänviljelykselle maassamme maail
mansodan jälkeen näyttää alkaneen uusi elpymiskausi.

läänit keski määr. ▼ . 1917 v. 1919

Uudenm. —  j  4 6 5 2 266 3498
Turun .. . . . .  5 880 9 0 1 5 1 0  3 4 2
Hämeen __  818 I 412 1 6 t 5
Viipurin . . . .  152 646 2  0 4 2
Mikkelin . . . .  1 2 8 163 508
Kuopion . . . .  69 I I I 320
Vaasan . . . . .  48 n ? 189
Oulun . —  9 II 7 7

koko maa 8 569 1 3 7 4 1 1 8 5 9 1

Vehnää viljellään nykyään Suomessa ainoastaan maan lounais
osassa. Pääviljelysseutuja ovat maamme lounaisimmat maakunnat, 
Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa. Näissä pienissä maakunnissa kylvet
tiin v. 1917 vehnää 6 712 hl, mikä teki vähää vaille puolet (48.9 %) 
koko maan vehnänkylvöstä sinä vuonna (13 741 hl). Varsinais- 
Suomen vehnänviljelysseutuun liittyvät Loimaanjoen— Kokemäen sekä 
Uudenmaan vehnänviljelysalueet. Vielä näidenkin alueiden ulkopuolella 
viljellään vehnää, vaikka hyvin vähässä määrässä. Uuden ajan alku
puolella viljeltiin vehnää huomattavassa määrässä myöskin Länsi- 
Karjalassa ja Suur-Savossa.

224. Vehnän kulutus. Vehnä on nykyajan sivistyskansain yleisin 
leipävilja ja maailmankaupan tärkeimpiä esineitä. Kun sen hinnat 
maailmanmarkkinoilla 1870-lmun lopulla suuresti alentuivat, vehnän- 
käyttö rupesi nopeasti leviämään Pohjanmeren ja Itämeren maihin ja 
syrjäyttämään näissä maissa vanhaa kansanomaista rukiinkäyttöä. 
Meidänkin maassamme ulkolaisen vehnän (pääasiallisesti vehnäjauhojen) 
tuonti nousemistaan nousi, kunnes se maailmansodan alkuvuosina 
(1916) saavutti 239.3 mili:n kg.n tuontimäärän nostaen vehnän kulu
tuksen kutakin asukasta kohden 74.0 kg:aan. Tätä huimaavaa nousua 
seurasi sodan loppuvuosina yhtä uskomaton romahdus, tuonti kun mel
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kein kokonaan .loppui. Vaikka veh
nällä kansanravinnossa on suuri arvo 
ja vaikka sen vapaa tuonti ulkomailta 
saattaa kansantaloudelliselta kannalta 
lopuksi olla edullisinta, olisi nykyisinä 
ahtaina aikoina kumminkin suuresti 
toivottavaa, että kotimainen viljan
tuotanto saataisiin niin lisätyksi, että 
se pääasiallisesti riittäisi tyydyttämään 
maamme viljankulutuksen.

Vehnänkulutus Suomessa viime
vuosikymmenien aikana.

keskimäärin tuonti
kulutus

asukasta
vuosina milj. kg. kohden kg.

1873— 1875 22.9 5-4
1896— 1905 98.1 37-ä
1906— 1910 150.5 5*-2
1911— 1915 167.6 53-1

1916 239.S 74.O
1917 23.« 8.6
1918 1.4 1.»

225. Ohran (Hordeuin vulgare) kuten niin monen muunkin vil
jelyskasvin alkukoti on etsittävä Etu-Aasiasta. Se on pohjoismaiden ja 
luultavasti koko aasialais-europpalaisen sivistysmaailman vanhin vilja
kasvi. Sen nimi germanilaisissa kielissä, »kom», joka samalla merkitsee 
yleensä kaikkeakin viljaa, viittaa siihen, että ohra aikoinaan on ollut 
germanijaisten kansain pää- ehkäpä ainoakin viljalaji. Suomeen ohran- 
viljelys on levinnyt todennäköisesti meren ylitse lännestä tai etelästä 
päin. Muinaisimmista ajoista saakka ohra on ollut pääviljana Suomen 
lounaisissa osissa, missä se vasta vähitellen on väistynyt syrjään muitten 
viljalajien tieltä. Ohra oli vanhoina aikoina maassamme yleisvilja, jota 
viljeltiin sekä leiväkseksi että maltaitten saamiseksi yleisesti käytetyn 
kotioluen tekoa varten ynnä lisäksi karjan ja hevosten ruuaksi. Rukiin- 
viljelyksen yleiseen valtaan päästyä ohra vielä kauan pysyi Suomen 
lounaisissa osissa toisena pääviljalajina.

Menestyksellinen ohranviljelys vaatii 
Ohranviljelykseen käytetty pci- verraten hyvin muokatun ja lannoitetun 
taala ja ohranviljelyksen leviä- maan eikä kärsi kovia ilmoja, mutta tyytyy 

minen Suomessa v. ig io . vähäisiin  läm nöm ääriin ia valm istuu ioutni-
%  alu een

läänit 1000 ha koko pelto
alasta

Uudenm. .. • 3 1.3
Turun . .  .. 14 3-7
Hämeen . .  . . 9 3 *
Viipurin . . . . 9 3-6
Mikkelin .. 6 5 -4
Kuopion ..  .. 18 13.9
Vaasan . . . . 27 6.6
Oulun.......... 24 21.9

koko maa n o 5-9

sasti, 90 jopa 58 päivässäkin (P. A. Gadd). 
Näiden muinaisuuksiensa vuoksi voidaan 
ohraa viljellä kylmemmillä seuduilla kuin 
muita viljalajeja, Vienanmeren ja Jääme
ren rannoilla ja Suomen pohjoisimmissa 
osissa. Tästä syystä ja kun muita viljalajeja 
on vaikea viljellä yhtä pohjoisessa ohra on 
tullut Pohjois-Suomen pääviljalajiksi.



Viimeisten sukupolvien aikana ohranviljelys maassamme on suuresti 
taantunut. V. 1910 oli ohranviljelykseen käytetty peltoala Suomessa n. 
110 000 ha, mikä ei vastannut puoltakaan rukiin viljelykseen samaan 
aikaan käytetystä peltoalasta. Ohran viljelyksen pääpaino on kuten
mainittu pohjoisessa Suomessa, jonka alueella (kolmessa pohjoisessa 
läänissä) v. 1910 oli lähes 2/3 (63.2 %) koko maan ohralle kylvetystä 
peltoalasta; Oulun läänissä ei millekään muulle viljelyskasville ole 
varattu niin suurta peltoalaa kuin ohralle. Ohran vuotuinen sato parina 
vuosikymmenenä ennen maailmansotaa, vuosittain keskimäärin n. 
i .7 milj. hl, ei vastaa täyteen puolta keskimääräisestä rukiin- 
sadosta vastaavana aikana. Ohra ei ole ollut niin satoisa viljalaji kuin 
ruis tai kaura; ohran sadon keskimääräinen jyväluku lähiaikoina ennen 
maailmansotaa oli n. 5. Kotimainen ohrantuotanto ei ole riittänyt maan 
kulutukseen, vaan on maahan tuotu pääasiallisesti mallasjuomain 
valmistamista varten melkoisia määriä ohria (vv. 1906— 1910 keski- 
määr. 17.4 milj. ja 1911— 1915 keskimäär. 8.9 milj. kg vuodessa). Kielto
lain voimaanastuttua tuonti on suuresti vähennyt.

226. Ohralaadut ja ohran viljelysalueet. Ohraa viljellään maassamme 
lukuisia laatuja, jotka kuitenkin voidaan ryhmittää kolmeen muotoon.
(1) Kuusitahkoista tähtiohraa, jonka kaikki tähkylät ovat säännöllisesti 
kehittyneet ja toisistaan erilleen haarittuneet, viljellään ainoastaan 
pohjoisimmassa Suomessa, missä se yleensä tuottaa heikkoja satoja 
ja pieniä jyviä, mutta kasvaa lyhyessä ajassa (»Lapin ohra»),
(2) Tavallisella ohralla, jota myöskin sanotaan nelitahkoiseksi, on samoin 
kuusi hyvin kehittynyttä tähkyläriviä, mutta keskimmäisissä riveissä 
ovat tähkylät painuneet tähkälapakkoa vastaan ja sivurivit jääneet 
ulospäin haarittumaan, joten tähkä näyttää nelitahkoiselta; tätä 
ohramuotoa, jonka etuihin kuuluu aikainen valmistuminen, viljellään 
yleisimmin. (3) Kaksitahoisessa ohrassa, ulkomailla viljellyssä olut- 
ohrassa, ovat ainoastaan keskirivien kukat kaksineuvoisia ja jyviä 
tuottavia, jotavastoin neljä sivuriviä ovat vihneettömiä ja sisältävät 
tyhjiä hedekukkia. Viljellään yleisemmin Etelä-Suomessa. Tunnettuja 
kantoja ovat Urjalan ja Valkealan ohrat.

Ohra on pääviljana koko Oulun läänissä, lukuunottamatta Oulun 
kaupungin lähiseutuja ja paria kuntaa läänin eteläosassa, sekä pöh



läänit obrankylvö rukiinkvlvö
1000 hl % 1000 hl %

Uiidenm.. II 2.9 43 8.6
Turun .. .. 45 12.2 95 19.2
Hämeen . 26 6.8 ■ 57 11.6
Viipurin . 28 7.5 83 16.7
Mikkelin . 18 4.8 52 10.6
Kuopion . 62 16.7 5 1 10.4
Vaasan 89 24.I 90 18.3
Oulun .. .. 93 25.O 23 4.6
koko maa 37° IOO.0 495 roo.u

joisimmassa Savossa ja Karja- Ohranviljelys verrattuna rukiin viljelyk- 

lassa (Suomenselän itäisen osan setn Suomessa *• I 9 T7 -

tienoilla). Tähän ohran pääalu
eeseen liittyvät Raja-Karjala,
Kuopion tienoot ja Vaasan lää
nin itäiset ja pohjoiset osat 
(Pohjois-Häme ja eteläisen Suo
menselän piiri) sekä ruotsalainen 
Pohjanmaan rannikko, joissa 
kaikissa seuduissa ohran viljelys 
voittaa rukiin viljelyksen. Eräillä yksinäisilläkin alueilla on ohran
viljelys melkein yhtä yleinen kuin rukiinviljelys. Ohranviljelyksen 
säilymistä nykyisessä huomattavassa laajuudessaan verraten eteläi
sillä Pohjanlahden rannikoilla voinee tuskin pitää yksinomaan ilmas
tollisten seikkain aiheuttamana, vaan on siihen epäilemättä myöskin 
vanha historiallinen perimys myötävaikuttanut.

Vn 1917 kylvötilaston mukaan voitti ohrankylvö rukiinkylvön 
Kuopion ja Oulun lääneissä ja tuli melkein rukiin rinnalle Vaasan lää
nissä. Suurin piirtein on siis näitä läänejä pidettävä ohranviljelyksen 
varsinaisena alueena Suomessa.

227. Ruis (Secale cereale) ei viljelysijässä voi kilpailla ohran eikä 
vehnän kanssa. Todennäköisesti muinaiset slaavilaiset ovat jalostaneet 
rukiin viljelyskasviksi sellaisilla kaakkoisen Europan seuduilla, joissa ei 
siihen aikaan vehnää ole tunnettu. Skandinavialaisissa pohjoismaissa 
ruista vielä keskiaikana viljeltiin verraten vähässä määrässä. Meidän 
maassamme rukiinviljelys on ollut tunnettu jo esihistoriallisina aikoina, 
mutta yleisemmin levisi se vasta historiallisina aikoina. Ruis on luulta
vimmin tullut Suomeen idästä käsin kaskiviljana, jollaisena karjalaisten 
ja hämäläisten tiedetään sitä viljelleen ensimmäisinä kristillisinä aikoi
naan. Jo 1300-luvun alussa kuljetettiin Suomesta Ruotsiin melkoisia 
määriä verorukiita. Kuitenkin vasta 1700-luvulla ruis sai maan väki- 
rikkaammissa läntisissä osissa valtasijan viljalajien joukossa, ja on siitä 
pitäen pysynyt koko kansamme varsinaisena leipäviljana, vaikka kaura 
1880-luvulta lähtien on kylvö- ja satomäärässä sivuuttanut sen ja 
saanut sitä paljon mahtavamman aseman viljantuotannossamme.
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Rukiin voittokulkua suurimpaan osaan 
maatamme on jouduttanut sen erityinen 
sopivaisuus maamme oloihin. Ruis tulee 
toimeen huonommalla maalla ja vähemmällä 
lämmöllä kuin vehnä ja viihtyy niin ollen 
erinomaisesti Itämeren maiden moreniperäi- 
sillä mailla Skandinavian ja Suomen pohjoi- 
simpiin seutuihin saakka. Leipäviljanakin 
rukiilla on harvinaisia etuja, siitä leivottu 
leipä kun on hyvänmakuista, säilyy tuo
reena ja kuivana sekä nautittavana kauem
min kuin muunlainen leipä ja on ravinto- 

arvoltaankin melkein vehnäleivän arvoinen. Se on syystäkin siis 
ansainnut kansallisviljamme paikan. Sen sivutuotteetkin, leseet ja oljet, 
ovat arvokkaat ja kelpaavat useihin maataloudellisiin tarkoituksiin.

Kun ruis on kansamme varsinainen leipävilja, ovat sen pääviljelys- 
seudut maan väkirikkaissa rannikkolääneissä. Turun ja Vaasan lää
neille yksin tuli v. 19x0 lähes 2/ä (37.5 %) koko maan ruismaasta. 
Mutta historiallisesti kuvaavaa on, että suhteellisesti enin käytetään 
rukiille peltomaata Mikkelin, Kuopion ja Viipurin lääneissä, vanhoilla 
karjalais-savolaisilla alueilla.

Rukiin vuotuinen sato teki vuosiviitenä 1906— 1910 keskimäär. 
286.9  milj. kg ja 1911— 1915 keskimäär. 267.0 milj. kg. Kun se ei ole 
lähimainkaan riittänyt maamme tarpeisiin, on lisää tuotettu ulkoa, 
parina viime vuosikymmenenä enemmän kuin on omista pelloista saatu. 
Kun rukiin tuonti viimeisinä sotavuosina miltei täydellisesti loppui, 
joutui kansamme melkein nälänhädän partaalle. Tämä karvas kokemus 
on antanut vakavaa pohjaa niille voimakkaille pyrinnöille, joiden tar
koituksena on kotimaisen leipäviljan, ensi sijassa rukiin, tuotannon 
lisääminen.

Ulkomaille on Suomesta viety rukiita, pääasiallisesti siemenvil
jaksi, etelämpiin seutuihin, maailmansodan lähinnä edellisinä aikoina n. 
1 x/2— 2 milj. kg vuodessa.

228. Ruislaadut ja rukiinviljelysalue. Ruista on useita kotimaisia 
maatiaislaatuja. Suomalaisen rukiin etuina on mainittava sen hyvä

R ukiinviljelykseen käytetty 
peltoala ja rukiinviljelyhsen 

leviämisten Suomessa 
v. 1910.

%  alueen
läänit 1000 ha koko pelto 

alasta
Uudenm. 22 10.0
Turun .. . .  48 12.0
Hämeen • • 33 13.2
Viipurin • • 35 14.7
Mikkelin ..  24 21.8
Kuopion .. 24 17.7
Vaasan .. 42 10.3
Oulun 12 10.6

koko maa 240 12.9
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talvikestävyys, sen huonoina ominai
suuksina taas heikko olki, taipumus 
karisemaan ja sekavuus. Parhaana 
pidetyt kotimaiset ruislaadut ovat 
Vaasan ruis ja lyhyt- tai pitkäjyväi- 
nen Uudenmaan ruis. Ulkolaisista 
laaduista, joita varsinkin Etelä-Suo
messa on viljelty, mainittakoon hols- 
teinilainen Probsteier, Petkus, Bre- 
tagne, ruotsalainen Tähti ym.

Niin yleinen kuin rukiin viljelys 
maassamme onkin, se ei missään enää ole pääviljalajina. Ainoastaan 
Pohjanmaan syrjäisillä seuduilla (Pohjanlahden saarilla, Kajaanin 
takamailla ja itäisen Perä-Pohjolan seuduilla) sen viljelys voittaa 
kauran, mutta ei ohranviljelystä. Jos verrataan rukiinviljelystä koko 
korsiviljan viljelykseen, havaitaan että rukiin viljelystä harjoitetaan 
suhteellisesti vähimmin Etelä- ja Länsi-Suomen lääneissä, suhteellisesti 
enimmän taas Mikkelin, Kuopion ja Vaasan lääneissä, missä sen osalle 
v. 1917 tuli 26.7 %  —  2r.7 % koko korsiviljankylvöstä. Rukiinvilje- 
lyksen talousmaantieteellisesti edullisimpana alueena näyttää nykyään 
olevan keskimaa.

229. Kauran (Avena sativa) lienevät viljelyskasviksi kehittäneet 
muinaiset slaavilaiset Mustanmeren mailla, mistä se jo esihistoriallisina 
aikoina levisi Keski-Europpaan Alppien pohjoispuolelle. Suomeen se o» 
levinnyt kaakosta käsin karjalaisen heimon välityksellä.

Kaura tyytyy huonompaan maahan kuin muut viljalajit; sitä voi
daan viljellä niin löyhässä hiekkamaassa kuin raskaassa saviperässä ja 
suossakin. Sen viljelysala ei kuitenkaan ole yhtä laaja kuin ohran, 
koska se tarvitsee lämpimämpää ilmanalaa ja valmistuu hitaammin kuin 
viimemainittu. Kauran pääviljelyspaikat Europassa ovat Pohjanmeren 
ja Itämeren ympäristöt. Suomessa kauran viljelyn pohjoisraja on 70 
leveysasteen kohdilla. Meillä kaura kylvetään aikaisin keväällä ja sen 
lasketaan valmistuvan 90— n o  päivässä.

Kaikkialla maassamme, paitsi pohjoisissa osissa, on kama nykyään 
pääviljalajina. Enimmin viljellään sitä maan läntisissä osissa.

Rukiinviljelys verrattuna muuhun 
korsiviljanviljelyhseen v. *9x7.

rukiinkylvö

läänit 1000 hl
%koko korsi- 
viljakyivöstä

U u d e n m , * . .  . . 43 16.9
T u ru n  ............. 95 18.6
H ä m e e n  . . . . 57 ig A
V iip u r in  . . . . 83 20.3
M ik k e lin  . . . . 52 26.7
K u o p io n  . . . . 5 i 21.9
V a a s a n ............. 90 21.7
O u lu n  ............. 23 14.3

k o k o  m a a 495 20.3
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Kauranviljelykseen käytetty pelto- 
■ ala Suomessa v. i<)io.

Neljässä läntisessä läänissä oli v. 1910 
enemmän kuin a/3 (69.7 %) maamme

läänit 1000 ba % alueen koko 
peltoalasta

Uudenm... 54 24.3
Turun . . . . LOO 25.6
Hämeen .. 60 24.4
Viipurin . 58 24.2
Mikkelin.. 30 26.9
Kuopion.. 24 17.9
Vaasan .. 64 1 5 7
O u lu n ........ 9 8.0

koko maa 399 21.4

kaikesta kauranviljelykseen käytetystä 
peltoalasta. Samoissa lääneissä kylvet
tiin v. 1917 lähes 2/s maan kaura- 
kylvömäärästä ja saatiin yli z/3 (67.2 %) 
maan koko kaurasadosta. Etelä-Suo
messa on kauranviljelykseen käytetty 
peltoala suurempi kuin rukiin ja ohran 
peltoala yhteensä; maan keskivyöhyk- 

keen lääneissä (Mikkelin, Kuopion ja Vaasan) on kauran peltoala pie
nempi kuin rukiin ja ohran yhteensä, mutta suurempi kilin kum
mankin erikseen; maan pohjoisessa osassa (Oulun läänissä) jää kau- 
ranviljelys sekä rukiin että ohran viljelyksen jälkeen.

Kaura on kauan kuulunut Suomen vientituotteisiin. Vuosiviitenä 
1906--1910 teki sen vienti keskimäärin vuodessa 5 milj. kg ja seur. 
vuosiviitenä 5.5 milj. kg, mutta loppui sen jälkeen melkein kokonaan. 
Kauran tuonti oli menneen vuosisadan lopulla vielä vähäpätöinen, 
mutta nousi uudella vuosisadalla nopeasti tehden vuosiviitenä 1906—  
1910 keskimäärin vuosittain 20.8 milj. kg ja seur. vuosiviitenä 23.O 
milj. kg, kunnes tuontikin sen jälkeen äkisti katkesi.

239. Kauralaadut ja kauranviljelyksen leviäminen. Suomessa vil
jellään sekä »röyhykauraa», jonka tuntomerkkinä on kaikille tahoille 
levinnyt röyhy, että »sulkakauraa», jolla on yksipuolinen sulkamainen 
röyhy. Edellistä laatua viljellään monin verroin enemmän kuin jälkim
mäistä. »Kumpaakin lajia viljellään sekä mustia (ruskeita) että valkeita 
laatuja. Suomalaiselle röyhy kauralle on lyhyt kasvuaika yleensä omi
naista.» (Fr. Elfving).

Maassamme tunnetaan lukuisia eri maatiaiskauralaatuja. 
Maatiaiskauroista ovat sisämaan mustat kaurat (esim. Rautalammilta ja 
Lcmpäälästä) antaneet parhaan jyväsadon ja Orismalan kaura parhaan 
olkitulon. Jalostetuista kotimaisista laaduista mainittakoon aikainen, 
suomaalle sopiva Ilolan kaura. Muut kotimaiset jalostukset, kuten 
Veikko, Tuotto ja Esa kaurat sekä Pohjois-Suomea varten jalostettu 
Osmo kaura ovat vielä vähän käytetyt. Etelä-Suomessa ovat jalostetut
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ruotsalaiset Kultasade (kel
lertävä), Voitto (valkea),
Kello ja Fyris (mustia) kaurat 
levinneet verraten laajalle.

Kauranviljelyksen van
hat pesäpaikat maassamme 
ovat Kaakkois-Suomessa, jos- 
tä se vasta 19.vuosisadan 
jälkipuoliskon kuluessa, kar
jatalouden päästessä yhä 
enemmän etualalle, on suu- 
rella vauhdilla levinnyt län
tiseen Suomeen. Menneen 
vuosisadan puolivälissä vil
jeltiin Mikkelin ja Viipurin 
lääneissä kauraa väkilukuun 
nähden monta vertaa enem
män kuin Vaasan läänissä, 
missä oli laajoja seutuja, 
joissa kauran viljelystä ei 
edes tunnettukaan. Olot ovat 
nyt kokonaan toiset, kauran 
viljelyksen valtaseudut kun ovat juuri Länsi-Suomessa. Ahvenanmaalla 
teki vuosijaksona 1893— 1895 rukiinsato 65.7 % ja kauransato 30.7 %  

koko viljasadosta; sen jälkeen kuluneena lyhyenä aikana ovat olot siel
läkin ehtineet muuttua melkein päinvastaisiksi, v. 1917 kun rukiinsato 
teki enää 28.1 %, mutta kauransato 59.8 % koko korsiviljasadosta. 
Perä-Pohjolassakin kauranviljelys on saanut yhä huomattavamman ase
man; sitä harjoitetaan jo Ylitornion, Rovaniemen ja Kemijärven poh
joisosissa, ja se leviää hiljoilleen sieltäkin yhä pohjoisempaan. Kauran 
nykyistä valta-asemaa maamme korsi viljan viljelyksessä osoittaa se, 
että v. 1919 kauraa kylvettiin kaikissa Suomen lääneissä, paitsi Oulun 
läänissä, enemmän kuin muuta korsiviljaa yhteensä. Etelä-Suomessa 
kauran kylvö teki yleensä enemmän kuin 2/s koko korsiviljan kylvöstä, 
Uudellamaalla lähes 3/t  (72.5 %) siitä.

kaaraa sato vv. 1848—  
1850 yli 1.6 hl asu
kasta kohden 

sam. 0.5 —  1.5 hl asu
kasta kohden 

kauran viljely tunte
maton

yleisen kauranviljelyks. 
pohjoisraja nykyään

sam. 0.05—  
0.5 hl hen
keä kohden 

0.06 hl 
h. kohden 

kauran vilje
lyksen poh
joisraja.

Vanhempi kauranviljelys Suomessa.
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231. Muita korsi viljalajeja, (i)
Kaikkialla maassamme, etupäässä 
kuitenkin Uudellamaalla, viljellään 
vähässä määrin ns. »sekaviljaa» so. 
kauraa ja ohraa yhdessä. Sen kylvö- 
määrä v. 1919 teki 52 624 hl eli lähes 
kolme kertaa enemmän kuin vehnän 
kylvö.

(2) Tattarin (Polygonum fago- 
pyrum) viljelys Suomessa on vähä
pätöinen. Sitä harjoitetaan aino
astaan kaakkoisissa osissa maata, 
varsinkin kaskilla. Vn 1917 sato 
teki vain 1 502 hl, josta suruin osa 
saatiin Käkisalmen ja Savonlinnan 
välisistä kunnista. Viljelysalueestaan 
ja nimestään päättäen tattari on 
levinnyt Suomeen Venäjältä päin.

232. Korsiviljan satosuhteet.
Kansainvälisen maanviljelystilaston 

mukaan ovat Suomen korsiviljanviljelyksen satotulokset, laskettuna 
kg:ina peltoha:ia kohden, yleensä paremmat kuin vastaavat hehtaari
sadot valtamerentakaisissa maissa ja Itä-Europassa. Talousmaantieteel
lisesti oikeampaa on kuitenkin verrata maamme satosuhteita lähimmän 
maantieteellisen ympäristömme vastaaviin oloihin. Tällaista vertailua 
esittää seuraava taulukko:

Korsiviljan hehtaarisatoja Itämeren maissa keskimäärin vuosi- 
jaksona 1905— 1914.

maat vehnä
kg

ruis
kg

ohra
kg

kaura
kg

Saksa ..................... 2 060 1 720 
I 660

2 330 
2 160

X 940 
1770Tanska ..................... 3 020

Ruotsi ..................... 2 060 1470 I 580 I 400
Suomi (1903— 19x1) 1078 1098 990 920
V en äjä..................... 660 730 800 750

Viljelyskasvien yleisen viljelyn ra
joja Suomessa.



Kuten näkyy on Suomen korsiviljanviljelys kaikkien viljalajien 
tuotannossa huomattavasti jäljessä Ruotsin —  puhumattakaan Tanskan 
ja Saksan —- viljanviljelyksestä. Maamme on tässäkin suhteessa jäänyt 
jonkinlaiseen väliasemaan Skandinavian ja Venäjän välille.

Luonnonolojensa ja historiallisen sivistyksensä perusteella pitäisi 
Suomen kyetä pysymään peltoviljelyksessä Ruotsin tasolla. Että 
se onkin mahdollista ilmenee siitä, että kaikkialla maassamme, missä 
vain pannaan riittävää huolta viljelykseen, saavutetaan paljoa parempia 
tuloksia kuin virallisen tilaston osoittamat yleiset tulokset. Niinpä 
saatiin v. 1910 valtion koulutiloilla vehnästä 20 %, rukiista 27 %, 
ohrasta 44 % ja kaurasta 52 % paremmat sadot kuin maan yleiset. 
Vielä parempia tuloksia osoittavat seuraavat maassamme saavutetut 
hehtaarisadot:

r u is o h ra kaura
kg kg kg

koko maa (1903— 1911) ....................... 990 920
256 kirjanpitotilaa (1912— 1914) ........ ........ I 450 I 410 I 258
124 * (J9 15 ) ................... ........ I 709 I 638 1531
parhaat sadot kirjanp. tiloilla ..-........ ........  3 243 3 520 2 727
Hankkijan jalostusviljelyt ................... 4800 5 800

Vanhastaan on maassamme totuttu arvioimaan satoa »jyväluvuin», 
jolla tarkoitetaan satomäärän suuruutta kylvömäärään verrattuna 
kiinnittämättä huomiota kylvetyn peltoalan suuruuteen. Jyväluvut 
olivat parina vuosikymmenenä ennen maailmansotaa korkeammat kuin 
arvatenkaan milloinkaan ennen, mikä tietysti oli johtunut maan parem
masta hoidosta, lisääntyneestä apulantain käytöstä ja paremmasta 
siemenestä . Maailmansota on tässäkin kohden aiheuttanut huomattavan
taantumuksen.

Virallisen tilaston mukaan on vehnän ja rukiin jyväluku yleensä 
melkoista suurempi kuin
ohran ja kauran. Ka- Karsiviljan jyvtfluvut Suomessa vv. 1896— 1918.

dot tietysti alentavat 
jyvälukua. Tässä koh
den osoittavat huomiot 
30-vuotisjaksolta 1878— 
1907, että erotus kato-

vv.,1896— 1905 vv. 1911— 1915
viljalajit keskim. keskim. v. 1918

ve h n ä ..................  6.93 7.8I 5.42
r u i s ...........................  6.77 7.S4 6.07
ohra ..................  4.91 4.79 4.39
k a u r a .....................  5.19 5.03 4.46
sekavilja ..........  4.69 3.56 3.55
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vuosien ja hyväin vuosien jyvä! avussa on ollut suurin rukiissa (3.3), 
joka siis on epävarmin viljalaji, ja pienin kaurassa (i.9), joka siis on 
ollut melkoista varmempi kestämään halloja kuin ruis. Ohran jyvä- 
luvun erotus on ollut 2.2.

233. Leipäviljan vilje lys Suomessa. Edellisessä olemme usein 
todenneet, miten kauranviljelys 19.vuosisadan loppuvuosikymmenien 
kuluessa on sivuuttanut rukiin ja ohran viljelyksen maassamme. Seu- 
raavasta asetelmasta näkyy tarkemmin, kuinka tämä muutos on tapah
tunut:

rukiin, ohran yhteissadosta
vuodet ja  kauran sato rukiita ohria kauroja

yhteensä hl % 0/0 "/o

18.35 keskim. 5 046 779 52.6 24.2 23.2
1848— 1850 » 6479256 46.4 28.6 250
1871— 1875 » 8 421 510 49.4 25.9 24.7
1891- 1895 » n  180 693 36.4 i 6.4 47.2
1911--1915 » 12 854 518 28.8 13? 57-9
1916— 1918 » n  957 947 26.9 14.O 59-1

Tämän mukaan rukiin sato, joka ennen vanhaan yksin teki suu
remman puolen koko korsiviljan sadosta, on viime vuosina tehnyt 
siitä vain vältän päälle neljännen osan. Kauransato, joka kolmekymmen
luvulla ei tehnyt neljättäosaakaan koko viljansadosta ja vasta 1870 
sivuutti ohransadon, voitti vn 1887 aikoina itse Tukiinkin ja on nykyisin 
mahtavammassa asemassa kuin ruis oli kolmekymmenluvulla.

Kun mistä ja ohraa viljellään etupäässä ihmisten ravinnoksi —  
vehnänviljelys ei tässä kohden suuria merkitse, —  mutta kauraa pää
asiallisesti kotieläimiä varten, merkitsee yllämainittu muutos kohtalo
kasta käännettä maamme viljantuotannossa: leipäviljan tuotannon 
suhteellista vähentymistä. Tarkemmin tätä asianlaitaa tutkittaessa 
havaitaan, että maamme leipäviljan tuotanto, joka vielä 1870-luvun 
alkupuolella osoitti nousua, on viimeisen puolen vuosisadan kuluessa 
kasvavaan väkilukuun verraten välienemistään vähennyt, niin että se 
v. 191S ei enää tehnyt kuin runsaan puolen tuotannosta 1860-luvun
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Leipäviljan laoiannon vähenemi
nen Suomessa vv. 1861— 1018

vehi\än, rukiin ja  ohran 
ksskim äär. sa to  kutakin

alkupuolella ja runsaan 2/6 (43 %)
leipäviljan tuotannosta kutakin maan 
asukasta kohden 1870-luvun alussa. 
Seikat semmoiset ovat tehneet kysy
myksen leipäviljan tuotannon lisää
misestä maassamme tärkeäksi maa
taloudelliseksi päivänky symykseksi.

234. Viljan kulutus ja tuonti.
Scuraava yleiskatsaus osoittaa, kuinka 
paljon tärkeämpiä viljalajeja viime aikoina on jäänyt maassamme 
yleistä kulutusta varten, kun sadon ja tuonnin summasta vähen

vuosijakso asukasta
bl

kohden
suhdeluku

1 8 6 1 — 1 8 6 5 2.61 IOO
1 8 7 1 — 1 S 7 5 3-45 1 3 2
1 8 8 1 ^ 1 8 8 5 2.67 1 0 2
1 8 9 1 — 1 8 9 5 2.44 93
1 9 0 1 — 1 9 0 5 1.98 7 6
1 9 1 1 — 1 9 1 5 1.70 65

1 9 1 8 1.41 54

netään kylvöön, viinanvalmistukseen ja vientiin käytetyt määrät:

vv. 1911---
19*5 sato tuonti

keskimäär. milj. kg. milj. kg

vehnä . . . . 4.9 167.5
ruis ......... 267.O 330-9
ohra ......... 102.6 8.9
kaura . . . . 37* 8 23.0

t». 1916  

vehnä . . . . "6.7 239-3
ruis ......... 251.2 307.6
ohra ......... 103.2 5-5
kaura . . . . 388.8 o.3
ti. 1918

vehnä . . . . 5-9 1.4
ruis ......... 219.4 8.3
ohra ......... 97.O 1.5
kaura . . . . 338-8 0.8

vähennys 
(kylvö, vienti 
vm.) m ilj. kg

jäännös k u lu tu s ta  varten  
yh teensä  asuk. kohden 
m ilj. kg kg

0.6 171.6 53-1
38.6 565-2 174.9
23.9 87.6 27.1
79-5 315I 97.6

0.9 245-1 74.O
37-0 521.9 1.57-6
23? 85.0 25-7
78.7 3*0.0 93-7

i .l 6.2 1.9
36.1 191.6 5 7-4
22.3 76.2 22.8

76.1 263.5 78.9

Päälle sataan vuoteen ei maamme ole tullut toimeen omalla syömä- 
viljallaan. Syynä siihen on pidettävä toiselta puolen peltoviljelyksemme 
hidasta edistymistä ja siinä tapahtunutta suunnanmuutosta leipäviljan- 
tuotannosta karjanruuan tuotantoon päin, toiselta puolen samanai



kaista suurta väkiluvun lisäystä, rahatalou
den ja yleisen varallisuuden varttumista 
ynnä siitä johtuvaa leivän ja varsinkin veh
nän kulutuksen kasvamista ja vihdoin maam
me valtiollista yhteyttä Europan suuren 
vilja-aitan Venäjän kanssa, jonka vilja on 
tullitta voinut virrata Suomeen.

Tämä kehitys saavutti huippunsa Ve
näjän vallan viimeisinä aikoina, jolloin 
vehnänkulutus jo eräänä vuonna (1916) nousi 
74 kg: aan kutakin maan asukasta kohden 

ja vehnän ja rukiin tuonti yheensä 547 milj. kg:aan, kotimaisen rukiin- 
tuotannon yhä vähentyessä. Vn 1918 numerot, joiden mukaan vehnän 
kulutus asukasta kohden teki vain '/m ja rukiin n. l j 3 paria vuotta 
aikaisemmin saavutetuista määristä, osoittavat minkälaisia vaaroja 
nykykansain ravitsemiselle sodalliset häiriöt voivat matkaansaattaa.

Maamme tuontitavarain joukossa on viljatavaroilla jo kauan ollut 
ensimmäinen sija. Pitkäaikaisessa tuonnin yhtämittaisessa nousussa 
tekevät ainoastaan vuodet 1917 ja 1918 jyrkän seisauksen. Tuotujen 
viljatavarain joukossa on paljon sellaisia valmisteita, joita vahingotta 
olisi voitu jättää tuomatta tai joita olisi voinut helposti valmistaa 
kotimaassa.
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Viljatavarain tuonti Suo
meen vv. 1886—19*9'

vuodet
tuonnin

arvo

1886— 1890
m ilj. mk

keskim. 19.0
1891— 1895 35*4
1896— 1900 49*2
1901— 1905 66.7
1906— 1910 ,, 81.8
£9tl— 1915 „ 1030

1916 206.7
1917 70.0
1918 22.9
1 9 1 9 543-2

MUIDEN VILJELYSKASVIEN VILJELYS.

235. Palkokasvit. Maassamme yleisimmin viljellyt hemelaadut 
kuuluvat (1) peltohemeeseen (Pisum arvense), jolla on punaisenkirjavat 
kukat ja harmaat, ruskeat tai punasiniset siemenet (herneet), mutta 
hyvin usein on siihen sekoitettu (2) puutarhahemettä eli valkoista her
nettä (Pisum sativum), jolla on valkeat kukat ja keltaiset, viheriät tai 
vaaleanharmaat siemenet. Viimeisen puolentoista vuosikymmenen 
aikana on hemeitten sato maassamme tehnyt vuosittain n. 90 000—  
100000 hl; 1880- ja 1890-luvuilla sato oli melkoista suurempi ja van-
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vempina aikoina se lienee ollut suhteellisesti vielä
kin suurempi. Hemeenviljelyksen varsinainen 
alue maassamme on Suomenlahden rannikko
vyöhyke —  Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja 
Länsi-Karjalan herneensato v. 1917 teki 58.9 %  
eli lähes 3/5 koko maan hernesadosta —  ynnä tähän 
vyöhykkeeseen liittyvät järviylängön eteläisen 
osan seudut. Pohjoisemmassa hemeenviljelys tulee 
yhä harvinaisemmaksi.

Historiallisista tiedoista päättäen on papuja, 
luultavasti tavallisia eli härkäpapuja (Faba vul- 
garis) vanhempina aikoina viljelty maassamme verraten paljon. Nykyään 
viljellään täällä papuja, etupäässä Turkinpapuja (Phaseolus vulgaris), 
jonkun verran puutarhoissa. Typpipitoiset ja senvuoksi ravintorikkaat 
palkokasvit ansaitsisivat epäilemättä tulla paljon yleisemmin viljel
lyiksi kuin nyt on laita.

Vihantarehukasvina, tavallisesti yhdessä kauran kanssa, viljellään 
maan eteläisissä ja keskisissä osissa verraten yleisesti virnaa (Vicia 
sativa).

236. Peruna. Suomen tärkeifi »juurikasvi» on peruna eli potaatti 
(Solanum tuberosum). Se on maamme yleisin viljelyskasvi ja sitä vil
jellään ahkerasti kaikkialla, missä ihmisiä asuu; äärimmäisessä Lapissa
kin, Tenojoen varsilla, sitä on aljettu menestyksellä kasvattaa. Sillä on 
yhteiskunnallisestikin mitä suurin merkitys, sitä kun viljelevät köyhim- 
mätkin asukkaat, kenellä vain siihen tilaisuutta on. Perunalaatuja on 
useita, aikaisia ja myöhäisiä. Lemin, Mikkelin, Köyliön ja Maalahden 
perunalaadut ovat kiitettyjä. Uudemmista maahan tuoduista peruna- 
laaduista on »Magnum bonum» hyvin suosittu.

Länsi-Suomen väkirikkaissa lääneissä on perunalla enemmän pelto
alaa ja on perunansato sinänsä suurempi kuin muissa lääneissä. Mutta 
suhteellisesti viljellään perunoita enimmän Viipurin, Mikkelin ja Kuo
pion lääneissä, siis maan itäpuoliskossa. Siellä on peltoalasta käytetty 
perunanviljelykseen suurempi osa kuin muualla ja perunansato, joka 
mainituissa lääneissä jo itsessään on varsin suuri eli 40 % koko maan 
perunansadosta, on Mikkelin ja Kuopion lääneissä kutakin asukasta

Suomen Talousmaantieto —  18

Herneiiten ja papu
jen salo Suomessa 

v. 1917.

läänit sato hl
Uudenm. .. 23318
Turun . . . . 28 959
Hämeen .. ro 826
Viipurin .. 8064
Mikkelin .. 4837
Kuopion .. 3018
Vaasan . . . . 4568
Oulun 21

k o k o  m a a  8 3  6 i  1
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Perunanviljelys Suomessa. '

peltoala v. 1910 perunansato v. 1917

läänit 100  ha
%  alueen 
pel toalasta milj. hl

henkeä kohden 
(keskiväkiluv.) bl

U udenm . 82 3-7 0.7 1.6 8

T u ru n ----- 1 2 4 3.2 1 . 1 2.13
H äm een . . 7 9 3-2 0.6 1.72
V iip u rin  . . 9 9 4-1 1.0 1.72

M ik k e lin . . 62 5-6 0.7 3.16
K u o p io n .. 10 2 7-7 1.0 2.87
V a asan  . . 12 0 2.9 1.1 2.09
O ulun . . . . 6 5 5.8 0.6 1.47

k ok o  m aa 7 3 3 3-9 6.7 2.02

kohden suurempi kuin 
missään muualla maassa 
(v. 1917 edellisessä lää
nissä 3.15 hl ja jälkim
mäisessä 2.87 hl asukasta 
kohden).

237. Perunanviljelyk- 
sen leveneminen. »Suo
messa on perunoita ollut

1730-luvulta. Niitä ehkä ensin tuotiin M. ja J. V. Hisingerin toimesta 
Fagervikiin Inkooseen niitten seppien mukana, jotka tuotettiin Saksista 
sikäläiseen tehtaaseen, ehkäpä ensin Turkuun. Seuraavina vuosikym
meninä ne vähitellen levisivät maan eteläisiin ja lounaisiin osiin, joten
v. 1753 Turun ja Porin läänistä kerrottiin, että niitä oli menestyksellä 
istutettu sekä saaristossa että läänin pohjoisissa osissa <—  alussa tietysti 
vallassäätyisten maanviljelijäin toimesta. Porrtmerin sodasta (1762) 
palanneet sotamiehet edistivät täällä, kuten Ruotsissakin, samanai- 
kuisten kertomusten mukaan, mieltymystä niihin, ja näyttää siltä kuin
1760-luvulla olisi ruvettu yleisemmin harrastamaan asiata.

»Niistä kansalaisista, jotka harrastivat perunoiden levittämistä, 
mainittakoon Asikkalan kirkkoherra Laurell, joka myöskin julkaisi 
neuvoja sen viljelemisestä 'Lyhykäinen kirjoitus potatesten eli maan- 
pääronain viljelemisestä, säilyttämisestä ja hyödytyxestä, Stockholm 
1776'. Varmaankin työskenteli muita kansalaisia toisissa osissa maa
tamme, vaikka niiden nimi ei ole säilynyt unhotuksesta.. Kumminkin 
sanotaan, että perunakasvi vuosisadan lopulla oli kansalle melkein 
aivan tuntematon Heinolan läänin koillisosassa, Vaasan läänin itä
osassa ja Oulun läänin sisäosissa, sekä koko Kuopion läänissä; muutoin 
se oli levinnyt ei ainoastaan rannikoilla, vaan suurilla alueilla sisämaassa.

»Vuonna 1797 perustettu Suomen Talousseura Turussa otti heti 
alusta alkaen ohjelmaansa perunanviljelyksen harrastamisen maas
samme. Kuninkaallinen majesteetti myönsi seuralle 1000 talarin 
apurahan vuosittain 10 vuoden ajalla perunanistutuksen levittämiseksi, 
jonka ohessa kaikkia kuninkaan virkamiehiä kehoitettiin Voimakkaasti, 
reippaasti ja huolellisesti auttamaan seuran hankkeiden toimeen
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panemisessa’. Jakamalla ilmaiseksi kylvöperunoita sekä myöhemmin 
antamalla palkintoja ahkerasta viljelyksestä, koetettiin saavuttaa tämä 
päämäärä. Vuonna 1816 sanotaan vihdoin, että perunanviljelys kohta 
on ennättänyt sille asteelle, että kaikilla on hiukan siementä, taikka 
ainakin voivat helposti hankkia sitä. Siementä jaettiin nähtävästi 
sen jälkeen ainoastaan 'Lapin pitäjissä’ ja rahoja käytettiin palkin
noiksi. Vielä niinkin myöhään, kuin 1835 ja3Ö jaettiin sellaisia palkin
toja Lemin ja Luumäen pitäjissä Viipurin lääniä.» (Fredr. Elfving.)

238. Varsinaiset juurikasvit. Suomen vanhimpana viljelyskasvina 
pidetään naurista (Brassica rapa rapifera), jota on hyvin monta laatua, 
valkoisia ja keltaisia, pyöreitä ja soikeita, suuria ja pieniä. Ennen 
perunanviljelyksen levenemistä viljeltiin naurista joka talossa ihmisten 
ja karjan ruuaksi. Nyt sen viljelys on suuresti supistunut; enin sitä- vil
jellään itäisimmän Suomen kaskimailla, missä se kasvaakin erittäin 
maukkaaksi. Sota-aikana on ruvettu nauriinviljelystä harrastamaan 
muillakin taltoilla maata. Joitakuita meillä viljellyistä muodoista on 
myöskin viety ulkomaille, missä niitä on kehuttu kestäviksi, aikaisiksi ja 
maukkaiksi.

Karjalle sopivan rehunauriin eli »turnipsin» viljelys rupesi menneellä 
vuosisadalla leviämään eteläisessä Suomessa, varsinkin suuremmissa 
kartanoissa. Nyt se on yleinen suurimmassa osassa Suomea; Enonteki
össä saakka sillä on menestyksellä kokeiltu. Kiitetty laatu on Östersun- 
domin nauris kantoineen (Haukilan, Orihveden, Keiteleen ym. nauriit).

Lanttua eli räätikästä (Brassiea napus rapifera) viljellään, vaikkapa 
vain vähässä määrässä, jokseenkin yleisesti maan kaikissa osissa. 
Kiitetty laatu on Mustialan lanttu.

Muiden juurikasvien viljelys on maassamme levinnyt toisella tavoin 
kuin perunan. Viipurin, Mikkelin ja Kuopion lääneistä, joista v. 1917 
saatiin 40 % maan koko perunansa<Josta, saatiin s. v. vain 25 % muitten 
juurikasvien sadosta; viimemainittujen viljelyksen pääseutuja ovat 
lounaisen Suomen läänit.

239. Kehruukasvit. Pellava (Linum usitatissimum) kasvaa par
haiten rikkaruohoista vapaassa, hyvin muokatussa mukaisessa savi
maassa tai hyvänlaatuisessa hietaperäisessä maassa. Syynä sen vilje-
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läänit

peltoala v. 1910 sato keskimäär. 
1911— 1915

%  alueen desi tonnein
100 ha pelto-alasta (il 100 kg.)

U u d e n m . . . . ■ 4 0 .1 547
T u r u n ................. . 12 0.3 2 2 3 a
H ä m e e n ........... . 12 0.5 2 602
V i i p u r i n ........... i o 0.5 1 903

M i k k e l i n ............ . 8 0 .7 1 1 3 9
K u o p i o n ........... 8 0.6 1 298

V a a s a n  ............• 9 0.3 1 4 7 8
O u l u n ................... 2 0.2 2 2 9

k o k o  m a a . . 6 5 0.3 XI 4 1 4

Kehruukasvien viljelys Suomessa. lyksen taantumiseen useim
missa kulttuurimaissa ja 
samoin Suomessakin ei ole 
se, että pellava laihduttaisi 
maata enemmän kuin muut 
viljelyskasvit, vaan ensi 
sijassa se, että pellavan- 
viljelys vaatii paljon kitke
mistä ja muuta ihmistyötä, 
joka edistyneissä maissa 
tulee liian kalliiksi. Pellavaa 

viljellään senvuoksi meidän aikanamme huomattavammissa määrissä 
syrjäisissä, taloudellisesti kehittymättömissä maissa, missä riittäviä 
työvoimia on halvalla saatavissa (Venäjällä, Italiassa, Irlannissa ym.). 
Pellavansiemeniä saadaan etupäässä mertentakaisista maista.

»Pellava on ollut tunnettu Suomessa vanhimmista taruajoista saakka 
ja on sitä siitä pitäin viljelty. Eipä siis ihmekään, että niin ’Abow’in 
kuin Karjalankin palttinat jo 1500-luvulla olivat laajalta tunnettuja, ja 
että 1700-luvulla vietiin Suomen palttinoita joltisiakin määriä ulko
maille. Etenkin maan etelä- ja länsiosassa oli pellavanviljelys melkoinen, 
ja merkillistä on, että niitä Hämeen pitäjiä —  Längelmäkeä, Lammia, 
Hollolaa ym. — , joissa pellavanviljelys tänäkin päivänä on suurin, jo 
1700-luvulla mainitaan Vanhastaan’ kuuluisiksi pellavistaan. Meidän 
päivinämme edistää Tampereen suuri pellavatehdas pellavanviljelystä 
varsinkin Hämeessä, se kun on varma myyntipaikka pellaville. Pohjois
osissa maata on pellavanviljelys vähäpätöinen.»

»Hamppua (Cannabis sativa) viljellään maassamme ainoastaan vä
hässä määrässä. Kuopion ja Mikkelin lääneissä viljellään sitä hyvin 
monessa talossa kotitarpeeksi. Luultavasti on hamppua ennen viljelty 
enemmän, koska se tietenkin on ollut tunnettu .Suomessa vanhimmista 
ajoista saakka.» (Gösta Grotenfelt.)

Kehruukasvien varsinainen viljelysalue maassamme on sisämaa, 
tarkemmin sanoen Hämeen, Mikkelin, Viipurin ja Kuopion läänit sekä 
itäinen osa Vaasan lääniä, jolla alueella v. 1917 saatiin 2/3 maan kehruu- 
kasvisatoa. Pellavan ja hampun vuotuinen tuotantomäärä maassamme 
oli vuosiviitisenä 1906— 1910 keskimäär. 13.0 ja 1911— 1915 keskimäär.
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i i .4 milj.kg. Nämä määrät eivät riitä maamme tarpeeseen; vuosittain 
on tänne tuotu, etupäässä Venäjältä, pellavia ja hamppuja jokseenkin 
samat määrät kuin niitä kotimaassamme kasvatetaan. Sen lisäksi 
tuodaan Suomeen suuria määriä pellavansiemeniä ja pellavaöljyä sekä 
pellava- ja hamppulankoja ja -kankaita.

240. Heinän tuotanto. Heinän tuotannolle on Suomella hyvät, 
luontaiset edellytykset laajoissa »luonnonniityissään» (vrt. 210— 212) ja 
kylvöheinän viljelykselle sopivassa maaperässään ja ilmastossaan. Tämä 
tuotanto onkin vanhastaan ollut Suomen maanviljelyksen tärkeimpiä 
haaroja. Sen nykyistä tilaa valaisee seuraava taulukko:

H einänsato Suom essa vv. i q i i — 19 x5.

läänit yhteensä
desitonnia

Uudenmaan . . . . . . .  x 916 655
Turun ........... .. . . 3 145 251
Hämeen .......... . . 2 175 015
Viipurin .........■ ■ • 3 383 448
Mikkelin ......... . . .  1 055 612
Kuopion ......... . . .  3 086 430
Vaasan ............ • • - 4 307 56o
Oulun ............. . . .  3 379 887

koko maa 22 449 858

0/0 maan hei- yhtä lehmää
nänsadosta kohd. dt

8.6 l 8.5
14.O 17.4

9.7 17.9

15-1 22.0

4-7 XI.O

13-7 19.4

19.2 23 .3

15.O 24.4

IOO.0 19.7

Tällä maatalouden alalla on itäisen ja pohjoisen Suomen ylivoima 
maan lounaisiin osiin verrattuna ilmeinen. Maan kolmen pohjoisen 
läänin osalle vv. 1911— 1915 tuli lähes puolet koko maan heinäntuotan- 
nosta; otettaessa mukaan kaakkois-Suomen kaksi lääniä (Mikkelin ja 
Viipurin läänit) nousee määrä yli 2/3 koko maan heinäntuotannosta. 
Ratkaisevana tekijänä tässä kohden ovat luonnonniityt, maan kolmessa 
pohjoisessa läänissä kun puheenaolevana aikajaksona oli 2/3 koko maan 
luonnonniittyalasta.

Yhtä lehmää kohden tuli heiniä koko maassa keskimäärin 19.7 
desitonnia. Oulun, Vaasan ja Viipurin lääneissä oli heinänsato tätä 
keskimäärää suurempi. Olettamalla, ettei näissä lääneissä ole muita



278

kotieläimiä suhteellisesti enemmän kuin muualla ja ettei kotieläinten 
ruokinta niissä yleensä poikkea muualla tavallisesta, pitäisi mainituista 
lääneistä liietä heiniä myytäväksi niihin lääneihin, joiden oma heinän- 
tuotanto jää ihaan keskimäärän alapuolelle.

241. Kylvöheinän viljelys. Rehukasvien keinollinen viljeleminen 
pelloissa (»heinäpelloissa») varta vasten kotieläinten tarpeeksi on verra-, 
ten uusi tapa maassamme. (1) Vasta 1700-luvun lopulta lähtien on 
Suomessa viljelty puna-apilaa (Trifolium pratense), joka nyt. on yleinen 
maan eteläisissä ja keskisissä osissa; Vaasan läänissä se jo on harvinai
sempi, mutta menestyy se Oulun läänin pohjoisosissa saakka. Paitsi

tätä lajia viljellään vielä
Suomen heinä-pellot ja kylvöheinänviljelys.

hefnäpeltoja v. 1910 kylvöheinänsä to v. 1917
läänit 100 ha

%  alueen 
peltoalasta

milj.
desitonn.

%  maan 
k. h. sadosta

U u d e n m . 1 0 5 3 47-1 1.4 13-8
T u r u n I 554 39.8 1.6 i 5 -4
H ä m e e n 96$ 39.1 1.2 11.9
V i i p u r i n 8 97 36.8 1.9 18 .2
M ik k e l in ! 5 9 14.2 0.5 4-6
K u o p i o n 3 0 1 22.5 0.8 7*
V a a s a n 2 O92 51-2 2.2 22.0
O u l u n 4 3 9 39.8 0.7 6.8

k o k o  m a a 7 4 4 2 39.9 10.3 IOO .0

valkoapilaa 
repens) ja 
alsikeapilaa 
hybridum).

(Trifolium 
varsinkin 

(Trifolium 
Apila on

typpeä kokoava, arvokas 
viljelyskasvi, josta syys
täkin sanotaan, että 
»apila lihottaa maan, kar
jan ja isännän». (2) Api
lan uskollinen seuralainen

on nykyään timotei (Phleum pratense), joka levisi Suomeen yhdessä 
apilan kanssa ja nyt on maamme tärkein kylvöheinälaji. Sitä viljel
lään Pohjois-Suomessakin. Se menestyy hyvin varsinkin suomailla. 
(3) Nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis) on yhdessä timotein kanssa 
enin levinneitä rehuheiniä; sen etuja ovat joutuisuus ja satoisuus. Se 
kasvaa aina Tornion tienoille saakka.

Vn 1910 maanviljelystiedustelun aikana oli heinäpeltoja enin 
Vaasan, Turun, Uudenmaan ja Hämeen lääneissä, siis maan väkirik
kaissa ja edistyneissä lounaisissa ja läntisissä osissa. Vaasan ja Uuden
maan lääneissä oli kylvöheinänviljelykseen käytetty suurempi osa 
peltoalasta kuin maan yleinen keskimäärä. Eipä ihmettä, että maan 
neljässä lounaisessa ja läntisessä läänissä v. 1917 korjattiin lähes 2/3 
(63.1 %) maan koko kylvöheinäsadosta.
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242. Kylvöheinän viljelyksen leviäminen ja suhde luonnonheiniin.
Apilanviljelys Suomessa on alkuisin 1700-luvun lopulta. »Luultavasti 
olivat jotkut maanviljelijät sitä aikaisemmin koetelleet, mutta vasta 
Suomen Talousseuran toimesta se alkoi edistyä. Vuonna 1801 lähetti 
Ruotsin maanviljelystä Suuresti edistänyt parooni Hermelin Seuralle 
200 naulaa apilan ja 20 naulaa timotein siemeniä jaettaviksi 5 ja */2 nau
lan erissä. Seuraavana vuonna hän julkaisi kertomuksen kylvöstä ja 
keinotekoisten niittyjen hoidosta sekä lahjoitti vielä 100 naulaa Hollan
nista tuotuja apilan siemeniä, jonka ohessa hän antoi rahasumman 
palkkioksi niille, jotka Suomessa kokosivat valmistunutta ja täysin 
kelvollista apilan siementä. Samanlaisen lahjoituksen kansan miesten 
hyväksi antoi samana 
vuonna 'ylhäinen herra, 
joka tahtoi olla tunte
maton’ . Kohta päätti 
Seura itse hankkia api
lan ja timotein siementä, 
jota halvasta hinnasta 
sitten myytiin Turussa 
ja muutamilla muilla 
seuduilla; samoin tilat
tiin virnan siementä.
Vuonna 1809 oli Seuralla ensimmäinen kerta tilaisuus antaa palkkio. 
Sitten levisi apilanviljelys hiljakseen, aluksi melkein yksinomaan 
herraskartanoissa, mutta sen jälkeen kuin meijeriliike on alkanut 
edistyä meidän maassa ja siten myöskin runsaan rehun tarve enenty- 
nyt, on apilan viljelyskin levinnyt yhä laajempiin piireihin maassa ja 
kansassa.» (Fredr. Elfving.)

Valaisevaa on verrata kylvöheinäntuotantoa luonnonheinäntuotan- 
toon maassamme. Vn 1917 maanviljelys tilaston mukaan saatiin maassa 
kylvöheiniä ja luonnonheiniä melkein yhtä paljon. Eri osissa maata 
olivat olot tässä kohden kuitenkin hyvin erilaiset. Heinäntuotannossa 
jakaantui maamme kolmeen selvästi erilaiseen vyöhykkeeseen. (1) Mik
kelin, Kuopion ja Oulun läänien muodostamalla Taka-Suomen alueella 
oli luonnonheinäntuotanto hallitseva, tehden 55 % koko maan luonnon
heinän tuotannosta. (2) Sen vastakohtana oli Uudenmaan, Turun ja

Kylvöheinät ja luonnonheinät v. 1917.

läänit kylvöhein. luonnonhein.
kylvöhein. 

suhde 200 dtiin
milj. dt % muj. dt % luonnonhein.

U u d e n m . l  4 1 3 .8 0.4 4.1' 3 6 8

T u r u n 1.6 1 5 -4 0 .8 8.2 2 0 4

H ä m e e n 1.2 I I . 9 0 .4 4 .5 2 9 3
V ii p u r i n 1 . 9 18.2 I . I J 2 .1 1 6 3
M i k k e l i n 0.5 4 .5 0 .6 5-» 8 3
K u o p i o n 0 .8 7-4 1.9 20 .5 3 9
V a a s a n 2 .2 22.0 1 .5 l6 . 1 1 4 9

O u lu n 0.7 6 .8 2.7 2 8 .6 2 6

k o k o  m a a  10.3 100.0 9 .4 100.0 1 0 9
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Hämeen läänien muodostama Lounais-Suomi, jossa kylvöheinäntuotanto 
oli hallitseva, tehden tällä pienellä alueella 41.1 % koko maan kylvö- 
heinäntuotannosta. (3) Viipurin ja Vaasan läänit jäivät välivyöhyk- 
keeksi, jossa luonnonheinän ja kylvöheinän tuotanto olivat melkein yhtä 
suuret vastaten lähimain maan yleistä keskimäärää tässä kohden.

243. Suomen peltoviljelyksen nykyinen kehityssuunta. Edellisestä 
pn jo käynyt esille se huomattava sija, joka karjanrehunviljelyksellä on 
maamme nykyisessä maanviljelyksessä. Jos lasketaan yhteen ne pelto
alat, jotka vn 1910 tiedustelun aikana käytettiin karjanrehun kasvatta
miseen, nim. kylvöheinän, kauran ja juurikasvien (ei perimän) 
peltoala, karttuu siitä 1156 100 ha eli 62.O % maan koko peltoalasta 
(vihantarehukin mukaan laskettuna 1 183 228 ha eli 63-5 %  maan 
koko peltoalasta). Kun täten suurempi puoli peltoalasta palvelee 
karjanrehun tuotantoa, voimme sanoa karjatalouden olevan määräävänä 
suuntana maamme nykyisessä maanviljelyksessäkin. Kuten alempana 
oleva taulukko osoittaa, on tämä peltoviljelyssuunta ehtinyt pisimmälle 
Etelä- ja Länsi-Suomessa. Muissakin Suomen osissa on karjanhoidolla 
huomattava asema maataloudessa, vaikka karjanhoito siellä perustuu 
etupäässä luonnonniittyihin.

K a r ja n re h u n  viljelykseen käytetty peltoala Suom essa v. 19 10 .

läänit ioo ha
O/o alueen 

koko pelto-

Uudenmaan.........................

alasta

72.I
Turun ................................. 66.0

Hämeen ............................. .............  1584 64.1
Viipurin .............................. 65.1

Mikkelin .............................. .............  467 41.8
Kuopion ............................ ..............  .553 41.S
Vaasan .................................. 67.6
Oulun .................................. .......... 533 48.4

koko maa n  561 62.0
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244. Miksi peltoihin kylvettiin heinää. Mainittu peltoviljelyksen 
suunta pääsi voitolle menneen vuosisadan puoliväliä seuranneina vuosi
kymmeninä, etenkin kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosikymmenellä. 
»Rehuviljelyksen laajentamisen puolesta voitiin esittää useita painavia 
näkökohtia, jotka samalla puhuivat silloista yksipuolista viljanviljelystä 
vastaan. Suomen ilmasto on kieltämättä paljoa sopivampi heinä- ja 
muiden rehukasvien kuin viljan kasvattamiseen, sillä edelliset eivät ole 
yleensä hetikään niin arkoja hallalle kuin jälkimmäiset. Katovuodet eivät 
voi tuottaa useita erilaisia kasveja viljeltäessä läheskään yhtä suurta 
tuhoa kuin yksinomaista viljanviljelystä harjoitettaessa. Maamme laa
jat suomaat ovat omiansa heinälajien ja muiden rehukasvien kasvatta
miseen, sillä sellaiset vaativat ennen kaikkea runsaasti vettä ja typpeä. 
Yksipuolinen korsiviljan viljelys vaatii suuria lantavaroja, jota paitsi 
kesantona ja siten tuottamattomana on vuosittain puolet tai ainakin y£si 
kolmasosa koko peltoalasta. Jos osa pellosta pannaan heinälle, pienenee 
kesantoala, samoin lannan taive, mutta sen tuotanto suurenee karjan 
ruokinnan parantuessa;' sitäpaitsi työvoiman tarve vähenee ja jakautuu 
tasaisemmin eri kuukausille. Heinää ja muita rehukasveja viljellessään 
voi maanviljelijä käyttää hyväkseen kasvivuorotuksen etuja, so. maan 
ja lannan sisältämät kasvinravintoaineet tulevat tarkemmin käytetyiksi, 
kasvitaudit ja tuhohyönteiset paremmin aisoissa pidetyksi jne.»

»Kaikista näistä painavista seikoista huolimatta piti ruis alussa 
aika hyvin puoliaan rehukasveja vastaan. Näihin aikoihin tapahtui 
kuitenkin maidonkäsittely- ja valmistustavoissa suuria edistyksiä (kar- 
tanomeijerien aika), jotka tekivät voista entistä arvokkaamman vienti
tavaran. Laivaliikenteen kehittyessä olivat ulkolainen ruis ja myöhem
min vehnä alkaneet pahasti kilpailla kotimaisen viljan kanssa estäen 
niiden hintoja kohoamasta, vaikka tuotantokustannukset nousivat. 
Viinan kotipolton lakkauttaminen vähensi myös kotimaisen rukiin- 
viljelyksen kannattavaisuutta. Itämaisen sodan jälkeen kaikilla henki
sen ja aineellisen elämän aloilla lisäytyvä toiminta ja yritteliäisyys —  
välittömänä tai välillisenä seurauksena maamme kansallisesta ja val
tiollisesta uudestisyntymisestä —  veti maanviljelyksestä väkeä muille 
työaloille saaden aikaan maataloustyöväen työpalkkain asteittaisen 
kohoamisen. Kaikki nämä seikat ynnä 1860-luvun suuret katovuodet 
vaikuttivat karjanhoidon ja vähäpätöisen heinänviljelyksen hyväksi
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rukiinviljelystä vastaan. Merkitystä vailla ei ole myöskään se vuosi
kymmeniä jatkunut taistelu 'vanhoillista’ rukiinviljelystä vastaan, jota 
maatalousammattimiehet ovat meillä käyneet sanomalehtien, aikakaus
kirjojen, näyttelyiden, esitelmien, puheiden ja yksityisen keskustelun 
avulla.» (Kaarlo Teräsvuori.)

PUUTARHANHOITO.

245. Puutarhanhoidon edellytykset Suomessa. »Meidän pohjoisessa 
maassamme ei puutarhanhoidolla tietenkään voi olla sitä merkitystä, 
mikä sillä on etelämmissä maissa. Olisi kuitenkin erehdystä luulla, 
että Suomen ilmasto ehkäisee kaiken tai kannattavankaan puutarhan
hoidon. Lounais-Suomessa, Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa on koko 
joukko hyvin hoidettuja puutarhoja, jotka eivät ainoastaan kaunista 
maatiloja, vaan tuottavat omistajilleen tulojakin. Luonnollisesti kui
tenkin soveltuu maamme ainoastaan yksinkertaisinten kyökkikasvien ja 
hedelmäpuitten viljelykseen. Hienompia hedelmiä viljellään vain 
kokeeksi; muutamat sellaiset kokeet ovat kuitenkin usein antaneet 
tyydyttäviä tuloksia. Maamme ilmästo sallii myöskin varsin laajaa 
kukkain ja koristuskasvien viljelyä.» (Gösta Grotenfelt.)

Puutarhanhoidon maantieteellisiä edellytyksiä maassamme ei 
kuitenkaan vielä yksityiskohtaisemmin tunneta. Eräitten asiantuntijain

arvelujen mukaan pitäisi maamme 
Puutarhamaat Suomessa v. igxo. rapakivialueiden (vrt. s. 34) erityisesti

sopia hedelmäinviljelykseen, rapakivi- 
maa kun on kevyttä, lämmintä ja fos- 
forihappopitoista.

Puutarhoihin oli vn 1910 aikana 
käytetty maata 5 171 ha, mikä teki 
ainoastaan 0.3 % koko viljellyn maan 
alasta. Levinnein tämä viljelys oli 
Uudenmaan ja Turun lääneissä, joiden

läänit
yhteensä

ha
%  alueen 

vilj. maasta

T Jud en m . . . 1 2 7 9 0,6

1 237 
9 23

0.3
H ä m e e n  . . . .  
V iip u r in  . . . .  
M i k k e l i n . . . .  
K u o p io n  . . . .  
V a a s a n  . . . .

0.4
0.3
0.3
0.2
0 .1

0 .1

7 9 7
2 9 4
2 3 4

3 2 4
»3

k o k o  m a a S 1 7 1 0 .3
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osalle tuli lähes puolet (48.6 %) kaikesta puutarhamaasta. Pohjois- 
Suomessa ei puutarhanhoidolla ole läheskään sitä merkitystä kuin ete- 
lämmässä, mutta menestyy vihanneksien viljelys sielläkin erinomaisesti.

246. Vihannesten viljelys. Turun seudulla mainitaan 1600-luvun 
lopulla 29 eri laatuista viljeltyä keittiökasvia. Nykyäänkään niitä tuskin 
lienee koko maassamme sen useampia yleisemmin viljeltyjä lajeja. 
Vanhoista ajoista saakka on kupukaali (Brassica oleracea capitata) ollut 
Suomen yleisin keittiökasvi; kasvitarhoja sanottiinkin ennen »kaali- 
tarhoiksi». Kaalinviljelys on maahamme levinnyt nähtävästi sekä län
nestä että idästä päin. Itäisemmän Suomen talonpoikaistiloilla kupu- 
kaali on vieläkin yleisin, usein melkein ainoa keittiökasvi. Länteenpäin 
sen viljelys vähenemistään vähenee.

Yleisiä kansanomaisia kasvitarhatuotteita ovat edelleen porkkana 
(Daucus carota), punajuuri (Beta vulgaris), sipulit (Allium), sikuri 
(Cichorium intybus); varsin yleisesti viljellään myöskin retiisiä (Rapha- 
nus sativus), piparjuurta (Nasturtium armoracia), kukkakaalia, 
sokerihemeitä, papuja, kurkkuja (Cucumis sativus), pinaattia (Spinacea 
oleracea), salaattia (Lactuca sativa), raparperia (Rheum), dilliä 
((Anethum graveolens), persiljaa (Apium petroselinum); selleri (Apium 
graveolens), pastemakka (Pastinaca sativa), maa-artisokka (Helianthus 
tuberosus), kaalirapi, tomaatti (Lycopersicum esculentum) alkavat myös 
kuulua puutarhain yleiseen kasvistoon. Etelä-Suomen herraskartanoissa 
viljellään harvinaisempiakin kasviksia, kuten parsaa (Asparagus 
officinalis) ja meloneja (Cucumis melo).

Suiuempien kaupunkiemme lähistöillä on keittiökasvien, etenkin 
kaalin, kurkkujen ja sipulien, viljelys sangen yleistä; sitä ovat levittä
neet etenkin venäläiset puutarhurit. Äskeinen sota-aika on antanut 
uuden sysäyksen kasvitarha viljelykselle maassamme.

247. Hedelmä viljelyä on Suomessa niinikään jo vanhoista ajoista 
saakka harjoitettu, mutta vasta menneen vuosisadan kuluessa on se 
tullut yleisemmäksi. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Länsi- 
Uudellamaalla on tavallisinten hedelmäpuitten viljelys aivan yleistä; 
siellä tuskin on vanhempaa ihmisasuntoa, jonka vieressä ei kasva joku 
omenapuu ja karviaismarjapensas. Elinkeinollisesti harjoitetaan hedel-
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mäpuitten viljelystä ylei
semmin ainoastaan Turun 
saaristossa ja useissa Etelä- 
Suomen kartanoissa. Ylei
simmin viljellään omena
puita sekä karviaismarja-, 
viinimarja- ja vattupen- 
saita ynnä hyötymansi- 
koita; vähemmin yleisiä 
ovat päärynä-, kirsikka- ja 
luumupuut.

Omenapuut (Pirus 
malus) Suomessa tuskin 
viihtyvät 62° pohjoisem
pana ja 63°:n kohdalla 
kypsyvät hedelmät ainoas

taan suotuisina vuosina. Yleisin on omenapuitten viljelys Etelä-Suo
messa, missä se paikoin, kuten Nauvon pitäjässä Turun saaristossa, 
tuottaa hyviä satoja ja on tullut tärkeäksi kansanelinkeinoksi. Omenan- 
viljelyksen kannattavaisuudesta mainittakoon, että eräässä Länsi-Uuden
maan kartanossa 1870-luvulla saatiin yhdestä ainoasta omenapuusta 120 
markan vuositulo. Nykyään viljellään maassamme useita ruotsalaisia, 
venäläisiä ja saksalaisia omenalajeja (Säfstaholmin, Kafläsin, Vinter- 
postofin, Astrakanin, Virginian, Björkvikin, Akerön, Hampuksen, 
Antonowkan, Aleksanterin, Charlamofskin, Borovinkan ym. lajeja). 
Parhaiten ovat maamme oloihin osoittaneet sopivansa venäläiset lajit.

Päärynän (Pirus communis) viljeleminen kannattaa ainoastaan 
Turun läänissä ja Uudellamaalla. Kirsikkapuut (Prunus cerasus) 
viihtyivät varsinaisesti ainoastaan eteläosissa maatamme. Luumut 
(Prunus domestica) kypsyvät vielä Hämeenlinnassa ja joskus Tampereen, 
Mikkelin ja Savonlinnan tienoilla, mutta tämäkin hedelmä viihtyy oike
astaan maan lounaisissa ja eteläisimmissä osissa. Koko Viipurin lää
nissä esim. on onnistuttu pitää ainoastaan muutamia harvoja puita 
elossa. »Siihen seikkaan, että hedelmäpuiden viljelys meidän maamme 
eteläisissäkin osissa usein epäonnistuu, on monesti syynä se, ettei ole 
valittu sellaisia laatuja, jotka soveltuisivat seudun olosuhteisiin, vaan on

pitäjiä, joiss a hedelmä, 
puita oli 1 — 2 henkilöllä

sam. 5— 14 henk.

sam. 28— 39^enk.

[ sam. yli äo henk.

Hedelmäpuitten viljely Suomessa 1820-luvulla.



tahdottu koetella sellaisia muotoja, joita kiitellään eteläisemmissä 
maissa.» (Fredr. Elfving.)

Ne hedelmät, joiden sato meidän oloissamme on varminta, ovat 
maljat. Karviaismarjat (Ribes grossularia) viihtyvät jokseenkin hyvin 
aina Vaasassa ja Kuopiossa saakka, viinimarjat (Ribes rubrum, nigrum) 
ja hyötymansikat (Fragaria) vielä Oulussa ja Torniossa.

248. Humallstot ja tupakkamaat. (i) Kaalimaiden ohella ovat pie
net humalatarhat Suomen talonpojan vanhimpia puutarhoja. Koti- 
oluen karkaisemiseen lienee alkuaan käytetty erinäisiä villejä kasveja 
kuten suopursua ym. Keskiajalla näyttää humalan (Humulus lupulus) 
viljelys ruvenneen maassamme leviämään, ehkäpä katolisen kirkon 
myötävaikutuksella. Kun oluenjuonti keskiajalla ja vielä kauan uudella 
ajalla pysyi yleisenä tapana kaikissa kansanluokissa ja kruunukin sitä 
väkeänsä varten paljon tarvitsi, tuli humaloista tärkeä verotavara, 
jonka viljelystä lain pakollakin koetettiin edistää. Niinpä jo kuningas 
Kristofferin maanlaissa vita 1442 määrätään, että jokaisen talonpojan 
tulee kasvattaa vähintään 40 seivästä humalaa ja 1734 vn laissa 
määrätään talonpojan velvollisuudeksi istuttaa 200 seivästä humalaa. 
Kuningas Kustaa Vaasan pyrinnöt humalan viljelyksen edistämiseksi 
eivät Suomessakaan jääneet tuloksettomiksi, vaan kyettiin täältä 
hänen aikanaan viemään humaloita ulkomaillekin. Seitsemännellä
toista vuosisadalla lienee humalanviljelys maassamme ollut laajimmil
laan, mutta rupesi sen jälkeen vähenemään, kun paloviinan valmista
minen ja nauttiminen tulivat maassa yleisiksi. Vanhempina aikoma oli
vat Tammisaaren seudut tunnettuja suuresta humalanviljelyksestään. 
Meidän aikanamme viljellään humalaa vielä kaikkialla vähäisin määrin 
kotitarvetta varten. Mallasjuomateollisuuden tarvitsemat humalat 
tuodaan ulkomailta.

(2) Merkittävät historialliset vaiheet ovat maassamme olleet myös
kin tupakan (Nicotiana rastina) viljelyksellä. Tupakka on kotoisin 
Amerikasta, mutta sen viljelys on levinnyt melkein kaikkialle, vaikka 
sillä onkin erikoiset vaatimukset maan muokkaukseen, lannoitukseen ja 
kosteuteen sekä ilmastollisiin oloihin nähden. Kustaa Aadolfin aikana 
levisi tupakanpolttotapa ja sen perässä tupakan viljeleminenKin Ruotsiin 
j a Suomeen. Seuraavalla vuosisadalla koetettiin täällä saada alkuun koti
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maista tupakkateollisuutta ja sen pohjaksi kotimaista tupakanvilje
lystä. Ennen pitkää olikin tupakkaistutuksia kaikkien kaupunkien 
ympärillä. V. 1770 saatiin 39 tynnyrinalalta Turun kaupungin maata 
sekä muutamain yksityisten läheisiltä istutuksilta 86 238 naulaa 
tupakkaa.

Kaupungeista levisi tupakanviljelys ja tupakan käyttäminen 
maaseuduille, »niin että P. A. Gadd 1700-luvun loppupuolella jo valittaa: 
Tupakkaa viljellään niin paljon, että nämä istutukset nyt ehkäisevät 
ja estävät kaikkien hyödyllisten istutusmaiden synnyn. Suotava olisi, 
että tupakan laajaa käytäntöä, joka niin suuressa määrin häpäisee 
ihmiskuntaa, mutta jota tottumus ja paha tapa kumminkin ylläpitävät, 
vähitellen vähennettäisiin.’ Vakava Porthan antaa tupakalle nimen 
'pursimiehen herkku’ ja kieltää sitä käyttämästä. —  Vielä 1850-luvulla 
viljeltiin tupakkaa jokseenkin yleisesti Suomessa maaseudulla talon 
tarpeiksi ja satoon sekoitettiin Venäjän lehtiä, mutta kulkuneuvojen 
parantuessa on käynyt mahdolliseksi saada helpolla hinnalla parempaa 
tavaraa ja siitä syystä on viljelys vähentynyt; kumminkin näkee vielä 
jokseenkin yleisesti talojen ja torppien kyljessä, varsinkin etäisillä 
seuduilla, muutamia tupakan taimia, 'nurkantakaisia’, kasvatettavan 
omiksi tarpeiksi.» (Fredr. Elfving, 1896.)

Raakatupakan saannin vaikeutuessa maailmansodan kestäessä ja 
Suomen rahan kurssin alentuessa sen jälkeen on kotimaisen tupakan- 
viljelyksen puolesta jälleen herännyt vilkas harrastus.

249. Puutarhatuotteiden kauppa. Jo v. 1798 ilmoitettiin Turun 
ruotsalaisessa lehdessä kaupan puutarhatuotteita. Etelä-Suomen 
suuremmat herras- ja ruukkikartanot, kuten Lempisaari, Mustio, 
Vaakeri, Jokioinen, Monrepos ym., rupesivat vähitellen paikalla ja 
lähikaupungeissa myymään puutarhainsa tuotteita ja sitä tapaa ovat 
seuranneet yhä lukuisammat kartanot sisämaassakin. Nykyään vielä on 
tämänlainen kauppa varsin huomattava.

Siementen kauppaa harjoittivat kysynnän ensi aikoina etupäässä 
apteekit, joissa siihen aikaan usein myytiin vihanneksiakin. V. 1859 
esiintyi Helsingissä ensimmäinen ammatti-siemenkauppias, pannen 
siten alkuun kaupunkiemme nykyisen siemen- ja kukkaiskaupan. 
Siemenkauppa on nykyisin suureksi osaksi keskittynyt suurten maa-



taloustarvikeliikkeiden, Hankkijan, Laborin, Agroksen, puutarhurien 
perustaman Hortus Oy:n ym. haltuun.

Kotimainen tuotanto ei nykyään riitä tyydyttämään puutarhan- 
tuotteiden ja -tarvikkeiden kasvanutta kysyntää, vaan tuodaan maa
hamme vuosittain melkoisia määriä tähän kuuluvia tuotteita ulkomailta, 
etupäässä Hollannista, Belgiasta, Saksasta, Englannista, Tanskasta, 
Ruotsista sekä taannoin myöskin Venäjältä. Kasviksien ja maahedel- 
mäin, tuoreitten ja veteenpantujen hedelmäin ja marjain, säilykkeiden 
ja humalain tuonti teki v. 1900 yht. 5.1 milj. kg (arvo 4.2milj. mk), v. 1913 
jo 17.7 milj. kg (arvo 12.6 milj. mk) ja v. 1919 kaikkiaan 10.6 milj. kg 
(arvo 62.0 milj. mk). Siementen ja perimäin tuontia ei tässä ole otettu 
lukuun. Suomen puutarhatuotteiden vienti on aivan mitätön. Paljon on 
siis tälläkin alalla tehtävää maassamme.
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KOTIELÄINTEN HOITO.

250. Karjanhoidon asema Suomen maataloudessa. Maantieteellisistä 
ja historiallisista syistä on. karjanhoito ja erittäinkin maitotalous aina 
ollut Suomen maatalouden päähaaroja. Suomen luonnollinen heinä- 
rikkaus, joka ilmenee maamme luonnonniittyjen ja laitumien runsau
dessa, on jo muinaisina aikoina antanut täällä aihetta itsenäisen, muista 
maatalouden haaroista riippumattoman karjanhoidon kehittymiseen. 
Alkuperäisissä oloissa elävät erämaan asukkaat kykenivät muinoin 
elättämään vähälukuisen karjansa vaikkapa soitten saraheinällä, kuten 
paikoin vieläkin tehdään. Muinaisessa karjalais-savolaisessa heimotalou- 
dessa oli karjanhoidolla mitä tärkein sija. Se soveltui erinomaisesti 
kiertelevään kaskiviljelykseen. Lehmä ja lammas olivat, niinkuin 
Itä-Suomessa usein vieläkin ovat, tyttären välttämätön ja tärkein 
myötäjäisomaisuus, sillä karjanhoito oli naisten erikoisena tehtävänä. 
Lehmäkarjasta karjalaisessa perhetaloudessa antaa vanha kansanrunous 
mitä kauneimman ja mieleen vaikuttavan kuvan. Länsi-Suomessa var
hain kehittyvään peltoviljelykseen ja kyläyhteisyyteen kuului erotta
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mattomana osana karjanhoito jo lan- 
nantuotannon vuoksi, minkä lisäksi 
kaupunkien ja merikaupan ylläpitämä 
karjantuotteiden kysyntä tehokkaasti 
kannatti tätä maatalouden haaraa. Pit
kiksi ajoiksi kuitenkin jäi karjanhoito 
suurissa osissa maata viljantuotannon 
rinnalla syrjäisempään asemaan.

Viime vuosikymmeninä kaikki olot näyttävät ikäänkuin liittoutu
neen nostaakseen karjanhoidon valtasijalle maataloudessamme. Pel
tomme kasvavat suurimmaksi osaksi karjanrehua; jos ennen karjaa 
pidettiin pellon vuoksi, niin nyt pidetään peltoa karjan vuoksi. Laajat 
suomme näyttävät tarjoavan erityisesti rehunviljelykselle melkeinpä 
rajattomia mahdollisuuksia (213). Voilla on ollut erinomaiset vienti- 
tilaisuudet ja hyvät vakavaraiset ostajat. Meijeriliikkeellä ja osittain 
muullakin karjataloudella on tukenaan nopeasti kehittyvä osuustoiminta; 
v. 1915 Turun läänin koko lehmäluvusta jo 44.1 % ja Kuopion läänin 
lehmäluvusta 38.9 % kuului osuusmeijerien osakkaiden karjoihin.

Lopuksi on viitattava karjanhoidon erityiseen yhteiskunnalliseen 
arvoon Suomessa. Karjat ovat maassamme yleensä pieniä; osuus
meijerien jäsenten kirjoihin kuului v. 1915 keskimäärin 6.4 (Viipurin 
läänissä 4.1) lehmää. Karjanhoito on pikkuviljelyksen tärkeitä kulma
kiviä maassamme. Maataloudellisista tiedusteluista on havaittu, että 
mitä pienempi viljelmä on, sitä suhteellisesti suuremman määrän 
karjaa se elättää. Mikä merkitys tilattoman väestön yleisellä lehmän- 
pidolla on kansan ravitsemisessa ja kansanterveydessä, on ilman muuta 
selvää.

Karjanhoito on siis sanan oikeassa merkityksessä kansallinen 
elinkeino, jolla on edessään ehkä suuremmat mahdollisuudet kuin 
muilla maatalouden haaroilla.

251. Kotieläinten maantieto. Taloudellisten kotieläinten lukumää
rästä ja maantieteellisestä jakaantumisesta vähää ennen maailmansotaa 
antaa hyvän kuvan vn rgro maataloustiedustelu. Sen mukaan oli 
tärkeimpiä kotieläimiä main. vn syysk. 1 p. maassamme seuraavat 
määrät:

Lehmäin pito maalaisruohakun- 
nissa Suomessa v. 1907.

ruokakunnalla
lypsylehmiä ruokakuntia

*/• ruoka
kunnista

O 1 9 3  9 1 6 4 0 .6
I 91 352 19-1

2 —5 1 3 4  4 8 1 28.2
6 — 2 9 56 983 II.»
30 ja  yli 1  4 1 0 0.3
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K otieläin ten  lu ku  Suom essa v. IQIO.

läänit hevosia nautoja lampaita vuohia sikoja siipikarjaa
Uudenmaan .. 35 565 141 981 62 541 177 44 7$i I08 723
Turun .......... 64837 279 183 233360 4075 64 867 *74 490
Hämeen......... 48636 185 379 n o  870 1681 519*5 109 895
Viipurin . . . . 56 958 204 827 219 182 254 83247 150 520
Mikkelin . . . . 28 126 138 243 119 94O 6 77 68 031 50 493
Kuopien . . . . 39 517 212 818 I42 764 255 60 549 61 850
Vaasan ......... 61 263 258 485 27I 726 3 745 38859 108 807
Oulun ......... 3i  107 184 171 169 309 17 10035 31 79°

koko maa 366 009 1 605 087 1329 692 10 881 422 284 796 568

Kotieläinten joukkoon on vielä luettava 127 375 poroa Oulun 
läänissä.

Taulukosta näkyy, että naudoilla oli kotieläinten joukossa hallit
seva asema ja että useimmat kotieläinlajit ryhmittyivät maan eri osiin 
verraten tasaisesti. Hevosia oli enin Turun ja Vaasan, nautoja ja 
lampaita niinikään enin samoissa lääneissä, sikoja runsaimmin Viipurin 
ja Mikkelin ja siipikarjaa lukuisimmin Turun ja Viipurin lääneissä.

Valaisevampi kuva kotieläinhoidon suhteellisesta merkityksestä 
maan eri osissa saadaan muuttamalla eri karjalajit »nautayksiköiksi» 
(so. laskemalla kolmivuotias hevonen 2, kahta vuotta nuorempi nauta 
1/2, yksivuotias lammas ‘ /s> kahdsksankuukautinen sika 1/3 täysikäiseksi 
naudaksi jne.), ja vertailemalla täten saatujen nautayksikköjen

Nautayksikköjen luku väkilukuun ja viljeltyyn alaan verrattuna Suomessa
v. 1910.

läänit nautayksik- nautayks. 100 asuk. kohd.
nautayks.

köjen luku koko .väestöä maalaisväest. kohden
Uudenmaan .............. 55-2 9 8 .7 9 2
T u r u n  .................................... 7 8 .8 93-6 IOO
H ä m e e n  .............................. 7 8 .9 Q4.7 1 0 9

V i i p u r i n .............................. 6 2 .2 6 8 .7 1 3 4
M ik k e l in  .............................. 99.» 1 0 5 .0 1 7 3
K u o p i o n  ............................... 8 6 .0 9 2 .4 2 1 1
V a a s a n  .............................. 73-2 7 9 .6 9 2
O u l u n .............................. 2 6 7  3 2 5 8 1 .4 8 q .7 1242

k o k o  maa . . 2  3 2 4  6 1 2 7 4 .6 8 7 .4 1 2 4

Suom en talousmaantiede —  19
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lukua väkilukuun ja viljellyn maan laajuuteen. Kotieläinrikkaimmiksi 
osiksi maata silloin tulevat Turun, Vaasan ja Viipurin läänit, jotka 
myöskin ovat, vaikka toisessa järjestyksessä, maamme väkirikkaimmat. 
Suhteelliseen kotieläinrikkauteen nähden sitävastoin oli vn 1910 tie
dustelun aikana asia toinen. Kutakin 100 asukasta kohden koko väestöä 
oli nautayksikköjä enin Mikkelin (99.5) ja Kuopion (86.0), vähin Uuden
maan läänissä (55.2); maalaisväestöön verrattuna oli nautayksikköjä 
enin niinikään Mikkelin (105) sekä senjälkeen Uudenmaan läänissä 
(98.7) ja vähin Viipurin läänissä (68.7). Peltoalaan .verrattuna taas oli 
suhteellisesti enin nautayksikköjä Oulun (242), Kuopion (211), Mikkelin 
(173) ja Viipurin (134) lääneissä, siis yleensä niissä osissa maata, missä 
maanviljelys 011 vähimmin levinnyt. Tämä näyttää vahvistavan sitä 
käsitystä, että karjanhoito on katsottava alkuaan itsenäiseksi, viljan 
viljelyksestä riippumattomaksi maatalouden haaraksi.

Sellaisista kunnista, joissa nautayksikkömäärä 100 peltohehtaaria 
kohden v. 1910 oli tavattoman vähäinen, mainittakoon Uudenmaan 
läänissä Pornainen (73), Elimäki (74), Askula (75); Turun läänissä 
Loimaa (62), Vampula, Pöytyä ja Prunkkala (kussakin 67); Hämeen 
läänissä Somero (72), Akaa (72), Kylmäkoski ja Tottijärvi (kummassa
kin 75); Vaasan läänissä Haisua (46) ja Kauhava (52) sekä useat 
Keski-Pohjanmaan kunnat. Äärimmäisyyksiä toiselta puolen olivat 
Kuolajärvi (807), Rovaniemi (829), Sodankylä (936), Kittilä (972), 
Inari (4 560), Kökar (5 664) ja Enontekiö (39 180),!

Jos tarkastetaan, kuinka suuri osa koko nautayksikkömäärästä v. 
1910 tuli eii kotieläinlajien osalle, havaitaan, että hevosten osuus siinä 
teki 28.7 %, nautakarjan 60.3 %, laippaitten ainoastaan 5.7 % jasikain 
4.2 %. Hevosten osuus ei siis tehnyt täyttä kolmattaosaakaan koko 
kotieläinmäärästä, jotavastoin nautakarjalla oli siinä kohden ylivoimai
nen asema.

252. Kotieläimistön vaihtelut ja sotakauden vaikutus niihin. Koti- 
eläinmääräin muutoksista pitemmän ajan kuluessa ei ole tarkempia 
tietoja, koska tähän kuuluva tilasto eri aikoina on koottu erilaisten 
perusteiden mukaan. Kuluvan vuosisadan alusta voidaan kuitenkin 
näitä vaihteluja tarkemmin seurata vertailemalla keskenään tietoja, 
joita on vvlta igor (tilattoman väestön alakomitean tiedustelu), 1910
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(maataloustiedustelu) ja 1918 (elintarveministeriön tiedustelu). Ver
tailun päätulokset ovat seuraavat (ehdottomin luvuin sekä suhdeluvuin, 
v. 1901 määrät merkittynä ioorlla):

Kotidäimistön vaihtelut vv. igo  1— 1918.

v. 1901 (syysk.)
kotieläimet suhde-yhteensa luvuia

hevosia (yli 3 v.) . .  286 194 100
lehmiä (yli 2 v.)----  1108 352 xoo
lampaita (yfi 1 vn) 980 4481 100
sikoja .....................  195 1701 100
nautayksikköjä kaik
kiaan (ilman hevosia) 1 238 465 100

v. 1910 (syysk.) v. 1918 (marrask.)
__. suhde- suhde-yhteensä luvuin yhteensä luyuin

300927 105 283871 99
I 165 580 105 I 020 X42 92

787 561 80 827 791 84
205000 X05 IIO933 57

1664792 134 1345 223 109

Vn xgxo luvut verrattuina vn 1901 lukuihin osoittavat kotieläin- 
hoidon kehitystä aikajaksona lähinnä ennen maailmansotaa. Hevosten 
ja lypsylehmäin lukumäärä sanottuna aikana osoittaa hidasta kasva
mista, tehden koko vuosikymmenenä kummillekin hiukan yli 5 %. 
Lammaskanta sitävastoin osoittaa hämmästyttävää vähenemistä, 
joka tänä lyhyenä aikana teki lähes 20 %; tämän ilmiön taloudelliset 
syyt tulevat tuonnempana tarkemmin kerrottaviksi. Kun maamme väes
tön lisääntyminen mainittuna ajanjaksona on tehnyt n. 15 °/oi niin 
osoittavat ylläolevat numerot, ettei kotieläinkannan lukumäärä ole 
kyennyt pysymään väestön kasvamisen rinnalla, vaan on jäänyt siitä 
kauaksi jälkeen.

Sotatalouden vaikutus kotieläimistöön ilmenee vn 1918 luvuissa. 
Hevosten ja lehmäin luvun hidas kasvamisvauhti on tauonnut ja muut
tunut taantumukseksi. Vähentyminen on tuona lyhyenä aikana 1910—  
1918 tehnyt hevosten lukumäärässä lähes 6 % ja lehmäin lukumäärässä 
yli 13 % samalla kuin lampaitten lukumäärän vähenemistä on jatkunut 
romahduksen tavoin (vähennys yli 38 %!). Kotieläinkanta nautayksi- 
köissä arvioituna oli v. 1918 jokseenkin samalla asteella kuin v. 1901. 
Luultavaa kuitenkin on, että kotieläinrodut v. 1918 olivat keskimäärin 
paremmat kuin vuosisadan alussa, koska voi olettaa vähennyksen sota-

1 yli V* vn vanhoja.
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kautena kohdistuneen etupäässä huonompiin kotieläimiin ja koska koti- 
eläinhoito yleensä viime aikoina on lakkaamatta parantunut.

253. Hevoskanta ja sen alueellinen jakaantuminen. Hevoskannan 
yleisiä suhteita maassamme v. rgio valaisee seuraava katsaus:

H evoskanta Suom essa v. i g i o .

läänit
hevosten

yhteensä

luku
100 asuk. 

kohden

muunn. 
hevosluku 
100 m aal. 
as. kohden

täysik.
hevosten

lisäys
1901/10

%
Uudenmaan •• 35 565 g .5 15.6 1.9
Turun.......... 6 4 8 3 7 13.O I4 .I 4.6

Hämeen . . . . . .  4 8 6 3 6 14.2 15-4 2.1

Vjipurin . .  56 958 10.9 10.9 3-9
Mikkelin . .  28 I2Ö 14 .I 13.4 4.3
Kuopion •• 39 517 ix .8 I I .3 4-2
Vaasan . . . . I I .9 I I .9 g .9
Oulun . . . . . .  3 H O 7 9.5 9.8 10.1

koko maa 366 009 I I .7 12.5 5-1
Enin pidettiin taulukon mukaan hevosia maan länsiosassa: Turun 

ja Vaasan läänien osalle tuli kolmannes koko maan hevosmäärästä. 
Koko väkilukuun verrattuna oli hevosia enin Hämeen, Mikkelin ja 
Turun, vähin Uudenmaan ja Oulun lääneissä. Maalaisväestöön verraten 
oli muunnettu hevosluku suurin Hämeen, Turun ja Mikkelin, vähin taas 
Oulun läänissä (»muunnetussa» hevosluvussa on 2 alaikäistä so. alle 
kolmen vuoden vanhaa hevosta pantu vastaamaan yhtä täysikäistä).

Maataloudelliselta kannalta on valaisevaa tarkastaa hevosluvun suh
teita viljelmäin lukuun sekä peltoalan laajuuteen. Sellaisilla viljelmillä, 
joihin kuului vähintään 1/2 ha peltoa, teki muunnettu hevosluku v. 1910 
kaikkiaan 322 513. Kun viljelmä oli kaikkiaan 221 339, tuli siis kutakin 
viljelmää kohden koko maassa keskimäärin 1.5 muunn. hevosta. Suh
teellisesti enin oli hevosia viljelmää kohden Uudenmaan (2.2) ja Hämeen 
(2.1) lääneissä, vähin Oulun läänissä (1.0). Erikokoisille viljelmäryhmille 
hevosluku jakaantui siten, että kutakin suurviljelmää (yli 50 ha peltoa)
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Hevosluku viljelysmaahan verrattuna Suomessa v. 1910.

läänit

muunnettu hevosluku 100 peltohehtaaria kohden 
keskikok.kaikilla vil

jelmillä

Uudenmaan ..........  14.0
Turun ..................  14.7
Häm een..................  17.3
Viipurin..................  21.0
Mikkelin ..............  22.1
Kuopion ..............  25.2
V a a sa n ................... 13.4
Oulun ...............    25.0

koko m a a ..........  17.3

pienvHjeJm. 
(‘;x—10 ha)

25.8
24.3
31.0
25.2 
27.7
31.2 
20.6
331
26.5

viljelm. 
(10—60 ha)

14.6 
13.8
16.6

17.6 
19.0 
Z 1 .2  
Z3-9
I4.2

suurviljelm.
(yU 60 ha)

9-4
9-1
9.6
9.8 
8.2

10.6
6.9
6.9
<j!Ö

kohden tuli koko maassa keskimäärin 8.4 hevosta, keskikokoisille 
(10— 50 ha) 2.7 hevosta ja pienviljelmille (x/2 —  10 ha) yksi hevonen. 
Eri lääneissä luvut vaihtelivat melkoisesti.

Jos hevoslukua verrataan erityisesti peltoalan laajuuteen, havaitaan 
että hevosvoimaa 100 peltohehtaaria kohden oli koko maassa keski
määrin 17.3 hevosta ja että niissä lääneissä, missä viljeltyä maata yleensä 
on vähimmin, siis pohjoisissa ja itäisissä, hevosia on verraten lukuisasti, 
jotavastoin vanhoissa viljelyslääneissä hevosmäärä on suhteellisesti 
pieni. Edelleen nähdään,' että pienviljelysalueilla on hevosvoimaa 
peltoalaan verraten (26.6) paljon enemmän kuin keskikokoisilla (14.2) ja 
suurviljelmillä (9.0). Tämä pienviljelmäin edulliselta näyttävä asema ei 
kuitenkaan johtune niinkään paljon peltoviljelyksen etevämmyydestä 
pienviljelyksillä kuin kenties siitä, että pienviljelijät pitävät hevosia sivu- 
ansioita varten; muulla tavoin tuskin voidaan selittää Oulun ja Kuo
pion läänien pienviljelysalueitten suurta hevoslukua (33.1 ja 31.2 hevosta 
100 peltoha.:ia kohden). Kuten edellä jo nähtiin, tuli kutakin pienviljel- 
mää kohden koko maassa vain 1 hevonen; pienemmillä pikkuviljelmillä 
ei yleensä ole omaa hevosta ensinkään.

Oriita oli v. 1910 suhteellisesti enin Oulun (7.7 % koko hevosluvusta) 
ja Kuopion (4.6 %) lääneissä sekä vähin Viipurin läänissä (2.0 %)„ 
valakoita (ruunia) taas enin Uudenmaan (49.1 %) ja vähin Kuopion 
läänissä (37.1 %).

254. Suomen hevosrotu. »Hevonen tuli Suomeen yhdessä maan 
asujanten kanssa, osaksi suomalaisten kera idästä, osaksi skandinavia- 
laisten kanssa lännestä. Suomen hevosrodussa on havaittavana kaksi
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erilaista tyyppiä. Toinen, maassa enimmin levinnyt tyyppi, on niiltä 
ajoilta asti, jolloin sitä käyttivät paimentolaisina kuljeksivat suomalaiset, 
ja  se on säilyttänyt kepeän rakenteensa ja vilkkaan luonteensa. Paljon 
on tästä hevostyypistä kuitenkin kadonnut vuosisatojen kuluessa, 
jolloin se on ollut maanviljelyksen palveluksessa. Paikoittain, erittäin
kin rannikkoseuduilla, tavataan toinen, rakenteeltaan pienempi 
tyyppi» jonka arvellaan tulleen maalian ruotsalaisten mukana. Sen 
leviämisalue maassa on ennen ollut suurempi kuin nykyisin.» (J. A. 
Paimen.) —  Suomen hevoset ovat yleensä »terveitä ja kestäviä, vaati
mattomia ja vahvoja».

Hevosia on jo keskiajalta alkaen Suomesta viety naapurimaihin, 
etupäässä Venäjälle ja Ruotsiin, missä meikäläistä maatiaishevosta 
aina on pidetty arvossa. Tämä hevoskauppä puolestaan on ylläpitänyt 
harrastusta hevoskasvatukseen. Meidän aikanamme työskentelevät 
useat (18) hevosjalostusliitot hevosrodun kaikinpuoliseksi parantami
seksi, jota varten valtiokin käyttää jonkin verran varoja. Pyrinnöt 
ulkomaisten hevosrotujen tänne levittämiseksi eivät ole saaneet yleisem
pää kannatusta.

255. Lehmäkarjan lukumäärä ja leviäminen. Maataloudellisesti 
tärkeimpäin nautaeläinten, lypsylehmäin, (yli 2 v. vanhain) lukumää
rästä sellaisenaan sekä väkilukuun verrattuna Suomen eri osissa vv. 1910 
ja 1918 saadaan selvyyttä seuraavasta katsauksesta:

Lypsylehm äin lukum äärä ja  suhde m aalaisväestön lu ku 

määrään Suom essa vv. 1 9 1 0 — 1 9 1 8 .
v u o n n a  1 9 1 0  v u o n n a  1 9 1 8

100 maal. vähennys
läänit yhteensä yhteensä asuk.

kohden
vsta 1910 

%
Uudenmaan •• IO3945 91 774 41 1 1 .7

Turun ja Ahv. 188 840 170 305 40 9.8
Hämeen . . . . •• 129587 112 355 38 13.3
Viipurin __ ■■  153 464 127 356 25 17.O
Mikkelin . . . . • ■ 99 179 83 389 43 15.9
Kuopion . . . . 142 066 43 ix .5
Vaasan......... .. 191074 168 562 34 i l .7
Oulun ......... 124 335 37 io .5

koko maa x 165 580 x 020 142 36 12.5
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Lypsylehmäin lukumäärä v. 1910 jakautui eri läänien osallefsamalla 
tavalla kuin yleensä nautaeläinten (vrt. s. 289). Sotavuosina lypsylehmäin 
luku väheni eri osissa maata eri lailla —  enimmin Viipurin, Mikkelin ja 
Hämeen lääneissä, vähimmin Länsi-ja Pohjois-Suomessa— mutta lehmä- 
karjan lukuisuudessa eri läänit senkin jälkeen ovat pysyneet entisessä 
arvojärjestyksessä: väkirikkaat Turun ja Vaasan läänit ensimmäisinä. 
Verratessa lehmäin lukua maalaisväestön lukuun sitävastoin olot v. 
1918, kuten aikaisemminkin, olivat kokonaan toiset: ensimmäisiksi 
tulivat Mikkelin ja Kuopion läänit (43 lehmää 100 maal. asuk. kohden) ja 
niiden jälkeen lounaiset läänit. Syiksi lypsykarjan suhteelliseen luku- 
suut een järviylängön itäisissä osissa lienee katsottava laitumien ja 
niittyjen suhteellinen runsaus näillä tienoin (vrt. s. 277), peltoviljelyksen 
suhteellinen heikkous samoilla seuduilla sekä sikäläisen kansan vanhat 
taloustavat ja perimykset.

Lehmärikkaimmat kunnat eri lääneissä v. 1918 olivat: Uudenmaan 
läänissä Porvoon maalaisk. (5 942 lehmää), Orimattila (4 749) ja 
Mäntsälä (4201); Turun lssä Huittinen (4716) ja Laitila (4081); 
Hämeen lssä Jämsä (5 319), Tammela (5 085) ja Somero (4 836); Viipurin 
lssä Sortavalan maalaisk. (6 904), Parikkala (6 638) ja Jaakkima (4 593); 
Mikkelin lssä Juva (6483), Mikkelin maalaisk. (5848) ja Mäntyharju 
(5 749); Kuopion lssä Iisalmen maalaisk. (n  294), Kuopion maalaisk. 
(8 750) ja Leppävirrat (6 210); Vaasan lssä Kauhajoki (5 342), Lapua 
(5 *76) ja Ilmajoki (4 956) sekä Oulun lssä Nivala (4 352) ja Sotkamo 
(4 102).

256. Lehmät ja maanviljelys. Vn 1910 maataloustiedustelussa 
kiinnitettiin huomiota myöskin lehmäluvun ja maanviljelyksen suhteisiin. 
Todettiin, että viljelmille, joiden peltoala oli vähintään */p ha, kuului 
yhteensä yli 2 vn vanhoja lehmiä 1088 273 eli keskimäärin 4.9 lehmää 
kutakin viljelmää kohden. Suhteellisesti suurin tämä luku oli Uuden
maan (6.7) ja Hämeen (6.0) lääneissä, vähimmin lehmiä tuli Viipurin (3.7) 
ja Vaasan (4.1) läänien viljelmiä kohden. Pien viljelmäin ryhmässä
(V2— 10 ha peltoa) oli lehmäin keskiluku viljelmää kohden 3.3, keski
kokoisten viljelmäin ryhmässä (10— 50 ha) 8.5 ja suurviljelmäin ryhmässä 
(yli 50 ha) 31.7 lehmää. Pieni- ja keskikokoisten viljelmäin ryhmässä oli 
lehmäin keskiluku suurin Kuopion, Oulun ja Mikkelin lääneissä.
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Lehmäin luku viljelysmaahan verrattuna Suomessa v. 1910.

lehmäluku 100 peltohehtaaria kohden

läänit kaikilla vil- pikkuviljnL
keskikok*

suurviljdm.
jelmillä ('/*—lU ha) . (10—50 ha) (yli 50 ha)

Uudenmaan 42.8 7 4 .5 40.7 3 5 -0
Turun ........ 44.S 7 3 -» 38 .1 32-2
H äm een........ 48.8 81.2 43-8 36.8
Viipurin . . . . . ..  60.5 7 1 .8 4 5 -* 36.7
M ikkelin........ . .  83.9 100.5 70.2 47.2
K uopion........ . . . 112.5 i 3 6 -7 87.0 5 3 -4
Vaasan . . . . . .  4 4 -1 7 1 .8 3 5 -4 22.1
O ulun ............ .. 118.2 152.O 71.7 44.2

koko maa . .. 5 8 .4 QT .9 4 5 -0 33-9

Verratessa lehmälukua peltoalan laajuuteen saadaan varsin mielen
kiintoisia tuloksia. Lehmäin lukumäärän suhde peltoalaan on melkoisesti 
toisenlainen kuin nautakarjan lukumäärän suhde väkilukuun. Pelto
alaan verrattuna oli v. roro lehmäluku pikkuviljelmillä (91.9 lehmää 100 
peltoharia kohden) huomattavasti suurempi kuin koko maan kaikilla 
viljelmillä yleensä (58.4) ja keskikokoisilla viljelmillä (45) ja tavattoman 
paljon suurempi kuin suurviljelyksillä (33-9). Pienviljelmistä olivat tässä 
suhteessa ensi sijalla Oulun läänin pienviljelmät, keskikokoisista Kuopion 
läänin keskikok. viljelmät ja suurviljelmistä niinikään Kuopion läänin 
suurviljelmät; Vaasan lääni oli kaikissa näissä suhteissa muita jäljellä. 
Kerrassaan ammottavalta näyttää aukko Vaasan läänin suurviljelmäin 
vähäpätöisen (22.I) ja Oulun läänin pienviljelmäin- suurekkaan (152) 
Jehmäluvun välillä.

Näissä numeroissa tulee karjanhoidon suuri maataloudellinen ja 
yhteiskunnallinen merkitys maassamme erittäin hyvin näkyviin. 
Pikkuviljelmäin suuret lehmäluvut osoittavat, että nämä viljelmät 
suuremmassa määrässä kuin suuremmat viljelmät nojautuvat karjan
hoitoon. Erittäinkin on niin laita järviylängön itäosissa (Mikkelin ja 
Kuopion lääneissä) sekä Oulun läänissä, missä peltoviljelyksen vähäpä
töisyys ja runsas heinänsaanti on muodostanut erikoisen karjarikkaan 
talomuotokunnan, joka useinkin ainoastaan pienien peltojensa, vaan ei 
laajain tilustensa, puolesta kuuluu »pikkuviljelmäin» luokkaan.

Karjanhoidon yhteiskunnallista merkitystä vähäväkiselle väestölle 
maassamme osoittaa parhaiten se tilattoman väestön tiedustelussa v. 1901
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havaittu tosiasia, että lähes puolella (47.3 %) maalaiskuntain kaikista 
ruokakunnista oli 1— 5 lehmää ja että kaikissa ruokakunnissa, joilla oli 
lehmiä, vain 1/3 oli sellaisia, joilla oli yksi lehmä, ja lähes 1j i sellaisia, 
joilla oli 2— 5 lehmää. Lehmiä pitävät maassamme sellaisetkin, joilla ei 
ole omaa viljelmää; helppo laitumen saanti lienee yksi syy tähän yleiseen 
huomiota ansaitsevaan lehmänpitoon.

257. Kotimaiset lehmärodut. Vallitseva kotimainen lehmärotu on 
yleensä pieni ja kevytrakenteinen, vaan kokoonsa nähden tuottoisa, 
viihtyvä ja kestävä, hyvälypsyinen ja rasvamaitoinen, etenkin muuta
milla seuduilla. Kotimaisessa lehmärodussa erotetaan tavallisesti kolme 
eri alarotua, jotka monilla seuduilla ovat sekaantuneet, mutta paikoin 
kuitenkin ovat selvästi tunnettavissa.

(1) Pohjois-Suomen rotua tavataan pohjoisimmissa osissa maata 650 
ja 6gn:een välimailla, etenkin Kemin ja Tornion jokilaaksojen pohjois
osissa ja koillisimmgtlla Pohjanmaalla. Nämä lehmät ovat tavallisesti 
sarvettomia ja väriltään valkoisia, pienin punaisin tai mustin pilkuin 
korvain päissä; paino tekee n. 200— 350 kg ja lypsy saavutukset n. 
2 200— 2 400 kg vuodessa. Tämä rotu, joka lienee samaa kuin Pohjois- 
Ruotsissa hyvin levinnyt Jämtlannin rotu, näyttää levinneen Venäjän- 
Karjalaankin. Oulun läänin rannikkoseuduilla tavataan erästä vaalean
ruskeaa nupopäistä lehmälajia, jota pidetään P.-Suomen rodun ja ete- 
läisempäin rotujen välimuotona. Pohjois-Suomen rodun jalostuksesta 
huolehtii Pohjois-Suomen Karjanjalostusyhdistys (per. 1906).

(2) Itä-Suomen rotua on levinnyt Kuopion ja Mikkelin lääneissä 
sekä osissa Viipurin ja Vaasan läänejä (Keski-Suomessa). Tämä rotu, 
jota pidetään kotimaisista puhtaimpana, on punaisenkirjavaa, hyvä- 
lypsyistä ja jalostuskelpoista. Pohjois-Karjalassa on tämä karja ylei
semmin sarvetonta ja siihen pyritään koko jalostusalueella (kaikki 
kantakirjaan hyväksytyt sonnit nykyään ovat sarvettomia). Itä-Suomen 
lehmän painoksi ilmoitetaan 300— 380 kg ja lypsymääräksi hyvissä 
karjoissa 2 200— 2 800 kg. Tämän rodun mallilehmästä on annettu 
seuraava määritelmä: »keskikokoinen n. n o — 114 cm korkea, matala
jalkainen, hienorakenteinen eläin, jossa selvään lypsytyyl isyyteen 
yhdistyy suhteellisuus ja leveys ruumiissa; jolla on sievä, selväpiirteinen 
nupopää ja ohut kaula; joka värilleen on hallavanpunakyyttö, silmien
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ja turvan ympärykseltä tummempi, ja jolla ennen kaikkea on korkea ja 
rasvarikas tuotanto, hyvä rehunkäyttämiskyky ja varma perinnöisyys» 
(Hannes Nylander). Rodun kehittämiseksi toimii Itä-Suomen Karjan- 
jalostusyhdistys (per. 1898).

(3) Pohjoisosassa Uuttamaata, Lounais-Suomessa, Hämeessä ja 
Satakunnassa on levinnyt kotimainen lehmärotu, »Länsi-Suomen rotu» 
(»Hämeen punikki»), jonka jalostunut kanta on »keskikokoinen, karval
taan (mieluimmin vaaleanruskea, aivan yksivärinen, selväpiirteisesti 
lypsytyylir.en ja hienorakenteinen». Paino n. 320— 400 kg, lypsysaavu- 
tukset 2 500— 2 900 kg. Rodun edistämisen on Länsi-Suomen Karjan- 
jalostusyhdistys (per. 1904) ottanut huolekseen.

Todellinen maidontuotanto maassamme ei nouse lähimainkaan rotu- 
karjain saavutusten tasalle. V. 1911 se laskettiin 1 300 kg:ksi lypsy
lehmää kohden (vähän aikaisemmin 1200 kg:ksi). »Paraimmissa karjoissa 
nousee ke sk; lypsy 3 000 kg:aan ja yksityiset eläimet pääsevät yli 400o:n, 
poikkeustapauksissa yli 5 ooo:nkin kg:n.»

258. Ulkomaiset lehmärodut Suomessa. Lehmärodun jalostamista 
varten on maahamme jo kauan aikaa tuotu ulkomaalaisia siitosrotuja. 
On tiedossa, että 1500-luvun aateliset kartanonherrat tuottivat joskus 
siitoseläimiä Göötanmaalta. 1700-luvun lopulla Pietari Juhana Bladh 
kasvatti Benvikin tilalla Kaskisten kaupungin lähellä »suuren holsteini- 
laisen ja triisiläisen karjan», ja Vaasan seuduilla on tätä mustankirjavaa, 
suurikokoista »Bladhin rotua» vieläkin tavattavissa. Vsta 1847 alkaen 
on valtio avustanut ulkomaalaisten siitosrotujen tuontia. Niistä on 
skotlantilainen Ayrshiren rotu täällä parhaiten menestynyt, ja monessa 
Etelä-Suomen kartanossa on pidetty suuria Ayrshire-rotuisia kanta- 
karjoja. Ayrshi.e-lehmät ovat sirotekoisia, keskimäärin 400— 480 kg:n 
painavia, väriltään punaisen ja valkoisen kirjavia ja niiden lypsymäärä 
on ilmoitettu 2 600— 3 000 kg:ksi vuodessa. Tämän rodun edistämiseksi 
ja levittämiseksi työskentelee erityinen Ayrshire-yhdistys. Ns. »kar- 
tanonrotu» on syntynyt pääasiallisesti Ayrshiren ja suomalaisen lehmä- 
rodun sekoituksesta.

Meidän aikamme ammattimiehet eivät enää ole entisellä kannalla 
ulkolaisiin lehmärotuihin ja rotusekoituksiin nähden. Mielipiteet ovat 
vähitellen (Nils Grotenfeltin ym. vaikutuksesta) yhä yleisemmin yhty
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neet siitä, että meidän maallemme on edullisinta jalostaa puhtaita koti
maisia lehmärotujansa.

259. Maitokarjan hoito ja sen tulokset. Lehmäkarjan hoidossa 
maassamme on viimeisen puolen vuosisadan kuluessa tapahtunut mullis
tavia muutoksia parempaan päin. Vanhoina aikoina pidettiin lehmät 
ahtaissa ja pimeissä, hoitamattomissa läävissä, missä ne seinänläpeen tai 
seipääseen vitsaperuksilla kytkettyinä saivat pitkän talven läpi pures
kella enimmäkseen vain kuivia olkia; lehmät olivat keväisin usein niin 
heikkoja, että niitä oli autettava, jopa joskus reellä kuljetettava laitu
melle. Pelto viljelyksen laajentuessa ja edistyessä tulivat käytäntöön ns. 
lantanavetat, jotka vähitellen ovat kehittyneet nykyisin tavallisiksi, 
häkeillä, ruokintakäytävillä ja lantakouruilla varustetuiksi navetoiksi. 
Etelä- ja Länsi-Suomen mäkiseuduilla tavataan paljon ruotsalaismallisia, 
kaksikerroksisia navettoja, joiden alakerros on lantasäiliönä. Edisty- 
neimmillä tiloilla tavataan uudenaikaisia, kaikilla mukavuuksilla ja 
terveydellisillä laitteilla varustettuja navettoja.

Nykyaikainen maitotalous edellyttää hyvin tehokasta karjan- 
ruokintaa. Sitä varten käytetään suuria määriä väkirehuja (kauroja, 
vehnän ja rukiin leseitä, erilaisia öljykakkuja ym.). Suuri osa väki- 
rehuja, varsinkin vehnän leseitä ja kakkuja, tuodaan ulkomailta; v. 1912 
teki väkirehujen tuonti 96 milj. kg (vienti 7 milj. kg). Maailmansodan 
aiheuttamana pulakautena ovat kemiallisesti käsitelty olkirehu ja 
tuoreista kasviaineksista valmistettu »painorehu» saaneet merkitystä 
karjanruokinnassa ja vähentäneet ulkomaisen väkirehun tuonnin 
tarvetta.

Tarkastusykdistysten tuloksia Suomessa vv. 1913— 19x7.

y h d i s t y k s e t  m a id o n  tu o ta n to
vuosi lu k u  jä se n iä  leh m iä  le h m ää  rasva*

k o h d . k g . p i t  %

1913 •   132 2248 43392 2086 3.86
1914   189 329 9  60589 2018 3.86
1915 ...............  2x3 3628 65648 1926 3.91
1916 ...............  242 4639 82276 2082 3.83

____ 1917 ............  226_____467 0  72489 1894 3.86
1913— 1917 (keskim.) 200 3697 64879 1988 3.85
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Karjanruokintaan nähden on maassamme viime aikoina tarkastus- 
yhdistysten tulosten perusteella ollut erotettavissa neljä eri piiriä: 
(i) kaupunkipiiri Suomenlahden rannikolla, jossa väkirehuja käytetään 
suhteellisesti enimmin ja jossa laidunruokinnalla on verraten vähäinen 
merkitys; (2) Länsi-Suomen piiri, jossa korsirehulla (heinillä) ja laitu
milla on karjanruokinnassa paljon suurempi merkitys kuin edellisessä; 
(3) laidunpiiri Itä-Suomessa, jossa väkirehuja käytetään vielä vähemmin 
kuin edellisessä, mutta laidunruokintaa suhteellisesti enemmän kuin 
millään muulla alueella, sekä (4) heinäpiiri Pohjois-Suomessa, jossa 
karjanruokinta on suuremmassa määrässä kuin muualla korsirehun 
varassa, mutta väkirehulla on aivan vähäinen merkitys.

Maitokarjan ruokintaa ja tuottoa tarkkailevat ns. tarkastus- 
yhdistykset, joita viisivuosikaudella 1913— 1917 oli toimessa keskimäärin 
200, niissä keskim. yhteensä 3 697 jäsentä. Tarkkailun alaisten lehmäin 
keskimäär. lypsy teki main. aikana 1 988 kg ja maidon rasvapitoisuus 
3.85 %. Nämä määrät ovat maan yleisiä keskimääriä tuntuvasti kor
keampia.

260. Lammaskanta ja sen maantieteellinen leveneminen. V. 19 10  oli 
lampaitten luku Suomessa kaikkiaan 1329 692, joista täysikäisiä 
(vuoden täyttäneitä) 786 420 ja alle vuoden vanhoja 543 272.

Nykyinen lampaanhoito on keskittynyt maan läntiseen puolis
koon; Turun, Vaasan ja Oulun läänien osalle tuli v. 1910 yli puolet 
koko maan lammasluvusta, vaikka niiden väkiluku teki vain 2/ä maan 
koko väkiluvusta. Koko maan varsinaisena lampaanhoitokeskuksena 
voitanee pitää Suomenselän läntisen pään ympärillä olevia sisämaan 
seutuja, tarkemmin sanoen aluetta, johon kuuluu suurin osa Vaasan 
lääniä, Kokemäenjoen pohjoispuolella oleva osa Turun ja pohjoisin osa 
Hämeen lääniä; tällä alueella oli v. 1910 lähes l j.i  koko maan täysikäisten 
lampaitten Imuista. Huomattava lammashoitcseutu on myöskin 
Kajaanin seutu. Sellaisia kuntia, joissa oli yli 5 000 täysik. lammasta 
kussakin, olivat Kankaanpää, Ikaalinen, Ruovesi, Virrat, Ähtäri, 
Kauhajoki, Jalasjärvi, Lapua —- kaikki äskenmainitulla suurella län
tisellä lammasylängöllä —  sekä tämän alueen ulkopuolella Laitila, Juva 
ja Kuusamo.

Kuten jo ennen on mainittu, on lampaitten lukumäärä aikajaksolla
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1901— 1910 suuresti alentunut, Uudenmaan läänissä kokonaista 41.9 %, 
varsin paljon myös Hämeen ja Turun lääneissä.

Maalaisväestöön verrattuna pidettiin lampaita v. 1910 enin Vaasan, 
Turun ja Oulun lääneissä, kuten lammasluvun yleiseen jakautumiseen 
nähden on odotettavaakin. Jos taas verrataan lammaslukua viljelmäin 
lukuun ja peltolaajuuteen, havaitaan että kutakin viljelmää kohden tuli 
suurin luku lampaita Vaasan, Turun ja Oulun lääneille, mutta että 
viljelysmaahan verrattuna lampaita pidettiin vähäpeltoisessa Oulun 
läänissä paljon enemmän, Uudenmaan läänissä taas paljon vähemmän 
kuin koko maan keskimäärä (40.8). Muuten on lampaanhoitoonkin 
nähden huomattavana, että se viljelysmaan laajuuteen verrattuna on 
paljon yleisempi pienillä kuin suurilla viljelmillä: kun lampaita 100 
peltohehtaaria kohden tuli pienviljelmillä (Y^-to  ha) keskimäärin 72.3, 
olivat vastaavat suhdeluvut keskikokoisilla viljelmillä (10— 50 ha) 31.1 ja 
suurviljelmillä (yli 50 ha peltoa) 7.6; äärimmäisiä vastakohtia tässä 
kohden olivat Oulun läänin pikkuviljelmät (i i 6 .9) ja Viipurin läänin suur- 
viljelmät (2.5).

hammashoito Suomessa v. 1910.

1 a m p ä i t t e n l u k u m ä ä r ä
vähennys 100 maa» k u takia kutakin

läänit yhteensä 1901 10 Iqisasjilc. viljelm. 10 pelto-
% kohden kohden ha:ia kohd.

U u d e n m a a n 40 6 0 8 41.9 X9.3 2.8 17.6
T u r u n 158  628 25.9 3 7 * 4.0 37-0
H äm e e n  . . . 7 5 1 5 3 26.8 26.3 3# 29.7
V iip u r in  . . . 1 0 8 5 1 7 18.4 2 3 0 2.7 44  •*
M i k k e l i n . . . . 5 5  500 15.6 29.5 3-3 48.3
K u o p ie n 6 5 449 7 1 21.1 2.4 46.9
V a a s a n  . . . . 182 957 18 .1 38.6 4.0 43-2
O u lu n  . .  . 90 6 0 8 6.5 33 + 3 -« 86.1

k o k o  m a a 786 420 19.8 29.6 3-4 . 40.3

261. Lammashoidon vaiheita ja lammasrodut. Lampaat kuuluvat 
vanhimpiin kotieläimiin Suomessa. Kustaa Vaasan aikana täällä harras
tettiin verantuotannon edistämistä ja lampaanhoidon parantamista. 
Kuningas ja suuret aatelisherrat kasvattivat kartanoissaan »englanti
laisia», »ruotsalaisia» ja »suomalaisia» lampaita. 1700-luvulla olivat lam- 
masharrastukset taasen muodissa yksin kaupungeissakin. Kun seuraavan 
sataluvun alkupuolella Suomeen perustettiin suurempia verkatehtaita,
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vanhat pyrinnöt vielä kerran vilkastuivat. 1840-luvun loppua ja seu- 
raavaa vuosikymmentä, jolloin verkatehtaat suurimmaksi osaksi 
käyttivät kotimaisia villoja, voidaan syystä pitää kotimaisen lampaan
hoidon kukoistusaikana.

Sen jälkeen on maamme lammashoito lakkaamatta taantunut. 
Seitsenkymmenluvun puolivälistä lampaitten luku alkoi alentua väki
lukuun verraten ja 1890-luvun keskimailta ehdottomastikin, kuten 
näkyy seuraavista numeroista:

la m p a it te n  lu k u m ä ä r ä
v u o s i y h te e n s ä  100 a s u k . k o h d .

1865 ....................................  909 678 49
18 75 ..............................................  i  010 9 14  53
1895 ....................................  1067384 42
I910 ....................................  787561 25

Pääsyynä tähän taantumukseen on varmaan ollut villateollisuuden 
kehitys. Jo kuusikymmenluvulla Saksan villat halpuudellaan ja hyvyy
dellään syrjäyttivät kotimaiset villat tehtaistamme ja kun sitten valta
merentakaiset villat vahasivat Europan villamarkkinat ja saattoivat villa- 
lampaanhoidon kaikkialla maanosassamme taantumaan, ei meidänkään 
maamme lammashoidolla, jota aina on harjoitettu pääasiallisesti villan
tuotannon vuoksi, ollut edellytyksiä nousta alennuksestaan. Syyksi 
lampaitten pitämisen taantumiseen mainitaan toisin paikoin myöskin 
laiduntamisoloja, jotka isostajaosta johtuneiden yhteislaitumien jaka
misen ja aitausvelvollisuuden vuoksi ovat käyneet lammashoidolle 
vaikeiksi. Ennen vanhaan, niinkuin vielä nytkin paikoin sisä-Suomessa 
ja Pohjanmaan rannikoilla, laskettiin kylän lampaat yhtenä laumana 
koko kesäkaudeksi metsiin, missä ne kuljeksivat usein kauas vieraisiin 
pitäjiin ja olivat syksyllä suurella vaivalla ja kirkonkuulutuksilla jälleen 
etsittävät kotiin. Kukin talo merkitsi lampaansa erityisellä korva- 
leikkauksella (»merkki meidän lampaassa»). —  Talvella elätetään lam
paita enimmäkseen lehdeksillä.

Maatiaislampaamme esiintyy eri osissa maata erilaisena, mikä 
johtuu paikallisten olosuhteiden, laitumien ym. vaikutuksesta. Se on 
pienenlainen, emälämpaat painavat 20— 35 kg» joskus 40 kg; pässit 
voivat painaa 50 kg. Väri vaihtelee valkoisesta harmaaseen ja mustaan.
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Kirjaviakin lampaita näkee usein. Villan laatu on vaihteleva; paljon 
tavataan hieno- ja pitkävillaisia lampaita, mutta paljon on karkeavillai- 
siakin. Villaturkki on hyvin usein avoin (so. villakarvat ovat juuressa 
tiheään toisissaan, mutta turkin pinnalla eronneet toisistaan pieniin 
kimppuihin). Lampaat keritään 3— 5 kertaa vuodessa ja saadaan 
kaikkiaan i J/g— 2l/4 kg villoja. Maatiaislampaamme on hedelmällinen, 
synnyttää usein 2— 3 (jopa 4— 5) karitsaa, viihtyvä, terve ja erittäin 
vilkas luonteeltaan.

»Jalostamattomana ei maatiaislammas nykyisiä vaatimuksiamme 
eikä tarkoituksiamme vastaa. Se esiintyy heikkona, epätasaisena ja 
vähän tuottavana. Kuitenkin se on oloihin tottunut ja viihtyvä. Var
masti tulee se parannettujen siitos- ja hoitotapain avulla tuottavam
maksi. Sillä on edellytyksiä kehittyä jalostuksen avulla tulevaisuuden 
lammasroduksi suurimmassa osassa Suomea.» (Maija Vohlonen .1

Äskettäin on huomio kiintynyt Kajaanin maan lammasrotuun, 
joka on sarveton ja suurikokoinen (paino joskus 65— 67 kg); sen villaa 
kiitetään tiheäksi, osittain hienoksikin, ja hedelmällisyyttä hämmästyt
täväksi. Ulkomaalaisista roduista on Etelä-Suomessa menestynyt 
parhaiten vaatimaton ja viihtyvä Shropshire-lammas.

Lammashoidon edistämiseksi työskentelee v. 1918 perustettu Lam
paan- ja vuoherihoitoyhdistys.

262. Vuohet. Vuohien luku v. 1910 koko maassa oli 10 881, joista 
Turun läänissä 4 075, Vaasan läänissä 3 745, Hämeen läänissä 1 681 ja 
muissa lääneissä yhteensä 1 380 (vrt. s. 289). Vuohenpitoa harrastetaan 
etupäässä samoilla alueilla kuin lampaanhoitoakin. Varsinaisena vuohen- 
hoidon keskuksena ovat Kokemäenjoen seudut, Kokemäen, Huittisten, 
Alastaron, Punkalaitumen, Tyrvään, Kiikan, Kiikoisten ja Karkun 
kunnat, joihin liittyvät Vesilahden, Kurun, Ruoveden, Pihlajaveden, 
Keuruun, Multian, Petäjäveden, Jyväskylän, Laukaan, Uuraisten ja 
Korpilahden kunnat Hämeen läänin pohjoisesta ja Vaasan läänin kaak
koisesta osasta.

263. Sianhoito on Suomessa perin vajavaisella ja alkeellisella kan
nalla. Vn 1901 tutkimuksessa kävi ilmi, ettei monessa kunnassa ollut 
edes 10 sikaa 100 asukasta kohti; suurimmassa osassa Oulun lääniä ja
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melkoisissa osissa Vaasan ja Turun lääniä ei tuo suhdeluku ollut 
edes 3. Sikarikkaampia seutuja olivat ainoastaan Mikkelin lääni ja 
jotkut sen lähimmät rajaseudut, Kymenlaakso ja Karjalan kannas. 
Samalla kannalla ovat olot senkin jälkeen pysyneet.

Meijeritalous ei ole meillä niinkuin Tanskassa nopeasti kohottanut 
sianhoitoa, mutta on kuitenkin saanut sen yhä kasvavaan vauhtiin. 
Asian edistämiseksi toimii Suomen Sianjalostusyhdistys.

264. Sikakanta v. 1910. Sikain luku Suomessa v. 19x0 teki 422 204, 
joista 8 kuuk. täyttäneitä 156 920 ja nuorempia 265363. Maalaisväts ö n 
verrattuna oli täysikäisten sikain lukuisuus eri osissa maata hyvin eri
lainen. Suhteellisesti vähimmin sikoja pidettiin Vaasan ja Oulun lää
neissä, joissa muunnettujen sikain (täysikäisten lisäksi kaksi 8 kuukautta

nuorempaa sikaa laskettu yhdeksi 
täysikäiseksi) luku 100 asukasta koh
den maalaisväestöä oli vain 5.6 ja 2.3. 
Suurin oli sikain luku Mikkelin läänissä 
(25.6). Jos silmälläpidetään sikain 
lukuisuutta erikokoisilla viljelmillä, 
havaitaan että kutakin 100 pelto
hehtaaria kohden pidettiin sikoja plen- 
viljelmillä 11.8, keskikok. viljelmillä 
6.5, suurviljelmillä 3.S ja kaikilla viljel
millä 7.8. Kaikissa viljelmä] nokissa 

oli tässäkin suhteessa Mikkelin lääni muita edellä; äärimmäisyyksinä 
on merkittävä Vaasan ja Oulun läänin suurviljelmät (2.8) ja Mikkelin 
läänin pienviljelmät (29).

265. Siipikarjanhoitokin on maassamme vielä alkavalla kannalla 
(vrt. s. 289). Kanoja pidetään kaikkialla; harvinaisempia ovat kalkkunat, 
hanhet ja ankat. Kanarodun parantamiseksi on viime aikoina-tuotettu 
maahan kanoja Ruotsista ja Venäjältä. Kuopion ja Oulun lääneissä 
pidetään siipikarjaa tavattoman vähän eteläisempiin lääneihin verraten.

Kotimainen siipikarja ei riitä edes omankaan maan tarpeisiin, 
minkävuoksi on vuosittain tuotu maahamme, melkein yksinomaan 
Venäjältä, suuret määrät kananmunia (v. 1913:35.6 milj. kpl., arvoltaan 
2.1 milj. mk).

Siat ja väkiluku Suomessa v. JQio.

100 maalaisasuk. kohden
läänit täysik. muutin.

sikoja sikoja

U u d e n m a a n . . 9.0 «52
T u r u n  . . . . 3.6 9.6
H ä m e e n  . . . . 5-5 1 1 .8
V iip u r in  . . . . 7.6 12.6
M ik k e lin  . . . . 15-0 25.6
K u o p io n  . . . . 7.9 13-7
V a a s a n  . . . . 3-1 5-9
O u lu n  . . 1.3 2.3

k o k o  m a a  . . 5 -9 10.9
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266. Kotieläintuotteiden kauppa. Suomen maatalous on vanhastaan 
tuottanut myytäväksi kotieläintuotteita enemmän kuin pellontuotteita. 
Kotimaisessa kaupassa on kotieläintuotteilla aina ollut tärkeä sija ja 
vanhoista ajoista saakka ne myöskin ovat kuuluneet, maamme tär
keimpiin vientitavaroihin; ennen maailmansotaa ne olivat maanviljelys- 
tuotteiden jälkeen maamme tärkeimpänä vientitavararyhmänä.

Kotieläintuotteet jakaantuvat kauppaan nähden sopivasti viiteen 
ryhmään, (i) Elävät eläimet kuuluvat Suomen vanhimpiin vienti
tavaroihin. 1860-luvun lopulta lähtien vilkastui hevosten vienti naapuri
maihin, nousten monena vuonna useihin tuhansiin kappaleihin. V. 1913 
vietiin maasta 9039 hevosta, arvoltaan 4.2 milj. mk. Maailmansodan 
jälkeen on tämä vienti ruvennut uudelleen elpymään. Elävän nauta
karjan sekä lampaitten ja sikain vienti on niinikään viime vuosisadan 
kuusikymmenluvulta suuresti vilkastunut, suuntautuen etupäässä 
Pietariin ja Pohjanlahden rantakaupungeista Ruotsiin. V. 1913 vietiin 
maasta 14024 nautaeläintä, arvoltaan 1.2 milj. mk. Eläväin eläinten 
kokonaisviennin arvo teki main. v. 5.5 milj. mk. Vientiä on usein ehkäis
syt se, että ulkomaan viranomaiset, etupäässä Ruotsin, jonkinjoutavista 
syistä ovat julistaneet Suomen eläintautien saastuttamaksi ja sillä 
perusteella kieltäneet kaiken kotieläinten tuonnin Suomesta.

(2) Vaikka maallamme ilmastonsa ja rajoitettujen rehuvarainsa 
vuoksi ei näyttäisi olevan erikoisempia edellytyksiä lihakarjan kasvatta
miseen, on täältä kuitenkin kauan aikaa liiennyt vietäväksi lihatava- 
roitakin. Vienti on suuntautunut samanne päin kuin eläväin eläinten
kin vienti. Lihaa ja metsänriistaa vietiin v. 1913 yht. 2.2 milj. kg, 
arvoltaan 2.3 milj. mk (v. 1919 yht. 0.8 milj. kg, arvoltaan 5.9 milj. mk). 
Tuonti, jossa amerikkalainen silava 011 ollut tärkeimpänä osana, on 
kuitenkin vientiä kymmenin kerroin suurempi; v. 1913 tuotiin näet 
maahamme lihatuotteita 5.6 milj. 1%, arvoltaan 7.2 milj. mk (v. 1919 yht. 
8.0 milj. kg, arvoltaan 94.O milj. mk).

Oman maan eläväin eläinten ja lihatuotteiden kauppa on näihin 
saakka ollut vaillinaisesti järjestetty. Hajanaiset eläinmarkkinat eivät 
sitä puutetta ole parantaneet. Suurempia toiveita on pantava osuus
toiminnalliseen järjestelyyn tällä alalla. V. 1909 perustettiin maassamme 
ensimmäiset karjanmvyntiosuuskunnat (Ahvenanmaan Osuusteurastamo 
ja Kuopion Karjanmyyntiosuuskunta) ja seuraavalla vuosikymmenellä

Suomen talousmaantieto —  20
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niiden luku on noussut viiteentoista. Niiden yhdyssiteenä on Suomen 
Karjakeskuskunta Helsingissä (per. 1918). Karjanmyyntiosuuskunnilla 
oli v. 1919 omia teurastamoja 20, makkaratehtaita 32 ja vähittäis- 
myymälöitä 37.

(3) Kotieläintuotteiden kaupassa on vanhastaan tärkeä sija ollut 
raakavuodillakin. Ne kuuluvat maamme perinnäisiin vientitavaroihin. 
V. 1913 vietiin niitä maasta 3.7 milj. kg, arvoltaan 7.3 milj. mk. Kun 
kuitenkin sekä karkeimmat että hienoimmat vuodat tuotetaan Suomeen 
ulkomailta, on raakavuotain tuonnin arvo ollut suurempi kuin viennin 
(tuonti v. 1913 yht. 5.8 milj. kg, arvoltaan 12.6 milj. mk, ja v. 1919 yht. 
4.3 milj. kg, arvoltaan 51.3 milj. mk).

(4) Hallitsevan ryhmän kotieläintuotteiden joukossa ovat maas
samme aina muodostaneet maitotaloustuotteet. Kun niistä seuraavilla 
sivuilla tehdään tarkempaa selvää, merkittäköön tässä ainoastaan, että 
maitotaloustuotteiden viennin arvo v. 1913 teki 41.3 milj. mk ja maito
taloustuotteiden tuonnin arvo 4.1 milj. mk.

(5) Munain suuri tuonti, joka v. 19x3 teki 35.6 milj. kpl., arvoltaan 
2.1 milj. mk, viennin ollessa melkein olemattoman, ei ole kunniaksi 
maataloudellemme eikä erittäinkään pienviljelyksellemme.

Maailmansodan kynnyksellä (v. 1913) oli kotieläintuotteiden vienti 
Suomesta edellisen mukaan noussut yhteensä 56.4 milj. mkn ja tuonnin 
arvo 26.6 milj. mkn arvoon. Vastaavan paikan valloittaminen koti
eläintuotteiden viennille Suomen nykyisessä kansantaloudessa on oleva 
yksi kotimaisen kotieläinlioidon lähitulevaisuuden päämääriä.

MEIJERITALOUS.

267. Vanhat voinvientiolot. Vanhempain aikain tärkeimmän maito
taloustuotteen, voin, valmistus näyttää aikaisimmm kehittyneen maamme 
länsiosissa, missä papisto ja maallinen hallitus jo- ruotsalaisen valloi
tuksen vuosisatoina ottivat rahvaalta paljon voiveroja. V. 1558 vietiin 
Suomen satamista jo 109 000 kg voita ulkomaille, ja seuraavina vuosi
satoina voi kuului maamme tärkeimpiin vientitavaroihin. Voinvienti-
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tavat olivat vielä Porthanin aikana uskomattoman alkuperäiset: Keski- 
Suomesta kokoontui voita syksyllä Päijänteen rannoille, sieltä se talvi- 
kelillä vietiin merenrannikolle, mistä vihdoin seuraavana kesänä kulje
tettiin Tukholmaan. Yhdeksännentoista vuosisadan alkupuolella voin- 
vienti kasvoi entistä suuremmaksi. Vuosijaksona 1850— 1853 vietiin 
täältä voita keskimäärin 609 000 kg vuodessa ja ajanjaksona 1856— 1864 
vientimäärä oli kasvanut keskimäärin 1 237 000 kg:aan vuodessa. Men
neen vuosisadan viisikymmenluvulla olivat Turku ja Pohjanlahden 
rantakaupungit voin tärkeimmät vientisatamat: niistä vietiin voita 
pääasiallisesti Ruotsiin ja myös Saksaan. Vähitellen Suomen voi sai 
uuden tärkeän menekkipaikan Pietarista. Saimaan kanavan valmistut
tua (1856) Itä-Suomen voikauppa alkoi kukoistaa, niin että Viipuri ja 
muut Itä-Suomen kaupungit 1860-luvulla olivat tulleet maamme suu
rimmiksi voinmvyjiksi. Vielä 1880-luvun puolivälissä meni joskus enem
män kuin puolet voin koko vientimäärästä Venäjälle.

268. Kartanomeijerit. Voi, jota maassamme vanhempina aikoina 
valmistettiin ja myytiin, oli yksinomaan ns. talonpoikaisvoita, jonka 
laatu ei aina ollut kehuttava. Menneen vuosisadan puolimaissa teh
tiin kuitenkin voinvalmistustavoissa huomattavia parannuksia. Sitä 
aikakautta on sanottu »kartanomeijerien» ajaksi, koska herraskartanot 
silloin tulivat johtavaan asemaan voinvalmistuksessa ja -viennissä. 
Jo 1840-luvulla oli Viipurin puolen kartanoihin perustettu meijereitä, 
joissa voita valmistettiin ns. holsteinilaisella tavalla. Voi myytiin 
Pietariin, minne sitä kuljetettiin aluksi yhdellä sitten kolmella karta
nojen yhteisellä kuormalla viikossa, kunnes Pietarin rata valmistui 
(1870). Uusi järjestelmä levisi Länsi-Suomenkin kartanoihin, missä 
ruotsalaisen Schwartzin keksimä maidon] äahdytysmenettely 1860-luvun 
lopulla tuli yleisempään käytäntöön. Samaan aikaan alkoivat Länsi- 
Suomen kartanot etsiä voilleen uutta menekkialuetta Englannista. 
1870-luvulla tuli kartanovoi voinviennissä melkein yksinvaltiaaksi; 
talonpoikaisvoin vienti taantui kokonaan ja täytyi sen tyytyä pää
asiallisesti kotimaisiin markkinoihin.

269. Yhtiömeijerien aikakausi. Näissä oloissa tapahtui jyrkkä 
käänne 1880-luvulla. Tanskassa keksittiin 1880 käyttökelpoinen »sentri-
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fugi». Tanskan talonpojat, jotka kipeästi kärsivät viljanhintain alene
misesta ja suuren maanviljelyspulan seurauksista, alkoivat miehissä 
siirtyä meijerivoin valmistukseen ja perustivat 1882 ensimmäisen »osuus
meijerin». Ruotsin talonpojat riensivät seuraamaan esimerkkiä. Jo 
1880-luvun puolivälissä oli uusi meijeriliike täydessä vauhdissa Suomessa
kin. Uusia meijerikoneita pantiin taloissa ja kylissä käymään höy
ryllä, vesivoimalla, hevosvoimalla tai käsin. Erittäin kiihkeästi perus- 

. lettiin meijereitä Vaasan läänissä.
Oulun lääni seurasi pian esimerkkiä; siellä ei 1880-luvun puoli

välissä vielä ollut ainoatakaan kylämeijeriä, mutta v. 1893 oli siellä jo 
485 sellaista laitosta, joista kuitenkin suuri osa käsikoneilla käytettyjä. 
1890-luvun alussa perustettiin suuri joukko meijereitä Kuopion lää
nissä, etenkin Iisalmen ja Joensuun kaupunkien lähiseuduilla. Karjalan 
radan valmistuttua (1894) tuli vuoro Laatokan rantamille. Muihinkin 
maamme seutuihin levisi sama meijerinperustamisen into.

Uusista meijereistä olivat useimmat ns. yhtiö- eli ostomeijereitä, 
joita varakkaammat maanviljelijät tai liikkeenharjoittajat yksinään tai 
yhtiöinä perustivat ostaen maitoa meijerin ympäristöiltä. Voin myynti 
ulkomaille joutui niinikään suurimmaksi osaksi erityisten välikauppiait- 
ten haltuun. Tällainen kehitys ei ollut onnellinen, koska maitotalouden 
voitto siten jakautui kovin moneen välikäteen ja koska epälukuiset 
keskenään kilpailevat; meijerit eivät voineet valmistaa tasalaatuista ja 
arvokasta tavaraa. Sadat yhtiömeijerit ovat siitä syystä pakotetut 
lakkauttamaan liikkeensä.

270. Osuusmeijerit. Lakanneitten yhtiömeijerien sijaan ruvettiin 
maassamme tämän vuosisadan ensimmäisinä vuosina suurella innolla 
perustamaan osuusmeijerejä tanskalaisen mallin mukaan. Sellainen 
meijeri on lukuisain maidontuottajani yhteinen, sitä käytetään yhteisellä 
kustannuksella ja sen voitot jaetaan osuuksienomistajain kesken kun
kin suorittaman maitomäärän mukaan. Ensimmäiset 28 osuusmeijeriä 
merkittiin kaupparekisteriin v. 1902. V. 1910 oli rekisteröityjen osuus
meijerien luku noussut 3Ö2:een, v. 1915 niitä oli 454 ja v. 1919 jo 496. 
Kaikki ne eivät kuitenkaan ole toimessa tai ole antaneet tietoja toimin
nastaan.

Johtava asema osuusmeijeritoiminnassa on ollut ja on edelleenkin
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Turun, Kuopion ja Vaasan lääneillä. Niiden osalle tuli v. 1919 vähän 
päälle 2/s (66.9 %) osuusmeijerien ilmoitetusta jäsenmäärästä ja vähän 
alle 2/3 (64.7 %) osuuksien kokonaissummasta sekä runsaasti 2/3 (69.2 %) 
käytetystä maitomäärästä. Osuuksien luku teki koko maassa jäsentä 
kohden keskimäärin vain 6.5 lehmää. Yläpuolelle tämän keskimäärän 
nousivat Uudenmaan, Hämeen, Mikkelin ja Kuopion läänit, Turun 
läänin jäädessä juuri keskitason kohdalle.

Suurimmat osuusmeijerit v. 1919 olivat: Iisalmen (6 158 lehmää), 
Kymenlaakson (5 285), Nurmeksen (4 013), Kuopion (3 839), Kiuru- 
veden (3 387), Lapinlahden (3 240), Huittisten (3 200), Kokemäen

Suonten osuusmeijerit v. 1919.

osuuksia (lehmiä) käytetty valm ist 
läänit luku jäseniä jäsentä maitoa voita

yhteensä Kohden. 1000 kg 1000 kg

U u d e n m a a n  . ;  24 780 9 9 0 7  12 .7  7 2 2 2  78
T u r u n  ..................  88 1 0 2 5 3  6 7 0 0 3  6.5  5 8 6 2 0  19 9 0
A h v e n a n ..........  12 8 15  3 5 0 8  4.3 1 7 5 2  71
H ä m e e n ............. 38 2 2 1 6  2 0 1 5 1  9 .1 1 1 9 9 9  370
V i i p u r i n .......... 29 2 2 9 5  9 949 4-3 4 2 2 8  68
M ikkelin .............  21 1 9 6 8  15549  7 .» 5 53<> 185
K u o p i o n ............  69  7 8 4 2  5 8 9 6 2  7.5 2 9 4 4 8  1 1 3 7
V a a s a n  ............. 85 9 7 3 2  4 7 5 0 4  4.9 3 5 8 1 9  1 3 9 4
O u lu n  . . . .  60 5 639 35 407 6.3 22 680 889

k o k o  m a a  4 2 6  4 1 5 4 0  2 6 7 9 4 0  6.5  1 7 7 2 9 8  6 1 8 2

t ie t o ja  a n t .
osuusmeij. 344 301

(2 900), Nivalan (2 777), Tyrnävän seudun (2 722), Someron (2 591), 
Porin ympäristön (2 485), Loimaan Niinijoen (2 350), Kauhajoen Toivo 
(2 309), Ylistaron (2 287), Joutsan kirkonkylän (2 243), Kosken T. 1. 
(2 202), Limingan (2 131), Sysmän (2 104), Sotkamon (2 098) ja Salon 
seudun (2 007) osuusmeijerit.

Maamme meijeritaloudessa on osuusmeijereillä nykyään hallitseva 
asema, mikä ilmenee siitä, että esim. kaikkien meijerien vointuotannosta 
v. 1918 tuli 93.3 %  osuusmeijerien osalle.

Taloudellisen toimintansa tukemiseksi ja järjestämiseksi ovat osuus
meijerit yhtyneet alueellisiksi osuusmeijeriliitoiksi. Niitä on nykyään 10: 
Lounais-Suomen Osml. Turussa (per. 1906), Alands mejeriförbund 
Maarianhaminassa (1907), Satakunnan meijeriliitto Peura Kokemäellä
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(1906), Hämeen Osml. Tampereella, Savo-Karjalan Osml. Mikkelissä, 
Pohjois-Savon Meijeriliitto Kuopiossa (1908), Pohjois-Karjalan Osml, 
Joensuussa (1903), Meijeriliitto Muurahaiset Seinäjoella (1906), Mejeri- 
Jörbundet Enigheten Kokkolassa (1906) ja Oulun Osml. Limingassa.

271. Meijerien leveneminen ja muodot. Maataloustilaston mukaan 
•oli maassamme v. 1918 kaikkiaan 492 meijeriä. Näistä sijaitsivat 
suhteellisesti useimmat Turun läänissä (23 %) sekä sen jälkeen Vaasan 
(19 %) läänissä. Ylitä meijeriä kohden tuli asukkaita Turun läänissä 
5 024, Viipurin läänissä 24 739. Viimemainittu lääni joutuu huonoim-

paan asemaan sen vuoksi, että 
Eri meijerimuotojen leviäminen S m - sidlä karjantuote myydään suu-

messa v. 1918. . . . . .
„ , , , rimmaksi osaksi maitona.

meijereitä, joita omistavat
Suomessa oli main. v. 245 

kuntaa, joissa ei ollut ensinkään 
meijeriä. Yleensä ei ole meijereitä 
suurimpien kaupunkien lähis
töillä. Enin meijereitä oli Perna
jassa (7).

Yksityisten omistamia meije
reitä oli vain 15.0 % ja yhtiö- 
meijereitä enään 8.3 % kaikkien 

meijerien luvusta. Yksityismeijereitä oli enin Uudenmaan ja Turun 
lääneissä; edellisessä oli tasan puolet kaikista meijereistä yksityis
meijereitä. Yhtiömeijereitä oli numerollisesti enin Turun, mutta suh
teellisesti enin Hämeen läänissä. Osuusmeijereitä oli enin Turun, 
Vaasan ja Kuopion lääneissä —  Vaasan läänissä niitä oli enemmän 
kuin 9/10 kaikista meijereistä. Meijerien vointuotannosta 19x8 tuli 
2.3 %  yksityis-, 4.0 % yhtiö- ja 93.3 % osuusmeijerien osalle.

272. Suomen meijerien vointuotanto. Maataloustilaston mukaan 
nousi keskimääräinen vointuotanto vuosiviitenä 1911— 1915, jota aika
jaksoa voi pitää päättynyttä meijerikautta hyvin edustavana, 13 013 022 
kgraan. Siitä määrästä tuli yli 2/3 (68.2 %) Turun, Vaasan ja Kuopion 
läänien —  Suomen meijerivyöhykkeen —  osalle. Turun lääni yksin 
valmisti enemmän kuin 1/3 (34.I %) maan koko vointuotannosta. Turun 
läänin meijerit olivat myös maan suurimmat, niiden keskimäär. valmis-

läänit
ykstylset

osake
yhtiöt

osuus
kunnat yhteensä

U u d e n m . 15 4 I I 30
T u r u n  . . . ■ ■ 1 5 8 7 5 98
A h v e n a n m . I — 7 8
H ä m e e n  . . 12 6 2 0 3 8
V i i p u r i n . . 5 3 15 7 3
M i k k e l i n . . . .  4 3 12 19
K u o p i o n . . 5 2 5 5 6 6
V a a s a n  . . . . 2 3 7 7 82
O u lu n 2 6 5 1 5 9

k o k o  m a a 6 5 3 5 323 4 2 3



tusmäärä kun teki 29459 kg, 
koko maan meijerien keskimää
rän ollessa 20 648 kg.

Edellämainittua vuosiviittä 
seuranneina vuosina on meijerien 
vointuotanto huomattavasti alen
tunut, tehden v. 1916: 12 603 031 
kg, v. 1917: 10 323 803 kg ja v. 
1918: 6 104 000 kg!

Yhden voikilon valmistami
seen meijereissä käytettiin vuosi- 
viitenä 1911— 1915 keskimäärin 
23.71 ja v. 1918:

S u o m e n  m e i j e r i e n  v o i n t u o t a n t o  k e s k i 

m ä ä r i n  v v . 1 9 1 1 — 1 9 1 5 .

läänit kg %
kutakin

meij:iäkoh-

Uudenm. . • 455 580 3.6
den kg.
7804

Turun . .  . • 4 435 685 34-1 29 459
Hämeen . 1 281820 9.8 19559
Viipurin . ■ 3°4 725 2.3 8 115
Mikkelin 656 147 50 14604
Kuopion . 2232320 17.2 25048
V aasan __ . 2194249 10.9 21 243
Oulun 1452 496 1 1.2 18 072
koko maa 13 013 022 100.0 20648

24.19 kg maitoa, mutta v. 1917 vain 
23.91 kg. Rasvaisinta on maito viime aikoina ollut

vaihdellen itäisissä lääneissä, rasvattominta Vaasan läänissä.

273. Uudempi voinvienti. Meijeriliikkeen vauhtiin päästyä voin- 
vienti, jonka lisääntyminen 1880-luvun alussa jo näytti seisahtuneen, 
alkoi mainitun vuosikymmenen lopussa nopeasti nousta.

Suuri pääosa vientivoista oli nyt talonpoikaista meijerivoita. 
Voita myytiin etupäässä Tanskaan ja Englantiin, ja tärkein vienti
satama oli Hanko. Suomessa oltiin siinä käsityksessä, että Suomen 
voita lähetettiin Tanskasta uudelleen käsiteltynä Englantiin, mutta

S u o m e n  v o i n v i e n t i  v v .  1 8 6 5 — 1 9 1 9 .  

(keskimäärin vuoslviisittäin)

vuosi jaksot
määrä 

milj. kg.
arvo

milj. mk

18 6 5 2 .3 5 . 1
1866 — 18 7 0 4 .0 6.9
1 8 7 1 — 1 8 7 5 4-7 9 .S

1 8 7 6 — 18 8 0 5 -1 1 0 .7
1 8 8 1 — 18 8 5 4 . 9 9 .6
18 8 6  — 18 90 7 . 2 12 .8
1 8 9 1 — 18 9 5 1 0 .3 19 .6
18 9 6 — 19 0 0 12 .0 2 6.5
1 9 0 1 — 19 0 5 I I .4 2 6 .7
19 0 6 — 1 9 1 0 1 2 .5 3 1 -9
1 9 1 1 — 1 9 1 5 I I  .4 3 4 «

1 9 1 6 4 * *  . 2 1 .5

1 9 1 7 1 . 9 18 .7
1 9 1 8 0.5 8.2

1 9 1 9 0 . 4 8 . 0

tanskalaiset väittivät Tanskan ostavan 
vähemmänarvoista Suomen voita omiksi 
tarpeikseen, kun Tanskan väestö itse 
lähetti hienot voinsa Englantiin. Kun 
Suomen voin laatu paranemistaan 
parani, valtio ryhtyi sopiviin toimen
piteisiin voinkuljetuksen säännölliseksi 
ylläpitämiseksi talvisaikanakin (rauta
tierahdit, voivaunut, Hangon satama 
ja voimakasiini!, jäänmurtajat) ja 
liikenne- ja kauppasuhteet Englannin 
kanssa parantuivat (Hullin linja, Suo
men voinvientiasiamies Englannissa), 
voikauppamme saavutti itsenäisen ase-
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man Englannin suurilla voimarkkinoilla. 1890-luvulla voinvienti 
suuresti kohosi, mutta alkoi vuosikymmenen lopulla laskeutua osit
tain kotimaisen meijerivoin kulutuksen vaikutuksesta, osittain rehun
tuotannon ja karjatalouden edistyksen hidastumisen vuoksi. V. 1905 
nousi voinviennin määrä (15.9 milj. kg) ja arvo (38.0 milj. mk) 
korkeammalle kuin koskaan ennen, mutta sen jälkeen alkoi vienti 
hiljoilleen taantua, kunnes se maailmansodan häiriöissä melkein koko
naan lakkasi, voimatta siitä tähän saakka (1921) vielä nousta.

274. Voinviennin viimeaikaiset vaiheet. Suomen voinviennin 
vaiheet ovat tämän vuosisadan kuluessa olleet sangen muuttelevat, 
kuten seuraava katsaus tarkemmin osoittaa:

Suonien voinvienti eri maihin w . 1901— 1919. 
(1000 kiloin)

vientimaat keskimaan keskimaan 
1901— 1905 1906— 1910

keskimäär.
1911— 1915

v . 1916 v. 1917 v . 1918 v. 1919

V en äjä  .. 241 246 651 4064 1 872 0.1 —
E e s t i ___ — '— — — — 0.1 —
R u otsi .. 314 135 2 O92 — — — 104
T an ska ., 2633 741 219 . — — — -

S a k s a . . . . 304 720 1943 — — 475 294
E n glan ti 7 922 10 664 6 539 — — — —
yhteensä II 414 12506 11 444 4064 1 872 475 398

Ensimmäisen vuosiviiden luvut edustavat sitä kehityskautta, jolloin 
Suomen voinvienti Englantiin ei vielä ollut saavuttanut huippuansa ja 
jolloin Tanska keinotteli tällä tuotteellamme. Vienti Englantiin oli 
kuitenkin jo varsin suuri, enemmän kuin 2/3 (69 %) koko voinviennis- 
tämme. Toisella vuosiviidellä (1906— 1910) on Englanti tullut voi- 
markkinaimme yksinvaltiaaksi; sen osa tekee enemmän kuin 4/6 (85 %) 
Suomen koko vientimäärästä. Kolmannella viisivuotiskaudella (1911 
— 19x5) vienti Englantiin tuntuvasti alenee, tehden enää vain vähän 
päälle puolet (57%) kokonaisviennistämme. Syynä tähän alenemiseen 
ovat vieraat kilpailijat (mm. Siperia), maailmansodan puhkeaminen 
ekä Ruotsin esiintyminen välikauppiaana, mikä nostaa vientiä Ruotsiin.
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Sen sijaan esiintyy vanhimman voinostajamme, Ruotsin, rinnalle toinen 
vanha ostajamme —  Saksa —  Suomen voin yhä huomattavampana 
kuluttajana; vuosijakson vientimäärästä sen osalle tulee 17 %. Ilman 
maailmansotaa olisi vienti Saksaan nähtävästi voinut kehittyä hyvinkin 
huomattavaksi.

Viimeiset sarekkeet taulukossa kuvaavat sodan tuomaa hävitystä. 
Myöhempinä sotavuosina ei Suomesta ylipäätään voida viedä mitään 
voita meritse. Venäjä on voimme ainoa ulkolainen ostaja: sitten sekin 
häviää näyttämöltä Pienet vientimärät Eestiin, Ruotsiin ja Saksaan 
ilmaisevat vain kukoistavan viennin kuihtumista.

Tämä lamaannus ei varmaan ole jäävä pysyväksi. Suomi tulee 
olemaan, niinkuin se on ammoisista ajoista ollut, vientikykyinen maito- 
talousmaa. Ne Itämeren ja Pohjanmeren maat, jotka vuosikymmeniä ja 
vuosisatoja ovat tottuneet käyttämään Suomen maitotaloustuotteita, 
tulevat niitä vastakin kysymään. Suuren Venäjän selvittyä sekasorros
taan tulee ennen kaikkia Pietari ostamaan näitä tuotteita. Toinen asia 
on, tuleeko vastainen maitotalous maassamme seuraamaan juuri enti
siä linjojansa, vai löytämään itselleen uusia edullisempia. Siinä kohden 
on vielä alkavalla kannalla oleva juustoteollisuutemme omiaan kiinnit
tämään huomiota.

275. Meijerituotteiden kaupan järjestely. Meijerituotteiden vienti ja 
kotimainen kauppa ovat suureksi osaksi joutuneet osuusmeijerien 
piirissä v. 1905 perustetun keskuksen, Voinvientiosuusliike Valion
haltuun. Suurin osa osuusmeijereitä on siihen liittynyt. Oheen otettu 
taulukko antaa käsityksen siitä, miten tärkeiksi kotimaiset markkinat
ovat viime vuosina meijerien 
vointuotannolle tulleet ja kuinka 
suuresti voinhinnat ovat nous
seet. Valion kokonaismyynti 
v. 1919 nousi 105 milj. mkn 
arvoon; vuosivoitto teki 1.2 
milj. mk.

Suomen meijeritaloudessa 
Valio on saanut johtavan ase
man ja tietoisesti Se pyrkii avaa-

» V a l i o n * t o i m i n t a  v v . 1 9 0 5 — 1 9 1 9 .

vuo si jä se n lu k u
v o in

m y y n ti
k o tim a a n
m y y n ti

m e ije 
re ille  '1 

m a k se ttu

1 9 0 5 34

100 0  a s t. % lO O kglta
m k

1 9 1 0 157 9 4 4 .0 2 6 6

1 9 1 3 2 01 1 4 0 6 .3 2 7 6

1 9 1 4 2 3 2 1 5 7 10.6 2 7 0

1 9 1 5 251 1 6 1 21.6 3 7 7
1 9 1 7 2 7 8 1 2 0 7 5 -* 6 1 9
1 9 1 8 2 8 4 5 8 IO O .0 1 4 9 5
1 9 1 9 2 9 2 6 9 95-1 2 0 1 3
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maan uusia aloja tälle tärkeälle kansalliselle elinkeinolle. Juusto- 
teollisuuden kohottamiseksi se on saanut paljon aikaan ja parhail
laan se koettaa toteuttaa suurisuuntaista ohjelmaa maidonmvynnin 
järjestämiseksi osuustoiminnalliselle pohjalle.

276. juiistoteollisuus. Suomen karjantuotteina mainitaan jo 
1500-luvulla monenlaisia juustoja. Pohjanmaan, Hämeen ja Uuden
maan talonpoikaiset juustot ovat vanhoista ajoista olleet tunnettuja 
ja ovat vieläkin arvossapidettyjä. Uudenaikainen juustonvalmistus 
alkoi vasta 1855, jolloin Sippulan kartanosta ruvettiin kauppaan las
kemaan sveitsiläiseen tapaan valmistettuja juustoja (»Sippulan juustot»).

J u u s t o n t u o t a n t o  S u o m e n  m e i j e r e i s s ä  v .  1 9 1 7 .

valmistusmäärä osuusmeijerien osuus (%) 
juustoa maan os.

g in it valmistavia
meijcreitä 1000 kg. %

läänin valm. 
määrästä

meij:o mää* 
rästä

U u d e n m . . . . .  22 536 25.7 57-1 23.3
T u r u n 45 1 0 2 9 48.3 70.4 51.8
H ä m e e n  . . *5 248 I I .9 49.7 9.0
V iip u r in . . . 3 . 44 2.1 87.9 2.8
M ik k e lin  . 5 77 3-7 44.9 2.6
K u o p io n  . I 15 0.7 100 0 r . i
V a a s a n  . . . 5 58 2.8 82.6 3.6
O u lu n 2 99 4.8 100.0 7.2

k o k o  m a a 98 2 086 100.0 65.9 100.0

Sveitsiläisiä juustoja valmistetaan nykyään maassamme varsin yleisesti; 
myöskin englantilaiset, hollantilaiset ja ruotsalaiset valmistustavat 
ovat vähemmässä määrässä tänne levinneet.

Juustoteollisuudella on tällä vuosisadalla ollut maassamme 
ensimmäinen yleinen alkukukoistuksensa. Juuston valmistusmäärä 
meijereissä nousi v. 1907 1 366 400 kg:aan ja vuosijaksona 1911— 1915 
keskimäärin 1 994 484 kg:aam Tämän juustonvalmistuskauden loppuna 
voidaan pitää vuotta 1917. Juustoja valmistettiin silloin 98 meijerissä, 
joista yksinomaisesti juustomeijereitä oli ainoastaan 3. Valmistusmäärä 
nousi 2 086 381 kg:aan, mikä teki 2 289 kg meijeriä kohden. Suurin oli 
valmistus Turun läänissä (48.3 % eli lähes puolet koko maan valmiste
tusta juustomäärästä) ja sen jälkeen Uudenmaan läänissä (25.7 %); 
pohjoisissa ja itäisissä lääneissä oli juustontuotanto Uudenmaan ja Turun 
lääneihin verraten mitätön.
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Kun juustonvalmistus alkoi näyttäytyä edullisimmaksi kuoritun 
maidon käyttämistavaksi meijereissä, Valio v. 1913 ryhtyi tarmokkaisiin 
toimiin kotimaisen juuston valmistuksen aikaansaamiseksi osuustoimin
nallisella pohjalla. Perustettiin harjoitteluasemia kotimaisten juusto- 
mestarien kehittämiseksi, ja kun juustonhinnat Venäjällä lähivuosina 
melkoisesti nousivat, ryhtyivät lukuisat osuusmeijerit innokkaasti 
valmistamaan juustoja. V. 1917 oli jo lähes 2/3 (65.9 %) maamme 
juustontuotannosta osuusmeijerien hallussa. Uudellamaalla oli kuiten
kin vielä kartanomeijereillä vanha tuotantokykynsä. Turun läänin 
osuusmeijerit olivat ehtineet pitemmälle: ne valmistivat yksinään puolet 
(51.6 %) koko maan osuusmeijerien juustontuotannosta.

Juustoteollisuus on jo siksi hyvin pohjistunut meidän maahamme, 
ettei sodan jälkeinen taantumus voine kauemman aikaa sen nopeaa 
edistymistä pidättää.

277. Juustokauppa. Suomen juustonvalmistuksecn ovat ratkaise
vasti vaikuttaneet edulliset vientimahdollisuudet Venäjälle; sinne näet 
vienti melkein yksinomaisesti on suuntautunut. Koko juustotaloutemme 
kehitys näkyy tarkemmin seuraavasta katsauksesta:

J u u s to n  valm istus, vienti ja  tu on ti Suom essa vv. 1 8 5 7 — 19 19 .
(1000 kiloin)

VUOSI v a lm is tu s v ie n t i tu o n t i

18 5 7  . . 0 .4 12

18 60  . . I 23

18 7 0  . . 1 4 10

1880  . . 69 26

18 90  . . 7 7 70

1 9 1 3  . . I  224 236

1 9 1 4  . . 1 3 5 3 224

1 9 1 5  . . ....................  1 8 5 6 1 7 3 9 90

1 9 1 6  . . .................... 1 7 8 7 I  8 7 1 22

1 9 1 7  . . 298 0.4

19 1 8  . . 2 —

1 9 1 9  . . .................... M 84 18 —
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Kahdeksankymmenluvulle saakka juuston tuonti Suomeen oli 
useina aikoina suurempi kuin juuston vienti Suomesta. Vsta 1888 on 
juustonvientimme ollut pysyvästi suurempi kuin tuonti. Yhdeksän- 
kymmenluvulta ripeästi kasvanut valmistus on vähitellen painanut 
ulkomaisen juuston tuonnin mitättömäksi, jopa sodan jälkiselvittelyn 
aikana sen kokonaan lopettanutkin. Kasvanut ja vakaantunut jnvston- 
valmistus on toiselta puolen luonut huomattavan kotimaisen juuston- 
kulutuksen, joka vuorostaan viennin ehdyttyä on kyennyt ylläpitämään 
valmistusta. Kansainvälisten kauppasuhteet en uudelleen avautuessa 
näyttää juustolla olevan erikoisia edellytyksiä valloittaa entistä paljon 
suurempi sija Suomen karjataloustuotteiden viennissä.

278. Maitokauppa. Viime vuosikymmeninä on maastamme viety 
melkoisia määriä maitoa ulkomaille. Tämä vienti on melkein yksin
omaisesti suuntautunut Itä-Suomesta Pietariin. Se pääsi alkuun Pietarin 
radan valmistuttua 1870, mutta pysyi kauan verraten vähäpätöisenä 
(v. 1870: 0.5 milj. 1, v. 1890: 1.2 milj. 1), kunnes tämän vuosisadan 
alussa rupesi ripeästi kasvamaan tehden v. 1913 jo 16.6 milj. 1.

Suomen ja Venäjän valtiollisten suhteitten katkeaminen on tämän
kin vientihaaran kokonaan lopettanut. Samalla on kuitenkin kotimainen 
maitokauppa suuresti kasvanut. Kaupunkien ja kaupunkimaisten asu
tusten nopean kasvamisen vuoksi on maidonhankinta näihin väestö- 
keskuksiin tullut tärkeäksi väestö- ja talouspolitiseksi tehtäväksi. 
Maitorikkailta seuduilta olisi maito kansantaloudellisesti edullisesti han
kittava kulutuskeskuksiin. Karjanhoitotilasto osoittaa, että lypsy

lehmäin suhdelxiku asukas- 
L y p s y l e h m ä i n  lu k u m ä ä r ä  v ä k i l u k u u n  v e r r a t t u n a  lukuun nähden on maam

me eri osissa hyvin vaih- 
televa. Tarkastettaessa lyp
sylehmäin lukumäärää ku
takin keskiväkiluvun 100 
henkeä kohden vuosijak- 
sona 1906— 1917 havaitaan, 
että Uudenmaan ja Viipu
rin läänit sekä vähemmässä 

koko m a a  . .  3 7  35 33  32 määrin myös Hämeen lääni

läänit

S u o m e s s a  v v . 1 9 0 6 — 1 9 1 7 .

lypsylehmiä 100 asuk. kohden keskiväkil. 
1900—  1911—
1910 1916 1816 1817

U u d e n m .. 26 23 22
T u r u n  . . , 35 33 33
H ä m e e n  ,............  38 34 3 i 31
V iip u r in ............  30 28 26 26
M ik k e lin ............. 52 48 43 43
K u o p io n ............  47 46 45 45
V a a s a n ............  37 35 32 32
O u lu n  . . .............  4 1 L. 40 38 36
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ja toisinaan Turun lääni —  siis yleensä eteläinen Suomi ja varsinkin 
kaupunki- ja tehdasrikas Suomenlahden rannikkovyöhyke —  ovat 
tässä suhteessa pysyvästi jääneet alapuolelle maan keskimäärän. Toi
selta puolen ovat Mikkelin ja Kuopion läänit, vähemmässä määrässä 
myös Oulun lääni, olleet melkoisesti yläpuolella maan yleisen keski
määrän; Kuopion läänissä oli asukasta kohden v. 1916 lähes kaksi ja 
v. 1917 yli kaksi kertaa enemmän lypsylehmiä kuin Uudenmaan lää
nissä. Järviylängön itäiset ja pohjoiset osat sekä Pohjois-Suomi ovat 
siis Suomen luonnollisia maitokamareita. Mutta luultavaa on, että 
lähempänäkin eteläisen Suomen keskuskulutuksia on niiden maidon
tarpeeseen riittäviä lehmärikkaita alueita, kunhan vain nämä seudut 
sopivilla liikenneteillä ja osuustoiminnallisilla toimenpiteillä saadaan 
siihen tarkoitukseen käyttömahdollisiksi.

279. Meijerikalut ja -koneet. Savonlinnan meijerinäyttelyn ai
kaan (1882) tuotiin maahamme ensimmäiset tanskalaiset sentrifugit ja 
pian sen jälkeen saapuivat tänne De Lavalin separatorit. Melkein kaikki 
meijerikoneet tuotiin vielä joku aika sitten ulkomaalta (Ruotsista), 
mutta nyt on niiden valmistus melkoiseksi osaksi kotimaisen teollisuu
den käsissä. Meijeriastioita valmistavat m.m. Oy. G. W. Sohlberg Hel
singissä, Björkbcdan Tehtaan Oy. (Kellokosken tehdas Tuusulassa) 
ym., kotimaisia separatoreja Kone- ja Siltarakennus-Oy. Helsingissä 
(»Lacta» ja »Miika» separatorit), meijerikoneistoja Juantehdas Oy. 
Muuruvedellä, ym. Kuitenkin on meijerilaitteita tuotu maahamme 
viime vuosinakin vielä parin kolmen milj. mkn arvosta vuodessa.

MAATALOUDEN KANNATTA VAISUUS.

280. Suonien maatalouden yleinen luonne. Edellä on tarkastettu 
maanviljelyksen ja kotieläinhoidon tärkeimpiä puolia eriksensä. Yksi
tyinen maatalous Suomessa ei kuitenkaan ole eikä yleensä voikaan olla 
mitään maataloudellista erikoistaloutta, joka. keskittyisi jonkun erikoi
sen tuotteen tuottamiseen, vaan se on jo vanhastaan ollut monipuolista,
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yhdistynyttä maataloutta, jonka toinen haara riippuu toisesta ja tukee 
toista. Työnjako tavallisessa merkityksessä ei meikäläisessä maatalou
dessa ole mahdollista. Ainoastaan maakunnallista maataloudellista 
työnjakoa on jonkin verran esiintynyt ja on vastaisuudessa varmaan 
esiintyvä vielä suuremmassa määrässä, kuten edellä tehdyt maantie
teelliset vertailut ovat useasti osoittaneet.

Luonto itse on jo määrännyt maataloutemme yleisluonteen, melkein 
kaikkiin maatiloihin kun kuuluu sekä peltoviljelykseen sopivia maita 
että karjanhoidolle sopivia niittyjä. Pelto tarvitsee karjaa pysyäkseen 
voimassa, karja tarvitsee niittyä pysyäkseen hengissä. Senvuoksi vanha 
pohjoismainen sananparsi sanookin, että »niitty on pellon äiti». Kyläin 
ja talojen usein yksinäinen asema on pakottanut harjoittamaan kaikin
puolista maataloutta ja samaan suuntaan on tehokkaasti vaikuttanut 
voimaperäisemmän maanviljelyksen mukana kehittynyt vuoroviljelyskin.

Puhtaasti taloudellisetkin syyt näyttävät puoltavan sitä maatalou
den muotoa, joka täällä on luontainen ja perinnäinen. Tuotantoa omaa 
taloutta varten pidetään kaikkein kannattavimpana. »Harjoittamalla 
maanviljelystä ja karjanhoitoa rinnan toistensa kanssa estyy maatalous 
pahemmilta kadon, onnettomuustapauksien ja tuotteiden hintojen las
keutumisen aiheuttamilta vaaroilta, jotka aina enemmän väijyvät yksi
puolisesti harjoitettua maataloutta. Karjan avulla voidaan hyväksi 
käyttää sellaiset maanviljelystuotteet kuin oljet, ruumenet, rajaisvilja 
jne., joita ei sellaisinaan tavallisesti saada kaupaksi. Maatalouden 
harjoittaminen ilman karjaa on meillä useimmissa oloissa jo lannoitus- 
kysymyksen vuoksi mahdoton. Vain kaupunkien ja muiden liike
keskuksien ympäristössä on mahdollisuutta hoitaa maanviljelystä 
jossain määrin näistä saatujen lantavarojen ja apulantojen turvin. 
Viimemainittuihin lannoitusaineihin ei voida yksinomaan perustaa, 
sen ovat sodanaikaiset olot osoittaneet. Karjaa ei kuitenkaan voida 
pitää yksinomaan eikä edes pääasiallisestikaan lannan tuotannon vuoksi, 
päinvastoin on suomalaisen maanviljelijän edelleen koetettava karjan 
avulla varsinaiset rahatulonsa turvata.» (J. E. Sunila.)

281. Maatalouden taloudelliset päämäärät. Taloudellisiin pää
määriinsä nähden voidaan maataloudessa erottaa kaksi suuntaa, 
(i) Vanhan maatalouden päämääränä oli »itsensäkannattavaisuus».
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so. sen tuli ylläpitää viljelijä perheineen tai elättää tietty luku henki
löitä määrättyä viljelysalaa kohden. Sille pohjalle on rakentunut Suo
menkin koko historiallinen maatalous ja tänäkin päivänä se on kaiken 
maatalouden syvimpänä pohjana. Siinä hengessä harjoittavat maata
louttansa suuret joukot pienempiä maanviljelijöitä.

(2) Mutta peltojemme määränä ei ole enää yksinomaan kasvattaa 
kyntäjälleen leipää. »Maatalousliikkeen, niinkuin kaikkien muidenkin 
liikkeiden, päätarkoituksena on suurimman mahdollisen puhtaan tuo
ton saavuttaminen; maanviljelijä harjoittaa liikettään ansion vuoksi.» 
Niin nykyään maatalouden tarkoitusta määritellään. Tämä tarkoitus 
onkin luonnollinen ja oikeutettu. Maatalouskaan ei ole voinut jäädä 
jälkeen ydeisen taloudellisen elämän kehityksestä, vaan on sekin joutu
nut tuotantoelämän yleisen teollistumisen alaiseksi (170). Maatilain 
ostamiseen ja maataloudellisiin parannuksiin on käytetty suuria, useim
miten lainattuja pääomia, jotka vaativat korkonsa ja kuoletuksensa. 
Nykyaikainen maatalous on siten muuttunut selväksi pääomataloudeksi, 
jonka ennen kaikkea täytyy olla kannattavaa.

Mutta maatalouden kannattavaisuus ei ole niinkään helposti ja 
yksinkertaisesti saavutettavissa. Maataloudellisen tuotannon lisäämi
nen voi määrätyltä asteelta eteenpäin tapahtua ainoastaan suhteellisesti 
yhä enenevillä kustannuksilla (»vähenevän tuottavaisuuden laki») ja li
säksi on kaikella maataloudellisella tuotannolla verraten ahtaat rajat, 
joiden yli se ei pääse. Maatalous tarvitsee välttämättä rahatuloja ja 
niiden saamiseksi sen täytyy myydä tuotteitansa. Se joutuu siten riip
puvaksi maataloustuotteiden nopeasti vaihtelevista hinnoista. Mutta 
maatalous on luonteeltaan »hidas» ja »vanhoillinen» elinkeino, jonka 
täytyy suunnitella ja järjestää tuotantonsa pitempää aikajaksoa varten 
ja joka ei voi juosta kaikkien hintavaihtelujen perässä. Jos hinnat ovat 
alhaiset, kärsii siitä maataloudellinen tuotanto, jos taas hinnat ovat 
korkeat, kärsivät siitä muut elinkeinot, eikä maataloudella silloin usein 
olekaan ylijäämiä myytäväksi. Sitä paitsi täytyy7 maatalouden itsensä 
vuoksi ylläpitää sellaistakin tuotantoa, joka ei markkinoilla »kannata». 
Maataloustuotteiden hinnat ovat sekä maataloudelle että koko kansan
taloudelle erittäin arkaluontoisia asioita.

Voimakas liike maataloudessa vaatii nykyään kotimaisten maata
loustuotteiden menekin ja hintain turvaamista sekä maatalouden kan-



320

nattavaisuuden vakauttamista tullien avulla (172). Talousmaantieteel- 
liseltä kannalta näyttävät maamme erikoiset luonnonolot ja maantie
teelliset suhteet melkoisessa määrässä. turvaavan maatalouttamme 
ulkomaista kilpailua vastaan. Juuri- ja rehukasvien tuotanto on jo 
näiden tuotteiden vaikean ja kalliin kuljetuksen vuoksi monopoli jokai
sen maan maataloudelle, joka niitä kykenee tuottamaan. Karjatalou
dessaan on meidän maataloudellamme luontaisia ja saavutettuja etuja, 
jotka eivät tarvitse tullin suojelusta. Jos muilla maataloudellisen tuo
tannon aloilla saataisiin pahimmat viljelysepäkohdat poistetuksi ja jär
kevä maantieteellinen työnjako kehitetyksi, tultaisiin täällä kentiesi 
toimeen ilman kaikkia viljatulliakin.

282. Suurviljelys ja pienviljelys. Tärkeimpiä maatalouden luon
teeseen ja kannattavaisuuteen vaikuttavia seikkoja on viljelyksen koko. 
Suurviljelyksen ja pien viljelyksen suli teitä on sen vuoksi tässä erikseen 
tarkastettava.

Kaikkein karkeimmin piirtein suur- ja pienviljelys ovat maanomis
tusolojen mukaiset (176— 182). Suuret viljelemättömät alat, joita
maassamme on kaikkialla pienten viljeltyjen alain ympärillä, vaikutta
vat kuitenkin sen, ettei suuromistus ilman muuta aina ole suurviljelystä 
ja ettei omistuksen koko suinkaan edusta viljelyksen kokoa (210— 211). 
Sitäpaitsi voi yhteen omistukseen kuulua useita maataloudellisia 
viljelyskokonaisuuksia, omia tai vuokrattuja. Tällaisia maano
mistuksesta erotettavia maataloudellisia kokonaisuuksia kutsutaan 
»viljelmiksi».

Tilastossa tarkoitetaan viljelmällä yhden ruokakunnan puolesta 
hoidettua maatalouskokonaisuutta, jolla on vähintäin %  ha peltoa. 
Sellaisten viljelmäin luku ja jakautuminen eri lääneille to 1910 maata- 
loustiedustelun mukaan näkyy ehdottomin ja suhdeluvuin seuraa vasta 
taulukosta. Siihen on myös merkitty viljelmät ryhmitettyinä pelto
alansa suuruuden mukaan »pikkuviljelmiksi» (o.5— 10 ha:n peltoala), 
»keskikokoiseksi viljelmiksi» (10— 50 ha:n peltoala) ja »suur-viljelmiksi» 
(50 ha ja sitä suurempi peltoala) (ilmoitettu myös kunkin ryhmän 
suhdeluku alueen koko viljelmälukuun verraten).
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V iljelm äin  suuruussuhteet Suom essa v. i g i o .

k a ik k i vilje lm ät p ik k u vilje lm ät kesk iv ilje lm ät suurvilje lm ät
(0.5— 10 ha) (ro— 50 ha) (yli 50 ha)

lään it luku % luku 0//o luku 0/0 luku %
Uudenmaan 14 lS6 6.4 8285 58.4 5 114 36.0 787 5-6
Turun __ 35 949 16.2 25 743 71.6 8917 24.8 I 289 3-6
H äm een__ 20 091 9-i 12 937 643 6498 324 656 3-3
V iipurin__ 38 577 17.4 33 058 85.6 5 384 14.0 135 0.4
Mikkelin__ 16865 7.6 13 930 82.6 2847 16.9 88 0-5
Kuopion__ 25 614 11.6 22 327 00 3 i 85 12.4 102 0-4
Vaasan __ 43 795 19.8 29 344 67.0 13 910 3x .8 541 1.2
Oulun.......... 26 262 11.9 23 858 90.8 2324 8.9 80 0.3
koko maa 221 339*) 100.0 169.482 76.6 48 179 21.7 3678 i -7

Pikkuviljelmien ryhmässä pistää silmään Oulun läänin suuri pro
senttiluku (kokonaista 90.8 %); Oulun lääni on siis varsinainen pikku- 
viljelijäin lääni. Lähelle tätä lääniä tulivat Kuopion, Viipurin ja Mikke
lin läänit. Keskikokoisia viljelmiä on suhteellisesti enin kolmessa lou
naisessa sekä Vaasan läänissä, suurviljelmiä (suurtiloja) taas suhteelli
sesti enin kolmessa lounaisessa läänissä.

Vielä paremmin tulevat nämä seikat valaistuiksi, jos tarkastetaan 
peltoalan jakaantumista erisuuruisten viljelmäin kesken eri lääneissä ja 
koko maassa. Sitä esittää seuraavalla sivulla oleva taulukko.

Noin puolet koko maan peltoalasta v. 19x0 tuli pikkuviljelmäin osalle, 
mutta eri lääneissä vaihteli suhde huomattavasti; kun Viipurin ja Oulun 
lääneissä lähes 60 % peltoalasta tuli pikkuviljelmille, tuli niiden osaksi 
Uudenmaan läänissä ainoastaan 12.4 %. Keskikokoisten viljelmäin 
hallussa oli lähes puolet koko maan peltoalasta ja oli tässä kohden etu
alalla Vaasan lääni (62.7 %), viimeisenä taas Viipurin lääni (33.3 %). 
Suurviljelmäin hallussa oli vain 18.5 % maan peltoalasta, mutta oli 
tässä kohoen sangen jyrkkä ero olemassa kolmen lounaisen »suurtilalää- 
nin» ja muitten läänien välillä.

*) P aits i n ä itä  221 339 vilje lm ää o li m aassa vn  1910 tiedustelun m ukaan vielä  
62 849 sellaista viljelm ää, joiden p eltoala  oli a lle  V2 ha ta i jo illa  ei ollut peltoa ensin
kään, m u tta  jo illa  o li a inakin  1 lehm ä. Jos m olem m at ryh m ät yhdistetään, sa a 
daan viljelm äin kokonaisluvuksi 284 188. P ikkuviljelm äin  lukum äärä täten  nousee 
232 331 :een.

Suomen talousm aantiede —  21
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V iljelm äin  peltoalat Suom essa v. i g i o .

pikku v ilje lm ät

läänit
(0.5— 10 ha) 

yht. ha %
Uudenmaan . . .. . . .  27 731 12.4
Turun ........... . . .  85 780 22.0
Hämeen ........ • • • 45 966 18.6
Viipurin ........ 59-4
Mikkelin ........ • • • .57 044 5i .i
Kuopion ........ • • • 73 633 55-i
Vaasan........... . . .  1x4065 27.9
Oulun ........... . . . .  65 927 59-7

keski vilje lm ät 
(10— 50 ha) 

y h t . ha %

su u rvilje lm ät
(50 h a  ja  yli) 

yh t. ha %
112 655 50-3 83 502 37-3
190 094 48.6 115 059 29.4
131 8x2 53-4 69 019 28.0
80570 33-8 16 343 6.8
46198 41.4 8 377 7-5
52 583 39-3 7 525 5-6

256 IIO 62.7 38464 9-4
38790 35-2 5661 5.1

koko maa ..........611932 32.8 908 812 48.7 343 950 18.5

283. Pien viljelyksen edut ja haitat. Verratessa pienviljelmäin ja 
suurviljelmäin maataloutta toisiinsa on huomiota kiinnitetty etenkin 
kotieläinhoidon erilaiseen asemaan niillä. Vn 1910 maataloustieduste- 
lun mukaan tuli erikoisilla viljelmillä tärkeimpiä kotieläimiä kutakin 
100 peltohehtaaria kohden seuraavat määrät:

pikku viljelm . keskikok. v i l j . su u rvilj. kaikilla
(V 3— 10 ha) (10— 50 ha) (y li 50 ha) viljelm illä

hevosia (muunn. luku) 26.5 14.2 9.0 17-3
lehmiä (yli 2 v.) __  91.9 45-0 33-9 58.4
lampaita (yli I v.) .. 72.3 3I I 7.6 40.3
sikoja (yli 8 kk.) . . . .  11.8 6.5 3-8 7.8

Kaikenlaisia kotieläimiä siis pidettiin pikkutiloilla suhteellisesti 
paljon enemmän kuin suuremmilla. Joskaan hevosten suhteellista lu
kuisuutta pikkuviljelmillä ei voi kaikissa oloissa pitää edistyksen merk
kinä, osoittaa muitten kotieläinten, ennen kaikkia lypsylehmäin suh
teellinen enemmyys pikkuviljelmillä maataloudellista voimaperäisyyttä. 
Ns. kirjanpitotilojen tulokset useammalta vuodelta näyttävät, että 
myöskin karjatalouden tuotto on pientiloilla peltohehtaaria kohden suu
rempi kuin keskikokoisilla ja sitä suuremmilla tiloilla. Pienten koti
eläinten hoito on meidänkin maassamme, kuten kirjanpitotilain tulok
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sista voidaan päättää, muodostunut huomattavaksi tulolähteeksi pää
asiallisesti vain pientiloilla.

Yleensä on viime aikoina todettu, että maatilain kokonaistuoton 
raha-arvo viljellyn maan hehtaarilta on Suomessa, yhtäpitävästi Ruot
sin, Tanskan ja Sveitsin olojen kanssa, suurin pientiloilla ja  pienin suu
rimmilla tiloilla. Samoin on tiloilta myytyjen tuotteiden raha-arvo vil
jellyn maan hehtaaria kohden pientiloilla suurin, väheten tilain viljel
lyn pinta-alan kasvaessa.

Pientilain paremmat tulokset johtuvat pääasiallisesti siitä, että 
pientiloilla suoritetaan työt yleensä paljoa huolellisemmin kuin suurilla,, 
mikä taas johtuu pientilan työntekijäin suuremmasta harrastuksesta ja 
kiintymyksestä toimeensa ja maahansa, joka useimmiten on heidän 
omansa. »Maatalouden kannattavaisuus on siinä liikkeessä toimivien 
henkilöiden, olivatpa he ruumiillisen tai henkisen työn suorittajia, tie
don ja taidon sekä niiden hyväksikäytön tulos.» (J. F„ Sunila.)

Pienviljelyksellä on toiselta puolen epäkohtiakin. Maatalouteen 
sijoitettujen pääomain määrä ja siis myös niiden tuottama rasitus on 
pienviljelyksessä suhteellisesti suurempi kuin suurviljelyksessä. Tämä 
koskee yleensä kaikkia pääomalajej a, rakennuksia, kalustoa ym. Ihmis
työtä säästävien ja työtä jouduttavain kalliimpien koneiden käyttö on 
pienviljelyksessä paljon vaikeampi ja tavallisesti epäedullisempi kuin 
suurviljelvksessä. Ihmistyön käyttö alayksikköä kohden lisääntyy tilan- 
suuruuden vähetessä. Työnjakoa, jolla maataloudessa ei ole läheskään 
samaa merkitystä kuin teollisuudessa, ei pienviljelyksessä voida käyttää 
hyväksi siinä määrin kuin suurviljelyksessä. Mutta pahin pikkutilalli- 
suuden epäkohta on siinä, että ylenmääräisessä pienviljelysinnostuksessa 
yhteiskunta helposti joutuu keinotekoisesti kasvattamaan maatalou
dellisen kansanluokan, joka ei ole kyllin voimakas kestämään maatalou
dellisten olojen ankarampia muutoksia. Pikkuviljelys on Suomen maa
talouden historiallinen, pysyvä päämuoto, mutta torpparilaitoksen su
rullinen historia myöskin todistaa kuinka vaarallisia keinotekoiset val- 
tiontoimet tällä alalla saattavat olla.
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MAATALOUDELLINEN OSUUSTOIMINTA.

284. Osuustoiminnan yleinen kehitys. Maataloudellinen osuus
toiminta, jota jo kauemman aikaa on menestyksellä harjoitettu Keski- 
ja Länsi-Europan maissa sekä Tanskassa, on vasta myöhään juurtunut 
Suomen maanviljelijäin keskuuteen. Tohtori Hannes Gebhardin alot- 
teesta perustettiin Helsingissä 1899 Pellervo seura, joka otti erityiseksi 
tehtäväkseen maalaisväestön, etenkin vähäväkisen, taloudellisen vau
rastumisen edistämisen osuustoiminnan avulla. Seuran pyrinnöt ovat 
menestyneet erinomaisesti, varsinkin sen jälkeen kuin v. 1901 oli saatu 
vahvistetuksi osuustoimintalaki. Osuuskuntain lähin tarkoitus on jä
sentensä taloudellisten etujen valvominen määrätyillä aloilla, mutta sa
malla ne ovat näyttäytyneet voimakkaiksi yhteishengen ja tasa-arvoi- 
suuden edistäjiksi sekä sen kautta yhteiskunnan lujittajiksi.

Suomen nykyinen osuustoiminta on suurin piirtein maalaisliikettä. 
Verrattomasti suurin osa osuuskuntia toimii maaseudulla ja siellä etu
päässä niaataviljelevän väestön keskuudessa. Mahtava on se rakennus, 
jonka tämä suuri kansanliike parissakymmenessä vuodessa on ehtinyt 
maassamme pystyttää. Vn 1919 lopussa oli kaupparekisteriin merkit
tyjä osuuskuntia 3138, joista osuuskauppoja 740, osuusmeijereitä 496, 
osuuskassoja 714, koneosuuskuntia 303, sammalkuivikeosuuskuntia 181 
ja muita osuuskuntia 704. Nämä osuuskunnat olivat järjestyneet 7 
suuren keskusosuuskunnan ympärille. Paikallisiin osuuskuntiin kuului 
tasaluvuin n. 400000 jäsentä. Kun osuuskauppani, osuusmeijerien ja 
karjanmyyntiosuuskuntain myyntimäärä sekä osuuskassain lainananto 
main. v. teki 1090 milj. mk., muitten paikallisten osuuskuntain liike
vaihto arviolta n. 150 milj. mk. ja osuuskunnallisten keskusliikkeiden 
vaihto 619 milj. mk., saadaan siitä 1 850 milj. mkn loppusumma edus
tamaan Suomen osuustoimintaväen nykyistä vuotuista taloustoimintaa.

»Tällaiset ovat tällä hetkellä osuustoimintarakennuksernme' ulko
naiset piirteet. Ja että tämä rakennus on etupäässä vähäväkisten pys
tyttämä, että se suuri virta, jota osuuskuntien liikevaihdot ja välittä
mät tavaramäärät edustavat, on syntynyt lukemattomista pienistä koti- 
puroista, siihen viittaavat ilmeiset tosiasiat. Niinpä osuuskauppani jä
senistöstä on yksistään torppareita ja työväkeä Yleiseen Osuuskauppani
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Liittoon kuuluvissa osuuskaupoissa 43 % ja Kulutusosuuskuntain Kes
kusliittoon kuuluvissa osuuskaupoissa 72 %. Muun osan muodostavat 
pääasiassa maaseudun maanviljelijät, joita on edellisissä osuuskaupoissa 
41 % ja jälkimmäisissä 10 % koko jäsenmääristä. Osuuskassain jäsen
ten koko omaisuus oli viime vuonna alle 20 000 markkaa keskimäärin 
jäsentä kohti. Ja viisi vuotta takaperin tehdyn tilaston mukaan oli 
osuuskassain jäsenistä kokonaista 69 % sellaisia, joiden koko omaisuus 
oli arvioitu korkeintaan 5 000 markaksi. Osuusmeijerien jäsenistöstä 
oli vn 1918 lopussa kokonaista 90 % sellaisia karjanomistajia, joilla oli 
korkeintaan 15 lehmää ja niistäkin lähes puolet sellaisia, joilla oli vain 
1 tai 2 tai 3 lehmää.» (Onni Karhunen, 1920.)

285. Maataloudellisen osuustoiminnan päähaarat. (1) Vanhim
pia ja yleisimpiä osuuskuntia maassamme ovat osuuskaupat, 
jotka ovat levinneet etupäässä maaseudulle ja välillisesti hyödyttä
vät myöskin maataloutta. Kun osuuskauppani kehitys tulee myö
hemmin yksityiskohtaisemmin esitettäväksi, merkitsemme tähän vain, 
että v. 19x9 oli osuuskauppoja maaseudulla 579, joiden jäsenluku teki 
197 114 ja vuosimyynti 585 995 870 mk., mikä vastasi 91 % kaikkien 
osuuskauppain luvusta, 65 % jäsenten luvusta ja 70 % vuosimyynnin 
määrästä. Kaikissa suhteissa siis vielä vastaiseksi on maalaisuus osuus- 
kauppaliikkeessä hallitseva.

(2) Varsinaisista maataloudellisista osuuskunnista ovat vanhimpia 
ja tärkeimpiä osuusmeijerit. V. 1919 niitä oli 426 ja niiden jäsenluku 
teki 41 540, ja niihin kuuluvain lehmäin luku 267 940. Niiden 291 osuus
meijerin myynti, joista on liiketietoja, nousi 172 837 071 inkaan. Osuus
meijereistä samoinkuin niiden keskusliikkeestä Valiosta on jo edellä 
tehty tarkempaa selvää (270).

(3) Nuorimpia varsinaisista maataloudellisista osuuskunnista ovat 
karjanmyyntiosuuskunnan Niitä oli v. 1919 toiminnassa 15, joiden 
myynti teki yhteensä 68 877 697 mk. Näistä osuuskunnista ja niiden 
keskuksesta, Suomen Karjakeskuskunnasta, on ollut puhetta edellä (266).

(4) Muita paikallisia maataloudellisia osuuskuntia oli v. 1919 toi
messa 303 kone-, 181 sammalkuivike-, 71 munanmyynti- sekä joukko 
muita osuuskuntia. Niiden.liiketuloksista ei ole viime aikoina julaistu 
tarkempia tietoja.
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Hankkijan kehitys vv. 1905— ig ig

vuosi• jäseniä osuuksia
m yynti 

1000 mk.
1905 67 — 727 

3 58o1910 358 4 0 7
1913 610 718 0 163
1914 832 1024 7023
1915 I Oli 1 2 3 7 II 3°3
1918 1 240 •2 294 78 318
I9V9 1 286 2 760 156 456

kauppa, jonka varsinaisena

(5) Maanviljelystarvikkeiden kaup
pa on viime aikoina yhä enemmin 
keskittynyt Helsingissä olevain osuus
toiminnallisten ■ keskusliikkeiden kä
siin. Keskusosuusliike Hankkija (per. 
1905) on osuustoiminnallinen maata- 
loustarvikkeiden (koneiden, lannoitus- 
aineiden, siementen yms.) tukku- 
tehtävänä on laadultaan hyvien ja 

mahdollisimman halpahintaisten tavarain hankkiminen siihen liitty
neille osto- ja myyntiosuuskunnille ym. Sillä on omia tuotantolai
toksia kasvinjalostus- ja koeasema Tammistossa Helsingin pitäjässä, tai- 
mistokeskus Turengissa, siemenpulidistamo Tampereella, konepaja Mal
milla, vuotain ja nahkain hoitolaitos Hämeenlinnassa sekä höyrymyllyt 
Tampereella ja Loimaalla. Myyntikonttoreita Hankkijalla on Helsin
gissä, Turussa, Porissa, Tampereella, Viipurissa, Haminassa, Kuopiossa, 
Joensuussa, Vaasassa, Jyväskylässä, Oulussa ja Porvoossa. Tämän 
nykyään maamme suurimman maataloustarvike- ja koneliikkeen 
myynti v. 1919 nousi 156456401 mkaan ja sen omat rahastot tekivät 
9.1 milj. mk.

Samaan tapaan kuin Hankkija toimii v. 1906 perustettu keskus- 
osuuskunta Laboi, johon on liittynyt joukko paikallisia osuuskuntia 
sekä yksityisiä etupäässä ruotsinkielisiltä seuduilta. I.aborin myynti 
v. 1919 teki 66 576 786 mk.

(6) Huomattavaa tehtävää maataloudellisessa osuustoiminnassa 
suorittavat osuuskassat, joiden tarkoitus on luotonannolla tukea vähä
väkisten maanviljelijäin maataloudellisia pyrkimyksiä. Osuuskassoja 
oli v, 1919 kaikkiaan 591, joilla oli jäseniä 29873 ja ulkonaolevia saa
tavia 18 791937 mk. Osuuskassain tukemiseksi perustettiin v. 1902 
Osuuskassain Keskuslainarahasto, jolla v. 1919 oli edellämainituille 
591 osuuskassalle annettuna lainoja 17086570 mk. Enemmän näistä 
kassoista seui. luvussa.

286. Maataloudellisen osuustoiminnan maantieto. Kansan luon
teen ja saavuttaman sivistystason sekä yhteiskunnallisten olojen, var
sinkin maanomistusolojen, mukaisesti on maataloudellinen osuustoi



32 7

minta eri osissa maatamme eri tavoin kehittynyt. Maalaisosunskaupat 
ovat enimmän levinneet Viipurin ja Vaasan lääneissä, pienten maanvil
jelijäin pääseuduilla. Edellisessä läänissä oli v. 1919 enemmän osuus
kauppoja ja niillä enemmän jäseniä sekä suurempi myynti kuin missään 
muussa läänissä. Myyntimäärät kutakin osuuskauppaa kohden olivat 
suurimmat Viipurin, Vaasan ja Kuopion lääneissä, myyntimäärät ku
takin jäsentä kohden sitävastoin Oulun, Hämeen ja Vaasan lääneissä. 
Huomattavimmat osuusmeijeriseudut ovat Turun lääni, Etelä- ja Poh- 
jois-Pohjanmaa Oulua myöten sekä Pohjois-Savo, samoinkuin eräät 
osat Pohjois-Karjalaa ja Hämettä. Koneosuuskunnat ovat levinneet 
pohjoisessa Suomessa (Kuopion, Vaasan ja Oulun lääneissä), sammal- 
kuivikeosuuskunnat taas Turun läänissä. Osuuskassat ovat laajimmin 
levinneet maamme varsinaisiin pienviljelijäseutuihin: Laatokan ran
tamille, Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Savoon.

Seuraavassa taulukossa on laskettuna, montako varsinaista maa
taloudellista osuuskuntaa (osuusmeijeriä, koneosuuskuntaa, sammal- 
kuivikeosuuskuntaa ja osuuskassaa) eri aikoina on tullut kutakin maa
seutuväestön 10 000 asukasta kohden:

M aataloudellisten osuuskuntain jakautum inen Suom essa m . 19 0 4— 1 9 1 9 .

lä än it m aataloud. osu u skun tia  10000 m aalaisasukasta kohden
v . 1904 v. 1910 v . 1915 v . 1918 v . 1919

Uudenmaan. >................. 0.0 3.0 3.6 4.4 4.4
Turun ...........................  1.2 4.0 5.1 5.8 5.8
Hämeen .....................  0.3 ' 2.4 3.6 4.2 4.4
Viipurin .......................  0.5 4.0 4.8 5.3 5.3
Mikkelin .......................  0.4 4.0 5.0 5.1 5.2
Kuopion .......................  2.5 8.9 10.2 n .o  11.0
Vaasan...........................  0.8 3.1 4.0 4.8 4.9
Oulun ...........................  Q-4 3-5 6.3 7.5 74
koko maa.......................  0.8 4.1 5.3 6.0 6.0

Kuten näkyy, on yleisessä maataloudellisessa osuustoiminnassa, 
mikäli se ilmenee osuuskuntain lukumäärässä väkilukuun verrattuna, 
Kuopion lääni alun pitäin ollut kaukana edellä muita läänejä. Siellä oli
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vielä 1919 näitä osuuskuntia lähes kaksi kertaa (11.0) niin paljon kuin 
keskimäärin koko maassa (6.0). Tämä ilmiö saa selityksensä Kuopion 
läänin yleisestä karjataloudesta, joka tarjoo parhaan tilaisuuden maa
taloudelliseen osuustoimintaan, läänin maantieteellisestä asemasta, joka 
tekee osuustoiminnan tarpeen siellä erityisen tuntuvaksi, sekä savolai
sen kansan tunnetusta vilkkaudesta ja älykkäisyydestä, jotka ovat 
saaneet sen helposti käsittämään osuustoiminnan kaikinpuoliset edut. 
Oulun lääni on maataloudellisessa osuustoiminnassa vähitellen noussut 
toiselle sijalle läänien joukossa ja kolmas sija kuuluu Turun läänille, 
jossa varsinkin osuusmeijeriliike on hyvin kehittynyt.

MAATALOUDELLISET LUOTTO- JA VAKUUTUSOLOT.

287. Maan hintain nousu. Vanhoina aikoina maatilain kaupat 
olivat verraten harvinaisia; maatilain hinnat pysyivät tavanomaisina ja 
pitkiä aikoja melkein muuttumattomina. Meidän aikanamme ovat. 
maan luovutuksen ja maan jakamisen helppous sekä yleinen rahatalous 
tehneet maasta melkein vapaan kauppatavaran. Maatalouden suuret 
edistykset ja kehittymismahdollisuudet ynnä maan »ansioton arvon
nousu» ovat pakottaneet vanhat tavanomaiset maan hinnat väistymään 
uusien taloudellisesti laskettujen tieltä-. Suoranainen rahakeinottelukin

Maan hintain nousu Suomessa 
vv. 1913— 1918.

(keskimäär. ha:lta)
, vv  1318— 1914 vv. 1917— 1918
‘*änlt suhde- suhde-

mk luku mk luku
Uudenm. 270 IOO 1 073 397
Turun 199 IOO 787 395
Hämeen 204 IOO 791 388
Viipurin 186 IOO 1 340 720
Mikkelin 85 IOO 451 531
Kuopion 72 IOO 290 403
Vaasan 115 IOO 432 376
Oulun 40 IOO 180 450
koko maa Il6 IOO 605 522

on maasta saanut mitä kiitollisim- 
man alan itselleen.

Oikeusistuimissa käsiteltyjen 
kauppakirjain mukaan olisi maan 
keskimääräinen hinta koko maassa 
menneen vuosisadan lopulla ollut 
n. 34 mk. hehtaarilta kaikkea maata. 
Tämän vuosisadan ensimmäisellä 
vuosikymmenellä tämä hinta oli 
noussut keskimäärin 90 mk:ksi ha:lta 
ja vähää ennen maailmansotaa
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(v. 1913) 121 mk:ksi ha:lta. Sodan aikana ja sodan jälkeen ovat maan 
hinnat Suomessa nousseet ennenkuulumattomalla tavalla. Jos vvn 
19x3— 1914 keskimäär. hinnat merkitään ioo:ksi, olivat ne vv. 
1917— 1918 merkittävät koko maassa 522:ksi, siis enemmän kuin 
viisinkertaisiksi. Suurin oli nousu maan itäosissa, pienin maan eteläi- 
sissä ja läntisissä lääneissä. Hintain nousu on ollut suhteellisesti sitä 
suurempi mitä suurempi myytävä maatila on ollut. Edelleen on 
ollut havaittavissa, että maan hinnat eri osissa Suomea ovat pysy
neet melkoisesti erilaisina.

288. Maatilain velkaantuminen. Suomen niinkuin kaikkien sivis
tysmaiden maataloudella on kannettavanaan suuret velkataakat, mitkä 
ovat syntyneet osittain maatilain kaupoista osittain maataloudellisista 
parannuksista. Luonnollisesti ovat velkain korot maksettavat maasta 
ja velat kuoletettavat ainoastaan parantuneen maatalouden kautta. 
Maatilain kauppain vilkastumisen ja maan hintain kohoamisen vuoksi 
ovat maatilain velat viime vuosina nopeasti nousseet. Kuinka suuri 
Suomen maatilain velkakuorma on, ei voida tilastollisten tietojen puut
teessa lähennellenkään tarkoin sanoa, mutta voinee sen nykyisin arvata 
joiksikin miljardeiksi. V. 1919 myönnettiin oikeuksissa kiinnityksiä 
maaseuduilla olevaan yksityiseen omaisuuteen 204.5 milj. mklle ja kuo
letettiin sellaisia kiinnityksiä 59.1 milj. mk, joten tämänlaatuisten kiin
nitettyjen velkain lisäys sinä ainoana vuonna maaseuduilla teki 145.4 
milj. mk.

Nykyaikaiselta maataloudelta vaaditaan, että se tuottaa kohtuulli
sen koron oikealle pääoma-arvolleen ja maatalouden on pakko ottaa 
tämä vaatimus huomioonsa.

289. Maataloudelliset luottolaitokset. Maassamme on joukko 
luottolaitoksia, joiden erityisenä tarkoituksena on myöntää kiinnitys
lainoja (hypoteekkilainoja) maakiinteimistöihin ja varsinkin maanvil
jelystiloihin. Tätä luottoa voivat siis etupäässä maanomistajat käyttää 
hyväkseen. Varoja tällaista lainausliikettä varten mainitut laitokset 
ovat hankkineet pääasiallisesti obligatiolainoilla. Sellaisia luottolaitok
sia ovat Suomen Hypoteekkikassa, Maakiinteistöpankki, KansaHisosake- 
pankin hypoteekkiosasto ym. Myöskin säästöpankit, henkivakuutus
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yhtiöt ja monet muut rahalaitokset harjoittavat suuremmassa tai vä
hemmässä määrässä maataloudellista luotonantoa.

Vanhin ja suurin näistä luottolaitoksista on Suomen Hypoteekki
yhdistys, joka v. 1861 perustettiin nimenomaan lainain hankkimiseksi 
maatiloille. Ensimmäiset 20 vuotta yhdistys toimi erittäin vaikeissa 
oloissa. Nälkävuosina täytyi yhdistyksen ottaa haltuunsa suuri joukko 
(306) tiloja, jotka eivät jaksaneet suorittaa maksujansa sille. Kahdek
sankymmenluvulla yhdistys sai edullisia ulkomaisia lainoja valtion ta
kuulla. Vn 1919 päättyessä oli lainoja ulkona 64.3 milj. mk. Ulkomais
ten obligatioiden hoito on Suomen rahan alhaisen arvon vuoksi käynyt 
tälle rahalaitokselle kuten monille muillekin ylen rasittavaksi.

290. Osuuskassat. Vallitsevan yleisen rahatalouden vuoksi tar
vitsevat pienet ja pienimmätkin maanviljelijät luottoa, voidaksensa 
edullisimmalla tavalla hoitaa maatalouttaan. Kun maanviljelijä tarvit
see pitkäaikaista luottoa eivätkä pankit ja rahalaitokset yleisemmin 
pidit tapana kiinnittää varojaan pienviljelijäin maatalouteen, on eri
tyisen käyttö- eli viljelysluoton hankkiminen pureva tarve Suomen 
maataloudessa. Pienviljelijäin tarvetta tässä kohden vähältä osalta 
tyydyttävät osuuskassat. »Osuuskassa on maanviljelijäin oma 'kylä- 
pankki’, josta he mukavasti saavat rahoja tarpeisiinsa ja johon he hel
posti voivat liikenevät rahansa panna säästöön. Se on sellainen osuus
kunta, joka jäsentensä keskinäisen vastuunalaisuuden perusteella hank
kii rahoja, voidakseen tarpeen tullen myöntää jäsenilleen lainoja heidän 
maanviljelyksensä tai muun elinkeinonsa parantamista ja heidän talou-

Suotnen osuuskassat v. igig.

ulkonaol. omat vierasti vuosi-
läänit luku jäseniä lainoja pääomat pääomat voitto

1000 mk. 1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.

U udenm aan ............  23 I 054 1 213 142 1 291 19
T u r u n .. . ...................... 44 1 718 2045 12 ° 2 19 4  *5
H ä m e e n .....................  35 991 833 67 954 10
V iip u r in .....................  r49 8 223 5 066 615 4 884 44
M ik k e lin .....................  4°  1 4 1 1 563 87 5 7 9  5
K u o p io n .....................  144 9 39® 5 876 570 6 062 43
V a asan  .....................  59 2 268 1 098 126 1 242 io
O ulun . ........................ 97 4 810 2 098 205 2 155_____ 14

koko m aa 591 29873 18 792  19 3 1  193 65 160

579 osuuskassaa
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tensa kohottamista varten.» (Onni Karhunen.) —  Osuuskassoja oli v. 1919 
kaikkiaan 391 ja niissä 29 873 jäsentä. Niillä 579 osuuskassalla, joiden 
liikkeestä oli tarkempia tietoja, oli ulkonaolevia lainoja 18 791 937 mk,, 
mihin käytetyt varat olivat osittain osuuskassain omia pääomia (osuus
maksuja 1188 063 mk ja vara- ym. rahastoja 742 739 mk),osittain osuus- 
kassoihin tuotuja talletuksia (6 947 383 mk) ja keskuslainarahastolta 
saatuja lainoja (12 417 546 mk). Osuuskassatoiminnan tukemiseksi pe
rustettiin v. 1902 Osuuskassojen Keskuslainarahasto, jonka toiminta 
kuitenkin käytettäväin rahavarain pienuuden vuoksi on ollut rajoitet
tua. Kun valtio nyt on tälle luottolaitokselle myöntänyt suurempia 
edullisia lainoja, on osuuskassatoiminta lähitulevaisuudessa varmaan 
suuresti vahvistuva.

291. Maataloudellisista vakuutuslaitoksista, joilla maatalous 
koettaa suojella itseään sattuvia vahinkoja vastaan, on palovakuutus 
Suomen maalaisten paloapuyhtiön perustamisen jälkeen (1856) tullut 
jokseenkin yleiseksi. Mainitussa sekä erinäisissä läänien, kihlakuntain, 
pitäjäin ja yhteisöjen palovakuutusyhtiöissä lienee nykyään vakuutettu 
maalaisrakennuksia (suureksi osaksi talousrakennuksia) useamman mil
jardin markan arvosta.

Eläinvakuutusta harjoittavat koko maata käsittäväin eläinvakuu- 
tusyhtiöitten, Turun Hevosvakuutusyhtiön (per. 1890), Suomen Eläin- 
vakuutusyhtiön ja Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiön lisäksi 
Oulun läänin Keskinäinen Eläinvakuutusyhtiö, Pohjois-Hämeen Keski
näinen Eläin vakuutusyhdistys sekä n. 130 paikallista el äin vakuutusyh
distystä, niistä jotkut kunnallisen hallinnon yhteydessä. Kaikista hevo
sista on n. 22 %, ja nautaeläimistä n. 5 % vakuutettu.. V. 1919 
alkoi toimensa maanviljelijäin keskinäinen tapaturmavakuutusyhtiö, 
jonka tarkoituksena on maataloustyöväen vakuutus. —  Muunlaista 
maataloudellista vakuutustointa ei maassamme sanottavasti harjoiteta.

METSÄSTYS.

292. Peto- ja turkiseläimet. Petoeläimet ovat vanhempina aikoina 
olleet Suomen karjanhoidon pahimpia vitsauksia. Näiden eläinten met
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sästämisellä ja hävittämisellä on senvuoksi ollut ja maan kaukaisem
missa syrjäseuduissa vieläkin on maataloudellistakin merkitystä. Kar- 
huntappajat ovat meidän vanhimpia kansallissankarejamme. Peto
eläimistä on kauan maksettu tapporahoja ja senvuoksi on tullut koo
tuksi tilastollisia tietoja, joista saadaan käsitvs petoeläinten lukuisuu
desta entisinä ja vähenemisestä viimeisinä aikoina. Seuraavasta näh
dään vuosittain tapettujen pahimpain petojen lukumäärä aikajaksona 
1866— 1918:

vuosi jaksot t a p e t t u j a p e t  0 e 1 ä i m i ä
keskimäär. karhuja susia ilveksiä ahmoja kettuja

1866— 1870 8 5 3 1 1 46 2 3 2  I l 8

1876— 1880 114 2 9 3 183 9 * 3  4 7 7

1886— 1890 7 9 6 l 488 36 3  4 » 4

18 9 6 — 1900 7 i 1 4 7 4 60 4  4 2 5

1906— 19XO 26 3 1 4 5 5 0 2 60 8

1 9 1 1 — 19 15 25' 1 7 1 3 6 l 1 8 4 5

19 17 M 13 18 6 5 I  1 3 5

1918 4 1 5 26 9 I 029

Pienempiä vahinkoeläimiä tapettiin vuonna 1911— 1915 keskimää
rin \-uosittain sankkoja 114, näätiä 48, kärppiä 3 547 ja vahinkolintuja 
88 327. Nahkan vuoksi ammutaan maassamme paljon oravia. Turkik
sia viedään joku määrä ulkomaille.

293. Syötävän metsänriistan suojelemiseksi on 1898 julaistu met
sästyslaki. Jäniksiä ja vesilintuja (sorsalajeja) metsästetään kaikkialla 
maassa. Metsämailla on paljon metsälintuja (teeriä/ metsoja, pyitä) ja 
viljelysmailla peltopyitä, joita ahkerasti pyydystetään; melkoisia mää
riä metsälintuja viedään vuosittain ulkomaille.

Ahvenanmaalla ja saaristoissa ammutaan keväisin suuri joukko 
merilintuja (telkkiä, haahkoja ym.) untuvaansa vuoksi.

294. Hylkeenpyyntiä harjoitetaan ikivanhoista ajoista saakka 
enemmän tai vähemmän ammattimaisesti etupäässä muutamissa Vaasan 
läänin rannikkokunnissa, kuten Korsnäsissä, Repoluodolla, Bergössä
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ym. Myöskin Itämeren saaris
tossa ja Suomenlahdella sekä 
Laatokalla ja Saimaalla pyyde
tään vielä hylkeitä. Suomen 
merissä elävät hylkeet ovat norp- 
pejaeli kiehkuraishylkeitä (Phoca 
foetida) ja halleja (Halichoerus 
grypus); Laatokassa ja Saimaassa 
elävät hylkeet ovat norppiin kuuluvaa jäterotua. Aikajaksona 1909—  
19x8, jolloin hylkeistä maksettiin tapporahaa, tapettiin Suomessa 
kaikkiaan 126 168 hyljettä, joista 93 696 norppaa ja 32 472 hallia.

Petsamon vesillä ovat hylkeet varsin yleisiä, esiintyen usein suu
rissa parvissa, ja niiden pyynnillä on suuri taloudellinen arvo. Ensi si
jassa pyydetään Grönlannin hyljettä (Phoca groenlandica), kiehkurais
hyljettä ja partahyljettä (Erignatus barbatus). Harvinaisempia ovat 
halli ja kirjava hylje (Phoca vitulina).

»Hylkeenpyynti ennen kalastusaikaa keväällä maalis- ja huhti
kuussa sekä vähemmässä määrin toukokuussa on taloudellisesti merki
tyksellinen. . Hylje saapuu keväällä rannikolle kahdessa erässä, aikai
semmin pienemmät, nähtävästi naarashylkeet, ja jonkun ajan perästä 
suuremmat, koirashylkeet. Pyynti rannikolla tapahtuu verkoilla. 
Tuottoisaa ’jäämerenpyyntiä’, hylkeenpyyntiä Novaja Semljan jäillä, 
ei monikaan asukkaista ole tähän saakka kyennyt siihen tarvittavien 
suurempien aluksien puutteessa harjoittamaan, vaan tämä erittäin 
tuottoisa tulolähde on ollut pääasiallisesti norjalaisten hallussa. Toi
vottavasti tämä epäkohta tulee heti Suomen toimesta korjatuksi, jol
loin 'jäämerenpyynnistä' koituu sangen huomattava tulolähde maal
lemme. 'Jäämerenpyyntiin' käytetään isompia aluksia, 50— 70 jalkaa „ 
pitkiä. Alukseen kuuluu 2 ä 3 pientä soutuvenettä ja 5 4 6 miestä, 
joista ainakin kaksi täytyy olla tottunutta ampujaa ja sikäläistä pyyn
tiä tuntevaa (ns. 'harppuneereja'). Alus varustetaan 2 4 3  kuukauden 
ruokavaroilla kaikkien mahdollisuuksien varalle. Pyynti tapahtuu kivää
reillä pienistä soutuveneistä käsin, joiden työskentelyn johtaa moottori- 
aluksen maston kopassa oleva tähystäjä, joka kaukoputkella tark
kaa hylkeiden ja mursujen olinpaikkoja. Pyynnin hyvin onnistuessa 
voi noin 35 tonnin kantava alus parin viikon kuluessa saada täyden las

Hylkeenpyynti Suomessa vv. 1909— 1918

t a p e t t u  h y l k e i t ä
pyya tia lue yhteensä halleja oorppia

P o h ja n la h t i . 5 0 9 0 5 1 9 0 5 6 6 9  9 6 1
I tä m e r i . . . . . 1 0 9 6 5 10  6 7 8 2 1 6 4 3
S u o m e n la h ti . 2 5  0 0 8 2  7 2 8 2 7  7 4 6
L a a t o k k a  . . . .  6  6 7 6 — 6  6 7 6
S a im a a  . . . . 1 4 2 — 1 4 2

y h te e n s ä  . . . 9 3 6 9 6 32 472 1 2 6  1 6 8
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tin hylkeenrasvaa ja nahkoja. Paitsi eri hyljelajeja ammutaan siinä si
vussa myös mursuja ja jääkarhuja. Matka Petsamosta Novaja Semljan 
jäille kestää moottorialuksella noin 4 vuorokautta. Pyyntimatka voi
daan tehdä aikaisin keväällä ja syksyllä, mutta suotuisin aika on huhti- 
kesäknu, jolloin meri on tavallisimmin aivan tyyni.» (Eero Lampio ja 
Lauri Hannikainen.)

KALASTUS.

295. Kalastuselinkeino Suomessa. Maamme suorin matkoin 1500 
km pitkät saaristoiset rannikot, sen rauhalliset sisävesistöt, jotka, täyt
tävät koko 44 286 km2 eli 11.7 %  maan koko pinta-alaäta ja erityiset 
muut useille kalalajeille sopivat luonnonolot tarjoavat kalastuselinkei
nolle Suomessa mahdollisuuksia, j<jita ei ole tarjolla kaikissa muissa 
maissa. Alkuperäisissä talousoloissa onkin kalastus ollut Suomen pää
elinkeinoja, jopa laajoilla alueilla kerrassaan pääelinkeino. Nykyisin 
vielä kalastus on varmaan yleisin ja tärkein Suomen maataloudellisista 
sivuelinkeinoista. Kannikoillamme ja saaristoissamme elää tuhansia 
ammattikalastajia, joiden yksinomaisena elinkeinona on kalastus. Ylei
senä, usein intohimoisesti harjoitettuna urheiluna kalastuksella myös
kin on erikoista merkitystä. Kuitenkin on samalla aina muistettava, 
etteivät kalastuksen edellytykset meidän maassamme ole niin suotuisat 
kuin ne etelämmillä leveysasteilla voisivat olla, koska maan karuuden 
ja ilmaston kylmyyden vuoksi Suomen vedet eivät ole erittäin rikkaita 
kalanravinnosta eivätkä siis myöskään kaloista.

Suomen merikaloista on tärkein silakka eli haili (Clupea harengus), 
eräs valtameren sillistä eristynyt muoto, joka on löytänyt Itämeren 
vesissä lisääntymiselleen mitä suotuisimmat olot. Tämän kansallisen 
kalan vuotuinen saalis tekee suunnilleen puolet koko maan kalansaaliin 
määrästä. Silakka on vanhastaan ollut kotimaisen kalakaupan tärkein 
esine samoinkuin tärkeä vientitavara Venäjälle ja Suomenlahden etelä
puolisiin maihin. Jokikaloista ovat arvokkaimmat lohi (Salmo salar) ja 
siika (Coregonus lavaretus), jotka niinikään jo ammoisista ajoista ovat
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Kalansaalis Suomessa vv. 1877— xgi8. 
(tuhansin kiloin)

vuosijaksot lohia ja siikoja sila muikkuja kilo muita yh
keskimäär. taimenta ja  harjuksia koita ja  kuoreita hailia kaloja teensä

1877— 1880 4 0 9 823 9  807 2 6 6 8 14 2  5 1 5 16 235
1881— 1885 4 8 6 8 7 8 10 079 3  7 2 3 1 5 2 856 18037
1886— 1890 6 6 0 1 3 5 8 XI 619 3  9 2 7 14 3 0 3 3 20 611
1891— 1895 574 911 8 346 2 308 26 5 1 2 5 17 290
1895— 1900 5 1 2 7 7 4 8 498 2 632 46 4 669 1 7  1 3 1
1901— 1905 261 5 1 8 9998 2  5 7 7 109 3  5 7 1 1 7 0 3 4
1906— 1910 2 6 9 4 7 9 12 860 2 481 94 3  7 6 1 19 944
1 9 1 1 — 1 9 1 5 233 4 7 5 10 620 1 9 9 1 34 3 6 8 8 17 041

1917 3 0 1 5 6 1 11 824 1912 27 4  2 3 0 18855
1918 254 ' 3 9 4 11 917 1802 3 i 3 5 9 7 17 995

olleet haluttuja kauppa- ja vientitavaroita. Sisävesissä on silakalla vas
tineensa muikussa (Coregonus albula), laajain sisämaan seutujen tär
keimmässä talouskalassa.

Vuotuinen kalansaalis maassamme on 1870-luvulta alkaen koottujen 
virallisten tietojen mukaan tehnyt vaihdellen n. 16— 20 milj. kg, mistä 
säännöllisesti suurempi osa on ollut silakoita.

Suomen kalastus jakautuu maantieteellisesti kolmeen päähaaraan, 
nim. merikalastukseen, jokikalastukseen ja järvikalastuksecn.

296. Merikalastus. Itämeren vähäinen suolapitoisuus dn estänyt 
useita suolaisen meren kalalajeja tänne leviämästä. Kuitenkin elää Itä
meressä useita lajeja merikaloja, kuten tämän meren pääkala silakka, 
turska (Gadus morrhua), kilohaili (Clupea sprattus), kampela (Pleuro- 
nectes flesus) ja ankerias (Anguilla vulgaris). Rantavesillä ja Itämeren 
suurten lahtien perukoilla lisäävät kalaston runsautta kuore eli norssi 
(Osmerus eperlanus), muikku ja muut suolattoman veden kalat. Yleensä 
katsotaan Itämeren niukan planktonin (vedessä kelluvan kalanravinto- 
aineen) vaikuttavan haittäfavasti Itämeren kalaisuuteen. Kalastuk
selle epäedullinen seikka on myöskin merenpohjan kivisyys, se kun vai
keuttaa nykyaikaista pohjapyyntiä (trawl-kalastusta).

Itämeren kalastuksella on Itämeren maiden talouselämässä aina 
ollut tärkeä sija. Keskiajalla Itämeri oli Europan tärkeimpiä kalastus
alueita, silli kun aina keskiajan loppupuolelle saakka suurin joukoin 
oleskeli meren eteläisissä osissa aiheuttaen siellä suuren kansainvälisen 
sillinpyynnin. Myöhempinä aikoina Itämeren kalastus on tyydyttänyt
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etupäässä vain sen oinain maitten tarvetta, mutta sen ohella on Itäme
ren kalatuotteiden vientikin ollut melkoinen, joskin toiselta puolen kala
tuotteita on suurin määrin näihin maihin tuotukin.

Itämeren kalastuksen yleisestä tilasta antavat viimeiset ennen 
sotaa julaistut tiedot seuraavanlaisen yleiskuvan:

Itäm eren kalastus m aailm ansodan alkaessa.

k a la s ta jä in v u o tu in e n k a la n s a a lis
m a a t lu k u m ä ä r ä määrä a r v o

ta s a lu v u n m ilj. k g m ilj. S m k

Suomi ........................................ 19.0 5
Ruotsi ........................................ 37-2 8
Itämeren Venäjä ........................ 3 ooo n. 18.0 4
Itämeren Saksa ......................... 36.1 IO

Tanska ........................................ 32.1 13
yhteensä ................................ 143-0 40

Niihin laajoihin kalastusalueisiin nähden, mitkä Itämeren meri
alueesta ovat Suomen hallussa, on maamme merikalastus sangen taka
pajulla. Suomen saavutukset eivät ole olleet sanottavasti suuremmat 
kuin Itämeren Venäjän ja jäävät paljon jälkeen muitten Itämeren mait
ten saavutuksista. Suomen lähellä olevat suuret kulutuskeskukset, 
erityisesti Venäjän ja uusien Itämeren valtioiden suurkaupungit, tarjoa
vat Suomen merikalastukselle melkein yksinoikeutetun menekkialueen; 
myöskin Pohjois-Saksan suurilla kalamarkkinoilla on maallamme edel
lytyksiä kilpailla läntisen naapurinsa kanssa. Mutta tämä kaikki edel
lyttää laajoja ja tarmokkaita toimenpiteitä merikalastuksemme tek
nilliseksi ja taloudelliseksi kohottamiseksi.

Merikalastusta harjoitetaan kaikkialla Suomen rannikoilla ja saa
ristoissa, etenkin Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Uudenmaan saaris
toissa. Silakkaa pyydetään nuotalla, varsinkin keväisin rantavesillä ja 
talvella jään alta, suurilla silakka verkoilla, joita käytetään yleisimmin, 
tai merirysillä. Viime; vuosikymmeninä on Ahvenanmaan ja Pohjan
maan silakkavesillä ruvettu käyttämään Voionmaalta (Gotlannista) 
levinnyttä »ajopyyntiä», jota harjoitetaan avomerellä aluksiin kiinni
tetyillä, vapaasti .ajelehtivilla verkkojadoilla. Syyssilakka on kevätsi-
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I tä m e r e n  k a la -a lu e e t.

lakkaa lihavampaa ja arvokkaampaa; sen paras pyyntiaika on heinä
kuusta syyskuuhun.

Etelä-Suomen merivesistä, etupäässä kuitenkin vain Helsingin, 
Tammisaaren ja Hangon seuduilta, saadaan myöskin kilohailia, josta 
säilyketeollisuus on saanut arvossapidetyn raaka-aineen. Saaristolaiset

Suomen ta^usmaan^ede 22
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kalastavat ahkerasti myöskin meressä olevia suolattoman veden 
kaloja. Lohia ja siikoja saadaan merestä melkein yhtä paljon kuin 
sisävesistä.

297. Petsamon kalastus. Petsamon alueen kalastusoloista kir
joittavat Eero Lampio ja Lauri Hannikainen m.m.: »Taloudellisesti 
tärkein on alueen merikalastus, joka järkiperäisesti järjestettynä on 
muodostava maallemme sangen huomattavan tulolähteen. Tähän 
saakka on ollut yleinen puute nykyaikaisista, katetuista moottorialuk- 
sista sekä kunnollisista kalastusvälineistä, joten alueen kalastustuotanto 
ei ole päässyt läheskään vastaavaan määrään Pohjois-Norjan kalastus- 
tuotannosta, joskin luontaiset mahdollisuudet siihen meidän alueel
lamme ovat suuremmat kuin Pohjois-Noijassa.

»Turskan pyynti on merikalastuksen tärkein osa, tehden noin 70 %  

koko kalastustuotannosta. Pääasiallinen pyynti tapahtuu keväällä huh- 
ti— kesäkuussa. Pääpyyntipaikkana on Kalastajasaarennon pohjois
rannikko ja etenkin Vaitolahden ulkopuolella oleva matalikko. Pitkin 
Muurmanin rannikkoa kokoontuu kalastajia kevätpyynnin ajaksi Vaito- 
lahteen, jonka satama on silloin kalastaja-aluksia ja -veneitä täynnä. 
Kesempänä painautuu kala rannikkovesille, joten pyyntiä voidaan har
joittaa kaikkialla. Vaikka tavallisesti puhutaan ainoastaan turskan 
kalastuksesta, saadaan turskan ohella melkein yhtä paljon sen sukulais- 
kalaa poljaa eli 'hyysää' (Gadus aeglefinus). Paitsi hyysää saadaan 
turskan liinalla kampelaa ja 'tainaria' (merikissa, Anarrhichas lupus).

»Saidan (eli 'seidin'; Gadus virens) kalastus alkaa kesäkuussa, jol
loin saita suurissa parvissa iulee rannikolle syömään 'lotaa' ja Viiliä'. 
Saitaa scuraavat juoksiaiset ja valaat, joten meri tyyninä iltoina näihin 
aikoihin tarjoaa katselijalle kauniin näyn eläinrunsaudellaan. Nuotta 
kierretään moottoriveneestä käsin saitaparven ympärille kahden veneen 
avulla. Yhdellä heitolla voidaan saada 12 000— 25 000 kg kalaa.

»Ruijanpaltaan (Hippoglossus vulgaris) pyyntiaika on keväällä 
hiukan ennen varsinaista turskanpyyntiä sekä samoin myöhäsyksyllä. 
Pyydyksenä käytetään pitkääsiimaa (liinaa). Liha on erittäin mau
kasta ja rasvaista. Paltaan keskipaino on 50— 80 kg, mutta on saatu 
200 kg:n painoisiakin. Paras pyyntipaikka on Heinäsaarten seutu, 
jossa näitä kaloja tavataan sangen runsaasti.
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»Holkerin ('arktinen hai’, Laemargus microcephalus) pyyntiä voi 
harjoittaa melkein läpi vuoden, lukuunottamatta pimeimpiä talvikuu
kausia. Sen pituus on 4— 5 metriä, mutta on tavattu 10 metriä pitkiä
kin. Sitä pyydystetään maksan takia, josta keitetään öljyä. Lihaa ei 
tähän saakka ole yleisemmin käytetty, mutta tullee se nyt ainakin meillä 
käytettäväksi sekä rehukakkujen että lannoitusaineen valmistukseen.

»Lohta pyydetään merenrannikolla aikaisin keväällä toukokuussa. 
Sillinpyynti on ollut toistaiseksi vähäistä, mutta pyydysvälineitten pa
rannuttua on senkin pyynnillä suurempi merkitys.»

298. Jokikalastus. Suomen meriin laskevissa sumissa virroissa 
harjoitettu arvokkaitten matkakalain, lohen ja siian, kalastus on jo 
muinaisista ajoista saakka muodostanut erityisen kalastuselinkeinon 
haaran. »Oulun lohta ja Kokemäen siikaa kehua voipi tuskin liikaa», 
kuuluu tunnettu sananparsi. Lohenpyynti on nykyään sumin Kemin, 
Iin ja Oulun joissa. Useimmat lohivedet näissä sekä Kokemäenjoessa, 
Kymessä ja Vuoksessa ovat valtion, joka on ne vuokrannut erinäisille 
lohenkalastusyhtiöille tai yksityisille; näistä kalastuksista valtiolla oli 
joitakin aikoja sitten n. 100 000 mkn (nykyään n. 440 000 mkn) vuosi
tulot. Yleisimpiä lohenpyvntikeinoja ovat »lohipadot», jotka ovat eri
laisia eri joissa; monenlaisia muitakin pyyntikeinoja on käytetty.

Joista saadaan myös nahkiaisia (Petromyzon fluviatilis), joiden 
pyyntitavat ovat erikoiset.

Jokikalastuksen tuotanto on viime aikoina suuresti vähentynyt, 
koska tehtaitten ja lauttauksen tuomat haitat valtajoissa helpoimmin 
tulevat tuntuviksi.

299. Järvikalastus. Suomen yleisimpiä järvikaloja ovat hauki 
(Esox lucius), ahven (Pereä fluviatilis) ja särki (Leuciscus rutilus); ne 
ovat pienimpäin ja etäisimpäin salolampienkin säännöllisiä asukkaita. 
Hauesta köyhät salolaiset saavat keväisin ensimmäisen särpimensä, 
tuoreen suolakalan ja ensimmäisen kalakeittonsa. Tärkeimpiin järvi- 
kaloihin kuuluvat myös muikku ja kuore, joiden saalis tekee pääosan 
järvikalastuksen tuotannosta. Ei missään maassa ole näillä kaloilla 
sellaista merkitystä kansan talouselämässä kuin Suomessa. Saimaa, 
Kallavesi, Keitele, Kolima ja monet pienemmät järvet ovat vanhastaan



340

kuuluja muikuistaan ja muikunmädistään. Muikkua pyydetään myös 
meren rantavesistä, varsinkin Pohjanlahden pohjoisosasta. Kuoreita 
saadaan eräistä sisävesistä keväisin ja syksyin suurin määrin. Meren- 
lahdissa se on tavallinen, etenkin Suomenlahden itäosassa, missä se on 
suuren talvikalastuksen esineenä. Tavallisten järvikalain lisäksi saa
daan useista vesistöistä tai järvistä runsaammin jotakin erityistä kalaa, 
joka tuottaa hyviä sivutuloja, kuten Vesijärven lahna (»Paimelan lahna») 
(Abramis brama), Hämeen kuhat (Lucioperca sandra) jne. Talvisin on 
mateen (Lota vulgaris) kalastus järvillä yleistä.

300. Kravunpyyntiä harjoitetaan Etelä-Suomessa, varsinkin 
Etelä-Hämeessä. Krapujen viennillä (Pietariin) on ansaittu vuosittain 
pari kolme sataatuhatta markkaa. Vv. 1906— 1907 ilmestynyt krapu- 
rutto hävitti krapukannan melkein kaikissa päävesistöissä eikä kra- 
vunpyynti vieläkään ole siitä tuhosta entiselleen tointunut.

301. Sisävesikalastuksen taantuminen. Merikalastukseen verrat
tuna sisävesikalastus on nykyään huonommalla puolella. Vn 1898 kalas- 
tuskomitean tietojen mukaan saatiin meillä vv. 1886— 1890 sisävesistä 
(järvistä ja joista) kalaa keskimäärin 6.2 milj. kg, mikä vastaa 4.5 kg 
kutakin vesipintaharia kohden tai, kun ilmoitetut saaliit selvästi ovat 
liian alhaiset, arvion mukaan enintään 3 kg vesihana kohden. 
Ruotsissa on useista järvistä saatu 10— 15 kg ja Saksassa 25— 30, muu
tamin paikoin järkiperäisellä kalastuksenhoidolla 80— 100 kg vesiharilta 
kalakannan siitä lainkaan vähentymättä.

Suomen sisävesikalastuksen tuotanto ei kuitenkaan ole kehittynyt 
ulkomaiden saavutuksiin päin, vaan päinvastoin se on viime vuosikym
meninä suuresti vähentynyt. Virallisen tilaston mukaan kalansaalis 
sisävesissänune teki vv. 1910— 1914 keskimäärin 3 976 585 kg, mistä 
tulee n. o.9 kg kutakin vesihana kohden. Vaikka nämäkin luvut ovat 
liian alhaiset, todistavat ne kuitenkin kalansaaliin 1880-luvun lopulta 
lähtien suuresti vähentyneen.

Kalakannan vähenemistä sisävesissä on jo kauan valitettu. His
toriallisista asiakirjoista tiedetään muinoin harjoitetun tuottoisaa lohen
pyyntiä monessa rannikkojoessa, jossa ei enää muiston aikana ole lohia 
ollut. Monet ennen kuuluisat kalavedet ovat aikain kuluessa tulleet
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vähäantoisiksi tai kokonaan antamattomiksi. Yhtenä syynä tähän kala
kannan vähenemiseen ovat useissa tapauksissa epäilemättä olleet maan
kohoamisen, koskenperkausten ja järvenlaskujen aiheuttama vedenvä- 
heneminen ja madaltuminen, varjostavain rantametsäin hävittäminen 
yms. luonnonmuutokset. Epäilemättä myöskin läpi sukupolvien jatku
nut pienenkalan hävittäminen sopimattomilla pyydyksillä on yksi pää
syitä kalakannan vähenemiseen; sisävesikalastus Suomessa ei ole ollut 
voimaperäistä niinkuin ulkomailla, mutta se on ollut tavattoman hävit
tävää.

Kalastuksen yleistä taantumusta eivät kuitenkaan tällaiset seikat 
yksin ole voineet aiheuttaa. Vanhat joukkopvydykset ovat yhä edelleen 
olleet käytännössä ja uusia vielä suurempia on otettu käytäntöön ilman 
että ne. kaikkialla olisivat kalakantaa hävittäneet tai saalista tuntuvam
min vähentäneet. Monen mielestä on kaikissa sisävesissä yleinen laut
taus, varsinkin kuorimattoman puun lauttaus se päätekijä, joka välittö
mästi tai välillisesti on aiheuttanut sisävesien kalakannan yleisen taan
tumisen. Kun lauttausta tietystikään ei voida lopettaa, on ehdotettu 
erityisen lauttausveron säätämistä, jonka tuotto olisi käytettävä kalas
tuksen suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Olipa syy kalastuksen taantumiseen mikä tahansa, Suomen kala
vedet ovat niin laajat ja niiden kalarikkaus niin helposti ylläpidettävä, 
että on syytä uskoa sisävesien tarpeellisella kalastuksenhoidolla voivan 
vastaisuudessa kuten nunnoinkin täysin tyydyttää oman maan sisävesi- 
kalatarpeen ja antavan melkoisia ylijäämiä ulkomaille vietäväksi.

302. Kalavesien omistus- ja käyttöolot. Kalastuksen järkipe
räistä kehittymistä maassamme häiritsevät kalavesien monimutkaiset 
ja epäkäytännölliset omistussuhteet. Merellä on, kapeaa rantavettä lu
kuunottamatta, kaikilla maan asukkailla oikeus harjoittaa kalastusta 
laillisilla pyydyksillä. Rannikolla ja sisävesissä sitävastoin kalastus
oikeus on sidottu maanomistukseen siten, että lohkokunnat omistavat 
niiden rajain sisäpuolelle jäävät kalavedet. Lohkokuntain rajat joutu
vat täten mielivaltaisesti silpomaan luontaisia kalastusalueita. Kulla
kin Iohkokunnan tilalla on manttaalinsa mukainen oikeus lohkokunnan 
yhteiseen kalaveteen. Kalastusoikeutta käyttää lohkokunnan tilain 
muodostama yhdyskunta, joka voi joko itse harjoittaa kalastusta, jakaa
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sen harjoittamisen yksityisten osakkaittensa kesken tai luovuttaa kalas
tusoikeuden kolmannelle. Tilattomalla väestöllä ei ole merenranta- ja 
sisävesissä kalastusoikeutta; tavallisesti ovat maanomistajat kuitenkin 
jättäneet kalastuksen kaikille vapaaksi pidättäen itselleen ainoastaan 
riuotanveto-oikeuden. Huomattava kuitenkin on, että 8 km:iä laajem
milla avonaisilla sisävesiselillä on kalastus vapaa sen kunnan koko väes
tölle, jonka alueella kalavesi on.

Jotta kalastus suuremmissa yhteenkuuluvissa vesistöissä tulisi 
järkiperäisesti ja yhdenmukaisesti järjestetyksi, on vesistön varrella 
oleville kalavesien omistajille annettu tilaisuus perustaa suurempia 
kalastusyhdistyksiä, joilla on valta säännöstellä kalastusta alueellansa.

Arvokkaimmat lohi- ja siikakalastukset ovat jo keskiajalta saakka 
kuuluneet valtiolle. Kun sen ohessa jokikalastukseen paikoin on 
annettu yksityisiä erioikeuksia ja rannanomistajillakin on rajoitettu 
kalastusoikeutensa, ovat kalastusoikeudet mainituissa joissakin seka
valla ja riidanalaisella kannalla.

303. Kalastajaväestö. Pääelinkeinonaan metsästystä, kalastusta 
ja poronhoitoa harjoittavia ruokakuntia oli maassamme v. 1901 yh
teensä 4380, joihin kuului kaikkiaan noin 20000 henkeä. Vahaavin 
osa näistä kuuluu kalastuksella eläviin, sillä metsästys on sangen har
voin pääelinkeinona ja poronhoitoa harjoitetaan ainoastaan maan pe
rin harvaanasutussa pohjoisimmassa osassa. Suurin osa kalastajaruoka- 
kunnista, 1826 ruokakuntaa eli 41.7 % kaikista, asui Turun läänissä’; 
sen jälkeen oli kalastajia enin Vaasan läänissä (872 ruokakuntaa eli

19.6 %). Huomattavan suu-
Kalasiuksella, metsästyksellä ja  poronhoidolla 
elävä väestö Suomen m aalaiskunnissa v. 1901.

r u o k a k u n t i a

läänit
viljelmällä

varustettuja
ilman

viljelmää yhteensä

U u d e n m a a n 367 14 2 509
T u r u n ........... 1 1 8 9 637 1 8 2 6
H ä m e e n  . .  . 63 52 1 1 3
V ii p u r i n  . .  . 423 28 3 70 6
M ik k e l in  . .  . 6 28 34
K u o p io n  . .  . 10 29 39
V a a s a n  . . . 4 78 394 8 72
O u lu n  ........... 1 1 8 1 6 1 2 7 9

k o k o  m ä ä  . . 2 6 5 4 1 7 2 6 4  38o

rella osalla (61 %:lla) tähän 
kuuluvasta ruokakunnista oli 
toimeentulonsa tukena myös
kin viljelmä. Kalastajani 
taloudellinen asema on var
maan parantuva, jahka torp- 
painlunastuslain säännöksiä 
ehditään heiliinkin sovelluttaa.

Kalastajaväestön yhteis
kunnallisen ja taloudellisen
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aseman parantamiseksi toimivat kalastajaväestön keskuudessa perus
tetut »Itäisen Suomenlahden Kalastajain Avustusseura» ja »Uuden
maan Kalastusliitto» jotka ovat yhtyneet »Suomen Kalastusliitoksi.»

304. Kalastusteollisuus ja kalakauppa. Vanhempina aikoina ka
lastajat itse suolasivat ja tynnyroivat kalansa, joita itse kauppasivatkin. 
Itsenäinen kalatuoteteollisuus ja kalakauppa on maassamme vasta 
uudempaa alkuperää. L. G. Wassberg Oyn (per. 1896) ja Oy. G. J. Sund- 
bergin tehtaat Helsingissä, Simon Haglund Oyn tehdas Tammisaaressa, 
Hangon Säilyketehdas ja Turun Säilyketehdas lienevät nykyään 
maamme huomattavimmat säilyketeollisuuden harjoittajat, joiden 
tuotteet jo kauan ovat olleet yhtä haluttuja ja arvossapidettyjä Venä
jällä ja Itä-Baltian maissa kuin vähänkysyttyjä omassa maassa. 
Täällä on tälläkin alalla suosittu ulkomaalaista tuotantoa enemmän 
kuin yhtä kelvollista kotimaista. Turussa v. 1917 toimensa alkanut 
kalakauppayhtiö, joka alallaan oli maamme suurin ja jolla oli kallis 
jäädytyslaitos ja 12 suolaamoa, on valitettavasti ollut pakotettu lakkaut
tamaan liikkeensä. Suuret osuuskaupalliset keskusliikkeet ja jotkut 
yksityisetkin omistavat huomattavan joukon silakkasuolaamoja.

Maailmansodan aikainen yleinen ravintoainepula on nostanut koti
maiset kalatuotteet arvoonsa ja vaikuttanut edullisesti koko kotimai
seen kalatalouteen, erittäinkin kalateollisuuteen ja kalakauppaan. Tii- 
nukuormaansa ajavan, kiertävän kalakauppiaan ja järjestymättömän 
kalatorikaupan parhaat ajat ovat jo menneet. V. 1918 määrättiin kala- 
pörssejä kalain tukku
kauppaa varten perus
tettavaksi Vaasaan,
Poriin, Turkuun, Hel
sinkiin, Kotkaan ja 
Viipuriin. Kotimaisen 
kalakaupan muita kes
kuksia ovat Oulu, Vaa
sa, Kristiinankaupun
ki ja Hamina sekä 
sisämaassa Jyväskylä 
ja Kuopio (muikkuja

Kalastustuotteiden tuonti ja  vienti Suomessa 
vv. 19 1 1 — ig ig .

(T u h an sin  k ilo in . V ie n n in  y l i jä ä m ä - ) - ,  tu o n n in — .)

vuodet tuoretta
kalaa

suolatt., 
savust., 
kuivat t

säilykk.»
äyriäisiä

yms.
yhteensä

i g n — 1 9 1 5  . .  
k e sk im d ä r . . .

5 1 1 9  
3 9 9 6

4 - 1 1 2 3

3 4 7 4
6 0 0 3  

—  2 5 2 9

869

9 7  
+  7 7 2

9 4 6 2  
10  0 9 6

—  6 3 4

t u o n t i  ..............
y l i j ä ä m ä  . . . .

v. 1 9 1 9 ..............
v i e n t i ........... .. 1 5 9  

5 1 1
—  3 52

5 9 8  
1 5 4 6 3  

— 14  865

6 
80 

—  74

7 6 3  
1 6  034 

—  1 5  2 9 1y l i j ä ä m ä . . . .
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ja muikunmätiä). Laatokan kaloilla on ollut paras menekkinsä 
Pietarissa.

Suomen kalastus on aina ollut vientikykyinen. Vuosikymmeniä 
ennen maailmansotaa kalastustuotteiden vienti Suomesta yhtämittai
sesti kasvoi. Vuosijaksona 1911— 1915 tämä vienti nousi keskimäärin 
vuosittain 9.5 milj. kg:aan, josta 5.1 milj. kg tuoretta kalaa, 3.5 milj. kg 
suolattuja, savustettuja ja kuivattuja kaloja (pääasiallisesti suolattuja 
silakoita) ja loput kalasäilykkeitä, krapuja yms. Enin osa (®/10) kalata- 
varain viennistä suuntautui luonnollisimmalle vientialueellemme, Venä
jälle. Sota kuitenkin melkein täydellisesti lamasi vientimme.

Kalastustuotteiden tuonti rupesi valitettavasti jo tämän vuosisa
dan alussa nousemaan sekä määrältään että arvoltaan vientiämme py
syvästi suuremmaksi. Vuosiviitenä 1911— 1915 teki kalatavarain koko- 
naistuonti io.l milj. kg, josta tuoretta kalaa 4.0 milj. kg ja suolattuja, 
savustettuja ja kuivattuja kaloja 6.0 milj. kg, siitä suurin osa suolasilliä. 
Kuinka suunnattomasti suolasillin tuonti sotavuosina ja vielä niiden 
jälkeenkin on kasvanut, näkyy vn 1919 tilastosta, jossa tämä erä tekee 
15.5 milj. kg. Tulos kalataloudestamme on siis tässä suhteessa nykyään 
se, että vientimme on melkein kokonaan lakannut, mutta tuonti suun
nattomasti kasvanut.

On suorastaan maamme taloudellinen kunnia-asia päästä tästä 
luonnottomasta tilasta takaisin luonnollisiin ja maallemme hvödylhsiin 
oloihin.

305. Toimet kalatalouden järjestämiseksi ja edistämiseksi. Se,

mitä Suomessa näihin asti on saatu aikaan kalatalouden yleiseksi hy
väksi, on etupäässä valtion ansiota. Ensimmäinen varsinainen kalastus- 
asetus, jolta ei puuttunut ansioita, annettiin v. 1766. Nykyinen kalastus- 
sääntö on vita 1902. Sen kaikki säännökset eivät ole täysin onnistuneita 
ja sen onnistuneet säännökset ovat jääneet suurelta osalta noudatta
matta.

V. 1861 otettiin kruununkalastusten tarkastamista ja kalastuselin
keinon edistämistä varten valtion palvelukseen erityinen virkamies, 
kalastusten tarkastaja, joka myöhemmin sai pari apulaista. V. 19x8 
mainitut virat lakkautettiin ja niiden sijaan perustettiin erityinen kalas
tushallitus. Sen tehtävänä on seurata kalastuselinkeinon kehitystä ja
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valvoa sen tarpeita, ryhtyä niihin alotteisiin, joita sanotun elinkeinon 
edistäminen valtion puolelta vaatii, sekä toimia kalastajaväestön talou
dellisen aseman kohottamiseksi ja turvaamiseksi. Sen tulee johtaa ja sil
mälläpitää kalastusopetusta ja -neuvontaa, kalataloudellisia järjestöjä, 
kalataloudellista koetoimintaa ja kalainviljelystä, kalasäilyketeollisuutta 
ja kalakauppaa, kalastaja- ja kalastusvakuutusta, valtion kalavesiä, 
kalastusasetusten valvontaa jne. Kalastushallituksen hoidossa on jo 
kauemman aikaa sitten perustettu, maamme kalastusoloja erinomaisen 
valaiseva kalastusmuseo.

V. 1892 valtio perusti Evoon pienen kalanviljelyksen koelaitoksen, 
johon on yhdistetty koulu 4 kalastuksenhoitajaksi aikovaa oppilasta 
varten. Valtion omia tai määräajan kuluttua valtiolle joutuvia kalan
viljelyslaitoksia on vielä lohia varten Oulujoen Madekoskessa, lohta 
ja siikaa varten Höytiäisen Puntarinkoskessa, Kokemäenjoen Äetsän- 
koskessa ja Kymen Langinkoskessa.

Sen lisäksi ovat maanviljelysseurat perustaneet kalanviljelyslai
toksia Mäntsälään, Vanajaan, Ylöjärvelle, Ristiinaan, Kuopion pitä
jään, Uukuniemelle ym. Yksityisten perustamia laitoksia on Lohjan 
Paloniemessä, Hattulan Uamossa ja Leppä virtain Sorsakoskella. Maan
viljelysseuroilla on palveluksessaan useampia kalastuksenneuvojia.

V. 1891 perustettiin Suomen Kalastusyhdistys, joka monella tavoin 
työskentelee kalastuselinkeinon hyväksi. Se julkaisee »Suomen Kalastus- 
lehteä» ja »Suomen Kalataloutta».

VALTIO JA MAATALOUS,

306. Maatalouden edistäminen. Valticlaitoksen ja yhteiskunnalli 
sen elämän kehittyessä on maatalouden edistäminen Suomessa tullut 
yleiseksi kansalliseksi pyrinnöksi, jota sekä valtio että yksityiset kansa
laiset ja kansalaisryhmät ovat yhä enemmän ruvenneet harrastamaan. 
Nämä pyrinnöt syntyivät jo 1700-luvulla (167), mutta vasta 1800-luvulla 
ja etenkin sen loppupuolella ovat valtio ja maataviljelevän kansan syvät
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rivit niihin tositoimessa ryhtyneet. Valtio on perustanut maahamme 
tärkeitä maataloudellisia laitoksia, järjestetyn maataloushallinnon ja 
maatalousopetuksen ja avustaa maataloutta raha-avuilla, luotolla ym. 
tavoin. Maanviljelijät ja muut vapaat kansalaiset ovat perustaneet 
maataloudellisia seuroja, yhdistyksiä ja yhtiöitä sekä panneet alulle 
tärkeän osuustoiminnan.

307. Maataloushallinto. Maataloudellisen hallinnon korkeim
pana elimenä on valtioneuvoston maatalousministeriö (118). Varsinai
sena maataloushallinnollisena keskusvirastona on maataloushallitus, 
joka perustettiin 1892 »maanviljelyshallituksen» nimellä ja järjestettiin 
nykyiselleen 1917 annetulla asetuksella. Maataloushallituksen tehtä
viin kuuluu m.m. tarkastaa ja ohjata valtion maataloutta ja muita val
tion laitoksia maatalouden edistämiseksi sekä valtion järjestämää tai 
kannattamat koetoimintatyötä maatalouden alalla; valvoa ja ohjata 
valtion järjestämää tai kannattamaa opetus- ja neuvontatyötä maata
louden alalla; valvoa maatalouden alalla toimivain, valtioapua nautti- 
vain seurain ja yhdistysten sekä niiden liittymäin toimintaa ja valtiova
rain käyttöä; toimittaa tutkimuksia Suomen maatalouden liikesuhteista, 
valmistaa Suomen maataloustilasto sekä toimittaa tarpeen mukaan 
maataloudellisia tiedusteluja. Maataloushallitukseen kuuluu ylitireh- 
töri ja 5 maatalousneuvosta, kukin heistä oman osastonsa päällikkönä. 
Nämä osastot ovat: (r) kasvituotanto-osasto, johon päällikön lisäksi 
kuuluu maanviljelysinsinöri, maatalouskone- ja sähkökonsulentti sekä 
kasvitarha viljelyksen tarkastaja; (2) eläintuotanto-osasto, jossa päälli
kön ohella toimii hevoshoidon tarkastaja sekä hevoshoidonkonsulentti 
ja karjatalouden konsulentti; (3) maanviljelystaloudellinen osasto, 
jossa on päällikkö, maatalouden tarkastaja, maatalousarkkitehti, maan- 
viljelystaloudellisen tutkimustoimiston johtaja ja aktuari sekä maa- 
taloustilastotoimiston johtaja ja aktuari; 4) maatalous opetusosasto, 
johon kuuluu päällikkö, maatalousopetuksen tarkastaja sekä kotitalous- 
tarkastaja ja kotitalouskonsulentti; sekä (5) kanslia.

Maataloushallituksen julkaisuista ilmestyy »Maataloustilasto» vuo
sittain, maatalouden alalla saavutettuja tuloksia valaiseva »Katsaus* 
joka viides vuosi ja »Tiedonantoja» jatkuvana vapaana sarjana. Suuria 
fnaataloustiedusteluja on pantu toimeen vuosina 1910 ja 1920. -
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. Maataloushallituksen alaisina toimii määrätyissä virkapiireissä 
joukko erilaisia maatalousvirkamiehiä, kuten piiriagronomeja, maan- 
viljelysinsinörejä, konsulentteja, neuvojia ym.

Tärkeitä laitoksia maatalouden edistämiseksi ovat valtion maata
loudelliset koe- ja tarkastuslaitokset. Niistä mainittakoon Anäsin maan- 
viljerystaloudellinen koeasema Tikkurilassa, jossa suoritetaan monen
laisia maanviljelyskokeita, ynnä siihen yhdistetty siementarkastuslaitos 
(vrt. s. 256). Paikallisia koeasemia on Otavassa ja Hinnonmäellä 
(Lepaassa). Maanviljelystarvikkeiden ja maanviljelystuotteiden tar
kastamista suorittavat valtion kauppakemialliset laboratoriot ja 
tarkastusasemat. Hangossa on valtion vointarkastuslaitos.

308. M aatalous ja  valtiotalous. Suomen maatalous on alati oh 
lut Suomen valtion tärkeimpiä tulolähteitä, mutta valtio puolestaan 
on tähän saakka tehnyt sangen vähän uhrauksia maatalouden hyväksi. 
Valtion menot maatalouden hyväksi tekivät v. 1845 ainoastaan 46 065 
mk, suonkuivatus- ja järvenlaskut öitä lukuunottamatta. V. 1876 teki
vät vaitiomenot »maanviljelyksen, kaupan ja elinkeinojen» hyväksi 
yhteensä vain 906 142 mk. V. 1911 olivat valtion säännölliset menot 
maatalouden hyväksi nousseet 4.5 milj. mkaan ja vn 1921 talousar
viossa ne ovat saavuttaneet 13.9 milj. mkn määrän. Valtion menotalou
dessa nämä erät ovat vähäisiä eriä, v. 1911 vain 3.2 % valtion kaikista 
menoista, mutta v. 1921 enään vain 0.8 % suuresti kasvaneesta meno- 
säännöstä. Vaikka laskuissa otettaisiin huomioon valtion menot maan
mittauksesta sekä tilapäiset, ylimääräiset menot maatalouden hyväksi, 
on kuitenkin myönnettävä, että
valtion uhraukset maan pääelin
keinon hyväksi ovat yhäkin ko
vin pienet. Maataloustuotteiden 
ja tarvikkeiden rautatierahteja 
alentamalla ja järjestämällä, 
maatalouskoneiden, apulantani 
ja muiden tarvikkeiden hankki
mista helpottamalla joko koti
maista tuotantoa avustamalla 
tai tuontia ulkomailta tullialen-

Vaition menot maatalouden hyväksi vn
19 1 1  tilinpäätöksen ja  vn 1921 talousar-

vion mukaan

V. 1911 v. 1921
menoerät milj. mk milj. mk

m aataloushallitus ............ 0.1 0.7
m aatal. oppilaitokset . . 1.8 4.3
koeto im in ta  ja  ta rk . la it. 0.1 0.8
alueelliset v irk a ilija t . . 0.2 o.e
hevoshoito ......................... 0.2 0.5
e läin lääk in tä  ..................... 0.5 T .8
kalastu s .............................. 0.2 0.5
m aatalou d . seurat . . . . l . S 5-2

yhteen sä ..................... 4.6 13.9
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nuksilla edistämällä, sopivilla lainoilla, apurahoilla ja palkinnoilla yms. 
keinoilla valtio varmaan voisi tehdä kansallisen maatalouden hyväksi 
paljon enemmän kuin se nyt tosiasiallisesti tekee.

309. M aatalousopetus. Varsinainen maatalousopetus meidän 
maassamme on suurimmaksi osaksi valtion toimeenpanema ja johtama. 
Ne yksityiset oppilaitokset, mitä tällä alalla on olemassa (maanviljelys- 
lukiot, muutamat erikoiskoulut sekä kasvitarha- ja talouskoulut), naut
tivat valtionapua ja ovat valtion tarkastuksen alaisia. Maataloudellinen 
opetustoiminta on meidän aikanamme jo kehittynyt moniasteiseksi ja 
-haaraiseksi laitokseksi.

(1) Menneen vuosisadan viisikymmenluvulla perustettiin maa
hamme ensimmäiset talonpoikaisväestöä varten aiotut maanviljelys- 
koulut, Korsholma Mustasaaressa, Koivikko Muhoksella, Otava Mikke
lin lähellä sekä Jouhkola Tohmajärvellä. Näistä ovat Korsholman ja 
Otavan koulut vieläkin olemassa. Alempiin maatalousoppilaitoksiin, 
ns. »maamieskouluihin», on nykyään pääsyvaatimuksena yleensä kan- 
sakoulukuvssi. Niiden tarkoituksena on harrastuksen herättäminen 
maanviljelykseen ja alkeisopetuksen antaminen siinä. Opetus on näissä 
lukuisissa kouluissa yksivuotinen ja yksinomaan tietopuolinen, mutta 
kuuluu täydelliseen kurssiin myös lyhyt harjoitteluaika. Lisäksi on ole
massa lyhytaikaisia »kiertäviä maamieskouluja».

Varsinaista ammatillista alempaa maatalousopetusta työnjohtajia, 
tilanhoitajia, itsenäisiä tilallisia ym. varten annetaan »maanviljelys- 
kouluissa», joiden kurssi on käytännöllis-tietopuolinen ja kestää I */* 
vuotta.

Samaan tapaan kuin edellämainitut koulut ovat järjestetyt alemmat 
»karjanhoitajakoulut», joita on varsin useita, sekä harvalukuisemmat 
»meijerikoulut», joista jotkut ovat yhdistetyt karjanhoitajakouluihin.

Alempia maataloudellisia oppilaitoksia oli lukuvuonna 1918— 1919 
toimessa 78 ja niissä 1796 oppilasta.

(2) Korkeampaa maataloudellista opetusta annettiin kauan 
ainoastaan Mustialan maanviljelysopistossa (per. 1845). Nykyään on 
korkeampaa maatalousopetusta varten olemassa kolme »maamiesopis- 
toa», nim. Mustialassa, Kurkijoella ja Turussa (ruots.). Ne ovat tarkoi
tetut jatko-opistoiksi maamies- ja maanviljelyskoulujen käyneille sekä
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muille korkeampaa opetusta haluaville. Niiden kurssi on kaksivuotinen 
paitsi Turun opiston, joka on kolmivuotinen.

Maamiesopistoihin verrattava on Kuopion karjatalousopisto (yk
sivuotinen).

Ylempiin maatalousoppilaitoksiin kuuluvat vielä maanviljelyslu- 
kiot, jotka valmistavat oppilaita yliopiston maanviljelystaloudelliseen 
tiedekunnanosastoon. Näitä lukioita on nykyään 5 (Helsingissä, Lapu
alla, Viipurissa, Kokemäellä ja Oulussa), joissa lukuvuonna 1919— 1920 
oli 220 oppilasta.

Ylempiin maataloudellisiin oppilaitoksiin (paitsi maataloudellisiin 
jatkokouluihin) pääsemiseksi vaaditaan keskikoulun kurssi sekä vuoden 
maataloudellinen harjoittelu määrätyillä valtiontiloilla tai maatalous- 
hallituksen hyväksymillä yksityistiloilla.

(3) Suomen korkein maataloudellinen oppilaitos on Helsingin ylio
piston maanviljelys-taloudellinen tiedekunnanosasto koelaitoksineen. 
Oppilaita tässä tiedekunnanosastossa oli 1920 kevätlukukaudella 356.

(4) Maataloudellisia erikoiskouluja on useammanlaisia.
Puutarhanhoito-opetusta annetaan useissa kaksivuotisissa »puu-

tarhakouluissa», joiden pääsyvaatimuksena on kansakoulukurssi, sekä 
lähellä Hämeenlinnaa olevassa Lepaan puutarhaopistossa (kurssi kaksi
vuotinen, pääsyvaatimuksena keskikoulun kurssi ja harjoittelu).

Hevoshoitoa opetetaan Kurkijoen hevoshoitokoulussa ja useissa 
he vosenkengityskoul uissa.

Mehiläishoitokursseja pidetään vuosittain useissa paikoin Etelä- 
Suomessa.

Kalastuksenhoitoa opetetaan Evossa sekä tilapäisillä kursseilla.
Kotitalousopetusta ovat jo kauemmin aikaa antaneet monilukuiset 

talouskoulut, joihin useihin on yhdistetty kasvitarhanhoidon opetusta. 
Tunnetuimpia näistä opetuslaitoksista ovat .Reitkallin (lähellä Hami
naa), Orimattilan, Kangasalan ja Haapaveden suomalaiset sekä Karjan 
Högvallan ja Kruunubyn ruotsalaiset kotitalousopistot. Viime aikoina 
on kotitalousopetus ruvennut siinä määrin leviämään, että erityinen 
opisto kotitalouskoulujen opettajain kehittämiseksi on pierustettu Joki
oisiin.
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MAATALOUDELLISET JÄRJESTÖT JA VAPAA TOIMINTA MAA
TALOUDEN HYVÄKSI.

310. M aatalouden am m atilliset järjestöt. V. 1797 perustivat 
maamme etevimmat miehet Turussa Suomen talousseuran (167). Se on 
vieläkin toimessa, vaikka sen loistokausi on jo enemmän kuin puolen 
vuosisataa sitten päättynyt. V. 1803 perustettiin maamme ensimmäi
nen paikallinen maanviljelysseura, Ilmajoen maamiesseura, joka niin
ikään vielä on olemassa itsenäisenä seurana. Menneen vuosisadan keski
vaiheilla syntyi joitakuita suuremmilla alueilla toimivia maanviljelys
seuroja. Varsinainen seurain aika alkoi kuitenkin vasta vuosisadan 
loppuaikoina, jolloin valtio rupesi maatalousseurain toimintaa tuntu
vammin avustamaan. Nykyisin on maassamme 22 valtion kannatusta 
nauttivaa maanviljelysseuraa, nim:

(1) Uudenmaan ja Hämeen läänin maanviljelysseura (ruotsal., 
per. 1856);

(2) Uudenmaan läänin mvs. (1897);
(3) Suomen Talousseura (kaksikielinen, 1797);
(4) Satakunnan mvs. (1861);
(5) Lounais-Suomen mvs. (1891);
(6) Hämeen läänin mvs. (1893);
(7) Itä-Hämeen mvs. (1881 ja 1904);
(8) Hämeen-Satakunnan mvs. (1909):
(9) Viipurin läänin mvs. (1847);

(10) Itä-Karjalan mvs. (1893);
(11) Läntisen Viipurin läänin mvs. (1895);
(12) Mikkelin läänin mvs. (1861);
(13) Kuopion läänin mvs. (1861);
(14) Pohjois-Karjalan mvs. (1888);
(15) Etelä-Pohjanmaan (ent. Vaasan läänin) mvs. (1863);
(16) Keski-Suomen mvs. (1894);
(17) Pohjanmaan ruotsal. mvs. (1902):
(18) Keski-Pohjanmaan mvs. (1908);
(19) Oulun läänin talousseura (1828);
(20) Perä-Pohjolan mvs. (1886);
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(ai) Kajaanin kihla
kunnan mvs. (1891); sekä

(22) Lapin maatalo
usseura (1906).

Nämä seurat, jotka 
pitävät palveluksessaan 
joukon erilaisia Virkamie
hiä ja neuvojia ja muulla
kin tavoin toimivat maa
talouden eri haarain edis
tämiseksi piireissään, ovat 
maanviljelijäin ammatilli
sen järjestöliikkeen varsi
naisia kulmakiviä. Toi
selta puolen ne ovat kes
kusseuroja lukuisille pai
kallisille »maamiesseuroil
le», toiselta puolen ne 
ovat keskenään yhtyneet 
suuriksi, koko maata kä
sittäviksi järjestöiksi.

Kaikki suomalaiset 
maanviljelysseurat, Suo
men talousseura ja useat 
erikoisseurat ovat yhty
neet »Suomen Maatalousseurani Keskusliitoksi» (per. 1906), joka panee 
toimeen maatalousseurain ja niiden virkailijain kokouksia, julkaisee 
»Maa» nimistä äänenkannattajaa ja muillakin tavoin koettaa yhdistää 
ja johtaa maataloudellisia harrastuksia maassa. Keskusliittoon yhty
neihin maanviljelysseuroihin kuului v. 1919 ylit. 851 maamiesseuraa, 
joissa oli 51 105 jäsentä. —  Ruotsalaiset maanviljelysseurat puoles
taan ovat v. 1910 perustaneet »Suomen ruotsalaisten maanviljelysseu
roin liiton.»

Keskusseurain luontoisista maataloudellisista erikoisyhdistyksistä, 
joiden toimiala käsittää koko maan tai osia siitä, mainittakoon Pellervo 
Seura, Suomen Suoviljelysyhdistys, Suomen Puutarhanviljelijäin liitto,
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karjanjalostusyhclistykset, hevosjalostusliitot, Suomen Sianjalostus- 
yhdistys, Suomen Lammas- ja vuohenhoitoyhdistys, Suomen Kalastus- 
yhdistys.

3 11. M aanviljelijäin  taloudellisiin järjestöihin kuuluvat ennen 
kaikkia maataloudelliset osuuskunnalliset järjestöt keskusliittoineen 
ja -laitoksineen sekä maataloudelliset vakuutuslaitokset. Kuten ennen 
on mainittu,, toimivat useat yksityiset luottolaitoksetkin maatalouden 
etua silmälläpitäen.

312. M aanviljelijäin talouspolitiset järjestöt. Sellaiseksi perus
tettiin 1917 Maataloustuottajain Keskusliitto. Sen tarkoituksena on 
valvoa maataloustuottajain etuja yhteiskunnassa ja valtiossa sekä ai
kaansaada maataloudellisia parannuksia, m.m. maataloudellisen työ
väenkin oloissa, jotta tämä työväki tuntisi viihtyvänsä ammatissaan. 
Keskusliitolla on paikallisosastoja, jotka ovat liittyneet piiriliitoiksi. 
Liitto on toimittanut useita huomattavia julkaisuja pyrintöjensä edis
tämiseksi.

Talouspolitisiksi järjestöiksi ovat myöskin luettavat maatalous
väestön eri ryhmäin muodostamat liitot, joista mainittakoon Suomen 
pienviljelijäin liitto (1906) sekä Suomen meijeriväen liitto (1920).

313. Tieteellisiä seuroja ja  m aataloudellisia ju lkaisu ja. Vähäar- 
voisimpina maataloudellisen edistyksen välineinä ei ole pidettävä maa
taloustieteellisiä seuroja ja yhdistyksiä kuten Suomen Maataloustie
teellinen Seura, Agronominen Yhdistys ym. Näiden sekä maataloudel
listen järjestöjen toimesta ilmestyy maassamme lukuisia maataloudel
lisia aikakauslehtiä ja julkaisusarjoja; tällaisia aikakauslehtiä, niihin 
luettuna kotitaloudellisetkin aikak. julkaisut, oli v.1921 yhteensä 34, 
joista 19 suomen- ja 14 ruotsinkielisiä.

314. M aatalouskokoukset ja  -näytte lyt. V. 1847 pidettiin Turussa 
Suomen ensimmäinen yleinen maanviljelyskokous. Sen jälkeen ori niitä 
pidetty lyhempäin tai pitempäin väliaikain kuluttua. Vsta 1870 lähtien 
on näiden kokouksien yhteyteen ollut järjestettynä yleisiä maanviljelys- 
näyttelyjä. Viimeksi on niitä pidetty v. 1906 Kuopiossa ja 1922 Tampe
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reellä (kahdestoista yleinen, itsenäinen Suonien ensimmäinen suuri maa
talousnäyttely). Näiden koko maata ja koko maataloutta käsittäväin 
kokousten ja näyttelyjen ohella on yhä ahkerammin pidetty maakun
nallisia ja paikallisia kokouksia ja näyttelyjä. Tällaisten tilaisuuksien 
suotuisa ja virkistävä vaikutus maatalouteen on ollut ilmeinen.

-  isS u o m en  ta lo u sm aa n tied e



V. METSÄTALOUS.

SUOMEN METSÄT JA MAAILMANMARKKINAT.

315. Metsätalouden m erkitys Suomelle. »Suomen asutuksen ja 
viljelyksen historia käsittää melkein herkeämätöntä taistelua metsää 
vastaan. Parhaat metsämaat ovat yleensä olleet parhaita viljelysmaita
kin, ja uutisviljelyksiä varten on siitä syystä metsää ollut tulella ja te
rällä tuhottava. Yhtäkaikki on sittenkin juuri metsä tehnyt asutuksen 
Suomessa mahdolliseksi, ja vielä tänä päivänä on metsätalous Suomen 
kulttuurin mitä voimakkain tirki —  ehkäpä tehokkaampi kuin milloin
kaan ennen.

»Jo varhaisimpina aikoina oli metsien merkitys Suomen asutukselle . 
mitä ratkaisevin. Puusta olivat erämiehen jousi, loukut ja sukset, met
sästä peräisin kalastajankin katiskat, merrat, lautat ja venheet. Met
sän puista teki saloja kiertelevä lappalainen ahkionsa ja useat tarveka
lunsa. Pitkäisen tuli oli jo ammoin, puihin iskemällä, osoittanut alkuih
misille puiden käytön polttoaineena. Puista kyhättiin ensimmäinen 
suoja, salvettiin metsäsauna, puilla se lämpöisenä pidettiin. Metsä
puiden tuhkalla lannoittui maa kaskessa, metsän väellä siis viljakin 
kasvoi ja rehoitti nioho kaskiahoilla, tarjoten kotikarjalle laitumen. 
Kaskiahoilta saatiin parhaat talvenkin heinät. Riistaa ja marjoja tar
josi metsä runsain määrin.»

Ikimuistoisista ajoista siis metsä on hallinnut kansamme elämää ja 
taloutta. Syvissä saloissa ovat heimomme syntyneet, kaskien savussa 
on kansamme kasvanut, metsäelämästä ja metsämaisemista ovat kan
sallisluonteemme ja -runoutemme puhtaimmat ja kauneimmat piirteet 
kotoisin. Metsä on tarjonnut huonoina päivinä pettua ja hyvinä päivinä
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kultaa, mutta aina se on ollut kansan uskollisin elättäjä. Nykyisinkin 
vielä on metsän ja metsäntuot teiden kotimainen käyttö erinomaisen 
suuri. Puu on yleisin rakennus- ja polttoaine maassamme. Maatalou
dessa käytetään metsää hyvin monipuolisesti: maanviljelykseen (kasket), 
aidaksiksi, lannansekoitusaineeksi, karjanhoitoon (laitumet, lehdenotto 
lampaille, naavan otto poroille). Metsistä saadaan raaka-ainekset lukui
sille kotityön, kotiteollisuuden ja tehdasteollisuuden haaroille. Vihdoin 
ovat metsäntuotteet tärkeimmät vientitavaramme, jotka määräävästi 
vaikuttavat koko kansantalouteemme.

Viisivuotiskaudella 1886— 1890 varsinaiset metsäntuotteet käsitti
vät 48.8 % koko viennin arvosta, vuosiviitenä 1906— 1910 ne olivat 
69.6 % ja sen jälkeen —  sotavuosia lukuunottamatta —  yli 70 %. 
Vertailun vuoksi mainittakoon, että kaikkien maataloustuotteiden 
vientiarvo vuosiviitenä 1886— 1890 teki ainoastaan 29.3 % ja vuosivii
tenä 1906— 1910 ainoastaan 19.6 % koko viennin arvosta.

Vertaillessaan maatalouden ja metsätalouden tuottoa toisiinsa 
valtionmetsäkomitea v. 1920 julaistussa mietinnössään toteaa, että 
kummankin tuotto on säännöllisissä oloissa ollut suunnilleen yhtä suuri, 
jotenka kumpaakin on yhtä suurella syyllä pidettävä Suomen pääelin
keinona. Siitä, millä tavoin metsätalouden tulot jakaantuvat eri yhteis- 
kuntakerrosten kesken, antaa käsityksen eräs laskelma, jonka mukaan 
puunjalostusteollisuuden bruttotuloista v. 1909 tuli metsänomistajille 
38.1 %, työväelle 41.7 %, liikkeenharjoittajille 12.O välittäjille ja 
asia miehille 3.8 %, rautatierahteihin 3.1 % ja ulkomaalaisiin raaka- 
aineisiin 1.3 %.

»Metsätalous ja siihen perustuva puunjalostusteollisuus ei suinkaan 
ole, niinkuin usein pintapuolisesti asiaa arvostellen oletetaan, niinkään 
harvain elinkeino. Se on ensi kädessä kansan elinkeino, jonka tuotta
mista tuloista välittömästi ja välillisesti kaikki kansankerrokset hyöty
vät, runsaimmin tosin maanomistajat ja työväki. Metsätalouden mer
kitys kansallisvarallisuuden kohottajana ei ole vielä likimainkaan sel
vitetty, mutta sen merkitys on varmaankin paljon suurempi, kuin mitä 
yleensä ollaan taipuvaisia olettamaan. Huoleti voitaneen väittää, että 
ilman metsän välittömästi ja välillisesti tuottamia tuloja ei Siloinen ny
kyinen elämän- ja sivistystaso olisi mahdollinen.» (Valtionmetsäkomi- 
tean mietintö 1920.)
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316. Suomen m etsärikkaus. Suomen metsäin runsaudesta ja ase
masta Europan muiden maiden metsiin verraten antavat tietoja seuraa- 
vat uusimpiin laskelmiin perustuvat luvut:

m aat

Suomi ............
Ruotsi ...........
Itävalta-Unkari
Bulgaria ........
Venäjä ...........
Saksa ...........
Sveitsi ...........
Norja...............
Belgia ...........
Ranska . . . . . . .
Rumania ........
Serbia ...........
Italia...............
Kreikka...........
Espanja...........
Tanska ...........
Hollanti...........
Englanti ........

m etsäalueet

1 000 ha %  koko 
alueesta

19 590 52.O

2 1 378 47-7
2 1 096 31-2

2 832 29.4

13 6  292 28.4

14  223 26.8

915 22.I

6 91T 21.4

520 17-7
9 329 17 .6

2 2 8 3 17 .6

773 16.O

4 564 15-9
820 12.8

4  912 9.8

324 8.3
247 7.6

1 242 4.0

(Metsätaloudellinen Aikakauskirja 1920)

Metsäin ehdottomaan laajuuteen nähden on Europan maista maa
ilmansodan jälkeen ainoastaan Venäjä ja jonkin verran Ruotsi Suomen 
edellä. Suomen jälkeen seuraavat järjestyksessä Saksa, Ranska ja Norja. 
Maa-alaan verratussa suhteellisessa metsärikkaudessa Suomi on Euro
pan ja luultavasti koko maailman järjestyneistä valtioista ensimmäinen. 
Metsän runsaudessa kutakin maan asukasta kohden meidän maamme 
ennen sotaa (6.2 ha metsää kutakin asukasta kohden) oli kaukana 
edellä kaikkia muita Europan maita (Suomea tässä suhteessa lähinnä 
metsärikkaimmassa maassa, Ruotsissa tuli 3.8 ha metsää kutakin 
asukasta kohden), mikä kansantaloudellisesti merkitsee suurta etua 
maallemme.
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.. Si% e  »  A L L E  20% ••
Europan maitten metsävarat.

Suomen nykyisestä metsäalasta (19 590 000 ha) on viimeisten las
kelmani mukaan kuivaa kasvuisaa metsämaata 15 326 000 ha (40.6 % 
maan kokonaisalasta) ja metsää kasvavia soita 4264000 ha (11.3 % 
maan kokonaisalasta). Leviävä viljelys lakkaamatta supistaa metsä
alaa, mutta toiselta puolen voidaan epäilemättä laajentaa metsäalaa 
saattamalla aukeita soita ja metsättömiä joutomaita metsääkasvaviksi, 
siitä puhumattakaan, että tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä metsä
maan tuottoa yleensä voidaan lisätä.

Suomen metsäin pääpuulajit ovat mänty, kuusi ja koivu ( 8 7 ) .  
Kaupallisessa suhteessa arvokkaimpia ovat molemmat ensinmainitut 
sekä paljoutensa ja kuljetushelppoutensa että mitä monenlaisimpiin 
tarkoituksiin sopivan laatunsa vuoksi. Suonien metsistä on laskettu 
olevan 70 % mänty-, 13 % kuusi- ja 15 %  koivu- ym. lehtipuumetsiä.
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Laajimmat ja parhaiten säilyneet metsät ovat Pohjois-Suomessa 
sekä Suomen eteläpuoliskon vedenjakajamailla, minne viljelys on vä
himmin tunkeutunut. Parhaiten metsä kasvaa maan viljavimmilla seu
duilla, missä viljelys kumminkin on sen alaa suuresti supistanut. Jyke- 
vämpi metsä on pitkäaikaisen käyttämisen, kasken- ja tervanpolton 
ja liiallisen hakkuun vuoksi enemmän tai vähemmän hävinnyt laajoilta 
rannikkovyöhykkeiltä sekä sisämaan suurten vesistöjen varsilta, kuten 
Saimaan, Laatokan ja Oulujärven tienoilta. Toiselta puolen tavataan 
Etelä-Suomessakin paikoin varsin hyviä metsiä.

Varsinaisesta metsämaasta kuuluu n. */* yksityisille ja yhdyskun
nille ja n. V3 valtiolle. Valtion laajalla metsäomaisuudella on suuri mer
kitys maamme, metsä- ja valtiotaloudessa, koska valtio hoitaa met
siänsä paremmin kuin yksityiset yleensä ja saa niistä yhä karttuvia tu
loja. Epäedullinen seikka valtiolle on, että sen metsämaat vakaavaksi 
osaksi sijaitsevat maan pohjoisissa ja pohjoisimmissa osissa sekä, mikäli 
niitä eteläisimmässä on, syrjäisillä vaikealiikenteisillä vedenjakajaseu- 
duilla. Hyvin edullisesti sijaitsevat ainoastaan valtion virkatalojen 
metsät, jotka kuitenkin ovat vähäpätöisenä osana valtion koko metsä- 
omaisuudesta.

317. Metsän hävitys. Suomen metsillä on ollut paljon vihollisia, 
jotka vuosisatoja ovat niitä säälimättä hävittäneet, (i) Päävihollisia 
on ollut tuli. Aikakirjat ja itse metsät tietävät kertoa suurista kuloista, 
jotka ovat metsiämme hävittäneet. »Huoleti voinee väittää, että Suo
messa tuskin on sitä metsätilaa, jota kulot eivät olisi koskaan poltta
neet, ja lukemattomia metsäaloja ovat kulot kerran toisensa jälkeen 
korventaneet.» Summittaisen tilaston mukaan on valtionmetsiä aika
jaksona 1865— 1910 palanut kaikkiaan 771 295 ha. »Jos tämä tilasto 
olisi tarkka, merkitsisi se sitä, että kruununmetsät ovat ennättäneet 
palaa kauttaaltaan kerran noin 900 ruotiessa, mutta tulemme epäile
mättä todellisuutta paljon lähemmäksi olettamalla sen tapahtuvan ai
nakin kerran 750 \uodessa.»

»Kulot ovat hyvin tuntuvasti vaikuttaneet pääpuulajiemme keske- 
näiseen valta-asemaan Suomessa. Mäntymetsä on yleensä paljoa alt
tiimpi kuloille kuin kuusimetsä. Yli 70 % kaikista kuloista lienee sat
tunut männiköissä. Tähän on syynä osittain se, että männyn ha viisto
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on kuivaluontoista ja pihkaista, joten se helposti palaa. Pääasiallisesti 
se riippuu kuitenkin siitä, että enemmistö meikäläisiä männiköltä 
esiintyjä kuivilla kankailla, joiden kuiva jäkälä- ja kanervakasvillisuus- 
pouta-aikaan hyvin helposti syttyy. Vanhaa männikköä ei syttynyt 
maatuli kuitenkaan paljoa turmele, sillä männyn juuret säilyvät kulon 
synnyttämässä kuumuudessa, ja männyn runkoa peittää paksu, huo
nosti lämpöä johtava kaarna, joka suojelee jälttä. Maatulen levitessä 
nuoreen männikköön sytyttää se sitävastoin tämän kokonaisuudessaan, 
ja sieltä se helposti voi levitä lätvatuleksi vanhaankin männikköön . . . 
Mutta sittenkin ovat kulot edistäneet juuri mäntymetsien yleiseksi tu
lemista. Mänty vaatii taimena siksi runsaasti valoa, ettei se tule hyvin 
toimeen vanhan metsän alla. Runsaasti valoa sitä vastoin tarjoutuu 
männyn taimistolle juuri aukeilla kuloaloilla. Vanhoissa metsissä har
voin kaikki puut tuhoutuvat, vaan jää joukko puita, vieläpä tavalli
sesti elinvoimaisinunat, paikalle siemenpuiksi siementämään uutta met
sää. Nuoristakin männiköistä jää usein ryhmiä tai pikkumetsiköitäkin 
henkiin. Näistä siemenpuista, pikkumetsiköistä ja kuloalan reunamet
sästä siementyy kuloala.

»Toisin on ollut laita kuusen. Kuusimetsässä ei yleensä likimain
kaan yhtä usein ole kulo alkanut kuin männikössä, mutta kuusikko, 
johon kulo on levinnyt, oh melkein aina tuhon oma. Sen juuristo on 
niin pintamyötäinen, että se kulossa helposti pilaantuu, ja kaarna on 
niin ohut, että se. vain huonosti suojelee jälsikudosta. Useimmiten 
kaikki kulon kohtaamat kuuset kuolevat.

»Koivumetsä ei syty palamaan edes niin helposti kuin kuusikko —  
koivukujiahan käytetään yleisesti suojaksi kuloja vastaan. Jos koivu- 
metsä on laajanpuoleinen, niin kulo pysähtyy sen laitaan. Sen sijaan 
kyllä kuloalan keskellä kasvavat yksityiset koivut, koivuryhmät ja pie
net koivumetsiköt kulossa tuhoutuvat; koivunkin kuori on nimittäin 
ohut eikä siitä syystä suojele mainittavasti jälsikudosta. Mutta koivulla 
muodostuu siemeniä melkein joka vuosi.

»Kulot ovat näin ollen olleet edullisia mänty- ja koivumetsien le
viämiselle, mutta hyvin haitallisia kuuselle. Kulojen päävaikutus on 
siis ollut se, että kuusimetsän ala on pienentynyt mänty- ja koivumetsien 
alan laajentuessa.»
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»Sitä myöten kuin kulot tulivat harvinaisemmiksi, alkaa kehitys 
taas mennä päinvastaista kulkuaan.»

(2) Toisena päätekijänä metsäin hävittämisessä ja metsäkasvilli- 
suuden muuttamisessa on ollut kaskenpoltto (88). Sitä on aikoinaan 
miltei rajattomasti-harjoitettu kaikissa osissa maatamme, viimeiseksi 
sen itäisimmillä äärillä. Kaikkialla maamme itäisten ja keskiosain met
sissä ovat kaskenpolton seuraukset tänäkinpäivänä näkyvissä.

»Kaskeamisesta on maallemme ollut osittain hyötyä, osittain va
hinkoa. Lukuunottamatta sitä, että esi-isämme kaskista saivat viljaa 
kotitarvetta ja vientiäkin varten ynnä karjan ruokaa, ovat maamme 
kauneimmat männiköt ja koivikot syntyneet kasketuille aloille. Jollei 
kuloja olisi ollut eikä kaskia olisi poltettu, olisi meillä sangen vähän nuo
ria ja keski-ikäisiä metsiä, jotka ovat metsätaloutenme 'tulevaisuuden 
toivo’. Sen kautta on kuitenkin kaskeamisesta nykypolvelle koitunut 
haittaa, että melkoisia aloja -— Savossa ja Karjalassa arviolta n. 7 x/s %  

koko metsäalasta —  on joutunut taloudellisesti hyvin ala-arvoisen 
lepikön valtaan. Yhä uudistuvalla kaskeamisella on lisäksi maata uuvu
tettu, koska ei mikään lannoitus kaskialoilla tule kysymykseen, metsän 
poltosta tulevaa tuhkaa lukuunottamatta. Sitäpaitsi on sadevesi huuh
tonut osan helpommin liukenevia 'tuhka-aineita.'»

(3) Karjankäynnillä on ollut huomattava osuutensa maamme 
metsien pilaamisessa. »Missä salot ovat suuria ja harvaan asuttuja, ei 
laiduntaminen tuota suurtakaan vahinkoa, päinvastaisessa tapauksessa 
on vahinko toisinaan hyvinkin huomattava, varsinkin nuorennus- 
aloilla, joilla runsaamman valaistuksen johdosta heinänkasvu on rehe- 
vimmillään ja jonne siis karja erityisen halukkaasti kerääntyy. Haka
maat kasvavat tavallisesti matalaa, harvaa, repaleista, usein pensas- 
maista metsää, jonka pääpuina ovat koivu ja leppä. Harvassa asennos
saan jäävät useimmat puut mataloiksi, kasvavat mutkarunkoisiksi ja 
oksaisiksi; kaikenlaisista vahingonteoista (karjan aiheuttamat, lehdek
sien otto vm.) ne sitäpaitsi ovat usein melko suureksi osaksi tulleet laho- 
vikaisiksi.

»Paitsi laiduntamisen johdosta on karjanhoidosta ollut metsille 
haittaa sen takia, että karjalle on tehty lehdeksiä, mikä tapa varsinkin 
aikaisempina aikoina oli hyvin tavallinen, hiiinpä arvioi G. Rein, että 
v. 1860 Pohjois-Savossa ainoastaan 1/2 karjan rehutarpeesta saatiin nii



tyistä; loput oli korvattava m.m. lehdeksillä (sitäpaitsi oljilla ym.). 
Suurimmassa osassa Suomea lehtipuut tätä varten kaadetaan maahan, 
jolloin latvasta karsitaan oksat lehdeksiksi ja runko joko jätetään met
sään tai käytetään polttopuiksi. Koska lehtipuita kasvaa runsaimmin 
parhailla mailla, ovat tämän johdosta ennen kaikkea kasvullisimmat 
metsiköt tulleet pilatuiksi. Lounais-Suomessa on lehdeksiä tehty latvo
malla. Latvomisen johdosta saavat puut jo aikaiseen lahovian, jotenka 
niistä saatava polttopuukin on ala-arvoista. Onneksi tämä raiskaava 
metsänkäyttötapa on ilmeisesti häviämään päin.

»Varsinkin sisä-Suomessa on havumetsiä paljon pilattu karsimalla, 
niistä havuja lannan lisäämiseksi ja osittain myös 'laitumen parantami
seksi.’ Kuuset saavat karsimisesta aivan yleisesti lahovian, syystä että 
niiden haavat kylestyvät hyvin vaillinaisesti.»

Pohjois-Suomessa ja varsinkin Lapissa aiheuttaa poronhoito mel
koista vahinkoa metsälle. Mielipiteet tämän vahingon määrästä ovat 
kuitenkin jonkun verran toisistaan eriäviä.

(4) Myöskin kotitarvehakkuu jos jonkinlaisiin tarkoituksiin on jo 
vanhoista ajoista saakka hävittänyt valtaavia määriä metsää. »Lassilan 
arviolaskelman mukaan käytetään Suomessa vuosittain kotitarpeiksi 
25 V2 miljonaa kuutiometriä puuta, käsittäen 21 milj. m3 polttopuuta, 
2 1j 2 milj. m3 rakennus- ja veistopuuta sekä 2 milj. m3 aitauspuuta. 
Saman tekijän laskujen mukaan on Suomessa aitoja niin paljon, että 
niiden yhteenlaskettu pituus on 18 kertaa maapallon ympärysmitta! 
Tällaisen huimaavan suuren puumäärän vuotuinen hakkuu luonnolli
sesti vaikuttaa tuntuvasti metsien tilaan.»

(5) »Vielä suuremmassa määrässä kuin mikään edellisistä on eräillä 
seuduilla ajattelematon metsänmyynti pilannut yksityisiä metsiä. 
Myyntihakkuut tosin käsittänevät vain puolet kotitarvehakkuiden 
määrästä, mutta on niillä siitä syystä yleensä ollut hyvin ratkaiseva 
vaikutus, että mvyntihakkuissa on viime aikoihin asti metsästä poistettu 
säännöllisesti parhaita puita. Myyntihakkuut alkoivat suuressa mitta
kaavassa vasta viime vuosisadan, keskivaiheilla sahateollisuuden el
pyessä. Alkuaikoina, jolloin pääasiallisesti ainoastaan sahattavaa 
puuta myytiin, ei tämä myynti ollut seurauksiltaan vallan arveluttava 
—  tai ainakaan sen seuraukset eivät heti näyttäytyneet varsin räikeästi. 
Itse asiassa ns. hirrenkarsintakin on sentään metsälle viimein turmioksi.
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Enimmät metsät Etelä- ja Keski-Suomessa ovat kutakuinkin tasaikäi- 
siä, kaskiahoille tai kuloaloille syntyneitä. Kun metsiköstä ensi kerran 
hirsiä karsitaan, poistetaan metsikön parhaat, nopeakasvuisimmat 
puut. Seuraavalla kerralla poistetaan parhaat jälellä olevista. Näin 
jatketaan, kunnes havupuista on jälellä vain aivan raihnaisia, 'toipu
maan’ voimattomia runkoja ja sitäpaitsi kaikenlaisia kehnoja lehti
puita, mikä jäännösmelsä varjostuksellaan kuitenkin vaikeuttaa uuden 
kelvollisen kasvuni ilmaantumista.» (A. K. Cajander.)

(6) Useat luonnonolotkin ovat Suomen metsille sangen vahingolli
set. Usein tekevät myrskyt tuhoja Suomen metsissä, kuten elokuussa 
1890, jolloin syklonin tapainen'myrsky kaatoi suuria metsäaloja Suo
menlahden rannikkoseuduissa. Puihin takertuneet lumimäärät (»tvkky») 
vahingoittavat toisinaan metsiä. Tuhohyönteiset ja valiinkosienet teke
vät hiljaista työtään puiden kuolettamiseksi. Hävittävimpiä metsän 
vihollisia on vihdoin verkalleen tapahtuva, yhä jatkuva suottuminen.

Mutta kaikkia näitä hävittäviä ihmis- ja luonnonvoimia voimak
kaampi on ollut luonnon kasvattavana uudistava voima, joka läpi kaik
kien hävitysten on säilyttänyt metsät häviämättömänä kansallisomai
suutenamme ja parantuneen metsänhoidon avulla on tätä omaisuutta 
edelleenkin säilyttävä ja lisäävä.

»'Metsänhävitys on metsänhoidon äiti’. Länsi-Suomessa ensimmäi
sen hävitysaallon jäljet ovat jo suureksi osaksi korjaantuneet, eikä 
metsiä enää myydäkään yhtä kevytmielisesti kuin ennen. Joskin varsi
naisesta metsänhoidosta enimmäkseen vielä ollaankin kaukana, on ai
nakin metsäin säästäminen sangen yleistä. Hävityksen hyökyaalto on 
nyt kohdannut etupäässä Itä-Suomea, ja oikeastaan paljon raskaam
pana kuin konsanaan Länsi-Suomea, koska nyttemmin pienikin puu 
tekee kauppansa; mutta nähtävästi sielläkin hävityksen huippu pikaa 
olla ohi, sillä jos kohta vallankin sota-aikana on metsiä, etenkin Karja
lan ja Hiitolan— Raasulin radan varrelta sekä Saimaan rannoilla halon
hakkuilla suunnattomasti hävitetty, niin toiselta puolelta ovat varsin
kin puunjalostusyhtiöt juuri niissä osissa Suomea (Tornator Oy., 
Kymin Oy., W. Gutzeit & Co Oy. ym.) ruvenneet metsiään hoi
tamaan hyvinkin voimaperäisesti, eikä tämä saattane kehoittavana 
esimerkkinä olla vaikuttamatta muihinkin metsänomistajiin.» (Valtion- 
metsäkomitean mietintö 1920.)
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318. Loppuvatko Suomen metsät? Eräs Suomen Metsänhoitoyh
distyksen komitea on arvioinut puunkulutuksen koko maassa v. 1913 
nousseen vähintään 37.3 milj. m3:iin kiinteätä mittaa. Nykyoloissa 011 
kulutus varmaan melkoista suurempi. Suomen metsäin vuotuinen 
kasvu, jonka pitäisi korvata tämä kulutuksen suunnaton määrä, on 
saman komitean mukaan korkeintaan J55.2 milj. m3 kiinteää mittaa. 
Vuotuinen puimkulutus siis olisi maassamme yli 2 milj. m3 vuotuisen 
lisäkasvun määrää suurempi. Jos Oulun läänin metsät jätetään las
kuista pois, nousee liikakulutus muissa osissa maata 7 milj. m3suurem
maksi kuin lisäkasvu. Ellei sopiviin toimiin metsäpääoman suojelemi
seksi ryhdytä, tulevat Suomen metsät ehdottomasti loppumaan. Toi
menpiteinä tällaista vakavaa vaaraa vastaan on esitetty lainsäädäntöä 
metsänhävittämisen estämiseksi ja pienen puutavaran vientikieltoa.

Edullisempi keino kuin kulutuksen supistaminen olisi tietysti täl
läkin alalla tuotannon lisääminen. Toimitetut laskelmat näyttävät 
osoittavan, että maamme metsät todella kykenevät tuottamaan paljon 
suurempia puumääriä kuin mitä ne nykyään tuottavat.

Säännöllisen, täysitiheän männikön vuotuinen juokseva kuutiokasvu 
eli puuntuotto on korkeimmillaan ollessaan mustikkatyypillä 8.5 m3 
harita, puolukkatyypillä 6.2 m3, kanervatyypillä 3.5 m3 ja jäkälätyy- 
pillä 2.0 m3. Kuusikon vastaavat luvut ovat mustikkatyypillä 7.6 m3 ja 
koivikon käenkaalityypillä 8.6 m3, mustikkatyypillä 5.6 m3 ja puolukka- 
tyypillä 4.2 m3. Jos tätä kaaviota sovitetaan kolmen itäisen läänin 
metsämaihin, joissa kunkin tyypin laajuudesta on laskelmia, ja edelly
tetään, että.näissä lääneissä metsät olisivat järkiperäisessä hoidossa, 
niissä olisi oikea puulaji kullakin paikalla, ja ikäluokkajaotus ja kasvu 
-sekä ‘niiden seurauksena puuvarasto olisivat lähinnniten normaliset, 
niin vuotuinen puuntuotanto olisi kasvullisilla mailla yditeensä ainakin 
n. 19.5 milj. ja nykyisillä huonokasvuisilla mailla n. 2.'1 milj. m3, siis 
kaikkiaan 21.9 milj. m3.

Jos nyt verrataan näin saatuja lukuja sekä vn 1913 kulutusta kos
kevia lukit ja kolmessa itäisessä läänissä, saadaan seuraavat tulokset:

metsän vuotuinen puuntuotantokydry .................  n. 21.9 milj. m3
metsän vuotuinen tuotto nykyisin .....................  n. 11.6 milj. m.3
vuotuinen puimkulutus ............................   n. 15.J milj. ni3
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Hehtaaria kohden laskettuna on kasvullisilla mailla vuotuinen 
puuntuotantokyky 4.5 m3, nykyinen tuotto 2.9 m3 ja kulutus 3.3 m3.

»Nämä numerot osoittavat ensiksikin, että puunkulutus Viipurin, 
Mikkelin ja Kuopion lääneissä on sangen paljon, n. 3.5 miljoonaa kuutio
metriä, vuotuista tuottoa suurempi, siis jos talous näin jatkuu, kuluu 
metsäpääoma nopeaa vauhtia. Mutta toiseksi saaduista numeroista 
käy ilmi, että metsämaan puuntuotantokyky saataisiin järkiperäistä 
metsätaloutta harjoittaen muutamien aikojen kuluessa kohoamaan 
jotenkin kaksinkertaiseksi, m 10.3 miljoonaa kuutiometriä suuremmaksi 
nykyisestään ja vieläpä niin suureksi, että se ei ainoastaan riittäisi kor
vaamaan nykyistä suurtakin kulutusta, vaan tekisi mahdolliseksi vuo
tuisen kulutuksen lisäämisen ilman mitään haittaa vielä 6.8 miljoonalla 
kuutiometrillä.» (Yrjö Ilvessalo.)

319. Suomen metsätalousalueet. Suomen metsätalousalueet pe
rustuvat suurin piirtein maamme luonnollisiin metsäalueisiin (83— 86), 
mutta samalla myöskin maantieteelliseen asemaan, yleisiin liikenne
oloihin ja erityisesti vesistöihin, joiden tarjoamat lauttaustiet, koski- 
voimat ja laskusuut kuuluvat, metsäteollisuuden päätekijöihin. Tämän 
mukaisesti voidaan maassamme erottaa kahdeksan suurempaa metsä
talousaluetta.

(1) Ensimmäisen yhtenäisen metsätalousalueen muodostaa ete
läinen rannikkovyöhyke, johon kuuluvat järviylängön ja meren välillä 
olevat seudut Länsi-Satakunnasta Suomen kaakkoisrajalle saakka. 
Tämän alueen etuja on hyvä maantieteellinen asema maan metsäkas- 
vullisuudelle suotuisammassa osassa ja kotimaan kulutuskeskusten ja 
tärkeimpäin vientisatamana läheisyydessä. Rannikkoalueen itäisim
mässä osassa, varsinkin Karjalan kannaksella, on metsiä vielä äskeisinä 
aikoina kaskenpoltolla ja halonhakkuulla suuresti hävitetty. Mutta 
muuten ovat metsät Suomen eteläisellä rannikkoalueella nyttemmin 
verrattain säästyneitä. Joskin niiden ala on viljelyksen laajuuden takia 
suhteellisesti pienempi kuin muissa Suomen osissa, ovat ne yleensä 
paremmassa kunnossa. —  Rannikkoalueella on useita suuria puun
jalostuslaitoksia, varsinkin Porissa, Kotkassa ja Viipurissa, mutta ne 
työskentelevät pääasiallisesti sisämaan raaka-aineilla. Rannikkoalueen 
oinain vesistöjen ollessa pieniä, vieläpä pienempiä kuin Pohjanmaan,
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pystyy rannikkoalue omilla raaka-aineillaan ylläpitämään etupäässä, 
vain pikkusahoja ynnä halko- ja propsikauppaa. Poikkeuksena on Rau
man lähellä oleva Vuojoen saha, joka kuljettaa raakatavaraa osaksi 
merilautoissa Iijoen vesistöstä asti.

(2) Selväpiirteisen metsätaloudellisen kokonaisuuden muodostaa 
myös Saimaan suuri järvialue, vaikka sen eri osain välillä onkin huomat
tavissa melkoista erilaisuutta. Savossa ja Karjalassa on kaskenpolton 
ja halonhakkuun aiheuttama metsänhävitys ollut suurempi kuin useim
missa Suomen osissa. Hämeessä sitävastoin ovat metsät paremmin säi
lyneet kuin idemmissä maakunnissa; metsän hävitys tosin alkoi Hä
meessä aikaisemmin kuin Savossa, mutta ensimmäisen hävityksen 
mentyä ohi on metsiä opittu paremmin säästämään. Vanhahkoa tukki- 
metsää tapaa Hämeessä useammin kuin Savossa ja Karjalassa. —- 
Metsätaloudellisessa suhteessa on järvialue Suomen tätä nykyä tärkein. 
Se antaa suurimman osan maamme metsäntuotteista. Lukuunottamatta 
varsinkin sotavuosina runsasta polttopuun vientiä Pietariin, tuottaa se 
raaka-aineen Suonien useimmille ja suurimmille puunjalostuslaitoksille. 
Niistä tosin vain osa sijaitsee itse järvialueella tai sen rajoilla; suuri osa 
on rannikoilla päävesistöjen suussa tai suupuolessa. Järvialueella tava
taan Suomen parhaiten hoidetut suurmetsät, ja voittaa järkiperäinen 
metsätalous siellä yhä enemmän alaa. Tärkeinä seikkoina mainittakoon 
vielä, että tämän alueen metsät ovat kasvuisempia kuin pohjoisem
man Suomen metsät ja että soista on paljon yli puolet ojituskelpoisia 
metsänkasvua varten.

(3) Varsinaisella Pohjanmaalla, joka käsittää n. 10— 15 peninkul
maa leveän maakaistaleen Pohjanlahden rannalta Suomenselän veden
jakajalle, ovat metsätyypit rannikkopuolella hieman keskiarvoa pa
remmat, Suomenselän puolella huonompia. Metsänkasvua varten ojitus
kelpoisia on Suomenselän seutujen soista vain n. 20— 30 %. —  Suuria 
puunjalostuslaitoksia ei Pohjanmaan rannikolla ole syntynyt Oulun 
eteläpuolelle. Se riippuu pääasiallisesti jokien ja jokialueiden pienuu
desta, minkä vuoksi puunjalostuslaitosten hankinta-alueet jäävät pieniksi. 
Eri jokia pitkin uitettujen puiden kuljetus merta myöten teollisiin 
keskuspaikkoihin on tähän asti tuottanut suuria vaikeuksia, jotapaitsi 
metsät ovat rannikkopuolella niin vähentyneet, ettei sieltä ole puuta 
varsin paljon saatavissa, vaan on kaikki suuremmat puuerät tuotava



kauempaa, pääasiallisesti Suomenselän alueilta. Puutavarakauppa on 
siitä syystä kehittynyt suureksi osaksi propsin vienniksi, jolla metsiä 
on mitä suurimmassa määrässä pilattu. Sen lisäksi on rannikolle perus
tettu joukko pieniä sahoja. Seudun tärkeimmät vientisahat on raken
nettu rautatien varsille.

(4) Kainuun eli Iijoen ja Oulujoen vesistöpiirien metsätalousalu
eella ovat kehittymismahdollisuudet sangen suuret. Metsäin pinta-ala 
on varsin suuri. Metsäin nuoremmuuden takia Perä-Pohjolaan verrat
tuna, mikä johtuu täällä harjoitetusta kolomisesta ja kaskeamisesta 
sekä viimemainitusta alkunsa saaneista kuloista, on niiden hoito hel
pompaa kuin pohjoisempien. Soita ojittamalla voidaan metsämaan 
pinta-alaa suuresti lisätä, sillä yli 30 % suoalasta lienee ojituskelpoista. 
Lauttauskelpoisia vesistöjä on runsaasti ja väyliä parantamalla voi
daan lauttausta vielä paljon edistää. Rautateiden alueelle rakentami
nen, mikä jo on pantu pieneen alkuun (Oulun— Nurmeksen rata), tulee 
metsätaloudelle antamaan uutta vauhtia. Pohjanlahden rannikolla 
ja Kajaanissa olevat puunjalostuslaitokset laajentavat tällä alueella 
toimintaansa laajentamistaan.

(5) Perä-Pohjolan metsätalousalueeseen kuuluvat Kemijoen laaja 
vesistöpiiri ja Tornionjoen vesistöpiirin Suomen puoleinen osa. Tämän 
alueen metsätaloudella on sekä alueen omalle että koko maan talous
elämälle niitä suurin merkitys. Vakaavin osa tästä alueesta on ja tullee 
pysymään metsän vallassa. Erityisen merkityksen alueen metsätalou
delle antaa se, että valtaavasti suurin osa sen metsiä on valtion. Alueen 
metsät eivät ole varsin nopeakasvuisia, mutta joskin kasvu on suhteel
lisesti pinta-ala yksikköä kohden laskettuna pieni, on se absolutisesti 
kuitenkin huomattavan suuri. Puiden hitaaseen kasvuun on sitäpaitsi 
hyvin tuntuvaksi osaksi syynä metsän vanhuus, jopa yli-ikäisyyskin 
sekä melkein täydellinen hoidon puute, mitä hoitoa pienen puun huono 
menekki vaikeuttaa. Perä-Pohjolan joet eivät tosin tarjoa mainittavaa 
tilaisuutta teollisuuslaitosten perustamiseen, niiden koskilta kun yleensä 
puuttuu putouskorkeutta ja luontaisia vesivarastoja (suuria järvial
taita), mutta lauttaustarkoituksiin nämä joet eninunäkseen hyvin so
pivat; yhdessä kesässä uivat' tukit Kemijoen latvoilta sen suuhun, ja 
laittamalla kaikki sivujoet lauttauskelpoiseen kuntoon sekä järjestä
mällä lauttausta alajuoksuillakin voidaan puutavaran menekkiä hyvin-
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kin huomattavasti parantaa. Aavasaksa-yhtiön ruskopa peritehdas sekä 
Kemi-yhtiön suuri sellulosatehdas tulevat epäilemättä edistämään 
paperipuiden hakkuuta. Mikäli metsiä nivotaan todella hoitamaan, 
lisääntyvät metsätalouden tarjoamat ansiomahdollisuudet.

(6) Erityiseksi metsätalousalueeksi on luettava Kuusamon— Kuo
lajärven seudut, joiden vesistöt laskevat Vienanmereen ja joiden metsät 
ovat huomattavasti toisenlaatuisia kuusimetsiä kuin ympärillä olevain 
alueitten. Nykyaikainen metsätalous tällä alueella on vasta alullaan. 
Ainoastaan Kitkajärven alueelta on puita myyty enemmältä sen jäl
keen kuin kuljetuslaitos Kitkajärvestä Livojärveen ja Iijoen vesistöön 
on saatu valmiiksi. Todennäköisenä kuitenkin voitaneen pitää, että 
vastaisuudessa puunkuljetus ei tule tapahtumaan niinkään paljon yli 
vedenjakajani Suomen puolelle, vaan etupäässä Vienanmerelle, jonne 
lauttaus Koutajärven vesistöä pitkin on lyhyt ja helppo ja jonne jo 
ennen maailmansotaa oli myyntiä (alkaen 9" minimimitasta). Katsoen 
alueen metsävarastojen suuruuteen, johon tulee lisää Koutajärven ve
sistöalueen vieläkin suuremmat varastot Venäjän puolella, tulee tämän 
puuliikkeen merkitys epäilemättä olemaan melkoinen.

(7— 8) Suomen pohjoisimmat metsätalousalueet ovat Lappiin 
kuuluvat Inarin— Utsjoen ja Enontekiön alueet. Maamme metsillä on 
siellä pohjoisrajansa. Utsjoen metsät ja suuri osa Inarinkin metsiä ovat 
nykyään siksi huonoja, että ne riittävät ainoastaan kotitarpeeksi ja sii
henkin vain varovaisesti käyttämällä. Hyviä ovat sen sijaan metsät 
Paatsjoen alueella. Inarin pitäjässä on aikaisempina aikoina harjoitettu 
sangen arveluttavaa mäntyarvopuiden myyntiä Norjaan, mistä on ollut 
seurauksena varsinkin Koillis-Inarin metsäin paha haaskaus. Lähiai
koina tulee puukauppa näillä seuduilla varmaan uudelleen elpymään, 
etenkin Inarin parasmetsäisillä seuduilla. Inarijärvestä on nimittäin 
lauttaus Paatsjokea myöten helppoa; Luttojoen lauttaustie on koko 
joukon pitempi ja hankalampi. Koska Inarijärvi toimii mainiona tul- 
vantasoittajana, voisivat Paatsjoen lukuisat kosket soveltua teollisuus- 
tarkoituksiin, ennen kaikkia puunjalostusteollisuuteen, jonka tarpeiksi 
ympäristöllä on melkoisia raaka-ainevarastoja olemassa —  Inarin hoito
alueen tukkipuiden luku on arvioitu 7.9 milj:ksi, mutta osa aluetta on 
vielä arvioimatta. Luontaiset edellytykset metsätalouden ja puunjalos
tusteollisuuden harjoittamiseen ovat siis Itä-Inarissa koko hyvät ja
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odottaa näitä seutuja varmaankin huomattava nousukausi varsinkin 
nyt kun Suomi on tullut Paatsjokeen rajoittuvan Petsamon alueen 
isännäksi. —  Enontekiön niukoilla metsäalueilla ei mikään suurempi 
metsätalous voi tulla kysymykseen. (Valtionmetsäkomitean mietin
nöstä 1920).

320. Erityisiä metsätiloja. Edelläesitettyjen metsätalousalueiden 
metsissä on havaittavissa melkoista puulajien ym. olojen erilaisuutta, 
mikä varsin tuntuvasti vaikuttaa niiden taloudelliseen käyttöön,
(i) Eteläisen rannikkovyöhykkeen metsätalousalueella on Varsinais-Suo- 
messa ja Uudellamaalla kaskeamisesta luovuttu jo sangen  aikaiseen, 
minkävuoksi kuusikot siellä ovat yleisempiä kuin missään muualla Suo
men eteläpuoliskossa ja monella seudulla mäntymetsiä vallitsevampia. 
Puhtaita koivikoita on vähemmän kuin kaskeamisseuduilla ja lepiköitä 
on vain vähän, lounaisella rannikolla ei lainkaan. Karjalan kannaksella 
taas on melkein viimeisiin saakka harjoitettu kaskeamista hyvin suu
ressa määrässä, ja ovat sen seuraukset siellä samat kuin muuallakin 
Karjalassa. Lehtimetsät ovat siitä syystä tuoreilla mailla hyvän yleisiä, 
jotavastoin kuusta on vähemmin. Metsäin keski-ikä tässä vyöhykkeessä 
lienee jonkin verran korkeampi kuin järvialueella; aivan nuoria metsiä 
on suhteellisesti vähän.

(2) Järvialueella on useimmissa Savon ja Karjalan pitäjissä 
kaskiviljelystä harjoitettu niin voimaperäisesti, että kaskina olleet alat 
käsittävät 30— 75 % pitäjän koko »kuivan maan» pinta-alasta. Tila- 
päisemmin poltetut kasket ovat yleensä metsittyneet männyllä, osittain 
myös koivulla, useammin kasketut maat pääasiallisesti koivuilla ja voi- 
maperäisimmässä kaskikierrossa olleet harmaallalepällä, joka siitä 
syystä on vallitsevana varsinkin suurempani kyläin ympäristöissä. 
Kulot ovat vaikuttaneet samaan suuntaan, kartoittaneet kuusen sekä 
raivanneet sijaa männylle ja koivuille, osittain myös haavalle, jotavas
toin leppä ei ole niistä mainittavasti hyötynyt. Seurauksena kuloista 
ja kaskimaista on, että Savon ja Karjalan metsistä 011 männiköitä 11. 
40 %, koivikoita n. 25 %, kuusikoita n. 15 % ja lepikoita (haavikoita 
ym.) n. 10 %. Kaskenpoltosta ja kuloista on lisäksi ollut seurauksena, 
että metsät ovat sangen nuoria. Lupaavia metsänalkuja on Sa
vossa ja Karjalassa runsaammin kuin missään muussa osassa Suomea.
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Hämeessä ovat olosuhteet hiukan toisin. Siellä on kaskenpoltosta luo
vuttu aikaisemmin kuin Savossa ja Karjalassa eikä kaskiviljelys liene 
milloinkaan ollut yhtä voimaperäistä kuin idempänä. Seurauksena 
siitä on, että lepikkojen osuus on suhteellisesti pienempi sekä että kuusi 
on monin paikoin ennättänyt uudelleen vallata sille luonnostaan kuulu
vat maat. Metsät ovat samasta syystä keskimäärin jonkun verran van
hempia kuin Itä-Suomessa.

(3) Pohjanmaan rannikolla on kuusimetsä laajoilla alueilla ylival- 
tainen, jotavastoin Suomenselän' puolella mänty on hallitsevampi. 
Rannikolla on kuusen valtaanpääsyä edistänyt tervaspuiden kolominen, 
männyn taas sisämaassa kulot, jotka ovat sj ŷnä lukuisten lehtipuuval- 
taistenkin metsien olemassaoloon (Haapajärven hoitoalueen metsissä 
lasketaan kasvavan 59.O % mäntyä, 11.O % kuusta ja 30.0 % lehti
puita). Pohjanmaan metsät ovat enimmäkseen keski-ikäisiä. Syynä 
metsän suhteelliseen nuoruuteen ovat etupäässä kulot, joita taas entis
aikoina on usein vieläpä tahallisesti sytytetty soiden heinänkasvun pa
rantamiseksi.

(4) Kainuun alueen metsätyypit edustavat jonkinlaista väliastetta 
Perä-Pohjolan ja järvialueen välillä, sillä kummankin metsätyyppejä 
esiintyy siellä rinnan. Alueen itäpuoliskon korkeammilla mailla on Kuu
samon— Kuolajärven alueen tapaan vanha koivunsekainen kuusimetsä 
hallitsevana. Muualla ovat mäntymetsät yleisimpiä. Tärkeimpiä seu
rauksia kolomisesta ja kaskeamisesta sekä sen aiheuttamista kuloista 
on se, että metsät yleensä ovat melkoista nuorempia kuin pohjoisem
pana. Havumetsäin keski-ikä valtionmailla on laskettu Lapin tarkastus- 
piirissä 156, Kemin 157, Iin 130 ja Oulujärven tarkastuspiirissä 84 vuo
deksi. Metsät Kainuun alueella tekevät sen johdosta paljon kasvulli- 
semman vaikutuksen kuin vastaavain tyyppien metsät pohjoisempana. 
Uudistusvuosia ei nähtävästi tosin satu useammin kuin pohjoisempana
kaan , mutta metsän nuoremmuuden takia on sen uudistuminen helpom
paa.

(5) Perä-Pohjolan metsämaista on pääosa, ainakin 70 %, kuivia 
tai kuivanluontoisia kankaita. Paljon on lisäksi näiden maiden suottu- 
mis-asteita, rämeentapaisia kankaita. Kaikki tällaiset maat ovat siinä 
merkityksessä »mäntyinäitä», että mänty niillä tuottaa suuremman puu- 
määrän kuin muut puulajit, ollen mänty sitäpaitsi useimmiten niiden

Suomen talousmaantiede —  24
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vallitsevana puulajina. Tuoreet metsämaat kasvavat luonnostaan 
kuusimetsää, mutta erittäin hidaskasvuista ja runsasnaaväistä. Kuu
sikot ovat melkein aina koivunsekaisia ja yleensä vanhoja (enimmäkseen 
200 v. vanhempia) ja harvoja. Männiköistä ovat jotakuinkin kaikki 
syntyneet kuloaloille, ja vanhoissa männyissä on jälkiä parista, jopa 
kolmesta tai useammastakin kulosta. Seuraus kulojen raivoamisesta 
eri aikoina on, että männiköt ovat hyvin eri-ikäisiä, käsittäen yleisim
min n. 150 ja varsinkin n. 250-vuotisia puita, mutta yleisesti myös 
50— 60- ja 350-vuotisia. Useilla kuloaloilla on koivu tullut valtapuuksi.

(6) Kuusamon— Kuolajärven metsätalousalueelle omituista on, 
ettei mänty tuntureilla etene kuusta korkeammalle, vaan päinvastoin 
kuusi nousee korkeammalle kuin mänty. Sen sijaan, että Lapin ja Poh- 
jois-Suomen tuntureilla yleensä on muodostunut eräänlainen mänty- 
vyöhyke kuusivyöhykkeen yläpuolelle, esiintyy täällä erikoinen- kuusi- 
vyöhyke. Uusimmat tutkimukset viittaavat siihen suuntaan, että kuu- 
sivyöhykkeen esiintyminen näillä korkeilla seuduilla riippuisi välittö
mästi ja välillisesti näiden seutujen runsaammasta sademäärästä. Sa
maan suuntaan vaikuttanee sekin, että suurin osa sateesta tulee lumena, 
jonka painoa kuusen latva kestää paremmin kuin männyn. Lumitykky 
on kuitenkin laajoilla aloilla katkaissut kuustenkin latvoja. Kaikkiaan 
käsittänevät kuusialueet lähes puolet Kuolajärven ja Kuusamon metsä
maiden pinta-alasta. Koko alueella ovat kuusikot yleensä vanhoja, naa- 
vaisia, hidaskasvuisia ja kuusivyöhykkeen yläosissa hyvinkin kituvia. 
Kauttaaltaan ovat kuusikot koivunsekaisia ja muuttuvat tunturien 
paljakoita kohden yhä koivu vähäisemmiksi.

(7— 8) Inarin— Utsjoen alueella tavataan pohjoisimmat, saarcn- 
tapaiset heikot mäntymetsät Puolmakjoen laaksossa (69° 55’) sekä 
Uts- ja Kevujokien laaksoissa (69° 50’). Enemmän tai vähemmän vh- 
denjaksoisen mäntymetsäalueen raja saavuttaa Tenojoen laaksossa 
69° 35’:n pohjoiskorkeuden; idempänä se painuu etelämmäksi, kulkien 
Inarijärven pohjoispuolitse ja kohdaten valtakunnanrajan 69° 45’m tie
noilla. Kuusen pohjoisraja kulkee Peltovuoman kylän seuduilta Enon
tekiössä Kyrön kylän tienoille (68° 45’) Ivalon laaksossa; yksinäisiä 
kuusia on tavattu vieläpä 6g°:n paikkeilla. (Valtionmetsäkomitean 
mietinnöstä 1920).
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321. Suomen metsät kansainvälisessä kilpailussa^ Suomen met
sätaloudella on kestettävänä ankaraa kilpailua muiden maiden kanssa. 
Ilmaston suotuisammuuden ja maan lihavammuuden viroksi on met- 
sänkasvukin useissa muissa maissa suhteellisesti parempi kuin Suo
messa, mikä seikka on ollut epäedullinen meidän maamme metsätalou
delle. Mutta kun hyviä maita jatkuvasti on raivattu viljelysmaiksi ja 
kun metsänkasvuun yleensä on jäänyt vain karuimpia maita, ovat eri 
maiden metsätaloudelliset edellytykset siinä kohden yhä enemmän 
tasoittuneet.

Sitäpaitsi on maallamme useita erikoisia metsätaloudellisia etuja 
monien muiden maiden rinnalla, (i) Niistä on tärkeimpiä, että Suomi 
luonnostaan kuuluu havumetsävyöhykkeeseen, jotenka havupuut 
täällä ovat luon non mukaisimpia puita. Maailmanmarkkinoilla ovat 
havupuut enemmän kysyttyjä kuin lehtipuut ja jo kauan on havupui
den kasvattaminen ollut kannattavampaa kuin näiden. Saksassa, missä 
alkuperäiset metsät ovat olleet lehtimetsiä, ovat metsät viime vuosisadan 
kuluessa muutetut suureksi osaksi männiköiksi tai kuusikoiksi. Kun 
Suomen luonto on erittäin sopiva männyn ja kuusen kasvuun, on niiden 
uusiintuminenkin maassamme helpompaa kuin siellä, missä sen täytyy 
tapahtua pääasiallisesti kylvöjen ja istutusten avulla. (2) Samoin ovat 
tuhosienien ja eläinten aiheuttamat vahingot meidän havupuumetsis- 
sämme pienemmät ja siis vähemmillä kustannuksilla torjuttavat kuin 
esim. Keski-Europassa, missä puita on liimarenkailla, pahanhajuisilla 
voiteilla, väkäraudoilla ym. keinoin suojeltava milloin mitäkin eläintä 
\ astaan. (3) Metsätaloudellemme erinomaiseksi eduksi ovat vielä mai
niot kuljetustiet, talvella lumiset vedätystiet ja keväällä tulvivat uitto- 
väylät. Keski-Europan alangoilla ja Etelä-Ruotsissakin puut ovat 
enimmäkseen kuljetettavat vankkureilla: vuoristoissa taasen liika lumi 
useinkin tekee kuljetuksen talvella mahdottomaksi. (4) Vesistöjemme 
laatu helpottaa suurten puunjalostuslaitosten perustamista laajain sisä
vesistöjen laskujokien suupuolelle, mikä seikka on edullinen siihen 
nähden, että suuret teollisuuslaitokset pystyvät kilpailemaan ulko
maan markkinoilla paremmin kuin pienet. Luonnon suurteollisuudelle 
tarjoamia etuja lisäävät meillä vesistöjen suupuolessa olevat kosket, 
joista teollisuus saa runsaat määrät luontaista käyttövoimaa. (5) Suur
ten metsäteollisuuspaikkaimme vientisatamista vievät verraten lyhyet
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ja mukavat meritiet Europan parhaille myyntipaikoille. ' (6) Ilman 
merkitystä ei lopuksi ole sekään seikka, että Suonien naapureina Itä
meren ympärillä on toisia metsärikkaita maita; nämä maat yhdessä 
näet muodostavat mahtavan keskinäisesti toisiaan tukevan ja Europan 
metsäntuotantoa hallitsevan yhtymän.

»Suomella on siis metsätalouden ja puunjalostusteollisuuden alalla 
joukko huomattavan edullisia edellytyksiä kilpailla muiden maiden 
kanssa, ja vain näin käykin ymmärrettäväksi se tosiasia, että metsä
talous ja puunjalostusteollisuus ovat kehittyneet maatalouden kanssa 
suunnilleen tasaveroiseksi taloudenhaaraksi, huolimatta siitä, että sen 
hyväksi on peräti vähän tehty». (Valtionmetsäkomitean mietintö 1920.)

322. Mihin perustuu Suonien metsätaloustuotteiden menekki?
Suomen metsätaloustuotteiden menekki maailmanmarkkinoilla on viime 
vuosikymmenen kuluessa suunnattomasti kasvanut ja samalla ovat 
kuitenkin näiden tuotteiden hinnat lakkaamatta ja tasaisesti nousseet. 
Suomesta vietyjen sahatavarani »föb» hinnat ma:ltä esim. ovat kohon
neet seuraavasti:

vuosina lankut battensit laudat

1886— 1890 ................................. (kaikilla yht. arvo) 28:36
1891— 1895   38:—  30:—  27:—
1896— 1900   42:34 36:19 31:92
1900— 1906 .............................-. 49:22 38:27 33:62
1906— 1910    45:78 40:03 37:67

Tällainen puutavarain hintain jatkuva kohoaminen on niin yleinen 
ilmiö, että sillä täytyy olla vaikuttavat, yleispätevät syyt. Sellaisia 
ovat seuraavat: (1) Puutavaran kulutus, lisääntyy automatisesti sa
massa määrin kuin väkiluku kasvaa. Mutta sivistystason kohotessa, 
teollisuuden, kaupan ja maatalouselinkeinojen kehittyessä lisääntyy 
puutavaran kulutus suhteellisestikin, kutakin asukasta kohden lasket
tuna. Puutavaran sijaan tulee yhä enemmän käytäntöön sijaisaineita, 
mutta toiselta puolen puun käyttö yhä laajenee, esim. liikenteessä (puu
laatikot, lastuvilla vms.). Valtaavasti on puun käyttöä lisännyt pape
rin valmistus puusta, paperin kulutus kun on kasvanut ja kasvaa usko-
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mattoiuasti; ajateltakoon esim. nykyajan sanomalehtipaperin kulu
tusta verrattuna entisaikain kulutukseen. -— (2) Puun yksikköhinta 
on suhteellisesti alhainen, jotenka puu ci siedä varsin pitkämatkaista 
kuljetusta, ja ovat siis puutavaran hankinta-alueet Europan päämark- 
kinapaikoille verrattain rajoitettuja. Hankinta-alueet eivät pääse laaje
nemaan samassa määrässä kuin hinnat kohoavat, vaan nousevat hin
nat nopeammassa suhteessa kuin hankinta-ala laajenee. —  (3) Edisty
neimmissä sivistysmaissa metsäin pinta-ala ei enää pienene, vaan pysyy 
muuttumattomana tai lisääntyy, vaikkapa vähinkin määrin, autio
maita metsittämällä. Samoin tapahtuu hyväin metsämaitten viljelyk
si enottamista ja huonojen viljelysmaiden metsittämistä. Tällainen 
metsämaan vaihto ja lisääntyminen ei kuitenkaan lisää metsämaan 
yleistä tuottoisuutta, vaan päinvastoin. Kaikissa vähemmän edisty
neissä sivistysmaissa taas metsäalat jatkuvasti pienenevät, ja tulee sitä 
jatkumaan niin kauan kunnes metsämaan ala ja viljellyn maan ala ovat 
joutuneet taloudelliseen tasapainotilaan. Metsätaloustuotteiden ky
syntä siis kasvaa nopeammin kuin niiden tarjonta, mikä asianlaita tie
tysti pitää hintoja korkeina. —  (4) Edistyneimmissä sivistysmaissa 
on metsänhoito jo nyt siksi hyvällä kannalla, ettei metsänhoidon pa
rantamisella enää mainittavasti voida tuotantoa lisätä. Näissä maissa 
vähentää myöskin yhä kasvava kotimainen kulutus maasta vietäväin 
metsätaloustuotteiden määritä. Vähemmin edistyneiden maiden met
sänhoidossa on kyllä parantamisen varaa, mutta siten saavutettua 
tuotannon lisääntymistä on vastaamassa näissäkin maissa lisääntyvä 
kotimainen kulutus, joten viennin kasvamisella on rajansa tälläkin ta
holla. —  (5) Useissa maailman puutavarain hankintamaissa on har
joitettu niin suurta hävitys- ja liikahakkausta, että näiden maiden (Yh
dysvaltain, Kanadan, Norjan ym.) vuotuinen tuotanto siitä on pysy
västi vähentynyt tai tulee sen tekemään.

Puutavarain hintain jatkuvaän kohoamiseen on siis lyhyesti sa
nottuna syynä se, että niiden kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjonta, 
mistä välttämättä on seurauksena hintain kohoaminen. Tässä hintain 
kohoamisessa on kuitenkin erotettava kaksi eri puolta, mm. hintain 
kohoaminen maailmanmarkkinoilla ja hintain kohoaminen metsässä 
(»kantorahan» kohoaminen). Edelliset hinnat osoittavat, hetkellisistä 
aaltoiluista huolimatta, varmaa noususuuntaa. Samaa suuntaa noudat
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tavat kantorahatkin vanhoissa sivistysmaissa, mutta vähemmin edis
tyneissä maissa (kuten Suomessa) voivat kantorahat nousta vielä no
peammin kuin puutavarain markkinahinnat, koska niissä lauttaus- 
teitä parantamalla, jalostamalla puu tarkemmin kuin ennen yms. tavoin 
voidaan saada arvoa metsäalueille, joilla sellaista ei ennen ole ollut. 
(Valtiorimetsäkomitea 1920.)

323. Metsänhoidon harrastus maassamme on sitä myöten elos- 
tunut, kuta selvemmin metsänhoidon suuret luonnon- ja kansantalou
delliset tehtävät ovat tulleet tajutuiksi. Valtion ylläpitämä metsähalli
tus, v. 1917 perustama metsätieteellinen koelaitos ja yliopiston maan- 
viljelystaloudellisen tiedekunnanosaston yhteyteen järjestetty tieteel
linen metsänhoito-opetus ovat perustuksena ja tukena vapaille metsän- 
hoitoharrastuksille.

Vanhempain, etupäässä käytännöllisten metsänhoitoyhdistysten 
sijaan perustettiin v. 1908 Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapio. Se 
toimii siihen yhtyneitten lukuisain maataloudellisten seurain ja yhdis
tysten metsätaloudellisena keskusseurana yksityismetsänhoidonhyväksi. 
Sen työskentely on ollut monipuolista ja ansiokasta. Kaikilla maa
kunnallisilla maanviljelysseuroilla on palveluksessaan metsänhoidon- 
neuvoja. Pellervo Seura, on ajanut metsätalouden edistämistä erikoi
sesti osuustoiminnallisella pohjalla. Vapaitten metsätieteellisten har
rastusten keskukseksi perustettiin 1909 Suomen Metsätieteellinen Seura.

Metsätaloudellisista aikakausjulkaisuista ovat mainittavimmat 
»Tapio» ja »Metsätaloudellinen Aikakauskirja», metsätieteellisistä tutki
mussarja »Acta forestalia fennica» sekä metsätieteellisen koelaitoksen 
julkaisut.

VALTION METSÄTALOUS.

324. Valtionmetsäin muodostuminen. Suomen valtion metsät 
0'.^ aikain kuluessa muodostuneet erilaisista aiheista ja eri tavoin.

(x) Pääosana valtionmetsissä ovat vanhat asumattomat erämaat 
eli yhteismaat, jotka järjestetyn valtioelämän alkaessa joutuivat kruu
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nun haltuun. Alkuaan ei Suomen metsämailla ollut yksityisiä omistajia, 
vaan kuka heimomies hyvänsä sai vapaasti hakata laskea ja raivata 
niittyjä kaikkialla, missä toinen ei ollut itsellensä kaskea tai niittyä 
aidannut. Koska heimoilla oli määrätyt heimoalueensa, joiden rajain 
yli ne eivät sallineet vieraitten tulla, on heimolla katsottava olleen yli- 
omistusoikeus heimoalueen metsiin. Kun ruotsalaisen valloituksen 
kautta heimovalta loppui, siirtyi heimon oikeus kuninkaalle (kruunulle). 
Tässä siirrossa ei tapahtunut mitään vääryyttä, sillä kruunu valtasi 
vain sen, mikä ei ollut kenenkään oma (res nullius). Jo varhaisena keski
aikana kruunu käytti täten perimäänsä vliomistusoikeutta jakaen erä
maita uutisasukkaille viljeltäväksi. Valtion metsäoikeudet Suomessa 
ovat siten ikivanhat. Niihin perustui kuningas Kustaa Vaasan tunnettu 
selitys, että kaukaiset erämaat .kuuluivat »Jumalalle, kuninkaalle ja 
Ruotsin kruunulle.»

(2) Toisen osan valtion metsäomaisuudesta muodostavat yksityis
maista erotetut ja kruunulle luovutetut »liikamaat». Maanviljelyksen 
levitessä olivat kyläin läheiset metsät joutuneet yhteisesti käytetyksi 
kylämetsäksi ja sillä tavoin kylän yhteiseksi omaisuudeksi. Täysin 
vapaata metsänomistusta ei kruunu kuitenkaan pitkiin aikoihin tunnus
tanut kylille enempää kuin yksityisillekään talonpojille. Lukuisat 
asetukset ja säännökset 1600-luvulta, varsinkin kuningas Kaarle XI:n 
hallitusajalta, todistavat, ettei Ruotsissa ja Suomessa siihen aikaan ollut 
täydellistä yksityistä metsänomistusta muilla kuin rälssitiloilla. Pe- 
rintötalollisilla oli oikeus käyttää hallussaan olevia metsiä ainoastaan 
kotitarpeekseen, vaikkapa heidän metsänsä olisi ollut jo .erotettu yh 
teisestä kylämetsästä. Vasta 1700-luvun alussa myönnettiin talonpo 
jille oikeus hakata jaettua metsäänsä myytäväksikin, vaikka se oikeus 
edelleenkin oli hyvin rajoitettu (1734 vn lain Rakennuskaaren io:s luku.)

Vähitellen kuitenkin pääsi luonnonoikeudellisesta, fysiokrati- 
sesta ja vapaakaupallisesta ajattelusta syntynyt uusi, yksityisomistusta 
ihannoiva ja yhteisomistusta vastustava taloudellinen suunta vallalle 
pohjoismaissakin. Käytännössä mpesi valtio tunnustamaan maan
omistajia yksityisen maan ja kaiken sen päällä kasvavan rajattomiksi 
herroiksi. Sillä tavoin kruunu päästi käsistään vanhan yliomistusoi- 
keutensa kyläin ja yksityisten metsiin nähden. Kaskenpolton alueelli
nen kielto lienee ainoa muisto, mikä nykyään on siitä jäljellä.
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Ainoastaan sellaiset takamaat, joita kylät tai yksityiset omistivat 
yli oikean verolukunsa, katsottiin kohtuudella kuuluvan kruunulle. 
Nämä »liikamaat» erotettiin kruunulle isossajaossa. Vv:n 1775— 77 
iso jakoasetuksissa näet määrättiin, että isossajaossa oli kylille ja taloille 
annettava sen verran metsämaata, että täyden manttaalin alue tuli ole
maan maiden hyvyyden mukaan 600— 1200 tynnyrinalaa, järviä ja hyl- 
kymaita lukuunottamatta. Loput oli jäävä kruunun haltuun.

(3) Valtionmetsäin ala on huomattavasti lisääntynyt myöskin nii
den metsänostojen ja maanlunastusten kautta, joita on suoritettu men
neellä ja tällä vuosisadalla. Tärkeimmän osan täten hankituista met
sistä muodostavat Viipurin läänin lahjoitusmaiden metsät (194).

(4) Tarton rauhassa 1920 joutuivat Suomen valtion haltuun Annan 
ruukin 223000 ha laajat metsäalat Suojärvellä sekä Petsamon alue suu
rine metsäal ueineen.

Edellämainittujen varsinaisten metsämaittensa lisäksi valtio omis
taa joukon maatiloja ja erinäisiä tiluksia, jotka aikain kuluessa eri ta
voin ovat joutuneet valtion haltuun (184-185, 194). Näiden virkata
lojen metsät ovat arvokkaita, koska ne sijaitsevat enimmäkseen maan 
vanhimmilla viljelysseuduilla.

325. Valtionmetsäin ala ja asema. Valtion omistamat metsä
maat olivat vanhempina aikoina tavattoman suuret. Vaikka niistä suu
ret alat luovutettiin vähitellen edistyvälle uutisasutukselle ja vaikka 
vielä 1700- ja osittain 1800-lnvullakin kokonaisia pitäjiä on syntynyt 
kruununmetsiin (esim. Pohjois-Satakunnassa), kokoontui toiselta 
puolen kruunun haltuun isonjaon jatkuessa uusia metsäalueita. 
»Kruununmetsät», jolla nimityksellä tarkoitetaan kaikkea taltion 
maaomaisuutta vesineen, mutta ei kruunun virkataloja, muodos
tavat nykyään vahaavan suuren omaisuuden. Sen kokonaispinta-

ala
Krmtmmmetsäin tiluslajit v. igig.

1919 
0;

teki

v. 1619
ha %

viljeltyä maata . .  . 1 OO 450 0.8
kasvull. metsämaata 5 4 14  997 43 ■ *
korpia, rämeitä, hylk. 6 497 146 52.2
vesiä .......................... 443  535 3.6

yhteensä .......... 12 4 56  128 100.0

12 456 128 ha 
eli 33.O % koko maan vastaa
vasta pinta-alasta. Varsinaista 
kasvullista metsämaata kruunun- 
metsistä oli 5 414 997 ha di 
43.4 % kruununmehäin koko 
pinta-alasta.
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Mustalla ja harmaalla merkityt alat ovat valtion metsiä.

Kameralisesti valtionmetsät ryhmittyvät seuraavasti: kruunun 
erä-, yhteis- ja liikamaita 9885585 ha (79.4 %), kruununpuistoja 
2 514 595 ha (20/2 %), kruunun omistamaa veroluonteista maata 48 901
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ha (o.4 %). »Kruununpuistoilla» tarkoitettiin 1600-luvulla kuninkaan 
yksityisiä tiluksia ja puistoja, joihin ainoastaan kuninkaalla oli käyttö
oikeus. Nykyään käsitetään näillä puistoilla alueita, joita hallituksen 
määräyksen mukaan on »erotettu kruunun omistamasta metsämaasta 
käytettäväksi kruununpuiston nimellä metsänhoitoa varten kruunun 
varalle.»

Valtion metsätalouteen ratkaisevimmin vaikuttavia seikkoja on 
valtionmetsäin maantieteellinen asema eli sijainti. »Varsinaiset valtion
metsät sijaitsevat nimittäin suunnilleen 4/6:ksi Oulun läänissä, vieläpä 
lähes puoleksi napapiirinkin pohjoispuolella, ja jäljellä olevat 1j-0 ovat 
etupäässä päävedenjakajilla.,. kaukana valtavesistöiltä. Niinkauankuin 
yksityisillä oli metsissään ninsaat puuvarastot, ei puunostajilla ollut 
syytä mainittavasti ostella puita etäisistä valtionmetsistä, ja mikäli he 
ostivat, olivat heidän tarjoomansa hinnat alhaisia; valtion metsätulot 
jäivät niissä oloissa vähäisiksi, ja kun hallintokoneisto kuitenkin mak
soi, jäi talouden tulos negativiseksi. Vielä nytkin, jolloin, teollisuuslai
tosten luvun yhä lisäännyttyä ja entisten tehdasten suurennuttua, puun 
kysyntä on paljon lisääntynyt ja yksityismetsävarastojen vähennyttyä 
aivan yleisesti ulottunut valtionmetsiin, vaikuttaa kuitenkin sama näi
den metsien epäedullinen sijaitseväisuus peräti epäedullisesti tulokseen, 
vieläpä kahdellakin eri tavalla: kuljetuskustannuksethan lisääntyvät 
matkan pituuden mukaan ja työkustannukset yksiköltäkin lisääntyvät 
muonitus- ym. vaikeuksien takia kaukaisilla saloilla. Tässä epäedulli
sessa sijaitse vaisuudessa on pääsyy valtion metsätalouden epäsuotui
saan tulokseen.»

Toinen valtionmetsille haitallinen seikka on niiden huonokasvui- 
suus. »Vähempikasvuisten ja joutomaiden tavattoman suuri osuus —  
54.09 %, josta arviolta lähes 2/s tulee joutomaiden osalle —  on siis 
erinomaisen silmäänpistävä ominaisuus valtionmaille, mutta on tämän 
luvun suuruus hyvin ymmärrettävissä, kun ottaa huomioon jo ylempänä 
mainitun tosiasian, että puolet valtionmaista sijaitsee napapiirin poh
joispuolella, jotapaitsi valtionmaat ovat kovasti soistuneita: valtion
maiden suoprosentti (45.4) on nimittäin melkein kaksi kertaa niin suuri 
kuin yksityismaiden (24.2h Jos kasvullisista metsämaista olisi olemassa 
yksityiskohtaista tilastoa, olisi helppo osoittaa, että valtion 'kasvulli- 
setkin’ metsämaat ovat keskimäärin paljon huonompia kuin yksityisten.
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Esimerkkinä mainittakoon vain, että Savon ja Karjalan valtionmailla 
on parasta ynnä parhaanpuoleista metsämaata vain 8 1/2 %, prosentin 
samojen maakuntien yksityismailla ollessa 23. Että Pohjois-Suomen 
'kasvullisia' metsämaita ei voida verratakaan kasvullisiin metsämaihin 
Suomen eteläpuolistapa, missä yksityisomistuksen pääosa sijaitsee, on 
sanomattakin selvää.» (A. K. Cajander.)

326. Valtionmetsäin puuvarat. Vaikka valtionmetsät eivät si- 
jaitsekaan maamme parhailla metsänkasvumailla, ovat niiden puuaine- 
varastot metsän laajuuden ja vähäisen käytön vuoksi suunnattoman 
suuret. Metsän erilaisen kasvukyvyn mukaan maan eri osissa lasketaan 
valtionmetsäin puuainemäärän hehtaaria kohden eri vyöhykkeissä te
kevän: etelämmässä Suomessa 40—-80 m3, Kainuun alueella (Oulun, Iin 
ja Pohjolan piireissä) 25— 60 m3 ja pohjoisimmissa vyöhykkeessä (Ke
min ja Lapin piireissä) 15— 40 m3. Valtionmetsäin koko puuainemäärä 
tekisi tämän mukaan 317 milj. m3 kiinteää mittaa.

Varsinaisia sahapuita laskettiin valtionmetsissä v. 1920 olevan 
198.6 milj. kpl, joista 114.4 milj. 1.3 nm korkeudelta 25— 30 cm läpi
mittaisia puita sekä 84.2 milj. järeitä so. mainitulta korkeudelta 30 cm 
täyttäviä ja sitä suurempia puita. Valtionmetsäin koko puuvaraston 
kuutiosisällys on laskettu 318.8 milj. m3:ksi kiinteää mittaa.

Valtionmetsäin taloudellisesta arvosta on esitetty eräitä laskelmia, 
jotka ovat mielenkiintoisia ja valaisevia, vaikkeivät sellaisinaan ole
kaan toteutettavissa. Otaksumalla valtionmetsäin sahapuiden kuutio- 
sisällys 70 milj. m3:ksi eli 2466.7 milj. engl. kuutiojalaksi, saataisiin 
siitä, laskemalla 240 kuutiojalkaa standerttiin*), yhteensä xo 277 800 
standerttia sahattua tavaraa. Jos koko maamme sahaus tuotteiden 
vienti lasketaan vuodessa 500 000 standertiksi, riittäisivät siis valtion
metsäin nykyiset sahauspuut 20 vuonna tyydyttämään Suomen koko 
sahaustuotteiden viennin, jolla aikaa yksityismetsäin sahauspuut saisi
vat kasvaa rauhassa ja valtionmetsissä pienemmistä puista kasvaa 
uusia kymmenmiljoneja sahauspuita.

Valtionmetsäin pienemmän puun ainemäärä on laskettu 247 milj. 
m3:ksi kiinteää mittaa. Edellyttämällä, että siitä määrästä 40 % on 
kuusta, 40 % mäntyä ja 20 % lehtipuita sekä että koko kuusipuumäärä ja

*) P ie ta rin  stan d e rtti =  4.672 m».
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1 i mäntypuumäärästä, siis puolet kaikesta, voidaan jalostaa puumassaksi 
tai sellulosctksi muun: puuaineen jäädessä polttopuiksi, saadaan 164.1; 
milj. m3 jalostuskelpoista ainetta. Laskemalla yhdestä m3:stä tulevan 
280 kg kuivaa puumassaa saataisiin mainitusta määrästä 46.1 milj. 
tonnia puumassaa. Kun puumassan ja pahvin valmistus maassamme 
nykyään tekee 2 0 0 0 0 0  tonnia vuodessa, voisi siis kruuriunmetsä.in ny
kyisistä paperipuista valmistaa massaa 230 vuotta valmistusmäärää 
vähentämättä! Jos taas kaikki paperipuut valmistettaisiin sulfittiselln- 
losaksi laskemalla 1 m3:stä saatavan 125 kg sellulosaa, tekisi kokonais
tuotanto 20.6 milj. tonnia, mistä riittäisi ainetta sellulosan valmistuk
seen enemmäksi kuin sadaksi vuodeksi, jos vuotuinen valmistusmäärä 
tekisi 200 000 tonnia. (Gösta Serlachius.)

327. Myynti. Ihita, pääasiallisesti sahauspuita, on valtionmet
sistä myyty yksityisille tavallisesti vuosittain pidetyillä suurilla huuto
kaupoilla. Viime aikoina ei kaikkea valtion metsähuutokaupoissa tar
jottua puutavaraa ole saatu myydyksi hyväksyttävään hintaan, mikä 
on riippunut kilpailun riittämättömyydestä, ostajain keskinäisistä sopi
muksista ym. Senvuoksi valtio pääasiassa vsta 1909 alkaen ryhtyi yhä 
suuremmassa määrässä toimeenpanemaan suuria monivuotisia sooimus- 
eli konsessiokauppoja. Kaikkiaan myytiin vv. 1909— 1917noin 6.7milj. 
sahapuurunkoa ja 4.1 milj. kuutiometriä pientä puuta, etenkin paperi-
puuta, 4— 20 vuoden ottoajalla. Kun tällaisia kauppoja ilmeisestikään 
ei voi pitää valtiolle edullisina, ei niitä viime vuosina enään ole jatkettu.

■ Metsätavarahi luovutus valtion metsistä vv. 
1861— 19x9.

vuosina
keskimäärin

saha- ym. puuta runkoa hinta
arvopuita 
milj. kpl

milj.
m3

kohden
m*

m3:ita
mk

rungolta
mk

1 8 6 1 — 1 8 6 5 0.5 o .s 0.596 3 U*> 2:08
1 8 7 1 — 1 8 7 5 2 . tt . 1 .2 0.474 3:79 1 J80
1 8 8 1 — 1 8 8 5 2 .2 1 .0 0.449 4:30 i:» S
1 8 9 1 — 1 8 9 5 2.8 1.2 0.413 7:00 2:91
1 9 0 1 — 1 9 0 5 ' 4*3 2.0 0.467 9:70 4:53
1 9 0 6 — 1 9 1 0 7.8 3 -® 0.515 9'.05 4 :6 !

1 9 1 1 — 1915 3-0 1.4 0.465 7:61 3:52

1 9 1 6 2.5 1.0 0.407 8:24 3:36
1 9 1 7 2.5 0 .9 0.384 I I  n o 4:40

1 9 1 8 1.1 0 .4 O .360 13 :7 3 4:94

1919 3-1 1 .1 0.342 15 :8 1 5 ^ 1

Lopullinen metsäta- 
varam luovutus ostajalle 
tapahtuu usein vasta 
vuosien kuluttua siitä 
milloin ne on myyty. 
Tarkastettaessa valtion
metsäin puutavarain luo
vutusta viimeisen kuu
den vuosikymmenen ai
kana havaitaan, että 
myytyjen sahauspuitten 
luku ja kuutiomäärä



menneen vuosisadan lopulla ja tämän alussa lakkaamatta ovat nous
seet, mutta sen jälkeen alenneet aina v:een 1919 saakka, jolloin ilmeni 
huomattava nousu. Puuaineen kuutiomäärä runkoa kohden (puitten 
keskimääräinen koko) on pienentynyt yhtämittaisesti tämän vuosisa
dan alkuun saakka, jonka ensimmäisellä vuosikymmenellä se on nous
sut, arvattavasti uusien myyntialueiden aukenemisen johdosta sekä 
pienempiä sahatispuita myytäessä paikallishuutokaupoissa; viime vuo
sina pienentyminen jälleen on jatkunut, kun pienetkin puut yleisemmin 
ovat joutuneet suurissa huutokaupoissa myydyiksi ja niiden tilastooh 
merkityiksi. Yhtämittaisemmin on noussut »luovutettujen» sahauspuit- 
ten hinta, mikä vuosiviitenä 1861-1865 teki keskimäärin rungolta 
Smk 2:08 ja kuutiometriltä Smk 3: \g, mutta vuosiviitenä 1906— igio 
rungolta Smk. 4:53 ja kuutiometriltä Smk. 9:70 ja v. 1919 rungolta 
Smk. 5:21 ja kuutiometriltä Smk 15:21 (vn 1919 myynneissä tuli keski
hinnaksi »myydyltä rungolta» Smk. 23:40, vaihdellen hinnat eri seu
duilla Smk 7:------37:50). Sodan aikana ja sen jjilkeen ovat myyntiolot
riippuen kansain viti isten puutavaramarkkinain tilasta olleet hyvin 
epävakailet.

Huomattavan osan valtion puutavaramyynnistä ovat viime aikoina 
tehneet hankintamvynnit, jotka pääasiallisesti ovat käsittäneet rauta
teille vm. valtion laitoksille hankittuja halkoja ja muita puutarpeita.

328. Valtion sahateollisuus. Valtionmetsistä välttämättömästä 
poistettavan puutavaran jalostamiseksi sekä valtionlaitosten puuta va- 
rantarpeen tyydyttämiseksi valtio v. 1905 perusti ensimmäisen oman 
sahalaitoksen Siuroon (Porin radan varrelle) ja myöhemmin on niitä 
perustettu lisää kaksi (Kevätniemen saha Pielisjärvellä ja Sukevan saha 
Iisalmella). Nyttemmin harjoittavat valtionsahat myös vientiä ulko
maille (leima »Suomi» ynnä kruunu).

Kun tukkipuiden myynti yksityisille valtionmetsistä ei ole näyt
täytynyt valtiolle kvllin edukkaaksi ja kun kokemus on osoittanut, 
että valtio itse voi menestyksellä jalostaa puutavaraa, on yhä äänek
käämmin ruvettu vaatimaan, että valtion olisi laajennettava sahaus- 
teollisuuttansa. Metsänhoidolliset, yhteiskunnalliset ja kansantalou
delliset syyt puhuvat tällaisen valtion harjoittaman liiketoiminnan puo
lesta. Kun 4/j valtion metsistä on Oulun läänissä ja kun sikäläisissä vai-
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tionmetsissä v. 1913 oli yksistään täysimittaisia sahapuita 46 milj. run
koa, joista suurin osa yli-ikäisiä, kannattavan metsätalouden kannalta 
poistettavia, on hallitus suunnitellut ja eduskunta päättänyt perustaa 
Oulun lääpin rannikolle kahdellatoista pikaraamilla varustetun 
valtion sahalaitoksen. Tämä suuri laitos on perustettu Veitsiluo
dolle Kemijoen suuhun ja alkanee se muutamalla raamilla työsken
nellä v. 1922.

»Puutteellisuuksistaan huolimatta on valtion sahateollisuus epäi
lemättä viime aikoina hyvin vastannut tarkoitustaan. Sahalaitosten 
taloudellinen tulos on sikäli parantunut, kuin ulkomaalle vienti on jär
jestynyt ja sahatun tavaran hinnat ovat kohonneet. Nyttemmin vie
dään pääosa sahatavarasta ja varsinkin melkein kaikki parempi tavara 
ulkomaalle. Suurin osa viedään Englantiin ja muihin Länsi-Euroopan 
maihin, mutta huomattavia eriä on myyty Etelä-Afrikaankin. Saadut 
hinnat ovat olleet meikäläisiin oloihin nähden varsin tyydyttäviä, mikä 
koskee etenkin 1920 saavutettuja hintoja.» (A. K. Cajander.)

329. Valtionm etsäin tulot ja  menot. Valtion metsätalous, ]oka 
tultuaan järjestetyksi suuresti rajoitti väestön vanhaa vapaata metsän
käyttöä ja usein on joutunut yksityisten metsäkeinottelujen tielle, ei 
alkuaikoinaan herättänyt sanottavaa myötätuntoa maassa, varsinkin 
kun kruununmetsät aina v:een 1872 saakka tuottivat valtiolle vain 
tappiota. Asia on myöhemmin muuttunut, kun valtion metsätalous on
ruvennut tuottamaan säännöllisesti 
leet melkoisten vaihtelujen alaisia.

Valtionmetsäin talous vv. 1861— 1918 
(v a lt io n  t ilin p ä ä tö k s e n  m u k a a n )

vuosi tu lo t m enot
säästö ( + )  
vajaus (— )

m enot
tuloista

m ilj. mk m ilj. m k m ilj. mk %
1 8 6 1 0.1 0.4 —  0.3 36013
1 8 7 0 0 .2 0.4 —  0 .2 2 0 8 .8
1 8 8 0 1.0 0.7 - f-  0.3 67.7
1 8 9 0 2 .2 0 .8 +  1 .4 36.1
1 9 0 0 4 .8 0.9 +  3-8 1 9 .6
1 9 IO 12.7 4 .4 +  8 .8 34.3
1915 I I . l 5.7 +  5.4 51-7
1 9 1 7 4 4 .8 32.0 - f -  1 2 .8 7 i . e
1 9 1 8 2 9 .9 1 8 .6 -t- II.S 6 2 .2

1919 66.4 32.6 +  33-7 4 9 .1

ylijäämiä, jotka kuitenkin ovat ol- 
Vuosina 19x3, 1917 ja 1918 on yli

jäämä noussut yli 10 milj. mkn. 
Vuosina 1919 ja 1920 se on nous
sut moniin kymmeniin miljoniin. 
Syistä, jotka rajoittavat valtion
metsäin tuottamaa voittoa, on 
edellä jo ollut puhe (vrt. s. 378). 
Joka tapauksessa ovat valtion
metsät maamme puutavarain- 
viennissä ja sen kautta koko 
kansantaloudessa olleet arvaa
mattoman tärkeänä tekijänä.
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330. Valtion metsäpolitikka. Valtion metsäpolitikka oli vanhem
pina aikoina yksinomaan asutuspolitikkaa. Jo keskiajalla kruunu kai
kin keinoin koetti edistää valtiolle hyödyllistä uutisasutusta erämailla, 
joissa kruunulla oli isäntävalta. Kustaa Vaasa pani toimeen suuren
moisen asutustoiminnan kruununmaina pidetyillä erämailla. Seitse
männentoista vuosisadan loppupuolella alkoi metsäin loppumisen kauhu 
vallata kruunun, joka kävi ankaraa hävityssotaa metsiin pyrkivää 
torppari- ja mökkiasutusta vastaan. Seuraavalla vuosisadalla tuli asu
tustoiminta jälleen etualalle. Vhdeksännellätoista vuosisadalla taas 
kruununmetsiä toisinaan itarimmin säästettiin, toisinaan mielin määrin 
luovutettiin omaksi uutisasukkaille, jotka usein kiiruhtivat myymään 
metsät metsänostajille, kunnes vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä 
se mielipide pääsi etualalle, että valtion on pidettävä kaikki metsänsä 
omassa kädessään ja ainoastaan maanviljelykselle edullisia aloja luovu
tettava itsenäisiksi uutistiloiksi tai vuokralle.

Valtion metsäpolitikan suuntaviivat eivät nykyään näytäolevan täy
sin selvät. Toiselta puolen suurella ponnella vaaditaan, että valtio luovut
taisi käsistään yksityisille täydellä omistusoikeudella kaikki alat, mitkä 
suinkin katsotaan maanviljelykseen sopiviksi tai mahdollisiksi. Tällais
ten luovutusten vuoksi valtion vanhastaan omistamat tilat ja viljelys
maat nykyään nopeasti vähenevät, puhumatta niistä viljelysalueista, 
joita valtio on viime aikoina ostanut vartavasten yksityisille jaettavaksi 
(Jokioisten kartanon osto 1918). Toiselta puolen on ruvettu valtiolle 
hankkimaan uusia metsäalueita. Niinpä on aikajaksona 1877— 1916 
valtio ostanut 94 898 ha maata, josta se on maksanut 2.7 milj. ii>k. Sen 
lisäksi on valtio varatakseen itselleen tulevaisuudessa tarpeellisia koski- 
voimia viime aikoina ostanut koko joukon koskitiloja Oulujoen varrelta. 
V. 19x8 valtio 63.1 milj. Suomen markalla ja 66 milj. Norjan kruu
nulla osti osake-enemmistön kahdessa suuressa puunjalostusyhtiössä, 
Tomator Oyssä ja W. Gutzeit & C:o Oyssä päästen siten suurten 
maaalueitten, melkoisten koskivoimain ja suurten puunjalostuslaitosten 
haltijaksi.

Suomen valtio on täten yhä enemmän joutunut suoranaisen metsä
teollisuuden alalle. Tässä kohden käyvät mielipiteet ehkä enin eri suun
tiin. Valtion harjoittamaa metsätaloutta ja erityisesti valtion metsä
teollisuutta on paljon vastustettu sillä perusteella, ettei valtio muka
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pysty tuloa tuottavan omaisuuden ja liikkeen käyttäjäksi. On kuiten
kin myönnettävä, että valtion metsätalous on oikeutettu samalla syyllä 
kuin esim. valtion rautatietalous. Selviönä on pidettävä, että suojelus- 
metsät (88) ja metsityskelpoiset autiomaat ja suot, joita yksityiset eivät 
kykene hyödyllisesti käyttämään, joutuvat valtion hoidettaviksi. »Mitä 
erikoisesti tulee metsätalouteen, osoittaa jo sataa vuotta pitempi koke
mus, että valtio erinomaisen hyvin soveltuu sen harjoittajaksi ja paljon 
paremmin kuin esim. maatalouden. Metsätalouden harjoittaminen ei 
ole niin monesta pikkuseikasta riippuvainen kuin tämän, metsätalous
tuotteet eivät ole niin moninaisia eivätkä hoidettavat puulajitkaan niin 
monilukuisia kuin viljelyskasvit maataloudessa. Metsätalouden tulok
siin kulloinkin vaikuttavista tekijöistä on siitä syystä helpompi 
saada vleissilmäys; laajainkin alueiden hoidon voi sentähden keskit
tää yksiin käsiin, ja niitä hoitavain henkilöiden toimintaa on helppo 
valvoa. Keski-Kuropan valtionmetsätalous on yhtä hyvällä kannalla 
kuin varsinaisten suurtilallisten metsätalous ja verrattomasti parem
malla kannalla kuin tavallinen yksityismetsätalous.» (Valtionmetsä- 
komitea IQ20.)

Tutkiessaan valtion metsätalouden edellytyksiä maassamme vii
meksi toiminut valtionmetsäkomitea lausuu, että järkiperäisen metsä
talouden harjoittamiseen on sitä parempia edellytyksiä olemassa, kuta 
suurempi metsäala on, kuta kaukaisempaa tulevaisuutta silmälläpitäen 
omistaja voi ja osaa taloutensa järjestää, kuta vähemmän hänen tarvit
see tilapäisen rahapulan takia turvautua metsään, kuta korkeampi sekä 
ammatti- että yleissivistyskanta metsänomistajalla tai hänen käyttä- 
miUään virkailijoilla on — ja että näissä suhteissa tarjoo valtion met
sänomistus enimmäkseen parhaat edellytykset.

331. Valtion metsähallinto. Valtion metsämaitten järkiperäi
sestä hoidosta ei vanhempina aikoina ollut puhettakaan. Seitsemännel
lätoista vuosisadalla määrättiin maaherrat pitämään huolta kruunun 
metsäomaisuudesta. Mutta vielä 1800-luvun alkupuolellakaan ei kruu- 
nunmetsillä ollut juuri mitään taloudellista arvoa; keneltäkään lupaa 
kysymättä muutti ihmisiä kruunun alueille asumaan ja puita hakkaa
maan. Metsäin taloudellisen arvon kohoaminen teki näissä oloissa muu
toksen. Vuosisadan puolimaissa valtio ryhtyi väliaikaisesti järjestä-



3& 5

maan metsäinsä hoitoa ja valvontaa ja v. 1859 annettiin asetus kruunun- 
metsäin hoidosta. Erityinen metsänhoitohallitus perustettiin 1863 ja 
järjestettiin uudelle kannalle 1908 ja 1921. Metsähallituksen tehtävänä 
on kaikin puolin hoitaa Suomen valtionmetsiä ja johtaa niiden taloutta, 
järjestää metsänhoito valtion ja kirkollisilla virkataloilla, valvoa met
sänhoidon opetusta, pitää silmällä yksityistä metsätaloutta jne. Vi
rasto on jaettu kahteen pääjaostoon, toinen valtion metsätaloutta, toi
nen yksityismetsäin hoitoa varten; näissä taas . on alaosastoja liike
asioita, metsänarvioimisia ym. varten. Metsähallitukseen on yhdistetty 
metsätieteellinen koelaitos, johon kuuluu 3 professoria ja jota hoitaa tie
teellinen hallitus.

Paikallista hallintoa varten on valtionmetsät jaettu 95 hoitoalu
eeseen, joita metsänhoitajat hoitavat työnjohtajain ja n. 800 metsän
vartijan avulla. Hoitoalueet on uuden hallintojärjestelmän mukaan 
yhdistetty 4 piirikunnaksi, joissa on piirikuntapäällikköjen johtamat 
piirikuntakonttorit. Välittömästi metsähallituksen alaisia ovat suon- 
kuivatusmetsänhoitajat, metsätaloudentarkastajat ja metsänarvosteli- 
jat sekä piiri-insinörit.

V. 1917 annetun yksityismetsiä koskevan lain mukaan on yksityis
metsäin hoidon valvomista varten jokaiseen lääniin asetettava metsä
hallituksen alainen lääninmetsälautakunta, johon kuuluu metsähalli
tuksen määräämä puheenjohtaja ja 2 metsänhoitoon perehtynyttä, 
läänin alueella toimivain maataloudellisten seurain esittämistä ehdok
kaista valittua jäsentä. Lääninmetsälautakuntain apuna toimivat 
lääninmetsätarkastajat ja tarpeelliset metsänvartijat. Kuntiin on 
asetettava kunnallismetsälautakuntia. Vn 1917 lain tarkoituksena 
on estää yksityismetsäin hävittäminen ja edistää niiden järkiperäistä 
hoitoa.

332. Metsänhoidon opetus. Korkein metsänhoito-opetus, joka 
vsta 1862 annettiin Evon metsäopistossa, siirrettiin varmaan eduk
sensa 1908 yliopiston maanviljelystaloudelliseen tiedekuntaosastoon. 
Metsätieteellistä harjoittelua varten on yliopiston hallussa Siikakan- 
kaan harjoittelualue Orihvedellä. Valtion metsänvartijakouluja on 
Evolla, Tuomamiemessä Ähtärissä, Nikkarilassa Pieksämäellä, Rova
niemellä ja Tammisaaressa (ruots.). Valtion metsänhoito-opetus ei ai-

Suomen talousmaantiede —  25
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noastaan valmista ammatintaitoisia virkamiehiä ja vartijoita kruunun- 
metsilie, vaan suuressa määrässä hyödyttää myöskin yksityistä 
metsätaloutta maassa.

METSÄNTUOTTEIDEN VALMISTUS JA VIENTI VANHEMPINA
AIKOINA.

333. M etsäntuotteet Suomen vanhem m assa kaupassa. Metsän- 
tuotteet ovat jo keskiajalta ja uskonpuhdistuksen ajoilta saakka kuulu
neet Suomen huomattavimpiin vientitavaroihin. Jo ennen nykyistä 
suurta sahaus- ja paperiteollisuustuotteiden vientiä metsäntuotteet oli
vat tärkeimpänä ryhmänä maamme vientitavarat joukossa. Niinpä 
v. 1836 metsäntuotteiden viennin arvo teki 1070 584 ruplaa hop. 
(— 4 282 336 mk) eli 46.5 % koko viennin arvosta sinä vuonna ja v. 
1874 yhteensä 48 535 190 mk eli vähän yli 52 % koko viennistä. Maasta 
viedyt metsäntuotteet olivat kuitenkin vanhempina aikoina toisenlaa- 
tuiset kuin meidän aikanamme. (1) Polttopuita vietiin lounaisilta ran
nikoilta ja saaristoista melkoisia määriä Tukholmaan; sata vuotta sit
ten arvioitiin tämä määrä n. 100000 syleksi vuodessa. (2).Rannikko
seuduilla, varsinkin Uudenkaupungin tienoilla, veistettiin ennen mui
noin pienempiä puita suurin määrin »lehtereiksi», joita vietiin katto- 
moteiksi Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan. Isommista puista veistettiin 
monilla seuduin lautoja, lankkuja, vuoliaisia, parruja yms. tavaroita. 
Lautoja tuli veistämällä isostakin hirrestä vain kaksi, yksi kummasta
kin puolikkaasta. Lautain käsisahauksen käytäntööntuleminen, mikä 
näyttää tapahtuneen mainittavassa määrässä vasta 1700-luvulla, oli 
suuri edistysaskel tässä yksinkertaisessa kansanteollisuudessa. (3) Vesi- 
sahoissa valmistetut laudat ja lankut olivat jo 1830-luvulla pääosana 
maamme metsäntuotteiden viennissä. Lautain ja lankkujen hankala 
kuljetus sisämaitten koskiseuduilta merisatamiin sekä taantumukselli
nen taloudellinen lainsäädäntö ehkäisivät vanhemman sahausteollisuu- 
den edistymistä. (4) Tervanpoltto on jo varhaisina aikoina ollut tär
keä kansanelinkeino Suomessa. Se oli aikoinaan yleinen koko maassa 
ja tervalla oli aikanaan tärkeä sija -maamme vientitavaroin joukossa,
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v a ik k e i se e n ä ä n  s iin ä  su h teessa  

p a ljo a  m e rk itse k ä ä n . (5) R u o ts in  

v a lla n  lo p p u p u o le lla  a lk o i m a a s 

sam m e le v it ä  p o ta s k a n  p o lt t a 

m in e n , jo k a  s itte n  m en n ee n  v u o 

sisa d a n  alk u p u o le lla  jo n k u n  a i

k a a  o li m e lk o isessa  va u h d issa,

Suomen metsäntuotteiden vienti v. 1836.

vientituotteet Smfr %
p o ltto p u u t  .............'. . 2 76  428 6.4
le h te r it ,  p a r r u t  y m s . 240 572 5-6
la u d a t  ja  la n k u t  . . . . 1 625 5x6 38.0
te r v a  j a  p ik i ............ 1 3 8 6  276 3 2 -3
p o ta s k a  ...................... 654 732 15-3
m u u t m e ts ä n tu o tte e t 98 812 2.4

y h t e e n s ä ................. 4 282 336 100.0
varsinkin Pohjanmaalla.

Keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa tiedetään puuastiain ja 
muunlaisten puuesineitten valmistamisen vientiä varten olleen yleisenä 
kansanelinkeinona »Vakka-Suomessa» ja muilla lounaisen Suomen seu
duilla. Uskonpuhdistusajalla ja myöhemmin vietiin melkoisia määriä
tällaisia tuotteita Itämeren rannikoille.

334. Tervanpoltto. »Uskonpuhdistusajan alkuperäiseen luontais
talouteen verraten oli jo tärkeä edistysaskel, kun ruvettiin metsästä luo
maan kauppatavaraa: tervanpoltto on Suomessa kaiken teollisuuden 
esikko. Muuta laivojen rakennusainetta kuin puuta ei siihen aikaan 
missään tunnettu ja uuden ajan alussa, jolloin Amerikan löydön perästä 
merenkulku suunnattomasti kehittyi, oli terva Europan edistyneim
missä liikepaikoissa ylen haluttua tavaraa, jota ei monialla valmistettu 
vientiä varten. Siinä muodossa kannatti Suomestakin viedä metsää 
ulkomaille, ja 1600-luvun alussa maamme eteläisimmät osat olivat ter- 
vanvalmistuksen luvattu maa. Monin kerroin Suomi tässä suhteessa 
voitti Ruotsin, missä sitä vastoin jo vaatimaton puutavarainvienti oli 
saanut alkunsa Göteborgissa. Maantieteellisen asemansa kautta Viipuri 
oli Savon ja Karjalan satamaksi luotu, vaikkei Saimaan kanavaa vielä 
ollut. Täältä vietiinkin aikanaan tervaa Englantiin, Alankomaihin ja 
muuanne enemmän kuin koko Pohjois-Suomesta.» (E. G. Palman.)

Vv. 1648—-1715 Suomen tervakauppa oli kansan ja maamme koko 
kaupan vahingoksi useampain perättäisten »tervakomppaniain» yksin
oikeutena. Kustavien aikakauden alkaessa tervan vientiteollisuus oli jo 
pääasiallisesti keskittynyt Pohjanmaalle, vaikka kaikista muistakin 
Suomen osista, varsinkin Turun läänistä, vielä liikeni tervaa vähin ulko
maille myytäväksi. Pohjanmaalta viedyn tervan määrä teki siihen ai
kaan noin 62800 hl vuodessa. Vv. 1808— 1812 teki tervan vienti noin
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I5_  35 %  maamme koko viennistä. Se oli silloin maamme tärkein vienti
tavara; sitä kuljetettiin etupäässä Oulusta, Raahesta, Kokkolasta ja 
Pietarsaaresta, pikeä taas Pohjanmaan eteläisistä kaupungeista, joissa 
oli suuria pikiruukkeja. Vielä vuosikymmenellä 1S71— 1880 tervan- 
vienti teki keskimäärin 194 310 hl vuodessa, mutta vv. 1906— 1910 
enään keskimäärin 33 771 hl vuodessa. Sotavuosina tämä vienti ei ole 
noussut korkeammalle kuin keskimäärin 8 000 hl:aan, mutta 1918 se 
nousi taas 48 057 hl:aan.

PUUTAVARAT.

335. Sahausteollisuu? Ruotsin aikana. Kustaa Vaasan ja Juhana 
III:n alotteesta perustettiin Ruotsi-Suomessa useita vesisahoja eli »saha- 
myllyjä», etupäässä kruunun tiloille. Nämä ns. kruunun sahat olivat 
pieniä, yksi- tai kaksiteräisiä ja niiden vuotuinen valmistus supistui 
muutamain kymmenien tai satain tukkien saliaamiseen laudoiksi ja lan
kuiksi, joita käytettiin linnain ja kuninkaankartanoiden rakentamiseen. 
Samoihin aikoihin yksityisetkin henkilöt perustivat sahoja valmistaak
seen Rautatavaraa sekä kotitarvekäyttöä että myöskin myyntiä varten, 
joka viimemainittu kuitenkin rajoittui melkein yksinomaan oman maan 
eri osiin.

Vähitellen sahaus alkoi muodostua huomattavaksi »kartanoteolli- 
suuden» haaraksi. Jo 1600-luvulla aljettiin kiinnittää huomiota näihin 
eri osiin valtakuntaa rakennettuihin sahalaitoksiin. Peljättiin, että 
vuorikaivokset, joita hallitus kaikin tavoin suosi ja joissa malmien lou
himiseen ja sulattamiseen käytettiin suunnaton määrä puutavaraa, jou
tuisivat vähitellen kärsimään metsänpuutetta. Vuoriteollisuuden etujen 
tähden ryhdyttiin suunnittelemaan rajoituksia metsänkäyttöön, jotta 
ehkäistäisiin sitä suurta metsänhävitystä, jota silloin kaikesta 
päättäen harjoitettiin ja johon myöskin sahain katsottiin olevan tär
keänä aiheuttajana. Sahauksen valtakunnalle tuottama ilmeinen etu 
ei sallinut tämän tuotannonhaaran hävittämistä, mutta se otettiin yhä 
tarkemman säännöstelyn alaiseksi, joka 1700-luvulla kehittyi huip
puunsa.
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V . 1 7 4 7  S u om en  k e n raa lik u ve rn ö rille  a n n e tu issa  o h je issa  k e h o i-  

te tt iin  h ä n tä  to im im a a n  site n , e t tä  s a h a n o m ista ja t v a r u s ta is iv a t  la ito k 

se n sa  »hienoilla e li ns:, h o lla n tila is illa  sah anterillä», s e k ä  v a lv o m a a n ,  

e tte i  la u to ja  v a lm is te tta is i h a lk o m a lla  j a  v e is tä m ä llä , »kuten tä h ä n  a s ti  

m e tsä in  v a h in g o k s i o n  ta p a n a  ollut». H a llitu k s e n  to im e n p ite e t e iv ä t  

n ä h tä v ä s ti o n n istu n e e t, s illä  v ie lä  17 7 0 -lu v u lla  e s ite ttiin  m aassam m e,  

e t tä  p u u ta v a r a n  h a a sk a u k se n  e h k ä ise m ise k si o lisi sa h o ista  p o is te tta v a  

k a r k e a t te rä t j a  k ie lle t tä v ä  y k s ite r ä is te n  s a h a in  k ä y ttä m in e n .

N ä y tte e n ä  a ja n  sä ä n n ö ste ly h a lu sta  m a in itta k o o n  v .  178 6  a n n e tu t  

sa h a in  p e r u sta m ista  k o s k e v a t o h je e t. N iid e n  m u k a a n  o li m e tsäalu e,  

. jo lta  t u k it  sa h a a  v a r te n  a io ttiin  sa a d a , m ä ä r ä ttä v ä  p itu u d e lta a n  jä  le 

v e y d e ltä ä n  se k ä  ty n n y r in a la lta a n  ja  m a ap e rä  ta r k o in  la a tu n s a  p u o le sta  

k u v a tta v a . A lu e e lta  o li p u ita  k a a d e tta v a  ja  n iid e n  v u o s ilu s to is ta  la s

k e tta v a , k u in k a  m o n ta  v u o t ta  p u u  erilaisessa m a ap e rässä  t a r v its i  »k yp -  

syä k se e n  j a  k u n n es la tv a  a lk a a  k u ivu a .»  E r i  p a ik o illa  m e ts ä a lu e tta  oli  

la s k e tta v a  s a h a tu k e ik si k e lp a a v a in  p u id e n  lu k u m ä ä rä  ty n n y r in a la lla ,  

o te tta v a  h u o m io o n  p u u n ru n k o je n  k e sk ip itu u s  ja  la a d it ta v a  lu e tte lo  

m a sto p u is ta  ja  -r iu v u ista . K u n  n ä m ä  s e ik a t o li t u t k it tu  ja  k e sk e n ä ä n  

v e rra ttu , o li la s k e tta v a , k u in k a  m o n ta  sa h a p u u ta  k e sk im ä ä rin  ty n n y r in 

a la lta  v o ita is iin  v u o s itta in  h a k k a u tta a , n iin  e t t ä  m e tsä n  jä lle e n k a sv u  

k o rv a isi v u o tu ise n  k u lu tu k se n . V e sistö n  la a d u sta  j a  p u to u k se n  su u ru u 

d e s ta  o li p ä ä te ttä v ä , k u in k a  k a u a n  sa h a  v u o s itta in  v o i  o lla  k ä y n n issä .  

H u o m io o n o tta e n  k a ik k i e d e llä m a in itu t a sia n h a a ra t sek ä  sah a n  raa m ien  

lu v u n  j a  p ä iv ittä is e n  s a h a u s k y v y n , tu li  k a tse ln a iso ik e u d e n  seu d u n  

m a a n m itta rin  a v u sta m a n a  a r v io id a  v u o tu in e n  sah ausoikeu s.

O li lu o n n o llista , e tte i e d ellä k erro tu issa o lo su h teissa  sa h a teo llisu u s  

v o in u t e r ity is e s ti e lp y ä . R u o ts in  v a lla n  lo p p u e ssa  ilm o ite ta a n  R u o tsin  

S u o m essa  olleen T u ru n  j a  P o r in  lä ä n is s ä  31 v e ro - ja  18 k o tita rv e s a h a a ,  

H ä m e e n — U u d en m aa n  lä ä n issä  33 v e ro - j a  16 k o tita rv e s a h a a , V a a sa n  

lä ä n is s ä  6 h ie n o te rä istä  ve ro sa h a a  .ja 90 k a r k e a te r ä is tä  k o tita rv e sa h a a  

s e k ä  O u lu n  lä ä n issä  4 sah a a. S a h a u stu o tte ita  v ie t iin  v .  1739 S u o m e sta  

43 090 t o lt t ia  ( =  8 2 2 6  n y k y a ik a is ta  s ta n d e rttia ). R u o ts in  a ja n  lo p u lla  

tä m ä  v ie n t i  o li k a s v a n u t  p a ljo n  su u rem m aksi.

V ilk k a a m m a k s i o li sa h a u steo llisu u s k e h it ty n y t  V iip u rin  lä än issä.  

T ä ä llä  e i k u te n  R u o ts in  S u o m e ssa  sa h a u k se n  m ä ä rä ä  jy r k ä s ti  r a jo ite ttu ,  

v a a n  s ä ily te tt iin  sa h a n o m ista ja lle  o ik e u s s a h a ta  o losu h teid en  m u k a a n ,
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niin että hyvinä vuosina oli mahdollista valmistaa enemmän lautatava
raa, mutta huonoina taas tasoittaa siten syntynyt liikasahaus. Edulli
sissa olosuhteissa Viipurin läänin sahateollisuus saattoi kehittyä niin, 
että se pystyi muutamina vuosina kilpailemaan lautatavaran viennissä 
Ruotsin kanssa. Niinpä esim. v. 1788 oli Ruotsin sahantuotteiden vienti 
128 518 tolttia ja Viipurin 121 000 tolttia. Kun viimemainittuun mää
rään lisätään Haminan vienti, joka mainittuina aikoina teki n. 26 000 
tolttia vuodessa, käy selville, että kaakkoinen Suomi yksin silloin vei 
puutavaroita ulkomaille enemmän kuin koko Ruotsin valtakunta. 
(J. T. Hanho.)

336. Sahausteollisuuden murros. Useat asianhaarat vaikuttivat, 
ettei maamme sahateollisuus ja sahantuotteiden vienti voinut elpyä 
vaikeissa olosuhteissa yhdeksännentoista vuosisadan ensimmäisinä 
vuosikymmeninä. Iiuroppalaisen puutavaran tuontia Englantiin vai
keutti näinä aikoina korkea tuontitulli. Pohjois-amerikkalaisten siirto- 
maitten eduksi oli niistä tuotu puutavara w . 1788- 1810 määrätty tulli- 
vapaaksi, kun taas Europasta tuodusta puutavarasta oli voimassa mel
koisen korkea tulli. Tämän lisäksi olivat rahti-, vakuutus- ym. maksut 
Itämeren satamista Englantiin puheenaolevana aikana suhteettoman 
korkeat. Että Pohjois-Europasta suoranaista puutavaran vientiä Eng
lantiin saattoi tapahtua, riippui enään siitä, että sen laatua pidettiin 
parempana kuin amerikkalaisen tavaran. Maamme sahaustavarat eivät 
olleet laadultaan kehuttavia; ne olivat epätäydellisiä, viallisia ja huo
nosti käsiteltyjä ja sen vuoksi myyntipaikoilla halvempihintaisia kuin 
kilpaile vain naapurimaiden samanlaiset tuotteet. Lisäksi rasittivat

S u om en  p u u ta v a r a in  v ie n t iä  ras

k a a t v ie n titu llit .

Yhtäkaikki kohosi sahaus- 
teollisuus näissäkin vaikeissa 
oloissa maamme huomattavim
maksi teollisuudenhaaraksi. »Var
sin elävän käsityksen siitä, mi
ten sahaliike Katariina II:n ja 
Kustaa III:nen päivistä on ehti
nyt kehittyä keisari Nikolai Len

Suomen sahauslaitokset v. 1850.
( J . T .  H a n h o n  m u k a a n )

„ sahain raamien sahausoikeudetläänit luku luku tukkeja toltteja
U u d e n m a a n 20 39 27 530 3 840
T u ru n  . . . . 33 45 2 9 1 4 7 1 264
H ä m e e n  . . 27 46 29 609 —

V iip u r in  . . 8 20 155 451 —
M ik k e lin  . . 21 46 l ö i  355 —

K u o p io n  . . 18 36 96 048 —

V a a s a n . . . . 12 23 37 736 —
O u lu n  . . . . 14 3° 5i  35° —
k o k o  m a a . . 153 285 528 226 5 104
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aikoihin, saamme sovittelemalla kokonaiskuvaksi mitä 'me eri 
tahoilta voimme 1840-luvun oloista saada tietoomme. Itä-Suomen 
liikemiehistä harjoittivat siihen aikaan varsinkin N. L. Arppe, 
E. J. Längman ja J. 1*. Hackman laajaa tämmöistä liikettä; 
useat Viipurin kauppahuoneet, Rosenius ja Seseman, Tschusoff 
ym. harjoittivat muun liikkeensä rinnalla myöskin puutavaran- 
vientiä sivutoimena. Tavallisen suuri vesisaha. —  höyrysahojen pe
rustamiseen ei pyvdettäessäkään annettu lupaa —  näkyy silloin vuo
sittain valmistaneen noin 1 500— 2000 standerttia, eli suunnilleen saman 
määrän, jonka aikaansaaminen paria miespolvea ennen oli kymmenen 
tavallisen sahan tulos. Raaka-aineen hinta oli huomattavasti kohon
nut. Tosin nykyänsä näyttää vähäiseltä, jos kannosta kaukaisimmassa 
Karjalassa suoritettiin 10 kopeekkaa, mutta kun siihen vielä tuli hakkuu- 
ja kuljetuspalkka lisää, oli ennen tuntematon rahatulva avattu erä
maan vanhastaan nälkää kärsiviin seutuihin. Omakätiset muistiin
panot, jotka N. L. Arppe 011 tfclmyt tilittääkseen osakkailleen 1846 
vuoden liikkeen tuloksen, osoittavat hänen Kuurnan sahalla maksaneen 
sinne tuoduista I4:tuumaisista tukeista lähes 3 markkaa kappaleelta. 
Niin korkeata hintaa ei vuosikymmen ennemmin kukaan uneksinut
kaan; luotettavien tärinäin mukaan Längman Keski-Savossa, Varkau
den sahalla, vielä 1830-luvulla osti tukkeja noin 3— 4 kopeekalla. Arppe 
oli lisäksi järjestänyt itselleen lauttausväyliä, joita pitempiä ja sopivam
pia ei usein myöhemminkään ole käytetty; sitä paitsi hän loi itselleen 
Laatokan kautta Kronstadtiin menevän vientitien, joka ennen Sai
maan kanavan valmistumista tarjosi kieltämättömiä etuja. Muut saha- 
liikkeenharjoittajat pitivät Viipuria tai Haminaa vientisataminaan, 
vedättäen laudat Lauritsalasta maata myöten; vasta Saimaan kanavan 
avaaminen liikkeelle muutti nämä olot. Enemmän kuin kolmasosa 
Suomen puutavaranvientiä läksi siihen aikaan Viipurin satamasta 
maailmanmarkkinoille. Suhdeluku muuttuu vasta kun Kotka perus
tetaan ja Päijänteen ennen miltei käyttämättä jäänyt alue rupeaa 
kilpailemaan Saimaan monihaaraisen vesistön kanssa.» (E. G. Paimen,) 

V. 1850 oli maassamme 153 sahaa, joiden raamiluku teki 285 eli 
siis 1.8 raamia sahaa kohden ja sahausoikeus 528 226 tukkia ja 5104 tolt- 
tia lautoja eli n. 3 500 runkoa sahaa kohden. Vanha sahausteollisuus 
oli nyt saavuttanut huippunsa. Muissa pohjoismaissa oli sahaus jo
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aikoja vapautettu vanhoista kahleistaan ja suuret höyrysahat suurten 
uittoväyläin suussa alkaneet sahaustavarain suurvalmistuksen (Ruotsissa 
rakennettiin ensimmäinen höyrysaha 1848; saman vuosikymmenen 
alkuvuosina oli Pietarin ja Riian läheisyydessä useita 4-raamisia höyry- 
sahoja). Suomessa vain olivat sahalaitokset vanhanaikaisilla määräyk
sillä sidotut sisämaitten hajanaisiin koskiin. Sisämaissa voitiin sahaus- 
tuotteita valmistaa, mutta pitkäin kuljetusmatkain vuoksi niitä ei 
kannattanut myydä; rannikolla niitä taas voitiin myydä, vaan ei riittä
vässä määrässä valmistaa, koska metsävaroja ja koskia sieltä puuttui.

Vihdoin tuli murros täälläkin. V. 1857 annetulla asetuksella annet
tiin lupa höyryvoiman käyttämiseen sahausteollisuudessa. Se merkitsi 
suurta mullistusta sahauksessa, sillä nyt tuli mahdolliseksi perustaa 
sahoja merisatamiin uittoväyläin suihin. Kumouksen teki täydelliseksi 
v. 1861 annettu asetus »sahalaitosten asettamisesta ja käyttämisestä», 
jolla tämä teollisuus vapautettiin vanhasta ahdistavasta säännöste
lystä ja tehtiin vapaaksi elinkeinoksi. Pian paranivat menekkiolot 
ulkomaillakin, kun Englannin puutullit v. 1865 lakkautettiin. (J. T. 
Hanhon mukaan.)

337. Uusi sahausteollisuus. Sahauksen suuren vapautuksen jäl
keen aljettiin tukkeja uittaa pitkin suuria vesireittejä sisä-Suomen erä
maista meren rannikoille, minne perustettiin suuria höyrysahoja (ensim
mäinen Porin lähelle) uitetun tavaran sahaamista varten.

Sahausteollisuudella on 1860-luvun jälkeen ollut erilaisia vaiheita. 
Ranskan— Saksan sodan (1870— 1871) ja Pietarin radan valmistumisen 
jälkeen tapahtui sahausliikkeessä äkillinen nousu, jolloin ulkomaalai- 
setkin perustivat tänne suuria sahoja. Kymenjoen suuhun Kotkan sata
man ympärille perustettiin näinä vuosina useita suuria sahalaitoksia ja 
sinne kasvoi amerikkalaisella nopeudella Kotkan kaupunki, joka sai 
kanpunginoikeudet 1879. Kaikkialla sisämaitten uittoväyläin varsilla 
ovat silloiset »kultavuodet» eli »tukkivuedet» jääneet kansan muistoon.

Kun seitsenkymmenluvun lopulla saatiin sahatuotteista ulkomailla 
tavattomia hintoja, oli siitä seurauksena epäterveellinen huijaus ja 
keinottelu metsäkaupoissa ja sahauksessa sekä metsävarani tuhlaus. 
Mutta sahatavarain hinnat alenivat yhtä nopeasti kuin ne olivat nous
seet, ja pysyivat kauan alhaisina; vasta uudella vuosisadalla ne ovat jäi-
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leen kohonneet. Metsän hinnat taas nousemistaan nousivat, kun metsäin 
omistajat olivat oppineet paremmin tuntemaan metsäinsä arvon. Seu
rauksena on ollut koko metsäliikkeen järjestyminen terveellisemmälle 
pohjalle: huijaukset ovat hävinneet ja sahat ovat ruvenneet tarkemmin 
käyttämään puuainetta. Samaan taloudelliseen suuntaan ovat vai
kuttaneet muutkin seikat. Järeitten puitten vähenemisen vuoksi on 
sahattu puutavarakin pienentynyt. Mutta pienelle puutavaralle kuten 
laatikkolaudoille, vähäarvoisemmallekin sahatavaralle kuten lankun- 
ja laudanpäille, höylätyille tuotteille sekä aivan uusillekin sahatuotteille 
kuten rihmarullille ja fanerille on auennut vientitilaisuuksia, ja ennen 
hyödyttöminä poltettavia sahajauhoja ja muuta saharuupua voidaan 
nyt käyttää sulfattisellulosan valmistamiseen tai muilla edullisilla ta
voin.

Sahausteollisuutemme yleinen kehitys viime vuosikymmeninä ilme
nee seuraavista luvuista:

Suomen sahaustsolhsuuden kehitys vv. 1885— 1919.

vuosi
työpaik

koja
työnteki

jöitä

tuotannon 
arvo 

milj. mk

sahausmäärä 
tukkeja puuta 
milj. kpl milj. m®

runkoa
stand:ia
kohden

1885 244 7284 21.9 6.5 1.0 31.0
1890 341 xo 578 33-9 II .3 1.5 36.3
1900 604 22 426 79.7 25.3 2.8 42.6
1910 331 23 585 123.4 34-5 3-6 ■ 44.5
1913 ÖOI 27 528 148.6 40.6 — —

1915 504 16 764 90.9 20.7 — —

1917 317 12 252 100.0 7.5 — —

Kahdeksankymmenluvun puolivälistä maailmansodan alkuun 
saakka on sahausteollisuuden kehitys ollut tasaisesti nouseva. Sahatut 
puumäärät ovat yhä kasvaneet samalla kuin kuitenkin standerttia koh
den tarvitun runkomäärän luku on kasvanut so. puutavara tullut pie
nemmäksi. Puutavarain viennin häiriintyminen maailmansodan aikana 
ja sen epävakaat vientiolot sodan jälkeen ovat luonnollisesti lamaavasti 
vaikuttaneet sahausteollisuuteenkin.



3 9 4

338. Sahauskeskukset. Sahoja on maassamme nykyisin päälle 
6oo, nijstä n. 450 höyrysahaa. Suurin osa näistä salmista on pieniä lai
toksia paikallista tarvetta varten. Vientisahain luku ei ole suuri, mutta 
useat niistä ovat varsin suuria laitoksia. Vientisahaus on keskittynyt 
suurimmaksi osaksi rannikolle, etenkin suurempain vesireittien suihin. 
Maamme suurimmat sahauskeskukset ovat Kotkan ja Porin seudut. 
Tärkeitä sahausseutuja ovat myöskin Oulun seutu ja Perä-Pohjolan ran
nikko. Sisämaassa ovat huomattavia Keski-Hämeen vesistön (Hämeen
linnan, Akaan ja Tampereen), Päijänteen (Jyväskylän ja Lahden), Sai
maan (Varkauden, Mikkelin, Lauritsalan), Joensuun ja keskisen Vuok
sen (Pölläkkälän, Suursaaren) sahaseudut. Suuremmista sahoista ovat 
vanhimmat toimessaolevat Palokki Heinävedellä (per. 1778), Lohikoski 
Sulkavalla (1829) ja Varkaus Leppävirroilla (1830).

Sekä tuotannonarvoonsa että työväkensä lukuisuuteen nähden 
on sahausteollisuus maamme teollisuushaaroista ensimmäinen.

339. Suuret sahayhtiöt. Sahausliike on suurimmaksi osaksi kes
kittynyt juurten sahayhtiöiden haltuun. Niistä huomattavimmat maini
taan seuraavassa luettelossa.

Suom en suurim m at sahayhtiöt ( 1 9 2 1 ) .

yhtiön nimi osakep.-o. omat maa- 
milj. mk alueet ha

vuotuinen 
. sa' sahausmäärä 

standerttia

Oy. A. Ahlström (Noormarkku) .. 
W. Gutzeit & C:o Oy. (Helsinki) .. 
W. Rosenlew & C:o Oy. (Pori) . . . .
Kemi Oy. (Karihaara) .................
Uleä Oy. (Oulu) .............................
Sörnäisten Oy. (Helsinki) .............
Oy. Gustaf Cederberg &C:o (Joensuu)
Halla Oy. (Kotka) .........................
Hackman & C:o (Viipuri) .............
Aug. Eklöf Oy. (Porvoo) ..............
Raahe Oy. (Raahe) .....................
T. & J. Salvesen Oy. (Lauritsala) ..

28.0 70 000 6 90 000
54-0 474 000 4 55 000
14.2 99 000 2 48 000

45 ° 124 000 3 45 000
27.6 — 3 35 000
5-0 — 3 32 000

12.0 104 000 1 30 000
10.0 it6 000 4 25-30 000
— 92 000 2 24 000
6.0 25 000 3 . 22 000

25.0 — 2 20 000
12.0 60 000 r 15-20 000
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Diesen Wood Cy. Oy. (Viipuri)----
Oy. Rauma Wood Ltd. (Rauma) ..
And. Kurt & C:o Oy. (Tornio)__
Reposaaren Höyrysaha-Oy. (Repo-

saa i) ............................................
Viipurin Saha-Oy. (Viipuri) __ ...
Karhula Oy. (Karhula) .................
Suomalainen Puuliike-Oy. (Viipuri) 
Läskelän Tehtaan Oy. (Läskelä) .. 
Wilh. Schauman Ov. (Pietarsaari)

19.5 — I 18000
15.0 — I 17 000
— — I 16000

12.0 — I 16000
5-0 — 3 15 000

24.O ■— 1 13 000
3-3 — 3 12 000
8.0 67 000 1 12 000
6.0 — 1 11 000

Suurimmat sahayhtiöt ovat vähitellen hankkineet omakseen teolli
suuslaitoksia, metsiä ja maatiloja eri paikkakunnilla sekä ruvenneet 
harjoittamaan tuotantoa muillakin metsäteollisuuden aloilla kuin sa
hauksessa muuttuen siten laajaperäisiksi metsäteollisuusyhtiöiksi. 
Niinpä useimmat suuret sahayhtiöt harjoittavat nykyään sellulosateolli- 
suutta, osittain jo paperiteollisuuttakin. Toiset näistä yhtiöistä ovat 
menneet vieläkin pitemmälle ruveten metsäteollisuutensa ohella käyttä
mään vanhoja tai uusia rauta-, kone-, tiili-, lasi-, yms. teollisuuslaitoksia. 
Siten A. Ahlström-yhtiö omistaa useita vanhoja rautatehtaita, joista 
Strömforsin ruukki on muodostettu ajanmukaiseksi laitokseksi. Var
kauden konepajan ym. tehtaita.

Näiden yhä paisuvain suurteollisten yritysten varsinaisena pohjana 
ovat suuret maaomaisuudet, joita metsäteollisuusyhtiöt ovat etenkin 
viime aikoina hankkineet jatkuvan tuotantonsa turvaamiseksi (187). 
Sitä suuntaa vastaan, joka tahtoo yhtiöitten maanhankinnan kokonaan 
lopettaa tai sitä rajoittaa, on yhtiöitten puolelta huomautettu, että hyvin 
hoidettu yhtiö, jonka toiminta tähtää kaukaiseen tulevaisuuteen, tar- 
joo paljon suurempia takeita suunnitelmanmukaisen metsänhoidon jat
kumisesta kuin yksityinen maanomistaja, jonka metsämaat esimerkiksi 
perinnön jaossa helposti joutuvat alttiiksi hävityksen vaaralle. Myöskin 
mitä tulee pääoma voimaan ja täysin päteväin ammattimiesten käyttä
miseen metsätilain hoidossa, ovat teollisuusyhtiöt yleensä yksityishenki
löitä paljon edullisemmassa asemassa.

Kun metsäyhtiöitten haltuun joutuneitten lukuisain maatilain hoi
dossa oli ilmennyt arveluttavia yhteiskunnallisia ja maataloudellisia
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Suonen suurimpia sahoja.

K o t k a n

Kotkan
Norjan
Hietasen
Hovinsaaren
Jumal niemen
Similän
Karhulan

s a h o j a .

per.
höyrys. 1870

» 1872
» 1873
* 1874
* 1875
» 1882
* 1891

P o r in  s e u d u n  s a h o j a .

Vanha höyrys. (Pori) 1833 
Seikun saha (Pori) . .  1864
Reposaari ..............  1872
Kaunissaari (Euraj.) 1874 
Haminansaari (Meri

karvia) ..............  1874
Pihiäva (Ulvila) . . . .  1875 
Rauma ..................  1911

O u l u n  s e u d u n  s a h o j a .

Patenniemi (Hauki
pudas) ..............  1873

Toppila (Oulu) . . . .  1878 
Varjakka (Oulunsalo) 1900

P e r  ä-P o h j o 1 a n . 
s a h o j a.

Röyttä (Tornio) . .  1860 
Kuusiluoto (Tornio) 1872 
Laitakari (Kemi) . .  1862 
Karihaara (Kemi) . .  1872 
Kallio (Simo) ..........  1875

11 ä-S u o m e n s a h o j a

Varkaus (Leppävirrat) 1830 
Penttilä (Joensuu) ..  1872 
Pölläkkälä (Muolaa) 1891 
Honkalahti (Joutseno) —  
Lauritsala (Lappee) 1891

S i s ä-S u o m e n s a h o j a

Lahden saha ..........  1869
Hämeenlinnan saha.. 1872

epäkohtia, perustettiin 1903 Sahanomista- 
jain Maanviljelysjohtokunta edistämään 
maatalouden kehitystä sekä yhtiöiden vuok
ralle antamilla että niiden itsensä viljele- 
millä maatiloilla. Yhtiöitten johtama maa
talous, jonka tarkoituksiin kuuluu myöskin 
elintarpeitten, etupäässä maidon hankki
minen yhtiöitten teollisuuslaitoksissa pal
velevalle väestölle, on menestynyt hyvin 
ja yhtiöillä on nykyään näytettävissä monin 
paikoin malliksi kelpaavia maanviljelys- 
tiloja.

Ammattietujensa valvomista varten 
ovat sahanomistajat perustaneet Suomen 
Sahanomistajain Yhdistyksen, johon liitty
neet jäsenet edustavat n. s/4 puutavarain 
koko vientimäärästä. Suomen, sahanomis
tajain yhdistys puolestaan kuuluu jäsenenä 
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskus
liittoon, joka valvoo maamme koko metsä
teollisuuden etuja,

340. Lauttaustiet ja lauttaus. Yhtenä 
päävaikuttajana Suomen sahausliikkeen 
suuruuteen ja keskittymiseen muutamiin 
suuriin vientisatamiin ovat puiden uitta
miseen soveliaat vesistöt, jotka tiheänä 
suonistona leviävät yli koko maan ja valta
suoniksi kokoontuneina virtaavat mereen.

Lauttaustieverkko Suomessa käsittää 
80 % maan pinta alasta. Vaikka joillakin 
muilla mailla, kuten Ruotsilla ja Norjalla, 
lieneekin paremmassa kunnossa olevia uitto- 
väyliä kuin Suomella, ei millään muulla 
maalla kokonaisuudessaan ole niin edullista 
lauttaustieverkkoa kuin meillä. Suomen
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Kymensuun tukinerottelu- 
laitos. Kohdalla i toi
mitetaan yleisempi, koh
dissa 2 yksityiskohtainen 
erottelu. Päivittäin on 
erotettu noin 20000 tuk
kia, kesässä n. 4 milj.

Halla-yhtiön uittotie Saimaasta Oraintaipaleen ja Hankataipaleen 
yli Mäntyharjun (Kymen) vesiin.
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P o h j o i s m a i d e n  im u t a u s o i o i .  lauttausteitä pitkin kul-
Uuttausaiue vuositt. uitettuja tukkeja ki vuosittain ennen maa-

maat
km2

%  maan 
pinta-alasta milj. kpl.

km2:iä
kohden ilmansotaa n. 25 milj.

Suomi 300 OOO 80 . 35 90 pölkkyä. Suurin uitto-
Ruotsi
Norja

320 OOO
160 OOO

70
5 0

95
5°

300
330 väylä on Kymi, jossa

yhteensä 780 OOO 7° 170 220 on uitettu vuodessa jopa 
6 milj. tukkia. Kuusi-

kymmenluvulla luultiin tukkien menevän säpäleiksi Ankkapurhassa 
ja Korkeakoskessa, mutta kun koetteeksi lasketut saunan seinä
hirret onnellisesti tekivät tuon matkan, aljettiin lauttaus 1870. Muut 
tärkeimmät uittoväylät ovat Saimaan vesistö, Kemijoki, Kokemäen
joki (uittotie n. 200 km) sekä Kiannon ja Kuhmon vesistö (pääreitin 
pituus 290 km).

Metsäyhtiöt ovat monella tavoin parannelleet uittoteitä. Suurem
pia vesistöjä erottavain kannasten poikki on rakennettu erityisiä nosto- 
laitoksia ja kuljetusteitä ja siten vesistöjä yhdistämällä saatu aikaan lii
kealan laajennuksia. Vanhimmat tämäntapaiset laitteet lienevät Tam
pereen lähellä olevat tukkitiet Näsijärvestä Pyhäjärveen. Saimaasta on 
kaksi tukkitietä Kymen vesistön puolelle, toinen Kivijärven kautta 
Valkealan (Gutzeit-yhtiön), toinen Kuolimonjärven kautta Mäntyhar
jun reittiin (Halla-yhtiön). Kuusamossa on tukkiteitä Kitkajärvestä 
Livojärveen. Nykyään huolehtivat uittoväyläin pysyvästä kunnossa
pitämisestä erityiset perkaus- ja kalustoyhtiöt, joita on useampia (Sai
maan lauttausväyläin perkaus-oy. vm.), lauttausyhdistykset, joita niin
ikään on useita, ja valtio, joka rn.m. on rakennuttanut lauttauskanavan 
Oulujärvestä Siikajokeen.

Lauttausolot ovat järjestetyt vn 1902 vesioikeuslailla. Sen muu
tamia määräyksiä, varsinkin uitettavain tukkien kuorimisesta, pitävät 
sahanomistajat itselleen haitallisina, minkä vuoksi siitä, määräyksestä 
on myönnetty helpotuksia. Lauttauksessa on kauan ollut vallalla kehä- 
lauttain käyttäminen ja niiden kuljetus hevoskierrolla sekä hinauslai- 
voilla. Perä-Pohjolan koskisilla joilla käytetään kapeita ohjattavia 
koskilauttoja. Rannikolla ja sisävesilläkin ovat ketjuilla sidotut nippu- 
lautat yhä enemmän tulleet käytäntöön. Lauttaus on useimmilla suurilla 
uittoväylillä järjestetty käytännöllisesti ja ajanmukaisesti ja toimittavat 
sen päävesistöjen laskujoissa ja monissa pienemmissäkin vesistöissä eri
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tyiset lauttausyhdistykset. Vanhin ja tunnetuin niistä ok Kotkan sa- 
hanomistajain 1873 perustama Kymen lauttausyhdistys. Lauttaus- 
töissä työskenteli v. 1911 kaikkiaan 47 407 työntekijää.

Lauttaustoimien edistämistä varten perustettiin v. 1912 Yhdistys 
yleisten uittoetujen valvomista varten.

341. Sahaustuotteiden vienti. Varsinaisten sahaustuotteiden 
vienti on näihin saakka ollut tärkein osa puutavarain viennistä, joka 
vanhastaan on ollut maamme suurin vienninhaara. Sahaustuotteiden 
viennin kehitys on sen vuoksi ollut koko maamme talouselämälle hyvin 
tärkeä. Sahausteollisuuden murroksen jälkeen nousi sahaustuotteiden 
vienti äkisti tavattoman suureksi, jatkaakseen vähin vaihteluin nou
suaan aina äskeiseen maailmansotaan saakka, kuten näkyy seuraavasta 
tärkeimpäin sahaustuotteiden —  lankkujen, battensien (suuruudeltaan 
lankkujen ja lautain välillä olevain/ vähemmän kuin 7.6 cm paksujen 
ja 18 cm leveäin sahaustuotteiden) ja lautain —  vientiä esittävästä kat
sauksesta:

Lankkujen, batlensien ja  lautain vienti Suom esta vv. 1886— 1920.

määrä arvo
vuosijaksot 1000 m3 m ilj.m k

1886— -T890 ....................................  I I0I.8 31.2
1891— 1895   1575-5 44-3
1896— 1900     2057.9 72.4
1901— 1905 .................................... ■ 2369.7 89.0
1906— rgio ............. ' .....................  2562.4 101.5

19x5   32.0 -
19x8    261.3 21.6
1919   1608.0 448-0
1920 ....................................  3103.8 —

Sodan aikana sahaustavaraiu vienti melkein kokonaan lamaantui 
eikä se ole vieläkään siitä täydelleen toipunut.

Sahaustavarain tärkeimmät vientisatamat ovat sahausliikkeen 
luontaisten alueiden keskukset Viipuri (Uuraa), Kotka, Pori (Mänty- 
luoto, Reposaari) sekä Pohjanmaan satamat.

Tärkeimmät vientimaat ovat vanhastaan olleet Pohjanmeren ja 
osittain Itämerenkin maat. Pitkiä aikoja on Englanti ollut Suomen sa-
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haustuotteiden paras ostaja ja on sitä yhä vieläkin, vaikka sen valta- 
asema siinä kohden on suuresti heikennyt. Englannin jälkeen ovat saha
tavaramme tärkeimmät vientimaat Ranska, Saksa, Hollanti, Belgia ja 
Espanja. Lankkuja ostaa enin Englanti, sen jälkeen Ranska ja Espanja, 
battensia Englanti, Ranska ja Belgia, lautoja Saksa, Ranska ja Englanti, 
lankunpäitä melkein yksinomaan Englanti.

342. Sahausta varain viennin vaiheita. Seitsenkymmenluvun ensi 
vuosina alkaneen vilkkaan sahauskauden huippu oli vuosi 1877, jolloin 
sahaustavarain vientimäärä oli lähes kolme kertaa suurempi kuin v. 
1870. Seitsenkymmenluvun loppuvuosina, Turkin sodan aikana, sahaus- 
liike jonkin verran lamautui, mutta nousi korkealle v. 1880. Kahdeksan
kymmenluvun loppupuolella seurasi jälleen taantuminen, niin että vn 
1880 vientimäärä saavutettiin uudelleen vasta 1891. Pisin yhtämittai
nen nousun aika oli vuosijaksona 1893— 1900, ja vielä senkin jälkeen 
pysyi vientimäärä korkeana v:een 1906 saakka. Sen jälkeen tuli joita
kuita heikompia vuosia, mutta sitten sahatuotteiden vienti jälleen kohosi 
saavuttaen v. 1913 korkeamman määrän kuin koskaan ennen (varsinais
ten sahaustuotteiden vientimäärä 3.6 milj. m8).

Kun maailmansodan aikana Itämeren meriliike oli kokonaan kat- 
kaistu, voitiin Suomesta viedä sahaustuotteita ainoastaan Venäjälle ja 
pienemmin määrin Länsi-Europan maihin Ruotsiin ja Norjan kautta. 
Sodan nopean loppumisen ja sitä seuraa vain hyväin aikain toivossa 
sillä välin jatkettiin kotimaassa sahausta ja puutavaravarastojen lisää
mistä. Lankkujen, battensien ja lautain vienti, joka v. 1915 oli vaipunut 
32 000 m3:iin ja joka v. 1917 teki vain 35 000 m3, alkoi sodan jälkeen vil
kastua tehden v. 1918: 262000 m8 ja nousten v . 1919 koko 2.6milj. m3:iin, 
mutta, koko Europassa vallitsevan yleisen taloudellisen ahdingon ja 
lamauksen vuoksi on tämä nousu osoittautunut hetkelliseksi ja sahaus- 
teollisuutemme täyteen vauhtiin pääseminen näyttää olevan vaikeam
paa kuin luulisi.

Saimaan kanavan avattua (1856) oli Viipuri sahaustavarain viennin 
pääpaikka aina v:een 1S81 saakka, jolloin nuori Kotka voitti Viipurin. 
Sen jälkeen on Kotka ollut viennin pääpaikka, lukuunottamatta vuosia 
1888— 91, jolloin Pori oli ensi sijalla. Lähivuosina ennen maailmanso
taa oli Viipuri jälleen ensimmäinen, Kotka toinen ja Pori kolmas vienti
satama.
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343. Sahausteollisuuden edistyminen. Maastamme viedyt puu
tavarat olivat aina 1860-luvulle saakka osittain käsinsahattuja, osittain 
ympäri maata hajallaan olevain vesisahain sahaamia lankkuja ja lautoja. 
Sahausteollisuuden murroksen jälkeen tulivat suurten höyrysahain sa
haamat lankut, battensit ja laudat tärkeimmiksi vientitavaroiksi. Vä
hitellen ovat sahauslaitokset ruvenneet höyläämään osan vientitava
raansa, vaikka tämä puunjalostustapa meillä on äärettömän paljon 
jäljessä Ruotsin sahausteollisuudesta, sekä valmistamaan kimpiä ja 
laatikkolautoja pienestä puusta samalla kuin lankun- ja laudanpätkien 
(»firervood») vienti Englantiin on noussut. V. 1913 oli sahaustuotteiden 
kokonaisvientimäärä yli 4 milj. m3, mitkä jakautuivat eri tuotteiden 
osalle seuraavalla tavalla:

lankkuja ............
1 000 m* 

...........  512 sahattuja parruja . . . .
1 000 m*

19
battensia ........... lankun- ja laudanpäitä ■ ■  18.3
lautoja ............... ...........  1 892 kimpiä ............. 166

3 602 höylättyä puutavaraa 45

_____________ 413
kaikkiaan ..  4015

Lankut, battensit ja laudat tekevät edelleenkin lähes 9/10 koko sa- 
haustavarain vientimäärästä, mutta todennäköisesti on sahausteollisuu- 
temme vastaisuudessa yhä enemmän kehittyvä puun monipuolisem
paan jalostamiseen päin.

344. Lehtipuitten jalostaminen. Sahausteollisuuden raaka-ai
neena ovat luonnollisesti melkein yksinomaan olleet havupuut, jotka 
ovat yleisimpiä metsissämme. Vasta vähitellen ja suuremmissa määrin 
vasta viime aikoina ovat myöskin lehtipuut alkaneet tulla huomatta
vammiksi suurteollisuuden raaka-aineeksi. Kun lehtimetsät täyttävät 
n. 15 % Suomen metsäin suuresta alasta, on niiden teollinen käyttämi
nen tärkeä kansantaloudellinen kysymys. Haitallinen seikka siinä koh
den on, että lehtipuut eivät useinkaan kasva suurempina kasvustoina 
ja että niitä ei voi uittaa pitkiä matkoja. Tärkein lehtipuista on koivu, 
jonka runsaudessa harva maa voi kilpailla Suomen kanssa. Koir-usta 
saavat rulla- ja faneriteollisuus pääasiallisen raaka-aineensa. Erikoi

Suomen talousmaantiede — 2Ä
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sessa asemassa on kallisarvoinen visakoivu, jota samoinkuin nikara- eli 
niveräkoivuksi kutsuttuja muunnoksia käytetään etupäässä faneriteol- 
lisuudessa. Ennen halveksittu haapa on tullut tärkeäksi tulitikku-, laa
tikko- ja faneriteollisuuden raaka-aineeksi ja saanut sitä suuremman 
arvon mitä harvinaisemmaksi se on tullut. Suoravartinen ja kaunis 
tervaleppä on ulkomailla huomattava teollisuuspuu ja voisi meilläkin 
siksi tulla.

345. Rullateollisuus. Koivun käyttäminen sahausteollisuudessa 
alkoi koivukeppien sahauksella, joita vietiin Englantiin rihmarullain 
valmistamista varten. Pian ruvettiin rullia valmistamaan Suomessa, 
jonka rullateollisuuteen ulkomaalaiset sijoittivat jonkin verran pää
omia. Tämä teollisuus on nopeasti kasvanut varsin huomattavaksi. 
Rihmarullatehtaista ovat huomattavimmat Tornatorin tehdas Tainion- 
koskella, Kaukaan tehdas lähellä Lappeenrantaa ja Haapaniemi lähellä 
Kuopiota. Rullain vienti v. 1913 nousi n  322 tonniin (arvoltaan 6.4 
milj. mk) ja sotavuosinakin se pysyi verraten hyvässä vauhdissa.

Tornator yhtiö, jonka osakkeista valtio nykyään omistaa enemmis
tön, on maamme suurimpia puutavarayhtiöitä. Se omistaa n. 85 000 ha 
maata pääasiallisesti Saimaan ja sen latvavesien varsilla ja nämä laajat 
maat ovat vakaavaksi osaksi hyväkasvuisia metsämaita. Yhtiön omista
mat kosket, Tainionkoski ja Niskakoski Vuoksen yläjuoksussa, sisältä
vät 43 800— 50 000 hv, josta korkeintaan 7 500 on käytetty. Rullateol- 
lisuuden ohella yhtiö harjoittaa muuta metsäteollisuutta paljon laajem
massa mittakaavassa.

Suomen rullateollisuus on monessa suhteessa mielenkiintoinen 
teollisuudenhaara: se on yksinomaan vientiteollisuutta; se on sangen 
kehittynyttä puunjalostusteollisuutta; se on tärkein koivupuuta käyt
tävä teollisuudenhaara; ja vihdoin Suomi on tällä alalla maailman en
simmäinen maa. Kun rullain. valmistuksessa vain pieni osa (n. 12 %) 
puusta tulee käytetyksi ja suurinta osaa on vaikea edullisesti käyttää, 
näyttää koiriin hintain kallistuessa tämän teollisuuden edelleen kehit
tyminen epävarmalta.

346. F aneriteollisuus. Viime vuosikymmenenä on maassamme 
nopeasti kehittynyt aivan uusi puunjalostusteollisuuden haara, faneri-
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teollisuus. Alun tälle teollisuudelle teki Lohjan faneritehdas, jonka 
eräät Eestin läneriteollisuudcn harjoittajat perustivat. V. 1914 oli maas
samme toimessa 4 faneritehdasta, joissa 267 työntekijää valmisti tuot
teita lähes 1 milj. mkn arvosta. Tämä teollisuus on aluksi keskittynyt 
Jyväskylän seudulle, missä sitä harjoittavat Wilh. Schaumanin faneri
tehdas, Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. ja Oy. Suolahden tehtaat. Useam
pia faneritehtaita on rakenteilla eri tahoilla maata. Fanerin vienti on 
vasta ensimmäisessä alussaan, mutta se on varmaan kehittyvä.

347. Sahaamaton ja veistetty puutavara. Sahatun puutavaran 
ohella on Suomesta vanhastaan viety ulkomaille melkoisia määriä sa
haamaton ta tai veistettyä puutavaraa. Sahaamattomasta puutavarasta 
ovat mainittavat halot, joita aikaisemmin laivattiin Tukholmaan, mutta 
viime vuosikymmeninä Itä-Suomesta, varsinkin Karjalan radan var
silta, kuljetettu Pietariin. Sodan aikana nousi polttopuiden vienti Pieta
riin tavattomasti (halkojen vienti v. 1913: i . l  milj. m3, mutta v. 1916: 
3.0 milj. m3 ja v. 1917: 2.4 milj. m3), mutta lakkasi sitten sillä taholla 
kokonaan suuntautuakseen jälleen Ruotsiin. Mastoja, piirtoja ym. jä
reää veistämätöntä puutavaraa on vanhastaan viety Ruotsiin, minne 
myöskin sahatukkeja on usein kuljetettu Pohjanlahden yli. Englantiin 
on viime vuos i ky nimen i n ä viety paljon veistämättömiä npropseja» eli 
kaivospvlväitä, joiksi on käytetty peljästyttäviä määriä nuorta metsää 
(propsin vienti v. 1913: 1. s milj. m3). Kuusisia hiomopuita (massapuita) 
aljettiin yhdeksänkymmenluvulla viedä Ranskaan ja Hollantiin, nyyö- 
hemmin Norjaan, Saksaan ym.

Osittain veistettyjä pikkuparruja eli »lehtereitä», joita maastamme 
jo vanhoista ajoista on viety (333), viedään täältä edelleenkin, osaksi 
»egyptiläisten parrujen» nimellä Itä-Suomesta Egyptiin.

Sahaamattomia puutavaroita viedään etupäässä Pohjanmaan 
satamista (vrt. s. 366), jotavastoin sahatun puutavaran päävienti
satamat ovat Etelä-Suomessa.

348. Puutavarain kokonaisvienti. Suonien vientitilastossa lue
taan puuaineitten ja puuteosten ryhmään (ryhmä XIV) edellä esitetty
jen sahaustuotteiden sekä sahaamattomain ja veistettyjen puutavarain 
lisäksi kaikenlaiset puuteollisuuden tuotteet, kuten puusepän- ja kori-
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teokset yms. Vaikka nämä viimemainitut eivät teollisesti kuulu metsä
talouden piiriin eikä niitä siitä syystä ole edellä käsitelty, on ne virallisen 
kauppatilaston mukaisesti seuraavassa katsauksessa otettu huomioon.

Puutavarain vuotuinen vientiarvo on ajanjakson 1896— 1915, joka 
sekä viennin säännöllisyyteen että Suomen markan arvoon nähden muo
dostaa pitkän yhdenmukaisen aikakauden loppupään, noussut vuosi vii- 
sittäin seuraaviin keskimääriin:

Puutavarain vienti Suom esta vv. 1 8 9 6 —29/5. 
(miljonin markoin)

vuosi viidet honkaisia tai kuus. puuain. muita poltto puu- kaikki
(keskimäärin) valm istam att. veistett. sahatt. puuain. puita teoksia yhteensä

1896— 19OO 7-3 3-5 75-2 o.y 2.7 2.9 92.5
19 O I— 1905 14.2 4.5 92.1 1.1 3-0 3-7 II8 .6

1906— I9IO i g . l 5-1 109.3 1.9 3-* 4.3 143-3
1 9 1 1 -  IQ I5 21.0 4-7 102.6 1.4 5-6 9.2 144..',

Verrattomasti suurin merkitys on siten ollut sahaustuotteiden vien
nillä. Suhteellisesti on sahaustavarain vienti kuitenkin vähentynyt:

P u u ta v a r a in  v ie n t i  S u o m esta  v . 1 9 1 3 .

vientitavaraa laatu

m astoja, piirtoja, tuk-
määrä

keja ....................... 1000 m3 520
propseja ................... » 1 81 8
m assap uuta............... » 509
veistettyjä  puita » 296

lankkuja .................... * '  512
b a tte n s ia .................... 1 198
la u t o ja ........................ ») I 892
sah att. parruja » 19
lankun ja  1. päitä . . 183
k im p iä ........................ * 1 6 6
höylätt. puutav. 45
rakennuspuusepän-

teoksia ................... tonnia 31i
niuunl. puusepänt. . . * » 2 850
kirvesiiiiehenteoks. . . » 42
lastuvillaa ............... * 298
rihmarullia ............... I I 322

oltuaan 1896— 1900 vielä keskimää
rin 81.3 % vuotuisesta puutavarain 
viennistä ne 1906— 1910 tekivät 
76.3 %  ja seur. vuosiviitenä enää 
vain 71.O % main. viennistä. Tämä 
väheneminen on johtunut valmistu
mattoman puutavaran viennin suu
resta kasvamisesta, joka vv. 1896—  
1900 teki 7.9 % ,  mutta 1006— 1910 
jo 13.3 % ja seur. vuosiviitenä 
14.5 % puutavarain kokonaisvien- 
nistä. Mainittu ilmiö on yhtey
dessä nuoren metsän arvon ja 
käytön lisääntymisen kanssa ja 
johtuu osittain välttämättömyy
destä poistaa metsistä sellaisia
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pienempiä kitukasvuisia puita, jotka eivät koskaan kehittyisi 
sahapuiksi.

Tärkeimmät vientitavarat ovat koko puutavaranvietiin nähden 
samat kuin varsinaisiin salaustuotteisiinkin.nähden (ks. s. 399).

PAPERITEOLLISUUS.

349. Vanha paperiteollisuus. Suonien vanhimmat paperitehtaat 
olivat vedellä käyvää pieniä »paperimyllyjä», jotka lumpuista valmistivat 
vähäisiä paperimääriä kotimaista kulutusta varten. Vanhin sellainen 
laitos maassamme lienee ollut Pohjan pitäjän Thomasbölessä, jonka 
laitoksen piispa Gezelius vanhempi vn 1660 aikoina omisti. Ruotsin 
vallan loppupuolella mainitaan Suomessa kahta paperinvalmistuslai- 
tosta, joista toinen (per. 1764) Järvenojassa Prunkkalassa (nyk. Aurassa), 
toinen Kakskerran Möllbyssä (privil. 1762), jonne Järvenojan laitos myö
hemmin siirrettiin.

Menneen vuosisadan alkupuolella olivat mainittavimmat paperin- 
valmistuslaitokset Tampereen paperitehdas (per. 1783) ja Tervakosken 
paperitehdas (18x8). Näiden tehtaitten palveluksessa oli koko armeija 
lumppureita, jotka kulkivat ympäri maata kokoamassa tehtaille raaka- 
ainetta. Hallitus koetti edistää paperiteollisuutta antamalla asetuksia 
lumppurien matkapasseista ja velvoittamalla rahvasta kruunun veron
kannoissa tuomaan lumppuja myytäväksi paperitehtaitten lumppu- 
reille. Paperia näissä vanhoissa laitoksissa valmistettiin melkein samalla 
tavalla kuin kiinalaiset jo vuosituhansia ennen olivat tehneet. Valssit 
hienonsivat lumppuja taikinaksi tai velliksi. Lumppuvellillä täytettyyni 
ammeeseen pistivät paperitehtaan »rengit» ja kisällit »formunsa», so. 
arkin kokoisen, taulun muotoisen kehyksen, jonka pohja oli tehty seu
lan tai kankaan tapaan pujotelluista messinkilangoista. Kun kisälli 
nosti »formun» ammeesta, juoksi vesiaine formun matalan kehyksen ja 
pohjan kautta pois, samalla kuin kisälli taitavilla liikkeillä antoi sake
nevan paperiaineen tasaisesti levitä lankapohjalle, jonka kuva jäljentyi
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paperiarkkiin. Tällä tavalla saatiin jokaiseen arkkiin myöskin tehtaan 
»vesileima», joka oli hienoista metallilangoista ommeltu formun pohjaan. 
Kun yksi formu oli siten täytetty ja juoksutettu, jätti kisälli sen vie
ressä seisovalle apulaiselle ja ryhtyi täyttämään uutta. Apulainen kaatöi 
formujen sisällyksen huopakappaleille, toiset apulaiset latoivat huopa- 
kappaleet märkine arkkeineen päälletysten, puristivat kosteuden pois 
arkeista, kuivasivat arkit, puristivat niitä uudestaan ilman huopakap- 
paleita, erottivat yhteentarttuneet paperiarkit toisistaan, pölyttivät, 
tuulettivat, taittoivat ja laskivat arkkejansa, kunnes paperista viimein
kin alkoi valmista tulla.

Todellinen edistys paperiteollisuudessa tapahtui, kun ulkomailla 
keksittiin paperikone, joka osasi valmistaa »loppumatonta paperia», ja 
tällaiset koneet tulivat Suomessakin käytäntöön. Tampereen tehtaa
seen saatiin ensimmäinen paperikone 1841 ja Tervakoskelle 1852.

Mutta nyt syntyi paperiteollisuudessa pian puute raaka-aineesta, 
koska paperikoneet voivat valmistaa enemmän paperia kuin lumppurit 
jaksoivat niille lumppuja koota. Siitä pahasta päästi paperiteollisuuden 
Keski-Europassa keksitty puun hiomisella valmistettu puumassa. Jo 
v. 1860 ruvettiin hiomamassaa koetteeksi valmistamaan Kinterinkos- 
kella Viipurin likellä, mutta voittokulkunsa tämä aine alkoi Suomessa 
vasta sittenkuin vuori-insinöri F. Idestam 1865 perusti Tampereelle 
puupahvitehtaan (nyk. kattohuopatehtaan) ja 1868 Nokian puuhiomon. 
Parisin maailmannäyttelyssä 1867 Idestam jo sai pronssimitalin 
hioma massastaan. Se oli alkumerkkinä yleiseen murrokseen maamme 
paperiteollisuudessa. Lumpputeollisuudesta paperiteollisuus muuttui 
suurenmoiseksi metsäteollisuudeksi.

350. Puupaperin alkuvaikeudet. »Idestamin mitali herätti pal
jon huomiota kotimaassa, nostatti yritteliäisyyttä ja herätti luottamusta 
puuhiomoteollisuuteen. Jo v. 1869 valmisti G. A. Serlachius Mäntän 
tehtaassa Keuruun pitäjässä puumassaa, ja vuodesta 1869 vuoteen 
1874 perustettiin kokonaista 9 hiomoa.

»Ensimmäiset laitokset työskentelivät aivan omituisissa olosuh
teissa. Omassa maassa ei aluksi puumassaa ensinkään voitu myydä; pel- 
jättiin, ettei yleisö pitäisi puumassan käyttämistä paperinvalmistukseen 
täysin kunniallisena menettelytapana ja että paperin laatu huononisi.
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Pietarilaiset ostajat salasivat puumassan käyttämisen, tullasivat sen 
viininselvikkeenä ja uskalsivat vain öisin vedättää sitä tehtaisiinsa. 
Kuljetuksessa oli suuria vaikeuksia; kun tavaraa lähetettiin Tampe
reelta Kööpenhaminaan, täytyi massa, joka sisälsi kaksikolmasosaa vettä, 
kuljettaa Uuteenkaupunkiin, mistä se purjelaivoilla vietiin määräpaik
kaansa. Pietariin vedättivät massan Viipurin seudun talonpojat. 
Mänttä oli kaukana erämaassa ja sillä oli vastassaan vielä suuremmat 
vaikeudet; lienee sattunut, että lumiesteet tekivät lähettämisen mahdot
tomaksi kokonaiseksi talveksi.» (Henrik Ramsay.)

351. Uusi paperiteollisuus. Viimeisen puolen vuosisadan kuluessa 
on paperiteollisuudesta tullut metsätalouden loistokohta. Se käsittää 
sekä paperiraaka-aineen (hiomamassan ja sellulosan) että itse paperin 
valmistamisen. Paperiteollisuus käyttää niinkuin sahateollisuuskin 
metsiä raaka-aineenaan ja vesistöjä kuljetusteinään, mutta se on sahaus- 
teollisuuden edellä siinä kohden, että se voi suuremmassa määrässä kuin 
sahausteollisuus käyttää hyväkseen koskiemme voimaa —  nykyään 
paperiteollisuus on Suomen koskivoimain suurin käyttäjä —  ja jatkaa 
puunjalostusta paljon pitemmälle kuin sahausteollisuus. Uuden paperi
teollisuuden kokonaiskehitys näkyy seuraavasta taulukosta:

Suom en paperiteollisuus vv. 18 8 5— 79x9.

vuosi
tehtaiden

luku
työn

tekijöitä
käyt. koski- 
voima (hv)

tuotanto 
milj. mk

vienti 
milj. mk

1885 — 2058 6980 9.0 8.0

H 00 'S — 3094 14 206 12.4 8.6

1900 — 6350 34 188 27.7 21.2

1910 120 IX 871 98 316 81.5 50.1
i 9x3 134 12380 117201 I0I .4 71.3
19*5 139 12496 128 430 131-3 93-5
19x7 141 13428 137 237 263.I 97.5

Uusi paperiteollisuutemme on jo elänyt pari selvästi erotettavaa 
kehityskautta. (1) Uuden paperiteollisuuden pari kolme ensimmäistä 
vuosikymmentä olivat mekanista valmistustapaa käyttäväin puuhio
mojen valtakautta. Tampere lähtökohtana syntyi silloin itsenäisenä
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metsätalouden haarana kokonaisia puuhiomoryhmiä Tampereen lähem
pään ja kaukaisempaan ympäristöön sekä Kymen ja Vuoksen laakso- 
kuntiin. Hiomamassan ja pahvin sekä halpain puumassapaperien vienti 
nousi suureksi. (2) Vuosisadan loppupuolella tuli yleiseen käytäntöön 
uusi paperimassan valmistustapa, nim. kemiallinen liuoitus, jonka tuo
tetta kutsutaan sellulosaksi. Sellulosa on joko sulfittisellulosaa, jota 
valmistetaan niinkuin hiomamassaakin kuusipuusta (osaksi muistakin 
puulajeista), tai sulfattisellulosaa, jonka raaka-aineeksi kelpaavat yk- 
sinpä kuusiset ja mäntyiset sahausjätteetkin. Paperiteollisuuden mul
listava merkitys metsätaloudessa on ollut juuri siinä, että se on voinut 
ottaa käytäntöön ennen vähäarvoisina pidettyjä puuaineita ja on siten 
suuresti kohottanut metsäimme arvoa. Tämän vuosisadan alussa alkoi 
ennen vain vähässä määrässä harjoitettu sellulosateollisuus nopeasti 
kohota ja ensimmäisen vuosikymmenen lopussa sen vuotuisen valmis
tuksen arvo, joskaan ei määpä, voitti puuhiomojen valmistuksen. Sul- 
fittisellulosatehtaita perustettiin useitten puuhiomojen yhteyteen, mutta 
Sellulosateollisuuden varsinaisia harjoittajia ovat nyt suuret puutavarayh
tiöt, jotka tällä tavoin voivat edullisemmin ja järkiperäisemminkin käyt
tää metsävaroja ja sahauslaitostensa suuria jätemääriä. Sellulosateh- 
taista ovat monet, niiden joukossa muutamat suuret, perustetut uitto- 
väyläin suissa tai muualla olevain suursahain yhteyteen (Kotkaan, 
Raumalle, Poriin, Kemiin).

Suomen paperiteollisuus on vahaavaksi osaksi vientiteollisuutta. Suo- 
tnesta viedään ulkomaille hiomamassaa, sellulosaa ja valmista paperia. 
Kaikkein niiden vientimäärät ovat rivakasti kasvaneet, huomattavam
min paperin, suhteellisesti nopeimmin sellulosan. Suomen paperituot
teiden pääostajana on ollut Venäjä, jonne ennen sotaa meni 80— 90 % 
koko paperinviennistämme. Maailmansodan aikana jatkui vienti 
Venäjälle, kunnes bolshevikkien valtaanpääsy sen kokonaan katkaisi. 
Vaikka Suomen paperituotteilla vanhastaan on ollut menekkiä Poh
janmeren maihinkin ja vientimahdollisuudet sinne ovat hetkittäin näyt
täneet varsin hyviltä, voi paperiteollisuutemme vienti tuskin korjautua 
ennalleen, ennenkuin Itä-Europan markkinat sille jälleen avautuvat.

352. Puuhiom ot. Suomen uudenaikaisen paperiteollisuuden al
kajia ovat olleet puuhiomot ja ne edelleenkin antavat Suomen paperi
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teollisuudelle suureksi osaksi sen erikois- Suomen puuhiomojen ja
. pahfitehtaitten tuotanto vv.

luonteen. Hiomateollisuus käyttää suuria jsss_1917.
voimamääriä —  v. 1915 ne nousivat 73 896 
hv.aan — , ja on senvuoksi koskirikkaaseen 
maahamme erittäin sovelias teollisuuden
haara. Hiomatuotteesta valmistettu puupahvi 
ja yksinkertaiset paperilajit ovat halpuutensa 
vuoksi olleet sopivia suurvientitavaroita ja
ne etenkin ovat raivanneet tietä Suomen paperituotteille Venäjän 
markkinoilla.

vuosi
valmistus

1000 kg milj. mk

1885.. . . 16 458 1.2
7" 1890. . . . 23 808 3-'»

1900.. • • 50 963 5-*
1910.. . . 168 495 16.2
1917.. 174 519 40.1

Suonien 
luotontn

seUulosatehtaiUen 
vv. 1881;— 1917.

valmistus
1000 kg milj. mk

353. Sellulosatehtaat. Kemiallisen paperimassan valmistami
sessa ei voida käyttää hyväksi vesivoimaa siinä määrin kuin mekanisen 
paperimassan tuotannossa (v. 1915 teki sellulosateollisuudessa käytetty 
vesivoima ainoastaan 17 215 hv). Sellulosa on siitä syystä kalliimpaa, 
mutta myöskin parempaa tuotetta kuin hiomamassa; sellulosan etuja on 
myöskin, kuten jo on mainittu, sekin että siihen voidaan käyttää mel

keinpä mitä puuaineita tahansa. Sulfatti- 
sellulosaa valmistettiin maassamme ensi ker
ran 1880 (Valkiakoskella) ja sulfittisellulosaa 
1885 (Nokialla). Kemiallisen paperimassan 
valmistus on senjälkeen kasvanut suhteelli
sesti nopeammin kuin mekanisen. Vuosisa
dan vaihteessa valmistettiin maassamme 
18422 tonnia sellulosaa, nykyään n. 3000001. 

Tämä nopea kasvaminen on johtunut etupäässä siitä, että sellulosan 
valmistaminen on suureksi osaksi joutunut suurten sahayhtiöiden hal
tuun. Suurimmat sellulosan valmistajat ovat nykyään Kymi-yhtiö 
(34 000 t), Enson yhtiö (30 0001), Gutzeit-yhtiö (27 0001), Kaukaan 
yhtiö (25 000 t), Kemi-yhtiö (20 000 t), A. Ahlström-yhtiö (18 0001) ja 
Rauma Wood yhtiö (15 0001).

1 8 8 5 . 383 —
1 8 9 0 . • . .  5  335 t .4
1 9 0 0 . . . .  1 8  422 2.8
1 9 1 0 . . . .  1 0 4  798 IQ.O

1 9 1 7 - . . .  9 5  006 5 1 .7

354. Paperitehtaat. Suomen uusi paperiteollisuus ei ole vain 
paperimassan valmistaja ulkomaiden paperitehtaita varten, vaan on 
yhä suuremmassa määrässä ottanut paperin valmistuksenkin omiin 
käsiinsä. Maassamme työskentelee nykyään 31 paperitehdasta, joiden



70 paperikonetta (suurin koneleveys 350 cm) 
valmistavat paperia n. 220 000 t. vuodessa. 
Paperitehtaissa työskentelee n. 6 100 työnte
kijää so. noin puolet koko paperiteollisuuden 
työläisten luvusta. Mahtavin paperiteolli
suuden harjoittajista on Kymi-yhtiö, jonka 
vuotuinen paperinvalmistus. tekee n. 63 000 t 

eli lähes kolmanneksen koko maan paperinvalmistuksesta. Paperi
teollisuutemme vanhat erikoisuudet ovat ruskea käärepaperi ja halvat 
painopaperilajit (sanomalehtipaperi), mutta kaikkia muitakin paperi- 
lajeja pystytään täällä valmistamaan. Vuosijaksona 1913— 1917 vie
tiin maastamme keskimäärin vuosittain eri paperilajeja seuraavat 
määrät: kääre-, puserrus- ja kattopaperia 58169 t, tapettipaperia 
2 247 t, painp- ja konseptipapieria 71 879 t ja muita papereja 8 173 t.

355. Paperiteollisuuden maantiede. Paperiteollisuuden alueelli
seen sijoitukseen Suomessa ovat ratkaisevasti vaikuttaneet koski voimat, 
taloudellinen perinnäisyys ja viime aikoina myös uittotiet ja sahauslai- 
tokset. Kaikki vanhemmat paperiteollisuuslaitokset ovat perustetut 
koskien varsille ja vasta uusimmat sahausteollisuuden yhteyteen perus
tetut ovat tulleet sijoitetuiksi koskettomille paikoille, suurten uittoväy
läin suihin tai satamapaikkoihin. (1) Tampereen vanha paperiteollisuus 
ja Ylä-Satakunnan monet kosket ja suuret metsävarat yhdessä ovat vai
kuttaneet, että Tampereen seuduille syntyi ensimmäinen huomattava 
paperiteollisuuspiiri. (2) Kun nyttemmin Kokemäenjoen suupuolellekin 
on syntynyt vilkas paperiteollisuus, on Kokemäenjoen vesistöpiiri edel
leenkin maamme huomattavimpia paperiteollisuusalueita. (3) Etelä- 
Suomen harvat paperiteollisuuslaitokset ovat luettavat omaksi piirik- 
seen. Tampereen piirin voittaa ainoastaan (4) Kymenlaakson paperi
teollisuus, joka on saanut alkunsa suureksi osaksi tamperelaisista vai
kutteista, niinkuin (5) Keski-Suomenkin pienempi piiri. Kymenlaak
sossa sijaitsevat Kymin— Kuusankosken— Voikan paperiteollisuuslai
tokset, jotka ovat maamme ja koko Europan suurimmat. Kymenlaak
son useimmat paperiteollisuuslaitokset ovat kehittyneet laakson ylä
päähän (Kuusankoskelle ja Voikkaan) ja alapäähän (Kotkaan). Hyvin 
huomattava on myöskin (6) Vuoksenlaakson ja sen lähiseutujen paperi-
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Suomen paperitehtaitten
tuotanto vv. 1885— 1917.

vuosi |
valmistus

1000 kg .railj. mk

1 8 8 5 ------ 1 6  2 0 1  7  A
1 8 9 0 . . . . 1 5  2 72  6.8
1 9 0 0 . . . . 4 5  20 6  19.3
1 9 1 0 . . . . 1 5 9  6 1 6  42.7
1 9 1 7 ------ r5 5  4 ° 5  153-9



Suomen paperiteollisuus v. 1920.

25 puuhiomoa, tuotanto n. n o  000 tonnia.
24 sellulosatehdasta, tuotanto n. 300000 tonnia. 
31 paperitehdasta, tuotanto h. 220 000 tonnia.
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teollisuus. (7) Vähäkoskisessa Savossa ei tämä teollisuus ole päässyt 
suurempaan vauhtiin - -  Varkauden uudet suuret laitokset ovat kuiten
kin huomattavat — , mutta (8) Laatokan pohjoisrannikoilla se on hy
vässä vauhdissa ja (9) Perä-Pohjolan paperiteollisuus on vastaisuudessa 
varmaan kohoava maamme etevimpäin piirien rinnalle.

Suomen paperiteollisuus-piirit ja suurimmat paperiteollismislaitokset.
(tuotteet: Hm =  hiomomassaa (ja pahvia). Sfi *= sulfittisellulosaa, Sfa =  sulfatti-

sellulosaa, P =« paperia)

p iir it ja  teh taa t 

T a m p e r e e n  p i i r i
Frenckellin paperitehdas ..  . 
Tampereen kattohuopatehdas
Santalahti (Tampere)............
Nokia (Pirkkala)....................
Siuro (Pirkkala)....................
Kyröskoski (Hämeenkyrö) . 
Valkiakoski (Sääksmäki) ..  .
Mänttä (Vilppula) ................
Vilppula (Vilppula) ............
Ryöttö (Ähtäri) ....................
Killinkoski (Virrat)................
Lielahti (Ylöjärvi) ................

. V l a - S a t a k u n t a

Kauttua (Eura) ............
Rauman sellulosatehdas 
Porin paperitehdas........

E t e l ä - S u o m e n  p i i r i

Tervakoski (Janakkala)__
Porvoo ..................................
Lohja......................................

K y m e n l a a k s o
Kymi (Kuusankoski) >..........
Kuusankoski (Kuusankoski) 
Voikka (Kuusankoski) . .  .
Myllykoski (Sippula) ..........
Inkeroinen (Sippula) ..........
Karhula (Kymi) ................ .
Stockfors (Pyhtää) ............
Halla (Kotka) ......................
Kotka . . : .......................... .
Gutzeit ja  K. (Kotka)

per. v. tuo ttee t

1783 Hm, P
1 8 6 5 Hm, P
1 8 8 6 P
1 8 6 8 Hm, Sfi, P
1 9 0 4 Hm,
18 7 1 Hm, P
1 8 7 2 Hm, Sfi, Sfa, 1
1 8 6 8 Hm, Sfi, P
1 8 8 2 Hm
1 8 9 7 Hm
1 9 0 3 Hm
1913 Sfi

1907 P
1920 Sfi
1920 Sfa, P

1818 P
1892 Sfi
1906 Sfa

1872 |
1872 > Hm, Sfi, P

1897 * -  1894 Hm, P
1872 Hm
1887 Hnt
1901 Hm
1902 Sfa
1906 Sfa
190Ö Sfa
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K e s k i - S u o m e n  p i i r i

K a n g a s  ( J y v ä s k y l ä )  ................
Ä ä n e k o s k i  ( Ä ä n e k o s k i)  . . , .  
J ä m s ä n k o s k i  ( J ä m s ä ) ..............

V u o k s e n  p i i r i

E n s o  ( J ä ä s k i)  .............................
T a in io n k o s k i  ( R u o k o la h t i)
K a u k a s  ( L a p p e e )  ...................
K a u k a s  ( J o u t s e n o ) ...................
N u r m i ( V iip u r in  p .)  ..............

S a v o n  p i i r i

J u a n k o s k i  (N ils iä )  ...................
V a r k a u s  ( L e p p ä v ir r a t )  . .  . .

L a a t o k a n  p i i r i

S im p e le  ( P a r ik k a la )  ..............
H ä m e k o s k i  (R u s k e a la )
L ä s k e lä  ( S o r t a v a l a ) ...................
L e p p ä k o s k i  ( S o r t a v a la )

P o h j o l a n  p i i r i

K a j a a n i .............................................
K e m i ...................................................

18 7 4  P
18 9 5  H m , P
1 S 9 7  H m , S f i ,  P

188 8  H m , P
18 9 5  H m , S f i , P
18 9 6  S f i
190 8  S fa
18 9 7  S f i

19 0 S  H m
19 2 0  H m , S f i ,  P

19 0 2  H m , P
18 9 3  H m , P
19 0 4  H m , P
18 9 3  H m , S f a ,  P

1 9 0 7  S f i
1 9 1 9  S f i

356. Paperiteollisuusyhtiöt. Niinkuin sahateollisuus on paperi
teollisuuskin meidän maassamme joutunut pääasiallisesti muutamain 
■ karvain suurten yhtiöiden käsiin. Mäntän tehtaan perustajan ja Suo
men paperiteollisuuden uranuurtajan kauppaneuvos G. A. Serlachiuk
sen nimeä kantava yhtiö omistaa nykyään Mäntän, Vilppulan, Kankaan 
ja Ryötön tehtaat sekä Tampereen kattohuopa- ja paperitehtaan ja on 
siten tullut johtavaksi yhtiöksi Tampereen paperiteollisuuspiirissä. K y
min osakeyhtiö, joka omistaa suuret Kymin, Kuusankosken ja Voikan 
paperiteollisuuslaitokset, on johtavassa asemassa Kymenlaakson paperi
teollisuudessa; se on samalla maamme mahtavin paperiteollisuusyhtiö 
(vuotuinen valmistusmäärä n. 63 milj. kg paperia). Muista tätä teolli
suutta harjoittavista 3'htiöistä ovat huomattavimpia suuret sahaus- 
yhtiöt W. Gutzeit & C:o, Kaukaan tehdas-yhtiö, Tornätor yhtiö (Tai
nionkoski), A. Ahlström Oy. (Varkaus), Oy. Rauma Wood Ltd (Rauma), 
\V. Rosenlew & C:o (Pori) ja KeYni Oy. (Kemi), jotka tosin eivät vielä
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voi kilpailla suurimpain varsinaisten papeiiteollisuusyhtiöiden kanssa, 
mutta ennen pitkää sen varmaan tehnevät.

Monet paperitehtaat ovat viime aikoina ryhtyneet harjoittamaan 
paperinjalostustakin (pussien, kartonkien yms. valmistamista), joten 
siis niiden toiminta käsittää paperiteollisuuden kaikki asteet.

357. Paperiteollisuusjärjestöt. Tuotteittensa myynnin järjestä
miseksi ja etujensa valvomiseksi ovat paperiteollisuuslaitokset perusta
neet useita järjestöjä, (t) Suomen Puuhiomoyhdistys on 25 puuhiomon 
ja pahvitehtaan myyntijärjestö; siihen kuuluvain tehtaitten vuosituo
tanto on n. 40 000 tonnia hiomomassaa ja 70 000 tonnia puupahvia. 
(2) Suomen Sellulosayhdistykseen ovat liittyneet maan kaikki sulfitti- 
ja sulfattisellulosatehtaat, joiden vuosituotanto tekee yhteensä n. 
300 000 tonnia. Paperitehtaitten kesken on muodostunut kaksi yhty
mää, nim. (3) Suomen Paperitehtaitten Yhdistys ja'(4) Suomen Paperi- 
konttori, joista jälkimmäinen on erikoisyhtymä paperituotteiden myyn
tiä varten omassa maassa ja Itä-Europan maissa, edellinen yhtymä taas, 
johon eivät kaikki paperitehtaat ole yhtyneet, toimii muissa maissa.

Erikseen on sitten vielä (5) Suomen Paperiliitto, joka huolehtii 
Suomen paperiteollisuutta koskevasta kauppapolitikasta, lainsäädän
töä koskevista asioista, pitää tilastoa ym. sekä on yhteydessä vastaavien 
ulkomaisten järjestöjen kanssa.

Kaikkien näiden yhtymäin kotipaikka on Helsinki, missä ne omis
tavat oman komean liiketalon (Etelä-Esplanadik. 2).

358. Paperituotteiden vienti. Paperiteollisuustuotteiden yleisen 
ja niiden päälajien erityisen viennin kehitys viime vuosi kymmen inä nä
kyy seuraavasta katsauksesta:

Paperituotteiden vienti Suom esta vv. 1886— i g i 8 .

vuosijaksot v ien tiarvo eri p aperiteollisuustuotteet (tonnein)
keskim äärin . m ilj. m k hiom am . sellulosaa pahvia paperia

1886- 1890 8.3 8 989 6 583 IO 880

l8 t jl  ■ -1S95 10.8 16 180 983 I I  560 15  836

I9 O I— 1905 2 6 .9 3 6 5 1 5 5 160 31  4 3 1 4 4  3 9 3
I 9 I I — 19 15 70.7 4 3 8 12 7 1 4 7 3 4 7  7 io 136 3 1 4

19 18 98.2 55  677 37  789 7  3 4 6 2 3 7 1 2
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Huomiota herättää varsinkin se seikka, että tällä vuosisadalla ar
vokkaampien lajien, sellulosan ja paperin, vienti on lisääntynyt paljon 
suuremmassa määrässä kuin vähemmin arvokkaiden lajien, pahvin ja 
hiomamassan. Odotettavaa on, että nykyisen pulakauden ohimentyä 
tämä suunta on jälleen palautuva.

Maailmansodan aikana oli maamme paperituotteiden viennillä poik
keuksellisen myötäiset olot, mikä ilmenee siinä, että kun paperituottei
den vienti vuosina 1911— 1913 teki vain 18.6 % maan kokonaisviennin 
arvosta, tämä osuus v. 1917 nousi 49.3 %:iin ja seur. v. 51.8 %:iin, 
siis yli puoleen maamme kokonaisviennin arvosta!

ERIN ÄISIÄ METSÄTEOLLISUUDEN HAAROJA.

359. Metsäkemiallinen teollisuus. Puuaineitten kohoava arvo 
ja niitä käsittelevän teknikan suuret edistykset ovat uudelleen herättä
neet maassamme henkiin metsäkemiallisen teollisuuden, jota vanhem
pina aikoina alkuperäinen tervanpoltto edusti. Nykyään on maassamme 
jälleen olemassa hyviä toiveita herättävä tervateollisuus, jota harjoittaa 
lukuisa joukko maan kaikissa osissa, mutta varsinkin sisämaassa toi
mivia pienehköjä tehtaita. Raaka-aineenaan nämä tehtaat käyttävät 
etupäässä kantoja ja hakkausjätteitä ja käyttämällä uusia menettely
tapoja ne tuottavat tervaa, pikiöljyä, sysiä yms. Suurempi metsäke
miallinen teollisuus on nousemassa sellulosateollisuuden yhteydessä. 
Sulfittisellulosatehtaitten jätelipeästä voidaan valmistaa alkoholia ja 
suurenmoisia alotteita siihen suuntaan on valtion toimesta äskettäin 
tehty muutamissa sellulosatehtaissa, vaikka näistä yritteistä niiden 
kannattamattomuuden vuoksi on vastaiseksi luovuttu. Sulfatti- 
sellulosatehtaissa taas tislautuu puuaineesta huomattavia määriä tär
pättiä ja puuspriitä, joiden lisäksi saadaan maanviljelystarkoituksiin 
sopivaa ammoniumsulfattia sekä nestemäistä hartsia, joita voidaan edel
leen eri tavoilla jalostaa. Tätä teollisuutta harjoitetaan jo ahkerasti 
maamme sulfattisellulosatehtaissa.
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360. Loppukatsaus Suomen metsätalouteen. Vaikkei Suomen 
metsätalouden kansantaloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä voi
dakaan täsmällisillä numeroilla valaista, antavat kuitenkin seuraavat 
metsätaloustuotteiden viennin kehitystä ilmaisevat numerot jonkinlai
sen käsityksen siitä, mikä merkitys metsällä on kansamme rahansaanti- 
keinona:

Suom en metsäntuotteiden kohonaisvienti vv. 188 6— 19 18 .

v u o s i ja k s o t  m e t s ä n t u o t t .  j a  p u u t a v a r a t  p a p e r i t u o t t e e t  k o k o  m e t s ä t a lo u s
(k e s k im ä ä r in ä  

j a  v u o d e t
m i l j .  m k

%  k o k o  
v ie n n is t ä

m i l j . m k
%  k o k o  

v ie n n is t ä
m i l j .  m k

%  k o k o  
v ie n n is t ä

1 8 8 7 — 1 8 8 9 4 O .6 4 5 -'* 8 .5 9 . 6 4 9 .  t 5 5 -0
1 8 9 9 — i g o r 1 0 7 .2 5 7 -2 2 0 .4 1 0 .9 1 2 7 . 8 6 8 .1

1 9 1 1 — 1 9 1 3 I 9 O .8 5 4 -1 6 5 .O l 8 .5 2 5 5 - 8 7 2 . 6

1 9 1 7 7 9 .0 1 8 .0 2 1 7 . 0 4 9 . 3 2 9 6 .O 6 7 . 3

1 9 1 8 5 2 .8 2 7 . 3 9 8 .2 5 1 -8 I 5 I -0 7 9 . 6

Metsätalous on jo kauan aikaa hallinnut Suomen vientitaloutta ja 
on siinä saanut yhä valtaa vamman merkityksen. Maailmansodan aikana 
on paperiteollisuus ollut maamme vientitalouden suuri kannattaja.

Metsätalous on kaikkina aikoina kuulunut maamme kansallisiin 
pääelinkeinoihin ja on pysyvästi ollut maamme vientitalouden tärkein 
haara. Kuitenkin se on vasta kehityksensä alkutaipaleella ja on var 
maan tulevaisuudessa nouseva monin verroin mahtavammaksi ja moni
puolisemmaksi. Huoleton ei sen tulevaisuus kuitenkaan ole, sillä tällä
kin elinkeinon alalla on ilmennyt useita epäkohtia, joiden poistaminen 
näyttää kylläkin vaikealta. Metsäin hoito on tähän saakka ollut anteek
siantamattoman kehno ja metsiä hävittävät voimat saavat edelleenkin 
melkein mielin määrin jatkaa turmiollista työtään. Metsäin omistus- 
oloissa on syntynyt ikäviä yhteiskunnallisia ristiriitoja; metsäteollisuu
den ja maanviljelijäluokan edut näyttävät siinä kohden sovittamatto
milta. Metsätaloudelliset olot koskevat läheisesti ja usein ikävästikin 
suurten työläis- ja muiden kansanluokkan oloihin. Valtio suurimpana 
metsänomistajana on jäänyt maan metsätaloudessa ja varsinkin met
säteollisuudessa liian syrjäiseen asemaan, josta pääseminen ei näytä 
aivan helpolta. Myöskin metsätalouden omat sisälliset olot ovat ■—
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näennäisestä yhteisyydestä (Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes
kusliitto) huolimatta —  ristiriitaiset; sahateollisuudella ja paperiteolli
suudella on erilaiset edut ja pyrkimykset. Metsätaloustuotteiden vien
nin riippuvaisuus maailman markkinoista vihdoin tekee koko metsä
taloutemme aseman hyvin arkaluontoiseksi. Toiselta puolen kuitenkin 
ovat metsätalouden mahdollisuudet Suomessa niin suuret, että ne var
maan ovat voittavat kaikki epäkohdat.

Suomea talousmaantiede 2 7



VI. TEOLLISUUS.

TEOLLISUUDEN EDELLYTYKSET SUOMESSA.

361. Teollisuuden määritelmä ja jaot. Käsitteellä »teollisuus», 
samoinkuin ruotsal. sanalla »industri», saksal. »Ge\verbe» ja engl. »In
dustry» tarkoitettiin vanhempina aikoina kaikenlaatuista ansiotyötä 
eli elinkeinoa yleensä. Nykyisessä, ahtaammassa merkityksessä tarkoi
tetaan teollisuudella elinkeinollisesti harjoitettua elollisen ja elottoman 
luonnon tuotteiden ja raaka-aineitten muodon muuttamista eli niiden 
jalostamista. Kansantaloudellisen kokonaistuotannon kaaviossa on 
teollisuudella sijansa alkutuotantoa (maataloutta, kalastusta ja met
sästystä) lähinnä seuraavana asteena; sitä vuorostaan seuraavat jake
lun (kaupan ja kulkuneuvojen) ja nautinnon (vakuutuksen ja palvelun) 
asteet. Todellisuudessa ovat teollisuuden rajat kuitenkin horjuvat. 
Maidon »jalostaminen» voiksi ja puun lankuiksi saattaa tapahtua hyvin
kin lähellä maataloudellista alkutuotantoa, ja parturien, saunojien, no
kikolarien harjoittama »puhdistusteollisuus» on oikeittain personallista 
palvelu-elinkeinoa.

Teollisuus jaetaan eri laatuihin ja haaroihin aina sen mukaan, mitä 
teollisen tuotannon puolta silmällä pidetään. Itse teollisuustuotteisiin 
tai niiden valmistamiseen nähden voi ryhmitys olla teknologinen 
so. raaka-aineen tai valmisteen mukainen (metalli-, kivi-, nahka-, puu-, 
ravinto-, grafillinen teollisuus jne.); tätä ryhmitysperustetta noudatetaan 
maamme virallisessa teollisuustilastossa. Teollisuuden tuotteiden val- 
mistusastetta silmälläpitäen puhutaan puoli- ja täysituoteteollisuu- 
desta. Teollisuuden välineitä ja valmistustapaa tarkoittaa jako koneel- 
lis- ja käsiteollisuuteen.

Kansantaloudellisia ja yhteiskunnallisia ryhmityksiä ovat teolli
suuden jako kuluttajain tarpeiden mukaan (tarve- ja ylellisyysteollisuus),
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menekki- ja kauppa-alain mukaan (paikallis- ja vientiteollisuus; »tuonti- 
teollisuudella» tarkoitetaan teollisuutta, joka hankkii tarvikkeitaan 
ulkomailta) ja teollisten yritysten suuruuden mukaan (pikkuteollisuus 
ja suurteollisuus).

Tietopuolisesti ja monessa suhteessa käytännöllisestikin tärkeä on 
vanha, historiallinen, teollisen yrityksen työtapaa ja taloutta silmällä 
pitävä jako kotiteollisuuteen (sisältävä myös kotityön), käsityöteolli- 
suuteen ja tehdasteollisuuteen.

362. Maatalousmaat ja teollisuusmaat, (i) Sellaisia maita, joiden 
väestön suurin osa elää maataloudellisella työllä, nimitämme maatalous- 
jnaiksi. Kaikki edistyneemmät maatalousmaat tarvitsevat kuitenkin 
teollisia tuotteita (esim. maanviljelyskoneita, vaatetus- ja nautintoai
neita). Sellaisissa maissa luopi maataloudellinen edistys tervettä ja var
maa teollista kulutusta. Sitävastoin ei näissä maissa aina ole kukoista
vaa kotimaista teollisuutta, koska ne katsovat edullisemmaksi keskit
tää voimansa maatalouteen ja ostaa teolliset tarpeensa vieraista maista. 
Sellaisen edistyneen maatalousmaan puhtaimpana edustajana Euro- 
passa voimme pitää Tanskaa.

(2) Tällaisten maitten vastakohtia ovat varsinaiset teollisuusmaat. 
Niissä on teollisuus noussut kukoistukseen ilman kotimaisen maatalou
den kannatusta, ja niiden on senvuoksi etsittävä teollisuustuotteittensa 
ostajat vieraista maista (vientiteollisuus), joista ne vuorostaan ostavat 
maatalouden tuotteita. Teollinen tuotanto voi sellaisissa maissa kohota 
kerrassaan kansan pääelinkeinoksi. Kansan kyky ostaa maataloustuot
teita riippuu silloin pääasiallisesti suuren tcollisuusväestön (työväestön) 
palkoista ja yhteiskunnallisista oloista. Näiden teollisuusmaitten peri
kuvina voimme pitää Englantia ja Sveitsiä. Edellisessä maassa on suur
ten kivihiilivarain ja pääomain nojalla syntynyt mahtavia teollisuus
keskuksia seuduille, jotka sata vuotta sitten olivat hedelmättömiä hyl- 
kymaita. Pieni Sveitsi on teollinen suurvalta, vaikka valmistaa melkein 
kaikki teollisuustuotteensa vieraista raaka-aineista (silkistä, puuvil
lasta, metallista) ja siellä on teollisuus karussa ympäristössä ja alkuaan 
köyhän kansan keskuudessa kehittynyt jalostusteollisuudeksi, jossa 
kansan yritteliäisyys, ahkeruus ja työtaito ovat päätekijöitä.

(3) Useimmat sivistysmaat eivät kuitenkaan ole kehittyneet niin
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yksinomaan toiseen tai toiseen suuntaan, vaan harjoittavat rinnakkain 
sekä maataloutta että teollisuutta, joista toinen tai toinen saattaa olla 
huomattavammassa asemassa. Maissa, joissa maatalous on ollut ja vielä 
on kansan enemmistön varsinainen elinkeino, saattavat maan karuus, 
maataloudelliset pulat, nälkävuodet, epäsuotuisat maanomistusolot, 
maalaistyöväen huonot palkat ym. seikat pakottaa suuria väestöjouk- 
koja etsimään elatustaan kotiteollisuudesta tai tehdastyöstä (Itä- ja 
Etelä-Aasian maat, Venäjä, Italia). Toisissa maissa taasen tarjoo luonto 
muutamin paikoin mitä parhaimpia etuja teollisuudelle, jotavastoin toi
sissa paikoin maataloudelliset edut ovat suuremmat; sellaisiin maihin 
muodostuu tcollisuuskeskustoja ja seutuja maataloudellisten seutujen 
ohelle (Saksa, Ranska, Belgia, Ruotsi, Norja).

Viimemainittujen maiden joukkoon kuuluu myöskin meidän 
maamme.

363. Suomen teollisuuden perusteet. Perinnäisen käsityksen mu
kaan Suomi ei ole sopiva teollisuusmaaksi. Eihän meidän maallamme, 
ole nykyaikaisen suurteollisuuden tärkeimpiä edellytyksiä: kivihiiliä ja 
rautaa. Täällä ei ole suuria pääomia, joita suurteollisuus tarvitsee, eikä 
varakasta, tiheässä asuvaa väestöä, joka kykenisi kuluttamaan suuria 
määriä teollisuustuotteita. Teollinen tuotanto kutakin maan asukasta 
kohden Suomessa on paljon pienempi kuin Ruotsissa ja Norjassa, jotka 
muuten ovat niin monessa suhteessa Suomeen verrattavia. Liikenneolot, 
varsinkin talvisin, eivät ole maassamme sellaiset, että niiden avulla voi
taisiin helposti ja mukavasti levittää teollisuustuotteita omassa maassa 
ja viedä niitä muualle. Suomen yleinen maantieteellinen asema on 
teollisuudelle epäedullinen; niin pohjoisilla leveysasteilla sijaitsevan ja 
niin syrjäisen maan kuin Suomen täytjy  pakostakin jäädä jälkeen suur
ten sivistysmaitten teollisesta kehityksestä.

Toiselta puolen taas on muistaminen, ettei näiden puutteiden si
nänsä tarvitse olla korkeallekin kehittyneen teollisuuden esteenä. Yksi
puoliseksi teollisuusmaaksi, sellaiseksi kuin Englanti tai Sveitsi, ei Suo
mella ole edellytyksiä kehittyä. Mutta täällä on kotimaisen käyttövoi
man ja työn nojalla pitkällisen kehityksen tietä syntynyt verraten vil
kas teollisuus, joka osittain kotimaisista osaksi muualta tuoduista 
raaka-aineista (raudasta, kehruuaineista) jalostamillaan tuotteilla on
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kyennyt tyydyttämään suuren osan kotimaisen kulutuksen tarpeita. 
Vaikka tämä historiallinen kulutusteollisuus onkin melkoiseksi osaksi 
saatu luoduksi vain tullisuojeluksen avulla ja muilla keinotekoisilla toi
milla, on sillä kuitenkin maan taloudellisen elämän cd stäjänä ja kansan 
teollisen taidon kasvattajana ollut korvaamaton merkitys. Ilman vält- 
tämättömimpäin teollisten tarpeittensa omintakeista tyydyttämistä 
ei nykyajan itsenäisiä valtioita ja kansoja voi ajatella.

Mutta suurempaankin ja luonnollisempaan teollisuuteen on maal
lamme ilmeisiä edellytyksiä. Luonnonrikkauksien arvo on aikain ku
luessa ja erityisesti viimeksi kuluneina aikoina suuresti muuttunut. 
Metsistä on tullut mitä tärkein teollisuuden raaka-aine ja koskia ja 
soita pidetään määrätyissä oloissa kivihiilikaivoksia ja petrolilähteitä 
parempina voimantuottajina. Kumpiakin on meidän maassamme ole
massa enemmän kuin omaksi tarpeeksi voidaan käyttää. Niissä samoin
kuin vuoripohjamme ja maaperämme eräissä aineissa sekä karjatalou
temme tuotteissa on tarjolla pohja suurellekin vientiteollisuudelle.

Ei mikään kansa voi kestää kansain taloudellisessa kilpailussa, 
ellei se käytä hyväkseen kaikkia luonnollisia taloudellisia mahdollisuuk
sia, jota voidaan hyväksi käyttää. Suomessa on olemassa monenlaisia 
mahdollisuuksia kansallisen vientiteollisuuden kohottamiseksi, jolla 
meidän maamme voisi palvella muita kansoja ja hankkia varallisuutta 
itselleen. »Se on viisas Jumalan järjestys, että maat ja kansat toisiaan 
tarvitsevat. Sillä jos jokaisella olisi itsellään kyllin, niin ei kukaan toi
siaan etsisi, vaan eläisi ja tekisi työtä itseään varten ainoastaan. Mutta 
nyt on ihmisillä pakko oppia tuntemaan ja auttamaan toisiansa, jotta 
kaikki toisiansa veljinä rakastaisivat.» (Z. Topelius.)

\

364. Kotimaisen teollisuuden merkitys. »Eräs hyvin tunnettu 
esimerkki selventäköön teollisen työn kansantaloudellista merkitystä. 
Kuutiometri puuainetta on, sanokaamme, noin 3 Smk:n arvoinen *). 
Jos valmistamme siitä sellulosaa, niin saamme 300 kg tätä ainetta, ja 
sen arvo on vähintään 40 markkaa. Jos nämä 300 kg sellulosaa edelleen 
jalostetaan paperiksi, niin on tuloksena paperimäärä, jonka arvo, riip
puen valmistettavan paperin laadusta, vaihtelee 6o:n ja ioo:n markan

') T a r k o i t t a a  p u o le n  v u o s ik y m m e n t ä  s i t t e n  v a l l i n n e i t a  h in t a - o l o ja .
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välillä. Teknikan avulla on siis raa’asta puuaineesta voitu valmistaa 
monta kymmentä vertaa kallisarvoisempaa tavaraa. Erotukseen sisäl
tyvät tosin osaksi koneista, kemikalioista ja muista tarveaineista johtu
vat kustannukset, mutta suurin osa menee voiman, ihmisvoiman ja 
luonnonvoiman, kustannuksien korvaamiseen. Teollisuus välittää siten 
näitten voimain vaihtamista. Luonnonvoimaa, koskien voimaa, ei voida 
raaka-aineena viedä maasta, se on sidottu maakamaraan, suljettu maan 
rajojen sisäpuolelle. Teollisuus siirtää tämän luonnonvoiman arvon 
maasta vietäville tuotteille, jonka kautta edellytyksemme kansainväli
seen tavaranvaihtoon lisääntyvät. Ja maan asukkaille tarjoutuu yhä 
useampia mahdollisuuksia —  edullisesti —  vaihtaa työkyky elintarpei
siin. Tässä suhteessa on teollisella toiminnalla erittäin suuri merkitys. 
Yksistään sahat maksoivat v. 1913 työmiesten palkkoina 25 miljonaa 
markkaa, toinen puunjalostusala —  nim. paperitehtaat —■ suorittivat 
12 000 työläiselleen yli 13 miljonaa. Jos luonnonrikkaudet vietäisiin 
maasta jalostamattomina, niin loppuisi tämä tilaisuus työn tekemiseen, 
ja samoin kävisi luonnonvoimain käyttämisen. Jos raaka-aine sellaise
naan vietäisiin muihin maihin, niin jätteet menisivät hukkaan, nyt ne 
sitävastoin voivat synnyttää teollista toimintaa. —  Ja vielä selvemmin 
ilmenee teollisuuden hyödyllisyys siinä, että se —  kuten sementinval- 
mistuksessa —  korvaa ulkomaan tuonnin kotimaisilla tuotteilla.» 
(Henrik Ramsay.)

SUOMEN TEOLLISUUDEN HISTORIALLINEN KEHITYS.

365. Alkuiset asteet. (1 ) Suomen teollisessa tuotannossa van
hempina aikoina oli kotityöllä erittäin tärkeä sija. Asutustapa, maan
viljelyksen luontaistaloudellinen kanta, kulkuneuvojen ja kauppakei- 
nojen puutteellisuus, valtiolliset ja yhteiskunnalliset laitokset, sanalla 
sanoen kaikki taloudelliset vaikuttajat suosivat sitä. Maalla ja kaupun
geissa ihmiset vielä kauan 19. vuosisadallakin kävivät kotikutoisissa 
vaatteissa, polttivat kotitekoisia kynttilöitä, pesivät omatekoisella 
saippualla, virittivät valkeansa tuluksilla tai kotitekoisilla rikkitikuilla, 
joivat juhlissaan kotipanoista olutta ja kotipolttoista viinaa.
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(2) Jo vanhempina historiallisina aikoina syntyi täällä myöskin 
käsityöammatteja, jotka keskittyivät kaupunkeihin ja täälläkin muo
dostivat omituisen yhteiskunnallisen järjestön, ammattikuntalaitoksen. 
Tämä laitos tarkoin määrättyine työnjakoineen ja työerioikeuksineen 
vastasi vanhempain aikain käsityksiä ja tarpeita ja tuli erinomaisen 
pitkäikäiseksi. Kun se ei vastannut edistyvän merikaupan, karttunei
den pääomain ja valtiollisen keskityksen aiheuttamaa taloudellista kehi
tystä, täytyi sen jo aikaisin tehdä tilaa toisenlaisille taloudellisille järjes
telmille, vaikka se 19. vuosisadan puolivälille saakka pysyi Suomen 
teollisen tuotannon tärkeimpänä osana.

(3) Kotityön ja ammattikäsityön yhdynnästä syntynyt kotiteolli
suuskin on vanhaa juurta meidän maassamme, missä sekä luonnonolot 
että kansanolot ovat sitä suosineet. Kun käsityöstä ja kotiteollisuudesta 
tuonnempana on eri selonteot, ei niihin tässä tarvitse pitemmältä 
puuttua.

366. Rautaruukkien aika. Tehdasmaistakin teollisuutta harjoi
tettiin Suomessa jo vanhoina Ruotsin aikoina. »Sahamyllyjä» ja yksin
kertaisia verkatehtaita mainitaan täällä jo Kastaa Vaasan aikoina, 
laivanrakennus oli Suomessa siihen aikaan jo kansanomainen teollisuus 
ja salpietarin keittäminen ja ruudin tehdasmainen valmistaminen oli 
tullut alkuun. Tätä teollista toimintaa johti kuningas ja sen tarkoituk
sena oli pääasiallisesti tyydyttää kruunun ja sen sotaväen tarpeita.

Näitä teollisuudenhaaroja tärkeämmäksi tuli kumminkin pian 
rautateollisuus. Metallirikkaassa Ruotsissa rautateollisuus jo varhain 
kehittyi tehdaskannalle ja hallitus teki parhaansa sen suojelemiseksi 
ja kannattamiseksi. Ruotsista tehdasmainen raudanvalmistus levisi 
Suomeenkin. Ojamon rautakaivosta Lohjalla mainitaan jo 1542; sen 
malmia sulatettiin lähellä olevassa Mustiossa. Ruukkeja, jotka vähäksi 
osaksi kotimaisesta, mutta pääasiallisesti Ruotsin malmista tai harkosta 
valmistivat kankirautaa ja yksinkertaisia rautatakeita, perustettiin 
Suomeen jo ennen Isonvihaa koko 16, joista useimmat vieläkin ovat 
rauta- tm. tuotantoa harjoittavina teollisuuslaitoksina olemassa —  
niistä mainittakoon v. 1616 uudelleen perustettu Mustion (Svartän) 
rautaruukki, Pinjainen (Billnäs), Vaakeri (Fagervik), Fiskari, Taalin- 
tehdas, Teijo (Tykö), Kirjakkala, Matilda, Kauttua, Orisberg ja Ström
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fors. Suurin osa näistä ruukeista oli hyvällä silmällä sijoitettu läntiselle 
Uudellemaalle tai itäiseen Varsinais-Suomeen. Siellä oli tarjolla kaikkea, 
mitä tällaiset alkuperäiset ruukit saattoivat kaivata: koskia, sysimetsiä, 
satamia.

Näiden vanhain ruukkien tuotanto, samoinkuin mahtavuuden 
ajan muukin teollinen työskentely, oli suureksi osaksi meidän ajallem- 
mekin hyvin tunnettua »sotateollisuutta». »Linnoitukset tarvitsivat 
aina suuren osan tuotannosta; rautapeltiä mainitaan tarvitun luukkuja 
ja ovia varten Narvaan, Käkisalmeen ja Pähkinälinnaan, Uudenkirkon 
Juankoskella voitiin valmistaa tykkejä ja mörssäreitäkin, ja Koskella 
(Perniössä) lienee valmistettu lavetteja. Suurehkot granaatti- ja luoti- 
tilaukset eivät olleet harvinaisia.»

Vanhan ruukkitalouden järjestelmä oli rakennettu läänityslaitok- 
sen tapaan. Rautaruukit tarvitsivat laajoja sysimetsiä ja paljon päivä
töitä; metsiä saatiin tavallisesti kruununmaista ja käsivarret päivätöi
hin hankittiin pakollisesti valtion alamaisilta; ilman muitta mutkitta 
hallitus saattoi määrätä vapaita verotalonpoikia suorittamaan halko
ja sysiverojansa sekä päivätöitänsä rautaruukkcihin’ mihin talonpojat 
olivat perin vastahakoisia. »Tässä teollisuus siten ensi kerran herätti 
luokkavastustusta, ja on sangen kummallista, että Suomen vähäpätöi
sen tehdasteollisuuden historiassa tapaamme ilmauksia, joita on pidetty 
uudenaikaisen suurteollisuuden tyypillisinä kasvannaisina. Tehtaan- 
hoitajilla oli tapana antaa etukäteen talonpojille tavaroita, minkä joh
dosta nämä joutuivat taloudelliseen riippuvaisuuteen ja sitten hiilen- 
hankinnassa ja ajossa pakotettiin suostumaan aivan kohtuuttoman al
haisiin hintoihin. Estääksensä hiilenhintoja yhtään kohoamasta tehtaat 
muodostivat hiiliyhdistyksen’, joka jakoi hiilenhankinta-alueet sillä 
tavoin, että kaikki kilpailu samoilla markkinoilla estettiin ja jokainen 
tehtailija voi omalla alueellaan hallita talonpoikia. Tämä on samaa 
kuin Tenkaitten' muodostaminen. Ja v. 1677 kieltäytyivät Raaseporin 
kreivikunnan talonpojat vedättämästä hiiliä Mustion tehtaaseen, jonka 
oli siitä syystä pakko lopettaa masuunin käyttö vuoden ajaksi. Siinä 
esiintyy siis lakko.» (Henrik Ramsay.)

Sellaista järjestelmää jatkui paikoin rautaruukkiseuduilla aina 19. 
vuosisadalle saakka.

Kuinka vanha rautaruukkiteollisuus ehkäisi sahateollisuuden kehi
tystä, on jo ennen mainittu (s. 388).
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367. »Manufakturikausi.» Rautaruukkien perustamisen jälkeen 

alkoi Suomeen vähittäin syntyä muunkinlaisia teollisuuslaitoksia, joita 
1700-luvulla ja vielä 1800-luvun alkupuolella kutsuttiin yhteisellä ni
mellä »manufaktureiksi». Niillä oli etupäässä rauhallistaloudellinen tar
koitus; niillä koetettiin rauhallisella tavalla korvata suurten sotain 
tuottamat tappiot. »Vapauden ajalla» katsottiin tehdasteollisuutta 
koko Ruotsin valtakunnassa suureksi isänmaalliseksi asiaksi. Ei ollut 
enään kysymys yksityisen käsityöläismestarin vaatimattomasta »elin
keinosta», vaan itse tuotannon edistämisestä koko valtion eduksi; ah
taan »kaupunkitalouden» takaa alkoivat »kansallistalouden» näköalat 
avautua. Näin suurensuuntainen elinkeino ei luonnollisestikaan voinut 
viihtyä kovin ahtaissa puitteissa. Sen kannattajat vaativat ensi sijassa 
vapautta kaikista siteistä, jotka vanhastaan olivat häirinneet teollista 
työtä. Ammattipakko oli tällä uudella alalla tuiki sopimaton. Ei edes 
ammattitaitoa sopinut tehdastelijalta vaatia, sillä tehtaan menestykselle 
olivat ilmeisesti pääomat ja sopivat kauppaolot paljon tärkeämpiä. 
Osittain saatiinkin, mitä tahdottiin. Manufakturit vapautettiin ammat
tikuntain pakonalaisuudesta ja yleensä niistä monenlaisista velvolli
suuksista, jotka painoivat käsityötä. Mutta kaikki käsityön oikeudet 
tietysti jäivät manufaktureillekin. Vv. 1739 ja 1770 annetut »hallijär- 
jestykset» säännöstivät manufakturien ja »hallimestarien» oloja. »Manu- 
fakturistin» tärkeimpiä oikeuksia oli se, että hän oli ammattipakosta vapaa 
ja sai käyttää työssään, paitsi kisällejä ja oppipoikia, myöskin oppimat
tomia työmiehiä, naisia ja lapsiakin palkollissäännön mukaan. Manu- 
fakturistit saattoivat lähteä ahtaista kaupungeista maaseutujen kos
kille tehtaitansa perustamaan; matkalle heitä seurasivat valtion lainat 
ja palkinnot, tullisuojelus ja esivallan kaikinpuolinen siunaus.

368. Teollisuus 19. vuosisadan alkupuolella. Sen tapainen oli 
manufakturien asema Suomessa vielä 19. vuosisadan alkupuolellakin. 
Ne pysyivat kuitenkin koko ajan sangen alhaisella kannalla. Tällaisia 
laitoksia oli erään luettelon mukaan v. 1805 Ruotsin Suomessa 47 
(5 lasitehdasta, 12 verkatehdasta, 4 palttinatehdasta, 2 sukkatehdasta, 
7 laiva värvää, 12 tupakkatehdasta, 2 sokeritehdasta sekä sen lisäksi 
peilitehdas, karttunipainimo ja paperitehdas) ja Venäjän Suomessa 
6 (3 lasitehdasta sekä peilitehdas, verkatehdas ja köysitehdas). Näitten
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tehdaslaitosten lisäksi perustettiin seuraavina vuosikymmeninä joita
kuita uusia, mutta vielä 1836 lausuu Suomen ministerivaltiosihteeri, 
että lukuunottamatta Helsingissä olevaa sokeritehdasta, paria kolmea 
verkatehdasta, lähimain yhtä monta lasitehdasta, kolmea paperiteh
dasta, manufakturisti Finlaysonin tehdaslaitosta Tampereella, Viipu
rissa olevaa kynttilä- ja saippuatehdasta sekä Fiskarin hienompani 
terästavarain tehdasta, olivat useimmat muut tämän tästäkin erioikeu- 
tetut tehdas- ja manufakturilaitokset osittain kokonaan lakanneet, 
osittain valmistivat niin vähäisen tai vaillinaisia tuotteita, ettei niitä 
kannattanut erittäin mainita.

Maamme ainoa huomattavampi teollinen keskuspaikka —  kun 
emme ota lukuun rautateollisuutta ja sahausta —  oli näinä aikoina 
Turku. V. 1830 oli siellä manufakturilaitoksia karttatehdas, 2 verka- 
tehdasta, hamppukangastehdas, palttinatehdas sekä 2 tupakkatehdasta, 
joiden kaikkien yhteinen valmistusarvo nousi sinä vuonna 8 306 hopea
ruplaan. Muihin kaupunkeihin verrattuna oli Turku kuitenkin koko 
leollisuuspesä. Sellaiset nykyajan teollisuudenkeskustat kuin Helsinki, 
Vaasa ja Oulu olivat 70— 80 vuotta sitten teollisesti aivan merkitykset
tömiä. Suomen avaroilla maaseuduilla oli teollisuus yhtä mitätön. Koko 
Turun läänissä oli 1820-luvulla Turun kaupungin tehtaitten lisäksi ai
noastaan lasitehdas, verkatehdas ja 3 paperitehdasta. Paremmin edus
tettu oli Hämeen teollisuus, johon jo Ruotsin vallan loppuessa kuuluivat 
Someron ja Urjalan lasitehtaat ja Jokioisten verkatehdas sekä myö
hemmin Tervakosken paperitehdas. Uudellamaalla oli Helsingin ja Por
voon kaupunkien tehdasteollisuuden lisäksi ainoastaan lasitehdas ja 
verkatehdas, Viipurin läänin maaseuduilla Rokkalan ja Kukkolan lasi- 
tehtaat. Vaasan läänin maaseuduilla oli ensimmäinen tehdaslaitos, 
Östermyran ruutitehdas, tekeillä 1820-luvulla. Oulun läänin maaseu
dut olivat aivan tyhjät teollisista laitoksista.

369. Vanhan teollisuuden luonne. Manufakturiajan tunnetta- 
vimpia periaatteita oli se, että teollisuuden tuli perustua kotimaisten 
raaka-aineitten jalostamiseen. Tämä vaatimus johtui yleisestä »patrio- 
tisesta» mielensuunnasta ja valtiollisesta luontaistaloudesta, jonka mu
kaan valtion piti tulla toimeen omillaan ja myydä liikatuotteitaan ulko
maille, vaan ei ostaa mitään vieraista maista. Koetettiin kannattaa siis
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kotimaisia teollisuudenhaaroja jyrkimmillä suojelustulleilla ja tuonti
kielloilla. Sillä tavoin oli päässyt jalkeille esim. Suomen lasiteollisuus, 
jolla oli tukenaan Suomen metsät ja joka oli maamme huomattavimpia 
teollisuudenhaaroja Ruotsin aikoina. Milloin ei kotimaisia raaka-aineita 
ollut saatavissa yhtä helposti kuin lasiteollisuudessa, koetettiin niitä 
keinotekoisesti hankkia tai kasvattaa. Niinpä' harrastettiin Suomen 
kaupungeissa jo vapauden ajalla innokkaasti tupakankasvattamista, 
ja  niiltä ajoin on peräisin kotimainen tupakkateollisuutemme. Samalla 
tavoin ryhdyttiin jo Ruotsin aikana niin maalla kuin kaupungeissakin 
innokkaisiin lampaanjalostamisyrityksiin, jotta saataisiin kotimainen 
villateollisuus kukoistamaan. Useimmat yritykset jäivät kuitenkin 
hyödyttömiksi, ja vain Jokioisten ja Littoisten verkatehtaat kehittyivät 
pysyvämmiksi tehdaslaitoksiksi. Paperiteollisuus saatiin alulle hallituk
sen tehokkaalla avulla ja ainoastaan samanlaisilla keinoilla tuli Tampe
reen puuvillateollisuuskin autetuksi elämään. Todellisuudessa nämä 
»tehtaat» olivat oikeastaan suurehkoja käsityöverstaita tai tuskin sellai
siakaan. Käyttövoimana niissä saattoi olla vesivoima, mutta työko- 
neistot, missä niitä löytyi, olivat tuskin merkillisempiä kuin yksinker
taisen myllyn, sahan tai rautapajan laitteet. Sellaisetkin tehtaat kuin 
sokeri- ja paperitehtaat työskentelivät vielä 19. vuosisadan ensimmäi
sellä kolmanneksella täysin käsityömäisesti.

370. »Teollisuuden vallankumous» Suomessa. Teollisuuden val
lankumous, siirtyminen vanhanaikaisesta pikkuteollisuudesta uuden
aikaiseen koneelliseen suurtuotantoon, joka väkiluvun tavattoman li
sääntymisen, pääomain kasvamisen ja sen mukana yleiseksi tulleen 
rahatalouden sekä ennen kaikkia höyrykoneen ja muitten suurten tek
nillisten keksintöjen vaikutuksesta jo kahdeksannentoista vuosisadan 
loppupuolella oli tapahtunut Englannissa ja sieltä seuraavina vuosikym
meninä levinnyt Europan mantereen päämaihin, saapui etäiseen Suo
meen vieläkin myöhemmin. Suurteollisuuden varsinaisena käänneaikana 
meidän maassamme on pidettävä menneen vuosisadan keskimmäisiä 
vuosikymmeniä, neljäkymmen- ja viisikymmenlukuja.

Murros, jonka vastaanottamiseen mielipiteet monella taholla jo 
kauan olivat valmistuneet, alkoi meillä ensi sijassa teknillisenä edistyk
senä, uudenaikaisten koneitten käytäntöönottamisella, ensimmäiseksi
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kutomateollisuudessa. Jo 1830-luvulla oli Lounais-Suomen verkateolli- 
suus (Jokioisten ja Littoisten tehtaat) ruvenneet käyttämään uuden
aikaisia kehruu- ja kutomakoneita ja kun saman vuosikymmenen loppu
puolella Finlaysonin tehdas Tampereella muodostettiin ajanmukaiseksi 
pumpulin konekehruuta ja -kudontaa harjoittavaksi suurtehtaaksi ja 
sen rinnalle seuraavan vuosikymmenen aikana perustettiin pumpuli- 
tehtaita Turkuun ja Forssaan, oli hyvin edustava koneita ja ulkomaa
laisia raaka-aineita käyttävä suurteollisuus kotimaista kulutusta varten 
saanut alkunsa. Samoihin aikoihin (1837) perustettiin Fiskariin ensim
mäinen konepaja »valmistamaan koneita työskenteleviä laitoksia, teh
taita, ammatteja ja maanviljelystä varten» (jo edellisellä vuosikymme
nellä oli eräänlainen konepaja ollut olemassa Finlaysonin tehtaalla). 
Rautateollisuutta mullistava putlausmenetelm.ä tuli maassamme käy
täntöön vasta 1850-luvulla.

Höyryvoima alkoi mullistaa maamme liikenneoloja 1833, jolloin
N. L. Arppen rakennuttama höyrylaiva »Ilmarinen» valmistui. Tehdas- *
teollisuudessa ei höyryvoimalla meidän keskirikkaassa maassamme 
aluksi ollut sitä uranuurtavaa merkitystä kuin muualla. Vasta 1844 
mainitaan Suomen tehdaslaitoksissa ensimmäisiä höyrykoneita; ne oli
vat Littoisten verkatehtaassa ja Barkerin puuvillatehtaassa Turussa. 
Teollisuudessa höyryn valtakausi alkoi vasta 1857, jolloin höyrysahain 
perustaminen tuli luvalliseksi ja pohja lasketuksi vientiä harjoittavalle 
suurteollisuudelle.

Valtio oli jo kauan aikaa ponnistellut auttaakseen maassa synty
mään sen käsityksiä vastaavaa teollisuutta. V. 1823 perustetusta manu- 
fakturirahastosta annettiin tehtaille edullisia lainoja, v. 1842 perustet
tiin teollisuuden edistämiseksi erityinen keskusvirasto, »manufakturi- 
johtokunta» (nyk. kauppa- ja teollisuushallituksen alku) ja samaan 
aikaan pantiin alulle teollisen työväen opetus (»sunnuntaikoulut»). 
Suureksi eduksi kotimaiselle teollisuudelle oli Ruotsin kanssa tehdyn 
kauppasopimuksen päättyminen 1844, joka sopimus Suomen maalais
tuotteiden hyväksi, mutta Suomen teollisuuden vahingoksi oli jättänyt 
Ruotsin teollisuudelle vapaat markkinat Suomessa. Mutta vielä tär
keämpää oli, että rikkaat miehet uskalsivat sijoittaa pääomiansa Suo
men tehtaisiin ja että keskisäadynkin ihmiset alkoivat panna säästöjänsä 
teollisiin »assosiationeihin» eli osakeyhtiöihin. Lisäksi oli saatavissa
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halpaa ihmisvoimaa, jota tehtaat säälimättä saattoivat mielin määrin 
kuluttaa. Viljelys ja väestö olivat kuluneina vuosikymmeninä lakkaa
matta kasvaneet, ja niiden mukana teolliset tarpeet. Kaikkia näitä 
teollisuuden mahdollisuuksia ruvettiin ikäänkuin huomaamatta yhä 
enemmän käyttämään. Niinpä ei kestä vuosisadan ensimmäisen neljän
neksen teollisuus vertausta sen teollisuuden kanssa, joka työskenteli 
maassamme vuosisadan puolimaissa.

371. »Manchesterkausi». Itämainen sota 1853— 1856, hallitsijan 
vaihdos 1855 ja Suomen valtiollinen uudestaansyntyminen 1863 mer
kitsevät uuden suunnan täydel
listä voittoa ja uuden aikakau
den alkamista Suomen teollisuu
dessa. Valtiollisen vapaamieli
syyden rinnalla pääsi teollisessa 
elämässä vallalle vapaan työn 
ja vapaan kilpailun henki so. 
manchesterilainen ajatus- ja 
taloussuunta. Kolmella aske
leella, vv:n 1859, 1868 ja 1879 
asetuksilla, vapautuivat kauppa 
ja teollinen työ vanhoista kah
leistaan; kaupungit niinkuin 
maaseudutkin avautuivat työn 
vapaudelle; useimmat teollisuu
denhaarat jäivät ainoastaan 
ilmoitusvelvollisuuden alaisiksi, 
harvemmat sitävastoin valtion tarkastuksesta tai luvasta riippuviksi.

Tänä aikana pääsi varsinaisesti alkuun tehdasteollisuus Suomessa. 
Ei millään ajanjaksolla ole teollisuuden tuotantoarvo noussut suhteelli
sesti niin nopeasti kuin Itämaista sotaa seuranneena kahtena kolmena 
vuosikymmenenä; niitä voidaan pitää varsinaisena »manchesterkautena» 
maassamme/

372. Uusi teollisuus. Suomen teollisuuden suurentuminen on 
kuten luonnollistakin tapahtunut varsinaisesti vasta viimeisenä kolmena

M a n u f a k t u r i -  j a  m a n c k e s t e r k a u d e n  t e o l l i 
s u u s  S u o m e s s a

vuosi
teollisuus työn -valm. arvo

laitoksia tekijöitä atii). mk

18 4 5 10 3 2  0 58 2 .S
18 5 0 1 4 3 3 0 6 4 4-7
18 5 4 18 6 3  6 6 1 5-7
18 6 0 29 0 7  202 12 .2
18 6 5 4 0 3 7  9 4 5 2 0 .5
18 7 0 40 4 8 8 0 7 2 6 .8

1 8 7 5 5 2 1 1 3  9 3 9 4 9 .2

Nämä manufakturijohtokunnan jul
kaisemat numerot ovat sangen vaillinai
sia, niissä kun ei ole otettu huomioon 
rautateollisuuden eikä sahain, kirjapai
nojen ja  alkavan väkijuomateollisuuden 
tuotantoa. Toiselta puolen on yllämai
nittuihin lukuihin otettu koko joukko 
käsityöverstaitten tapaisia »manufaktu- 
reja». Mutta ilman niitähän ei manu- 
fakturikausi vastaisikaan nimeänsä.
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neljänä vuosikymmenenä. Sen kasvaminen näkyy tarkemmin seuraa- 
vista luvuista:

Suom en teollisuuden kasvam inen vv. 188 6— i g i g .

vuosi työ työn tuot. arvo
paikkoja tekijöitä milj. mk

1885 4 333 38 075 117.4
1890 6496 59 I23 167.O

1895 7197 65 254 l 88.5
’

tehdas- ja käsityö-
1900 8038 98 759 339-6 teollisuus
1905 9 054 107 828 392.5
1908 9 i6 5 127 075 480.6

1909 4038 88 822 53i f
19x0 4 106 92 928 612.5
1913 4709 109 238 750.0 varsinainen tehdas
1915 4982 100 905 8S4.O

’
teollisuus *)

1917 4 390 105 699 1 479.O
1919 2257 9T974 2 365.2

Ylempänä olevista luvuista nähdään, että aikakaudella 1885— 1908 
teollisuuden työpalkkain luku kasvoi enemmän kuin kaksinkertaisesti, 
työntekijäin luku enemmän kuin kolmin- ja tuotannon arvo nelinker
taisesti. Teollisuuden varttuminen oli yleensä hyvin tasaista ja vakavaa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana, jota tilastomme valaisee, on 
varsinainen teollisuuden edistyminen aluksi tasaisesti jatkunut. Sota- 
aika on koskenut eri teollisuudenhaaroihin eri tavoin, monella alalla sen 
vaikutus on ollut kehittävä ja edistävä, mutta lopuksi kuitenkin ilme
nee sodan yleinen lamaava vaikutus työpaikkain ja työntekijäin luvun 
alentumisessa.

Maamme teollisuuden luonne on sen uusimpana kehityskautena 
suuresti muuttunut: tämä teollisuus on nyt vakaavaksi osaksi vienti-

*) Teollisuustilaston uudelleen järjestämisen vuoksi eivät tiedot v s ta  1509 
lähtien, koska ne koskevat ainoastaan varsinaista tehdasteollisuutta, ole verrat
tavia aikajakson 1885— 1908 tietoihin, jotka koskevat sekä tehdas- että suurta 
osaa käsityölaitoksia.
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teollisuutta, mikä ilmenee siinä, että vuosikolmena 1887— 1889 vuo
tuisesta viennin arvosta keskimäärin 71.1 %, vuosikolmena 1899— 1901 
keskimäär. 81.6 % ja kolmivuotena 1911— 1913 keskimäär. 81.1 %tuli 
vietyjen teollisuustuotteiden (ja metsäntuotteiden) osaksi. Toiselta 
puolen ei kotimainen teollisuus riitä tyydyttämään lähestään kaikkea 
kotimaista tarvetta, mikä ilmenee ulkomaisten teollisuustuotteiden 
suuresta tuonnista: kolmivuotena 1887— 1889 tuli vuotuisen tuonnin 
arvosta keskimäär. 35.7 %, kolmivuotena 1899— 1901 keskimäär. 29.5 % 
ja kolmivuotena 1911— 1913 keskimäär. 28.1 % tehdastuotteiden 
osaksi.

373. Teollisuutemme kansantaloudellinen merkitys. »Luontais
ten edellytystensä mukaisesti on Suomen tehdasteollisuus jo kehittynyt 
tärkeäksi tekijäksi kansantaloudessamme. Jos tehdasteollisuustuotan- 
non bruttoarvosta vähennetään pois valmistukseen käytettyjen raaka- 
aineiden arvo ja jäännöstä, tehdasteollisuuden puhdasta tuottoa, ver
rataan vuotuisen sadon raha-arvoon, saadaan seuraava asetelma:

vuosi

1911
19 13  

19*5
1916

»Sadon raha-arvosta ei ole vähennetty siementen eikä apulantojen 
arvoa. Tämän huomioon ottaen voidaan sanoa, että Suomen tehdas
teollisuus nykyisin luo jalostustyöllään kansantaloudelle uutta rikkautta 
suunnilleen yhtä paljon kuin maan vanha pääelinkeino, varsinainen 
maanviljelys. Sitävastoin jää tehdasteollisuuden puhdas tuotto vielä 
maan koko alkutuotannon, maanviljelyksen, karjanhoidon, metsätalou
den yms. yhteisestä tuotosta huomattavasti jäljelle. Toiselta puolen on 
kuitenkin otettava huomioon, että juuri tehdasteollisuus on suuresti 
kohottanut arvoja alkutuotannon piirissä. Esim. nykyaikainen saha
teollisuus vasta on tehnyt mahdolliseksi puutavaran suurviennin maail

tehdasteoll. 
puhdas tuotto 

milj. mk

. . 25b. f>

..  287.9 

■ - 365 8 
.. 671.5

sadon raha-arvo (kehruu- 
kasvit, heinät ja oljet 

mukaan luett.) 
milj. mk

300.0

315-8
465.3
567.O
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man markkinoille. Ainoastaan puu-, paperi- ja kuivatislausteollisuuden 
avulla on metsiemme runsaat luonnonrikkaudet kullaksi muutetta
vissa.

»Väestön toimeentulolähteenä on tehdasteollisuudella Suomen kan
santaloudessa myöskin ollut suuri merkitys. Suomen väestöstä elää 
tosin vain noin 12 ä 13 % yksinomaan tehdasteollisuuden varassa. Mutta 
tämän lisäksi on erittäin lukuisa väestöryhmä, joka pääasiallisesti tai 
suureksi osaksi ansaitsee toimeentulonsa raaka-aineiden kuljettami
sesta tehtaisiin ja tuotteiden kuljettamisesta lastauspaikkoihin. Ennen 
kaikkea on se työläisarmeija, joka puut kuljettaa metsistä sahoihin 
sekä hiomo- ja sellulosatehtaisiin, niin suuri, että se ansaitsee erikoista 
huomiota. Niinpä oli 1912 toimeenpannun tilastotiedustelun mukaan 
sahojen palveluksessa:

metsänhakkuutyöläisiä ............................................ 75 000
tukinveto- »   50 000
lauttaus- »   60 000
lastaus- »   5 900

yhteensä 190 900

»Edellyttäen, että yhtä työläistä kohden tuli keskimäärin 2 elätet
tävää henkilöä, edusti viimeksi mainittu työläisjoukko mainittuna vuo
tena suunnilleen 570 000 henkeen nousevaa väestöryhmää, siis lähes 1/b 

osaa maan koko väestöstä.
»Mikä merkitys tehdasteollisuudella on maan viennille näkyy seu- 

raavista luvuista:

vuosi tehdasteoll. tuott. vienti muu vienti
milj.mk milj. mk

1911 ................... ................ 223.O 96.5
19x3 ....................................  285.O II9.8

»Tämän mukaan tuli siis Suomen viennistä ennen maailmansotaa 
lähes 70 % tehdasteollisuuden osalle. Ylläolevista luvuista käy selville, 
että Suomen tehdasteollisuudesta oli ennen sotaa lähes puolet vienti
teollisuutta.» (Martti Kovero.)
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NYKYINEN TEOLLISUUS.

374. Teollisuuden pääryhmät. Nykyisessä virallisessa teollisuus
tilastossa jaetaan Suomen tehdasteollisuus (ilman käsityölaitoksia) eri 
pääryhmiin eli aloihin, joihin kuhunkin kuuluu useampia raaka-ai
neensa tai tarkoituksensa puolesta samantapaisia teollisuudenhaaroja. 
Nämä tehdasteollisuuden pääryhmät sekä niiden nykyinen suhteellinen 
merkitys ilmenevät seuraavista vn 1917 tiedoista:

Suom en tehdasteollisuus v. 1 9 1 7 .

työ- työnteki- tuotannon
pääryhmät paik- jöitä keski- brutto-

koja määrin arvo milj. mk

(i) malminnosto .................................... 3 348 0.9
(2) sulatot ja metallien jalostuslait. .. 135 4588 95-9
(3) konepajat ........................................ 195 21958 223.4
(4) hienompi koneteollisuus ................. 9 172 0.9
(5) kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. 258 6522 41.I
(6) kemiallisten laitteiden valm. teoll. 4i 2 o n $2.5
(7) terva-, öljy-, kumi- jms. teoll.......... 43 479 24.8
(8) nahka- ja karvateollisuus ............. 184 3 758 104.5
(9) kutomateollisuus ............................. 178 16 840 239.2

(10) paperiteollisuus ................................ 141 13 428 263.I
(ri) puuteollisuus .................................... 501 19 127 152.1
(12) ravinto- ja nautintoaineteollisuus 2 445 n  279 242.7
(13) valaistus-, voimansiirto- ja vesi-

johtoteollisuus ............................. 95 1 450 27-’
(14) grafillinen teollisuus ..................... 144 3 527 28.7
(15) edellisiin kuulumaton teoll................ 18 212 1.3

yhteensä 4390 105699 1478.8

Seuraavassa ei eri teollisuusryhmiä käsitellä tarkoilleen tämän kaa
vion mukaan, vaan on niitä tarpeen mukaan yhdistetty suuremmiksikin 
ryhmiksi tai jaettu pienempiin ryhmiin silmälläpitäen oloja, joihin ei vi
rallisessa tilastossa aina ole huomiota kiinnitetty.

Suomen talousmaantiede —  38
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VUORITYÖ.

375. Suonien vuorityö. Varsinaisella vuorityöllä eli kaivoslou- 
hinnalla tarkoitamme tässä metallipitoisten malmien esilleottamista 
maan sisästä sekä niiden puhdistamista ja sulattamista. . Vuorityöhön 
laajemmassa merkityksessä on luettava myöskin ei-metallisten mine- 
ralien kaivaminen ja puhdistaminen.

Meidän maassamme löytyy useanlaatuisia arvokkaampien ja hal- 
vempain metallien malmeja. Tähän saakka tavatut rautamalmivarat 
ovat kuitenkin olleet niukat eivätkä aina parasta laatua, niiden raudan- 
pitoisuus kun enimmäkseen on jäänyt alle 40 %. Sitäpaitsi ovat kivihiil
ten puute, kuljetusolojen hankaluus, pääomain köyhyys ja ennen kaikkea 
malmi- ja kivihiilirikkaitten maitten kilpailu ehkäisseet kaivostyön el
pymistä Suomessa. Nykyään on varsinainen vuorityö vähäpätöisimpiä 
tuotannonhaaroja Suomessa. V. 1910 oli siihen kuuluvia työpaikkoja 
tosin luvultaan 22, mutta niissä työskenteli ainoastaan 93 työntekijää; 
v. 1917 oli työpaikkoja vain 3, joissa 348 työntekijää sai tuotantoarvon 
nousemaan o.9 milj. mkaan, eivätkä olot siinä kohden ole myöhemmin
kään suuresti muuttuneet. Suomen vuorityöllä on kuitenkin takanaan 
pitkä ja merkillinen menneisyys ja edessään paljon lupaava tulevaisuus, 
joten tätä tuotannonhaaraa ei ole arvosteltava nykyisen vähäisyytensä 
mukaan.

376. Suomen rautakaivosten historia. Tärkein maastamme saatu 
metalli on näihin saakka ollut rauta. Sitä tavataan luonnossa osittain 
vuorirautamalmina osittain järvimalmina. Ruotsin aikoina avattiin 
Suomessa useita rautakaivoksia, joista Ojamon kaivos oli vanhin 
(vrt. s. 423). Mahtavuuden ajan rautakaivoksista Suomessa mainittakoon 
Malmberg Kiskossa ja Juvakaisenmaa Kolarissa. Kahdeksannellatoista 
vuosisadalla työskenneltiin useissa Helsingin ympäristöissä olevissa 
pikku kaivoksissa (Sillböle, Stansvik, Hämeenkylä ym.). Saalis kaikista 
näistä kaivoksista oli kuitenkin vähäinen, minkä vuoksi Suomen rauta
ruukit tottuivat käyttämään Ruotsin malmia ja raakarautaa.

Suomen erottua Ruotsista tuli rautamalmikysymys täällä pure
vaksi, koska maamme rautaruukit eivät tulleet toimeen ilman Ruotsin
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malmia ja koska silloiseen merkantilistiseen kauppapolitikkaan kutiini 
raakata varain viennin estäminen vieraisiin maihin (Ruotsista Suomeen). 
Haminan rauhassa kyllä määrättiin, että Ruotsista saataisiin viedä 
Suomeen rajoitettu määrä malmia, mutta täällä havaittiin tärkeäksi 
saada Suomen rautateollisuus kokonaan riippumattomaksi ulkolaisesta 
raaka-aineesta. Kun 1821 Suomen vuorivirasto järjestettiin uudelleen, 
ryhdyttiin innokkaasti etsimään malmeja kotimaasta, ja tuotapikaa oli
kin kymmenittäin uusia rautakaivoksia Suomessa keksitty ja avattu. 
Vaivasta ei saatu odotettua palkkaa, sillä vuoren aarteet olivat niukat 
ja huonojen kuljetusneuvojen ym. vuoksi vaikeasti käytettävät. Vuosi
sadan puolivälissä tuli myöskin Ruotsista malminvienti vapaaksi. 
Suomen vuorityö surkastui jo alkuunsa. V. 1860 saatiin maan 17 rauta- 
kaivoksesta ainoastaan 109 tonnia malmia, v. 1870 oli maassa enään 
yksi ainoa vähäpätöinen rautakaivos (Kulonsuonmäki Vihdissä), joka 
sekin lakkasi. Yhdeksänkymmenluvulla olivat Sortavalan Välimäen ja 
Pitkänrannan rautakaivokset työnalaisina, mutta nekin samoinkuin 
uudelleen avattu, Hangon lähellä olevan Jussaaren kaivos ovat jälleen 
hyljätyt. Tätä nykyä ei Suomessa louhita ensinkään vuorirautamalmia.

377. Suomen vuorirautamalmit. Vuorirautamalmeja tavataan 
Suomessa pääasiallisesti kolmella alueella, Lounais-Suomessa, Laatokan 
seuduilla ja pohjoisimmalla Pohjanmaalla. (1) Lounais-Suomen alu
eella on, kuten edellisestä on jo selvinnyt, aikain kuluessa tehty luke
mattomia kaivosyrityksiä. »Syynä siihen suureen huomioon, jonka 
tämä alue on saanut osakseen, oli ensinnäkin se seikka, että täällä to
della oli löydetty lukuisia, joskin pieniä malmiesiintymiä, ja toiseksi 
näiden seutujen silmäänpistävä yhtäläisyys Keski-Ruotsin rikkaiden 
rautamalmiseutujen kanssa. Tämän yhtäläisyyden huomasivat Suomen 
vuorimiehet jo sangen varhain, ja viime aikoina, jolloin Etelä-Suomessa 
on tehty seikkaperäisiä geologisia tutkimuksia, on käynyt aivan ilmei
seksi, että alue kuuluu Keski-Ruotsin kanssa samaan yhtäjaksoiseen 
geologiseen vyöhykkeeseen, jota on nimitetty Sveko-fennialaiseksi jak
soksi. Tähän katsoen ei voi olla vieläkään toivomatta, että täällä sitten
kin saattaisi löytyä rikkaita malmipaikkoja, mutta kun toiselta puolen 
ottaa huomioon, miten pontevasti täällä on etsintää harjoitettu ja että 
kallioperusta Etelä-Suomessa on paljastuneena paljon suuremmaksi
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osaksi kuin muilla tienoin maassamme, niin täytyy sanoa, että tuo toivo 
ei ole suuri. Tosiasia joka tapauksessa on, että tämän alueen kaikista 
tunnetuista malmipaikoista ainoastaan Jussaaressa on vielä siksi suuria 
varastoja jäljellä, että se tulevaisuudessa saattaa tulla työn alaiseksi. 
O. Triistedt on magnetometristen mittausten perusteella arvioinut 
täällä saatavissa olevan rautamalmin määrän 35 miljonaksi tonniksi. 
Kuitenkin on louhinnan kannattavaisuus täälläkin hyvin epävarma.» 
(Pentti Eskola.)

(2) Eri ryhmänsä Etelä-Suomen rautakaivosalueella muodostavat 
Laatokan seudun kaivokset, Välimäki ja Pitkäranta useine eri kaivoksi- 
neen. Viimemainitulta kaivosalueelta saatavan malmin määrä on ar
vioitu 12 milj. mk:ksi. Suojärven ja Salmin pitäjissä esiintyy Suomen 
muista rautamalmeista poikkeavia hematitti- eli verikivimalmeja, joiden 
päälöytöpaikat ovat rajan takana Tulomajärven pohjoispuolella. 
Siellä on harjoitettu melkoista vuorityötä, mikä kuitenkaan ei ole ollut 
kannattavaa. Koska tämä rajan kummallekin puolelle ulottuva malmi- 
alue on varsin laaja (yli 10 km pitkä) ja siitä päättäen rikas, voi siellä 
tulevaisuudessa syntyä kannattavakin vuorityö.

(3) »Jo sangen varhain tunnettuja olivat eräät pohjoisimman 
Suomen rautamalmiesiintymät. Ilmeisesti siellä on laaja rautamalmeja 
sisältävä alue, ja aivan samoin kuin Etelä-Suomen rautamalmialue kuu
luu yhteen Keski-Ruotsin malmiseutujen kanssa, on näillä pohjoisilla 
alueilla vastaavaisuutensa Pohjois-Ruotsissa, etenkin Vittangin seu
duilla. Sitävastoin ei Suomen puolella tunneta yhtään malmiesiinty
mää, joka synnyltään tai laadultaan olisi sukua Kiirunavaaran suun
nattomalle malmiesiintymälle Ruotsin Lapissa. Pohjois-Suomen rauta- 
malmipaikoista on Juvakaisenmaa Kolarissa jo mainittu. Vanhempina 
aikoina on sitä silloin tällöin yritetty käyttää ja aivan viime vuosina on 
paikka uudelleen vallattu ja tutkimustöitä tehty (Oy. Kolari). Esiin
tymä näyttää melkoisen suurelta, ollen 15— 20 m paksu ja n. 1 km pitkä 
pystysuora kerros. Kuitenkin ainoastaan sen keskimmäinen osa n. 4 m 
leveältä on tarpeeksi rikasta (40 ä 50 %) rautamalmia. Se sisältää pal
jon rikkikiisua sekä jonkun verran kupan- ja magnettikiisua. Tämän 
paikan lähellä on hiljakkoin löydetty Kivikkopalon malmikenttä, tois
taiseksi ainoastaan magnetometrisesti tunnettu, mutta siitä päättäen 
jokseenkin lupaava. —  Kittilän pitäjässä on kokonainen jakso rauta-
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malmiesiintymiä: Pahtavaara, Pehkonen, Kuoreslaki ja Jänisvaara. 
Nämäkin tunnetaan vain toistaiseksi magnetometrisistä tutkimuksista. 
Käyttökelpoisten malmivarojen suuruudesta kaikissa näissä vielä louhi- 
mattomissa esiintymissä ei tällä hetkellä voida mitään sanoa. Niiden 
perin epäedullinen asema huonojen ja pitkien kulkuteiden takana tulee 
joka tapauksessa suuresti vaikeuttamaan niiden käyttöä.» (Pentti 
Eskola.)

378. Järvimalmi. Järvi- ja suomalmi eli »rautahölmä» on omi
tuinen suomalainen luonnontuote, jota tuskin löytyy missään muualla. 
Suomen rahvas on ikimuistoisista ajoista saakka valmistanut rautaa 
tästä hölmästä. Sitä saadaan vähän kaikkialta pohjoisemman sisä- 
Suomen vesistöistä, parhaiten läheltä rantaa sora- ja hiekkapohjalta. 
Sitä on tavallisesti n. 5— 15 cm paksulta, mutta kun poisotetun höl- 
män sijaan aina syntyy uutta, ovat järvimalmivaramme ehtymättömät, 
vaikka kyllä rajoitetut; malmivarat arvioidaan moneksi miljonaksi 
tonniksi. Järvimalmi on hiekan ja savensekaista ja sen raudanpitoisuus 
on vain n. 35 %.

Koko sisä-Suomen vanhempi rautateollisuus perustui järvimalmei- 
hin. Vielä vuosijaksona 1896— 1900 nostettiin tätä malmia keskimäärin 
vuosittain 60 080 tonnia, jotka suurimmaksi osaksi valmistettiin raaka- 
raudaksi Itä-Suomen malmiuuneissa.' »Lopulta kuitenkin niillekin kävi 
kilpailu paljon rikkaampien Ruotsin vuorimalmien kanssa ylivoimai
seksi, kun puun arvo kohosi ja parantuneet kulkuneuvot toivat maamme 
syrjäiset saloseudutkin vilkkaaseen liikeyhteyteen muun maailman 
kanssa. Nyt on tuskin luultavaa, että järvimalmimme normalisena ai
kana uudelleen pääsevät yleiseen käytäntöön ennenkuin joskus kaukai
sessa tulevaisuudessa, jolloin koko maapallon rautamalmivarat ovat 
siihen määrään vähentyneet, että köyhiä malmeja taas on otettava ar
moille. Siihen asti ne saanevat levätä reservinä.» (Pentti Eskola.)

379. Suomen kuparikaivokset. Kuparia on Suomessa aikain ku
luessa kaivettu useista paikoista, mutta ainoastaan kolmella kaivoksella 
on ollut huomattavampi merkitys: Orijärvellä, Pitkässärannassa ja 
Outokummussa.

Ori järven kaivospaikka Kiskossa keksittiin 1757 ja työskenneltiin
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siellä jokseenkin yhtämittaisesti toistasataa vuotta; nykyisempinä ai
koina ei työ siellä enään ole kannattanut, vaikka surullisenkuuluisa 
suomalais-amerikkalainen kaivosyhtiö vv. 1907-—1912 käytti paljon 
varoja kaivoksen puhdistamiseen ja laajentamiseen. Orijärven kaivok
sesta on nostettu kaikkiaan 666 654 tonnia malmikiveä, josta on saatu 
4 139 t kuparia. Kaivoksen ympärille jääneissä hylkykasoissa on las
kettu olevan 1 575 t sinkkiä, 450 t lyijyä ja 900 kg hopeaa.

Pitkänrannan malmit löydettiin v. 1814. Venäläisten pääoman- 
omistajain kustannuksella tätä kaivosta pidettiin ajoittain sangen vilk
kaan työn alaisena vv. 1850— 1904. Se on ollut Suomen tähän asti 
suurin vuorikaivos. Sieltä on kaikkiaan louhittu 1099 512 t eri
laisia malmikiviä. Siitä määrästä 255 402 t on ollut .rautamalmia 
(vrt. ss. 435, 436), muista malmeista on saatu 6 617 t kuparia/ 4891 
tinaa itäisen Europan ainoa tinansaantipaikka —  ja n  t hopeaa. 
Viime aikoina Pitkänrannan kaivostyö on ollut suurimmaksi osaksi 
lakanneena.

380. Outokumpu. Pitkäaikaisesta kokemuksesta näyttäisi uskot
tavalta, ettei Suomen vuorityöllä olisi mitään tulevaisuutta. Täällä on 
satain vuosien kuluessa käytetty hirvittäviä määriä työpäiviä ja poltto
ainetta köyhäin rautamalmiemme jalostamiseksi, täällä on hukattu 
tavattoman paljon harrastusta, vaivaa ja pääomia vuorenaarteiden 
etsimiseen ja jalostamisyrityksiin. Kaikki turhaan. Ivalon kultalöy- 
döksiä tuskin kannattaa mainita, maan kaikki rautakaivokset ovat 
lopuksi joutuneet kylmille. Hyödyttömältä on näyttänyt valtion geo
logisen viraston vuosikymmeniä kestänyt tutkimus- ja kartoitustyö. 
Vuorityön muualla jättiläisaskelin edistyessä on täällä näyttänyt lopul
lisesti selviävän, ettei meidän maastamme ole sen elinkeinon harjoitta
jaksi.

Silloin löytävät kanavoimistyömiehet Karjalan vesillä v. 1908 järven 
pohjasta tavallista painavamman kiven. Kivi tutkitaan ja havaitaan 
sisältävän kuparia. Geologisen viraston insinöri O. Triistedt lähtee tie
teellisellä tavalla etsimään alkukalliota, josta jääkauden jäät muinoin 
ovat kiven kuljettaneet pois. Kahden vuoden etsiskelyn jälkeen insi
nöri löytää paikan seudulla, jossa geologisen viraston toisen virkamie
hen, maisteri W. W. Wilkmanin huolellisesti suorittama kartoitus hei-
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Suomen vuorityö. 
Metallisten malmien kaivokset.

pottaa etsintää. Kuusijärven Outokummussa, 55 kmn päässä siitä pai
kasta, mistä ensimmäinen malmilohkare tavattiin, on paksun turveker
roksen alla eksyneen karitsan emä, suuri kuparimalmivuori. Löytö on 
suunnattoman arvokas. Kuparimalmikerros on 1— 16 mn paksuinen, 
ainakin 2 ,/.i km pitkä ja ulettuu kaltevassa suunnassa 200— 300 mn sy
vyyteen . »Timanttiporauksista tiedetään nyt varmuudella, että kupari-



440

malmia on vähintään 6 miljonaa tonnia. Malmin keskipitoisuus on 
tähän asti saaduissa timanttiporansydämissä osoittautunut olevan kes
kimäärin 4.0 % kuparia ja 27.0 % rikkiä. Tämän kaikkien varovaisim- 
man arvion mukaan saattaisi laskea Outokummussa olevan saatavissa 
vähintään 240 000 tonnia kuparia. Vertauksen vuoksi saattaa mainita, 
että Falun, Ruotsin suurin kuparikaivos, joka nyt alkaa olla tyhjen
netty, on kaikkiaan tuottanut n. 500 000 tonnia kuparia.» (Pentti 
Eskola.)

' Vuosikymmenien etsimis- ja tutkimisvaivat ovat tällä yhdellä ai
noalla löydöllä moninkertaisesti maksetut. Esi-isät eivät ehkä olisi 
Outokummussa saaneet aikaan sen enempää kuin Orijärvellä, mutta 
kaivosteknikka on meidän aikanamme edistynyt ja ajanmukaisen 
kuparikaivoksen perustamiseen tarvittavat kymmenet miljonat mar
kat saadaan jo meidänkin oloissamme kokoon. Outokummun kaivos, 
josta puolet omistaa valtio ja puolet viipurilainen yhtiö Hackman 
ja Kumpp., on ollut vuokrattu, Outokumpu Oy. nimiselle, puolittain 
norjalaiselle yhtiölle, joka siellä on pannut alkuun laajat työt. 
Suunnitelmain mukaan tulisi kaivos tuottamaan vuodessa n. 150 0001 
malmia, josta saataisiin n. 5 000 t kuparia. Vastaiseksi ovat tulokset 
olleet sangen vähäiset: vv. 1914— 1919 on louhittu 82 600 t mal
mia, josta on valmistettu 712 t kuparia ja huomattavat määrät 
rikkihappoa sellulosa- ja paperiteollisuuden tarpeeksi. Rikinsaantiansa 
varten ovat Outokummun yhtiössä osakkaina myös suurimmat paperi- 
teollisuusyhtiömme. Valtio on n. 6 milj. mkn kustannuksilla raken
nuttanut kapearaiteisen 14 kmn pituisen rautatien Outokummusta 
Juojärven satamaan.

Outokummun yhtiö ei kuitenkaan ole jaksanut kestää nykyajan 
suuria taloudellisia vaikeuksia, vaan on tehnyt vararikon; sen vuokra
oikeudet ovat siirtyneet uudelle kokonaan kotimaiselle yhtiölle, jossa 
kaivoksenomistajat ovat pääosakkaina.

381. Rikkikiist). Maailmansodan aikana ruvettiin yleisesti käyt
tämään kiisuista saatavaa rikkiä sellulosa- ja fosfattitehtaitten rikintar- 
peen tyydyttämiseksi. Tällaisia kiisuja ovat (1) kuparikiisut, joista 
kuten Outokummun kiisusta kannattaa kuparin ohella erottaa rikkiä
kin, (2) magnettikiisut, joita vanhastaan on tunnettu monella Etelä-
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Suomen seudulla, vaikka niiden käytäntöönotto ei ole näyttänyt kan
nattavalta, ja (3) varsinaiset rikki kiistit, joita viime aikoina on löydetty 
samalta merkilliseltä vuorilajivyöhykkeeltä, johon Outokumpukin 
kuuluu (vit. ss. 33— 34). Kajaanin ympäristössä on tällaisia kiisuja 
tavattu Paltamossa ja Sotkamossa. Tipasjärven malmijakso Sotka
mossa on 600 m pitkä ja 2.5— 3 m vahva ja sisältää rikkiä 35— 40 %. 
Enon pitäjän Otravaarassa on löydetty hyvää kiisua, jonka rikin- 
pitoisuus on yli 40 %.

382. Lyijy ja hopea. Suomessa on monissa paikoin tavattu lyijy- 
hohdetta, joka sisältää vähässä määrin hopeaakin. Vanhemmista tällai
sista »hopeakaivoksista» mainittakoon Pernajan Koskenkylän kaivos, 
josta saadusta hopeasta v. 1612 valmistettiin ehtoolliskalut Pernajan 
kirkkoon. Samalla vuosisadalla oli työn alaisena Aijalan lyijymalmi- 
paikka Kiskossa, jossa kaivoksessa myöhemmin on tehty useita kannat
tamattomia yrityksiä. Ainoat mainittavat määrät hopeaa on uudem
pina aikoina saatu maassamme Pitkästärannasta. —  Parissa Uuden
maan seudussa, Inkoossa ja Pohjan pitäjässä on tavattu sinkkimalmia: 
sen louhiminen ei ole kuitenkaan kannattanut.

383. Kultaa löydettiin Suomesta ensi kerran 1837 Kemijoen 
suulta. Löytö jäi tilapäiseksi, mutta 1867 löydettiin kultaa Lapista Iva
lojoen sorasta, ja 1870 aljettiin siellä kullanhuuhdonta Suomen valtion 
kustannuksella. Satoja kullankaivajia kiiruhti uuteen Kultahan, 
mutta saalis jäi jokseenkin vähäiseksi; alkuaikoina teki huuhdotun 
kullan arvo vuosittain keskimäärin n. 100 000 mk (parhaana vuonna, 
1871, saatiin kultaa 56692 gr eli n. 180000 mk:n arvosta). Nykyi
sin harjoittavat siellä huuhdontaa vain yksityiset työmiehet omaan 
laskuunsa. Kaikkiaan on Ivalojoesta ja sen syrjäjoista saatu kultaa 
n. 450 kg.

Koska Lapin jokien hiedassa oli kultaa, oli uskottavaa, että sitä 
löytyisi Lapin kiinteissä kallioissakin. V. 1899 onnistuikin suomalais- 
amerikkalaisen kullankaivajan Henry Kerkelän löytää kultaa kvartsi- 
suonista Sodankylässä, mutta sen johdosta perustetusta suurehkosta kai
vosyhtiöstä tuli hukkayritys. Sen sijaan ilmestyi kultaa v. 1909 näkösälle 
Iilijärvellä Kiskossa (lähellä Orijärven kuparikaivosta), mutta senkin
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löydön aiheuttama kultakuume haihtui pian, kun kullan kaivattaminen 
havaittiin käytännössä liian vähätuloiseksi.

384. Vuorityöm m e opetukset. »Malminetsinnän historia osoittaa 
suuren erehdyksen, jota nyt on tarkoin varottava toistamasta. Nils 
Nordenskiöld (vuorihallituksen yli-intendentti 1821— 1831 ja 1833—  
1855) ja hänen aikalaisensa luottivat ilman muuta maamme (lähinnä 
Etelä-Suomen) rautamalmivarojen suuruuteen ja ryhtyivät noiden itse 
asiassa perustelemattomien toiveiden varassa sen ajan oloihin katsoen 
suurenmoisiin kaivos- ja mukkiyrityksiin, vieläpä koetettiin ohjata koko 
rautateollisuuden kehitys sen mukaan. Että hallitusohjissa olevat oli
vat niin valmiita seuraamaan tätä politikkaa, sen ymmärrämme, kun 
muistamme, että siihen aikaan vielä oltiin lujasti piintyneitä merkanti
listisiin periaatteisiin, joiden mukaan maan piti kaikessa tulla omillaan 
toimeen, ja tämän omavaraisuuden hyväksi uhrattiin kannattavaisuus- 
kin. Näin ollen vuorityö saattoi pysyä vain keinotekoisesti pystyssä. 
Kun nyt uudelleen aiotaan ryhtyä ponteviin malminetsinnöihin, niin 
on pidettävä mielessä, että niihin käytetyt varat pannaan alttiiksi kuten 
pelipanos. Tehokkaaseen etsintään ja kokeisiin tarvittavain varain li
säksi ei mitään ole uhrattava, ei mihinkään teollisuusyrityksiin ryhdyt
tävä, ennenkuin tutkimustyöt (45) ovat osoittaneet luonnonrikkauden 
siksi suureksi, että se semmoisenaan varmasti kannattaa.» (Pentti 
Eskola.)

EI-METALLISTEN MINERALIEN LOUHINTA.

385. K alkk i. Maamme tärkein ei-metallinen minerali on kalkki- 
kivi. Sitä on Suomessa loppumattomat varastot ja sen käytäntö, jo 
vanhastaan tärkeä, on meidän aikanamme tullut monta kertaa tärkeäm
mäksi ja monipuolisemmaksi. Uuden kemiallisen teollisuuden raaka- 
aineena Suomen kalkkikivellä voi tulla olemaan arvaamattoman suuri 
merkitys. Luonnossa kalkkikivi esiintyy kahdenlaisena, joilla kummal
lakin on omat alueensa. (1) Lounais- ja Etelä-Suomessa on kalkkikivi
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puhdasta eli kiteistä kalkkikiveä. Sen tärkein vyöhyke ulettuu 
Nauvosta ja Korposta, missä on löydetty arvokkaita kalkkifosfattiker- 
roksia, Paraisiin, jossa sen keskukset ovat Storön eli Aion saarella, ja 
sieltä itäkoilliseen suuntaan Pertteliin ja Vihtiin. Melkein yhdensuun
taisesti tämän vyöhykkeen kanssa kulkee Kemiön— Finbyn— Perniön—  
Lohjan kalkkikivivyöhyke. Etelä-Suomen kalkkikivialueeseen kuuluvat 
myöskin Saimaan ja Laatokan seutujen kalkkikivet.

(2) Pitkästärannasta Ruskealan, Savonlinnan ja Kuopion kautta 
Ouluun kulkeva linja erottaa edellämainitun alueen Itä- ja Pohjois-Suo- 
men alueesta, jonka kalkkikiviaineet esiintyvät dolomitteinä, mitkä 
Kemijoen—-Tornionjoen puolella muodostavat mahtavia kerroksia. 
Raja molempain kalkkialueiden välillä ei kuitenkaan ole aivan jjTkkä, 
sillä kidekalkkikiven alueella tavataan paikoin dolomitteja ja dolomitti- 
alueilla paikoin kidekalkkikiveä.

386. K alkkiteollisuus. Kalkkikiven louhintaa ja kalkinpolttoa 
on maassamme harjoitettu jo keskiajalla. Ahvenanmaalta, Kemiöstä 
vm. vietiin Ruotsinaikana kalkkikiveä (marmoria) ja kalkkia Ruotsiin. 
Vanhastaan kuuluisimmat kalkkilouhokset ovat Paraisissa. V. 1898 
perustettu Paraisten Kalkkivuoii-Oy. on yhdistänyt seudun vanhem
mat hajalliset kalkkikaivokset suureksi ajanmukaiseksi liikkeeksi; se 
on rakennuttanut ensimmäisen kehäuunin maassamme (1904) ja mel
koisen kuljetuslaivaston ja sillä on louhoksia ja muita kalkkiteollisuus- 
laitoksia Kemiössä, Helsingissä ja Lappeenrannassa. Yhtiö harjoittaa 
myöskin sementinvalmistusta. Paraisten kalkkikivivarat ovat suoras
taan loppumattomat. Vasta vähäpätöinen osa niistä on joutunut työn 
alaiseksi. On laskettu, että 60 m syvälle louhimalla saadaan 1 miljardi t 
kalkkikiveä; ja sitten voidaan vain louhimista jatkaa. Finbyn Förbyn 
kalkkilöydökset ovat antaneet aiheen Karl Forsström Oy:n perustami
seen (1872), joka omistaa louhoksia myöskin Paraisissa ja Lohjalla. 
Kolmas huomattava kalkkiliike on Lohjan Kalkkitehdas-Oy. Gerknä- 
sissä, joka kalkkiteollisuuden ohella harjoittaa myös sementtiteolli- 
suutta. Pienempiä kalkkilouhoksia on maassamme ollut ja on melkoi
nen joukko. Kalkkikivituotteiden tuotanto v. 1913 teki 51170 t myy
tyä kalkkikiveä, 58 593 t sammuttamatonta kalkkia ja 20 000 t sammu 
tettua kalkkia, arvoltaan yhteensä 1.8  mili. mk. V. 1915 olivat tuotan
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tomäärät 135 801 t myytyä kalkkikiveä sekä 59 371 t sammuttama- 
tonta ja 6000 t sammutettua kalkkia, arvoltaan 1.6 milj. mk. Vähin
tään 80 % kalkintuotannosta käytetään muurauskalkkina. Maanvil
jelyksessä käytetään kalkkia vielä sangen vähän siihen nähden kuin se 
ansaitsisi. Kalkkia käyttävät vielä sementti-, kalkkihietakivi-, sellu- 
losa-, lasi- ja nahkateollisuus, mutta uusi kalkkikemiallinen teollisuus 
odottaa vielä alkamistansa Suomessa.

387. Kvartsi esiintyy puhtaana kvartsijuonissa, jotka ovat 
hyvin yleisiä Suomen vuoriperässä, suurina möykkyinä pegmatitissa ja 
melkein puhtaassa muodossa kvartsitissa, jota Koillis- ja Pohjois-Suo- 
messa on loppumattomia määriä (31, 32), sekä Porin seuduilla tavatussa 
kvartsihiekassa.

Kvartsia käytetään teollisiin tarkoituksiin, esim. seosaineeksi ja 
tulenkestäväksi vuoraukseksi rautamalmin sulattamisessa, valuhiekaksi, 
keramiseen ja emaljiteollisuuteen sekä varsin suuressa määrässä lasin 
valmistukseen. Varsinaista kvartsiteollisuutta ei maassamme kuitenkaan 
näihin saakka ole ollut. Maan lounaisosassa on louhittu jonkin verran 
kvartsia sikäläisen lasiteollisuuden ja raudanvalmistuksen tarpeiksi. 
Tammelassa oli viime vuosisadan alkupuolella louhoksia Someron Avi- 
kin lasitehdasta varten. Fiskarin ruukin tarpeeksi otettiin ennen kvart
sia Kiskosta, nykyään Tenholasta; Taalintehdas on sitä saanut Kemiön 
löydöksistä. Suurin osa teollisuuden tarvitsemasta kvartsista on kui
tenkin tuotu ulkomaalta (Ruotsista).

Vasta äskeisinä sotavuosina on ulkomaisen tuonnin vaikeutuessa 
ruvettu yleisemmin käyttämään kotimaisia kvartseja. Niiden louhinta 
on kannattavaa, jos löydökset ovat puhtaita ja runsaita ja sijaitsevat 
käyttöpaikkain läheisyydessä tai mukavain vesikuljetusteitten varsilla. 
Kvartsilöydöistä, joita tällä tavoin jo on otettu tai voidaan ottaa käy
täntöön, mainittakoon Hiittisten, Kemiön, Uudenkaupungin— Rau
man saariston, Kangasalan (Tampereen rautateollisuuden tarpeiksi), 
Tammelan Torron ja Laatokan saariston pegmatittilouhokset (viime
mainittujen vienti Venäjälle), Yyterin kvartsihiekat Porin lähellä, 
Heinoon ja Hollolan Tiirismaan kvartsijuonet sekä Pielisen— Oulu
järven kvartsivuoret (Värtsilä, Koli, Tahkovaara, Pisanmäki, Rahas- 
mäki, Iisalmi, Naapurivaara ja Vuokatti).
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Suom en v u o rityö . 
E i-m etallisten  m ineralien louh inta.

Useimpiin tarkoituksiin kvartsi on murskattava tai jauhettava 
hienoksi. Kvartsin hankintaa välittää m.m. Suomen Minerali-Oy., 
jolla on Helsingissä kvartsin jauhatuslaitos. Asiantuntijain lausunnon 
mukaan pitäisi Suomella olla mahdollisuuksia tyydyttää omat kvartsi- 
tarpeensa ja lisäksi viedä huomattavia määriä m.m. Itä-Europan 
maihin.
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388. Maasälpä. Puhdasta kalimaasälpää käytetään poslinin, 
emaljitavaran ja sähköeristäjäin valmistamisessa. Suomen teollisuuden 
tarvitsema maasälpä tuotiin ennen sotavuosia ulkomailta (Ruotsista ja 
Norjasta). Sotavuosina on tätäkin mineralia ruvettu hankkimaan koti
maasta, missä puhdasta maasälpää teknillisesti käyttökelpoisessa muo
dossa esiintyy kvartsin kera edellämainituissa pegmatittilöydöksissä. 
—  Aikaisemmin on Laatokan saariston pegmatittilöydöksistä(Lokan- 
saarelta ja Nuolainniemeltä läheltä Pitkäärantaa sekä Pellotsalosta 
läheltä Sortavalaa) louhittu maasälpää Venäjälle vietäväksi. Nykyisin 
sitä louhitaan useista paikoin, esim. Kemiöstä ja Kangasaita. Suurim
mat maasälvän kuluttajat ovat poslini- ja kaakelitehtaat. Louhinta 
on kannattavaa yleensä vain samoilla ehdoilla kuin kvartsinkin lou
hinta. Kokeet ovat osoittaneet suomalaisen maasälvän olevan laadul
taan täysin yhtä hyvää kuin parhaat ulkolaiset lajit. Kotimaisen maa- 
sälpätuotannon hyväksi toimii Suomen Minerali-Oy. Helsingissä.

389. Grafitti on hyödyllinen minerali, jota valmistettuna käyte
tään moniin tarkoituksiin, sulatusupokkaiksi, sähkötarpeisiin, voitelu
aineiksi, lyijykynäin ja grafitti värien valmistamiseen ym. Grafitti 
esiintyy vanhain vuorilajien yhteydessä eikä ole Suomessakaan varsin 
harvinainen. Käyttökelpoisista grafittilöydöksistä mainittakoon lou
hokset Tyrväällä (omistaja Oy. Grafit, jauhatus- ja puhdistuslaitos 
Karkun asemalla), Mäntyharjulla Pertunmäen kylässä, Säämingin 
Talvisalossa, Leppävirtain Haapamäellä, Kuopion Jynkässä ja Pit- 
kässärannassa; vähemmin tunnetut ovat löydökset Mikkelissä, Ranta- 
salmella, Karttulassa, Tuusniemellä, Heinävedellä, Soanlahdella. ja 
Sortavalassa. Suomen grafitin tuotanto on vähäinen, mutta kysyntä- 
kin on niin pieni, että yksi ainoa keskikokoinen louhos riittäisi tyy
dyttämään oman maan tarpeen. Suurempi louhostoiminta on mah
dollinen ainoastaan, jos vientitilaisuuksia ilmenee, kuten toivotaan.

390. Muut m ineralit. (i) Kiilteellä on käytännöllistä merkitystä 
sähköteollisuudessa, jotapaitsi kiillelevyjä käytetään ikkunalasin ase
masta sellaisissa tapauksissa, jolloin tavallinen lasi kuumuuden vuoksi 
e i kestä. Suomessa esiintyy kiillettä niin sumissa erissä, että sen lou
hinnan luulisi kannattavan, vaikkei suurempia levyjä lienekään saata
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vissa. Louhimisen kannattavaisuutta näyttäisi edistävän varsimdn 
kiilteen esiintyminen pegmatiteissä, jolloin kiillettä ilman suurempaa 
vaivaa voidaan saada kvartsin ja maasälvän louhinnan sivutuotteena. 
Vastaiseksi ei Suomessa kuitenkaan ole tätä tuotannonhaaraa kehitetty.

(2) Aikaisemmin on jo mainittu Suomen talkkilöydöksiä (s. 32). 
Talkkia käytetään m.m. paperi-,kaunotus-, väri- ja nahkateollisuuden 
tarpeisiin. Suomessa on tavattu melkoisen suuri talkkilöydös Sotka
mon Talvivaarassa vuolukiven yhteydessä (omistaja Uleä yhtiö); tuo
tanto ei siellä kuitenkaan ole tullut alkuun. Luki’ isiä pienempiä talkki- 
löydöksiä on tehty Pohjois-Karjalassa Outokummun— Pielisen alueella, 
mutta ei niitäkään ole toistaiseksi käytetty. Kun talkkia tuotiin 
Suomeen ennen sotaa vuosittain sataintuhansien markkain arvosta, 
olisi kotimaisella tuotannolla tässä varmaan edessään kiitollinen työala.

(3) Myöskin asbestin löydöksistä ja sen käyttämisestä on aikai
semmin ollut puhe (s. 32). Tuusniemen Paakkilanniemessä on avattu 
asbestilouhos, jolla lienee hyvät kehittymismahdollisuudet. Louhoksen 
omistaa Suomen Mineraliyhtiö, joka on paikalle rakennuttanut jalos
tuslaitoksenkin. Tuotannosta on vain pienempi osa tullut käytetyksi 
omassa maassa, suurin osa sitävastoin viety ulkomaille. Kotimaisen 
menekin pienuuden vuoksi täytyneekin Suomen asbestintuotannon 
perustua vientimahdollisuuksiin.

391. Vuorityön harrastus ja  tulevaisuus. Kuten edellisestä on 
käynyt selville, on Suomen vuorityö vielä lapsuuden asteella, mutta 
sillä on tulevaisuutta. Vuorityö on kumminkin sellaista elinkeinoa, 
jonka alkuunpääseminen suuremmassa määrässä kuin muiden elinkei
nojen vaatii edeltävää tutkimusta, sitkeää harrastusta, aikaa ja varoja. 
»Yhtenä syynä siihen, että mineraliteoilisuudella meidän maassamme 
on min vähäinen merkitys on se, ettei malminetsintää meillä harjoiteta 
yhtä uutterasti eikä myöskään yhtä suurella asiantuntemuksella kuin 
eräissä muissa maissa. Esimerkkinä mainittakoon, että Ruotsissa ote
taan vuosittain yli 2 000 valtausta, joista tosin kaikki eivät ole uusia 
eivätkä luonnollisesti läheskään kaikki kohdistu louhimisen arvoisiin 
malnreihin. Niinpä kohoaa erotettujen kaivospiirien lukumäärä, jolloin 
jo malmia pitää olla näkyvissä, sataan pariin vuodessa. Meillä otetaan 
vuosittain keskimäärin tuskin sataa valtausta ja näistä on ainoastaan
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muutama sen arvoinen, että kaivospiiri niille halutaan erottaa.» (Eero 
Mäkinen.)

Vuorityön edistämiseksi sekä arvokkaiden löytöjen oikeuksien ja 
etujen turvaamiseksi on annettu erityinen »valtaussääntö» (1883). Vuo- 
rityötä edistävistä tutkimuslaitoksista on tärkein valtion ylläpitämä 
Geologinen toimisto (45). Käytännöllis-tietopuolisia yksityisiä laitoksia 
vuorityönalalla ovat kauppias K. H. Renlundin perustama, »Renlundin 
Vuorilaboratorio» niminen säätiö sekä Suomen Malmitutkimusvhtiö, 
molemmat Helsingissä.

METALLI- JA KONETEOLLISUUS.

392. M etalli- ja  koneteollisuuden asem a Suomessa. Tähän teolli
suusalaan, jota yhteisellä nimellä kutsutaan myöskin metalliteollisuu
deksi, kuuluu kolme historiallista teollisuusryhmää, nim. (1) raudan ja 
yksinkertaisten rautatavarain valmistus (rautaruukkiteollisuus; viralli
sen tilaston »sulatot ja metallien jalostus»), (2) koneteollisuus (konepa
jat) ja (3) pienempi metalliteollisuus, jota yleensä tapahtuu käsityölai- 
toksissa ja johon luetaan sepänverstaiden, vaskipajain, levyseppäin, 
kultaseppäin, kelloseppäin, soittokonetehtaitten, pienempäin laivavar- 
vien yms. tuotanto.

Tämän teollisuusalan tuotanto tarkoittaa vakaavaksi osaksi koti
maisten tarpeitten tyydyttämistä. Se on ainoastaan vähässä määrässä 
ollut vientiteollisuutta; vienti on melkein yksinomaan suuntautunut 
Venäjälle. Mutta kotimaisista kulutusteollisuuksistamme se on vanhim
pia ja suurimpia. Harva muu teollisuusala voittaa sen vuotuisen val
mistusarvon. Muutamissa muissakin suhteissa metalliteollisuus on 
kaikkein huomattavimpia tuotannonhaaroja. Se on suuressa määrin 
oikeaa jalostusteollisuutta, joka käyttää verraten vähän raaka-ainetta 
mutta paljon työtä, se on korkealle kehittynyttä teollisuutta, joka edel
lyttää ja ylläpitää suurta ammattitaitoa, josta kaikelle muullekin teolli
suudelle on etua, maksaa työntekijöilleen parempia palkkoja kuin 
useimmilla muilla aloilla maksetaan, ja vihdoin se on tavallista hyödyl-
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lisempää teollisuutta, sillä sen enimpiä tuotteita käytetään uuden tuo
tannon luomiseen.

Metalliteollisuustuotteiden kulutus on itsessään sangen ilahduttava 
ilmiö, sillä se todistaa elinkeinoelämän edistymistä. Ikävä vain, että 
Suomen metalliteollisuus ei milloinkaan vielä ole kyennyt tyydyttämään 
kotimaista kulutusta, vaan on ulkomailta tuotu ja tuodaan yhä maa
hamme suuria määriä metalleja ja koneita. Syynä tähän on metallin ja 
varsinkin raudan puute omassa maassamme, kotimaisen polttoaineen 
kalleus ja osittain sopimattomuuskin metalliteoUisuuderi oloihin sekä 
monien muiden maiden etevämmyys tällä alalla; niinpä on Ruotsi suu
remman metallirikkautensa ja ammattitaitonsa perusteella suuren as
keleen Suomea edellä metalliteollisuudessa.

Suomen metalliteollisuus on kauan aikaa nauttinut valtion tukea 
ja osittain huomattavaa tullisuojelustakin. Maailmansodan aikana 
meikäläinen metalliteollisuus erityisesti virkistyi, kun ulkolainen kil
pailu oli lamassa ja vientimahdollisuudet Venäjälle hyvät. Näinä vuo
sina kotimaisen metalliteollisuuden tuotannon arvo nousi ensi kerran 
tuonnin arvoa suuremmaksi. Maamme metalliteollisuus on varmaan edel
leenkin pysyvä saavuttamallaan asteella ja siitä edelleen edistyvä, sillä 
useilla erikoisaloilla sen tuotteet ovat täysin parhaitten ulkomaalaisten 
vertaisia ja toisilla aloilla sillä on suuret kehittymismahdollisuudet.

393. Raudanvalmistuksen kehitys. Rautamalmin sulattaminen 
raakaraudaksi (harkko- eli takkiraudaksi), harkkoraudan muodostamia 
nen käyttökelpoiseksi raudaksi ja teräkseksi sekä rautatavarain, kuten 
valinteosten ja yksinkertaisempain rautaesineitten, valmistaminen on 
vanhastaan ollut rautaruukkiemme tehtävä.

(x) Jo muinaisaikoina valmistettiin Suomessa harkkorautaa mitä 
yksinkertaisimmissa maauuneissa, joista sitten kehittyivät kauan käy
tetyt »harkkokytit» eli »harkkouunit». Niillä oli loistokautensa menneen 
vuosisadan alkupuolella, jolloin Suomi koetti irtaantua Ruotsin vuori
malmin käyttämisestä; kymmeniä harkkouuneja silloin perustettiin 
etupäässä sisä-Suomen hölmäisten järvien rannoille. Tämä vanhanai
kainen valmistustapa on jo kokonaan loppunut (viimeinen harkkohytti 
oli Karstulan Kiimingissä, joka lakkasi toiminnasta 1898). Jo seitse
männellätoista vuosisadalla tulivat Lounais-Suomen rautaruukeissa

Suomea talousmaantiede — 29
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vuosi
kotim. 

valmistus 
milj. mk

ylituonti *) 
milj. mk

kulutus 
milj. mk

19 10 49.4 51-2 200.6
1 9 1 5 141.9 44.3 186.2

1917 320.2 197.9 518.1

1919 389.8 3530 742.8

* )  y l i t u o n t i  =  
o n  v ä h e n n e t t y .

t u o n t i ,  j o s t a  v i e n t i

että niitä v. 1912 enään oli tvös

Metalliteollisuuden asema Suomessa malminsulatuksessa käytäntöön
dv. ig io  1919. erikoiset suuremmat malmiuu-

nit. Ruotsin ajan loppupuolella 
niitä oli toimessa 8. Yhdeksän- 
nellätoista vuosisadalla masuu
nien luku kotimaisten malmien 
käytännön vuoksi kasvoi lakkaa
matta, kunnes niitä v. 1884 oli 
toimessa 26. Sen jälkeen masuu- 
nitoiminta on niin vähentynyt, 

ä vain neljässä ruukissa (Taalin- 
tehtaalla, Trollshovdassa Tenholassa, Karkkilassa ja Värtsilässä) ja 
nekin ovat viime aikoina sulattaneet yksinomaan ruotsalaisia malmeja. 
Kun sydet ovat tulleet kalliiksi ja kun sekä malmit että hiilet olisi 
tuotava ulkomaalta, on harkkoraudan valmistus kotimaassamme yhä 
vähentynyt ja valmiin harkon ja raudan sekä teräksen tuonti noussut.

(2) Harkko sulatettiin raudaksi alkuaan yksinkertaisissa ahjoissa. 
Sillä menettelyllä ei enään meidän aikanamme ole merkitystä. 1830-lu- 
vun alkupuolella ruvettiin Suomessa (ensiksi Karkkilassa) käyttämään 
etevämpää valmistustapaa putlausuuneissa (»putlaaminen»), vaikka 
pari vuosikymmentä kesti, ennenkuin putlaamisella saatiin järvimalmi- 
harkostakin kelvollista rautaa. Mutta putlausuunienkin tuli vuoro väis
tyä syrjään Siemens-Martinin uunien tieltä, joissa harkkorauta valmis
tetaan valuteräkseksi (ensimmäinen Martin-uuni 1880 Taalintehtaalla).

(3) Ennen vanhaan harkosta saatu rauta taottiin vesivoimalla käy
villä ruukinvasaroilla oivalliseksi kankiraudaksi ja muiksi takorautata- 
varoiksi (»franche-comt6>-taonta). Viimeiset sellaiset vasarat jyskytte- 
livät vielä äskettäin Noormarkun ja Strömforsin rautaruukeissa. Höyry- 
vasarat ja menneen vuosisadan puolivälissä tunnetuksi tullut valssaus 
on syrjäyttänyt alkuiset taonta.ta.vat, paitse tietysti esinetaonnassa. 
Myöskin valamislaitteet ovat entisestään suuresti parantuneet.

394. Nykyiset rautatehtaat. Suomen huomattavin rautaruukki- 
ryhmä on yhä edelleenkin Uudenmaan— Varsinais-Suomen rajaseudulla, 
ja on se kehittynyt tälle seudulle jo 1600-luvulla perustetuista rauta
ruukeista. Pinjainen (Billnäs, 1641) Mustionjoen varrella harjoittaa
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suurta musta- ja tehdastaontaa (maanviljelystyöaseita ym.; konttorika- 
lustotehdas). — Fiskari (1649) Pohjassa harjoittaa monipuolista ja suurta 
rautateollisuutta ja on vanhastaan kuuluisa erittäinkin auroistaan ja 
hienotakeistaan; Fiskarin yhtiö omistaa lähistöllä olevat Trollshovdan 
masuunin ja Joensuun (Äminneforsin) ruukin. Sen maanomistukset 
ovat 22 337 ha laajat. —  Matildan ruukki (Mathildedal, 1686) ja Teijo 
(Tykö, 1686) Salonlahden rannalla harjoittavat valantaa, tehdastaontaa 
ja maanviljelyskoneitten valmistusta; Teijon yhtiölle kuuluu myös lä
hellä oleva Kirjakkalan ruukki (1686). —  Taalintehdas (Dalsbruk, 1686) 
Kemiön saaren etelärannalla, monivaiheinen ruukki, harjoittaa moni
puolista valmistusta (järeät valssilaitostuotteet, höyryvasaratakeet, 
teräsvalanteet ym.) ja on nykyään maamme suurin rautaruukki. —  
Bjö kboda Kemiön saarella oli ennen tunnettu rautaruukki, mutta nyt 
se valmistaa ainoastaan lukkoja. Kellokosken (Mariefors) tehtaalla 
Tuusulassa valmistetaan etupäässä rakennus- ja taloustarpeita, työkaluja 
yms. —  Karkkilan ruukki (Högfors, 1820) Pyhäjärvellä on maamme 
suurin valimo, jonka tuotteet (hellat, lämmityslaitteet, rakennus va
lannat, kaasutarpeet ym.) tunnetaan ympäri maata.

Satakunnan monista vanhoista rautaruukeista on jäljellä oikeas
taan vain Ähtärissä oleva Inhan ruukki, tunnettu hevoskengistään ja 
erikoisnauloistaan. Keski-Suomessa on pienehkö Koskensaaren rauta
ruukki Petäjävedellä (naulat). Orisbergissa Etelä-Pohjanmaalla on 
nyt pieni konepaja (äkeet).

Savossa on mainittava Haapakosken ruukki Pieksämäellä (1842), 
jossa on suuri ja maamme ainoa rautaputkien valamislaitos. Leppävir
roilla on huomattava Varkauden ruukki. Rautateollisuus siellä aljettiin 
1815, mutta tunnetuksi on Varkaus tullut 1852 perustetusta konepa
jastaan ja 1866 alkaneesta laivanrakennus- ja kattilateollisuudestaan; 
entisten laitosten lisäksi on nykyään tullut suuri paperiteollisuus 
(vrt. s. 413). Tämä suuri tehdasryhmä kuuluu vsta 1909 A. Ahlström 
yhtiölle. Muuruvedellä on Juankosken vanha ruukki (Strömsdal, 1746), 
jonka konepajassa (1860) valmistetaan maanviljelyskoneita, saha- ja 
myllylaitteita, valutavaroita ym., minkä lisäksi täälläkin on tullut 
paperiteollisuus. Ruukin omistaa Kymi yhtiö.

Karjalan rautaruukkien isä on Värtsilä (1850). Se on Itä-Suomen 
suurin ja monipuolisin rautatehdas (Martin-laitos, valssitehdas, valimo,
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takomo, rautalanganvetimö, konepaja). Värtsilä jalostaa yksinomaan 
kotimaisia raaka-aineita. Sama tarkoitus on Elektrometallurgisella 
Oy:llä, joka uudessa tehtaassaan Vuoksenniskalla valmistaa takkirau
taa kotimaisista malmeista. Vanhoille rautaruukeille kuuluu säännölli
sesti suuria maakiinteimistöjä, mutta harvalle niin laajoja kuin Värtsi
län yhtiölle. Jotkut Savon ja Karjalan rautaruukit, jotka ovat kuulu
neet venäläisille omistajille, ovat toimineet epäsäännöllisesti ja jääneet 
lopulta kokonaan seisomaan (Souru Karttulassa, Pitkäranta). Venäjän 
valtiolle kuulunut Annan ruukki Suojärvellä laajoine alueineen on Suo
men erottua Venäjästä jäänyt Suomen valtion omaisuudeksi.

395. Erikoisia rautateollisuuden ja metallityön haaroja. Muu
tamat rautateollisuuden tuotantohaarat. ovat eristyneet itsenäisiksi 
työaloiksi, jotka kokonaan tai osittain ovat joutuneet suurempain tai 
pienempäin erikoistehtaitten hoidettaviksi ja kehitettäviksi. Niinpä on 
olemassa erikoistehtaita nauloja, hevosenkenkiä yms. varten (Ferraria 
Oy. Jokioisissa ja K. F. Dunderberg Oy. Tampereella, Rauman naulateh- 
das, Peron naulatehdas Viipurin lähellä, Kuopion ja Porvoon hevosen- 
kenkätehtaat). Useimmat näistä ynnä naulanvalmistusta harjoittavat 
rautaruukit (Taalintehdas, Teijo, Koskensaari, Värtsilä) myyvät tuot
teitaan Suomen Naulakonttorin (per. 1899) kautta Helsingissä. Viiloja 
valmistavat Viialan Viilatehdas Oy. ja joku muu tehdas, kaikenlaatuisia 
sahan- ja koneenteriä Suomen Sahanterätehdas Oy. ja  Oy. Sahanterä 
Tampereella, työkaluja monet rautaruukit ja konepajat sekä joku 
erikoistehdaskin, kuten Tool Oy. Helsingissä, varusteita (armatuureja) 
samoin useat yleisemmät tehtaat ja eräät erikoistehtaat, kuten Keravan 
Pumppu- ja Armatuuritehdas Oy., Suomen Armatuuritehdas Helsin
gissä ym. Mainittakoon tässä kohden vielä Tampereen haulitehdas.

Erityisenä tuotannonhaarana on maassamme kauan harjoitettu 
hienotaontaa so. hienompain teräaseitten, metallisten koruesineitten 
yms. valmistusta. Tämän työhaaran alkaja ja etevä edustaja on 
ollut Fiskarin hienotakomo. Leppävirroilla on Hackman ja 
Kumpprn omistama melkoisen suuri Sorsakosken hienotakomo. Kau
havalla harjoittavat lukuisat tehtaat tunnettujen puukkojen val
mistamista. Helsingissä toimivan Abloy Oyn varmuuslukot ovat viime 
aikoina herättäneet ulkomaillakin huomiota. Ensimmäinen laitos alal
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laan on Sn Teräskynätehdas Oy. Helsingissä. Muista tähän kuuluvista 
teollisuuslaitoksista mainittakoon Taidetakomo Koru Oy. Helsingissä 
ja samalla alalla työskentelevä Oy. Kaune Turussa.

Metallityön ja konepajateollisuuden välimaille kuuluvat eräät vaski- 
ja levysepänpajöistä kehittyneet tehtaat, joista mainittakoon Oy. G. W. 
Sohlbergin tehdas, joka valmistaa puristettuja astioita, värij>ainettuja 
peltiteoksia, pronssivalua ym., V. W. Holmbergin samantapainen teh
das, molemmat Helsingissä, Galvanisoimis-Oy. ja K. F. Dunderbergin 
konepaja Tampereella, ym. Kassakaappeja valmistavat useat erikois- 
tehtaat, joita on varsinkin Tampereella (G. R. Grundströmin Kassa- 
kaappitehdas-Oy., Tampereen Kassakaappitehdas, Kaarlo O. Granath 
Oy. ym.). Samoin on erikoistunut rautasänkyteollisuus, jota edustavat 
m.m. Suomen Rautasänky-Oy. ja Helsingin Rautateollisuus-Oy. Hel
singissä. Viimemainitun valmistuksiin kuuluvat myöskin kassakaapit 
yms. tuotteet. Samalla alalla työskentelee Auran Rautateollisuus Oy., 
joka muun työnsä ohella valmistaa maatalouskoneitakin.

396. M etallien ja  m etallitavarain tuonti, jonka arvo vuosivii- 
tenä 1886— 1890 teki keskimäärin 8.0 milj. mk vuodessa ja vv. 1904—  
1905 oli 18.4 milj. mk vuodessa, nousi vv. 1911— 1915 keskim. 39.0 
milj. mkaan vuodessa. Sotavuosina tämä tuonti, pääasiallisesti oman 
maan metalliteollisuuden vilkastumisen vuoksi, kohosi toiseksi tilastol
lisista tuontitavararyhmistä, mutta on sen jälkeen taas alentunut. 
Missä muodossa nämä tavarat viime aikoina ovat Suomeen tulleet ja 
niillä aloilla oman maamme rautateollisuus on puutteellisinta, näkyy 
seuraavasta tuontiluettelosta:

Tärkeim m ät Suom een tuodut m etallit ja  metalliteokset vv. i g i j — i g i 8 .

(1000 tonnein)
ta v a ra la jit  v . 1913 v . 1916 v . 1918

takkirautaa ........................................................ 23.0 15.8 1.0
kanki- ja hienoa rautaa ................................  31.9 45.1 2.9
levyä ...................................................................  15.7 15.0 1.7
rautatienkiskoja ................................................ 25.6 20.3 0.8
putkia, torvia ja lankaa ............................  7.1 7.0 1.2
levy- ja lankateoksia, nauloja ym.................  3.1 3.9 i.n
valinteoksia ja takeita ....................................  11.7 7.2 1.7
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397. Koneteollisuuden kehitys. Maamme ensimmäinen konepaja 
lienee ollut Finlaysonin verstas Tampereella, jossa jo 1820-luvulla val
mistettiin kehruu- ym. koneita tulevan puuvillatehtaan tarpeiksi. 
Ensimmäinen varsinainen konepaja perustettiin 1837 Fiskarin rauta
ruukkiin. Siellä lienee valmistettu ensimmäiset kotimaiset höyrykoneet, 
joita pari pientä rannikkohöyrylaivaa käyttivät. Siellä työskentelivät 
insinörit Eriksson ja Covie, jotka myöhemmin (1842) perustivat oman 
mekanisen tehtaan Turkuun (sittemmin A. Crichton ja Kumpprn kone
paja). Tampereen pellavatehtaan suuri konepaja johtaa alkunsa 1842 
perustetusta Tampereen masuunista. Suomen vanhimpia konepajoja 
on myöskin Varkauden konepaja (1852). Helsingin suuri koneteollisuus 
on alkanut »Fiskarin konepajasta», jonka niminen laitos 1853 perus
tettiin Hakaniemen huvilaan; siitä sitten kehittyi Stenbergin ja Poikain 
konepaja. V. 1861 alkoi Helsingissä Osbergin ja Baden konepaja, joka 
vielä seuraavan vuosikymmenen ensi vuosina oli Suomen ensimmäinen. 
V. 1865 nousi Suomen kaikkien konepajain valmisteiden arvo 1 . 8  milj. 
mk:aan. Kotimaisen koneteollisuuden vaurastumista ehkäisivät epä
edulliset tullisuhteet, jotka sallivat koneita ja konetarpeita melkein tul
litta tuotavan maahan. Vasta kun 1885 koneteollisuus sai kaipaamansa 
tullisuojeluksen, on tämä teollisuudenhaara ruvennut voimakkaammin 
kohoamaan, niin että se nyt moninkertaisesti voittaa rautaruukkiteolli
suuden ja kuuluu maamme suurimpiin ja tärkeimpiin teollisuuden
haaroihin. Höyry-, sähkö-, motori- ja konevoiman laajentunut ja yhä 
laajeneva käyttö maataloudessa, teollisuudessa ja liikenteessä ovat koti
maiselle koneteollisuudelle luoneet varman pohjan. Sota-aikana oli 
koneteollisuudellamme erikoisen hyvät vientiolot. V. 1916 nousi kone
teollisuuden työntekijäin luku yli 20 000:n ja sen valmistusten arvo yli 
200 milj. mkn. Koneteollisuus on erityisesti kaupungeissa kehittynyttä 
teollisuutta ja sen keskukset ovat suurimmissa kaupungeissamme, Hel
singissä, Turussa ja Tampereella.

398. Konepajain tuotteet. Suomen konepajain päätuotteita ovat 
vanhastaan olleet höyrypannut, höyrykoneet ja höyrylaivat, joita on 
valmistettu kaikissa vanhoissa suuremmissa konepajoissa. Huomatta
viin konepajatuotteisiin kuuluvat edelleen veturit (Tampereen pellava- ja 
rautateollisuus-yhtiö, sekä Oy. Lokomo Tampereella) ja rautatievaunut
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(Hietalahden laivatokka ja Kone- ja 
siltarakennusyhtiö Helsingissä, Turun 
rautateollisuus- ja vaunutehdas), säh
kökoneet (Suomen Sähköteollisuus- 
yhtiö Gottfr. Strömberg Helsingissä) 
ja viime aikoina erityisesti monen
laiset motorit (Hietalahden laiva- 
tokka Helsingissä, Andree & Rosen
qvist, Turun rautateollisuus- ja vaunu- 
tehdas, Vulcan yiq, tehtaat Turussa, 
Kotkan konepaja, Carborator Viipu
rissa, Porin konepaja, Veljekset Wick
ström Vaasassa, Grönlundin motori- 
tehdas Kaskisissa, Kokkolan motori- 
tehdas jne.). Siltarakenteistaan on 
tunnettu Kone- ja siltarakennusyhtiö ja 
vesiturbineistaan Tampereen pellava- 
ja rautateollisuusyhtiö.

Koneita ja koneistoja eri tuotan
nonhaaroja varten valmistavat kone
pajamme useanlaisia sahalaitoskoneis- 
toja (Kotkan konepaja, Karhula, Lah
den rautateollisuusyhtiö, Onkilahden 
konepaja Vaasassa), puuseppätehdas- 
koneistoja (Lahden rautateollisuus- 
yhtiö), paperitehdas- ja sellulosateolli- 
suuskoneita (Kone- ja siltarakennus
yhtiö, Karhula, Treen pellava- ja rau- 
tateoll. yhtiö), tervateollisuuslaitteita 
(Veljekset Friis Kokkolassa), turvepeh- 
kukoneita (Lahden rautateollisuusyh
tiö,Hgin rautateoll. yhtiö), polttoturve- 
koneita (Lokomo), myllykoneistoja 
(Keravan pumppu- ja armatuuriteh- 
das, Onkilahden konepaja, Juankoski). 
Vesi-ja lämpöjohtoja valmistavat Vesi-

Suomen konepajoja. 

H e l s i n g i s s ä  per. v.
Hietalahden laivatokka ..  1S64 
Kone- ja siltarakennus-oy. 1892 
John Stenbergin konetehd. 1853 
Helsingin laivatelakka . . . .  1873 
Vesijohtoliike-Huber . . . .  1876
Suomen sähköteollisuus-oy.

Gottfr. Ström berg..........  1889
Valtionrautateitten konepa

jat .................................. 1861

T u r u s s a
Crichtonin konepaja . . . .  1842 
Turun rautateoll. ja vaunu-

tehdas ..........................  1857
Oy. Vulcan ..........................  1898
Andrde & Rosenqvist mo- 

toritehdas.......................... 1900

T a m p e r e e l l a  
T:reen pellava-ja rautateoll. i 86j
Oy. Lokomo ......................  i 9 I5
Sommers, af Hällström ja 

Valdens ..........................  1895

V i i p u r i s s a
Papulan konepaja ..............  1920
Valtionrautateitten konepaja 1869
Oy. Carborator ..................  1916
Tehdas-Oy. Takomo . . . .  1918

M u i s s a  k a u p u n g e i s s a
Porvoon konepaja .........   1859
Lahden rautateollisuus-oy. 1908
Kotkan konepaja ..........  1859
Porin konepaja ..................  1905
Jakobssonin konepaja, Pori 1890 
Onkilahden konepaja, Vaasa 1899 
Velj. Wickströmin motori-

tehd. Vaasa ..................  1906
Pietarsaaren konepaja . . . .  1896 
Veljekset Friis, Kokkola . .  1885 
Oulun konepaja..................  1874

M a a s e u  d u i l l a
Fiskarin konepaja ..........  1837
Varkauden konepaja . . . .  1852 
Lehtoniemen konepaja

(Leppävirrat) ..............  1888
E. & J. Leinon konepaja

Salossa ..........................  1898
Karhulan konepaja . . . . . .  1902
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johtoliike-Huber Helsingissä, Karkkilan tehdas ym., voimansiirtolai- 
toksia John Stenbergin konepaja Helsingissä, Turun rautateollisuus- ja 
vaunutehdas, Kotkan konepaja jne., pumppulaitoksia Vulcan Turussa.

Maataloudellisten koneitten valmistamisesta on tullut erikoisala, 
jolla useitten rautateollisuuslaitosten rinnalla työskentelevät erinäiset 
konepajatkin kuten Kone- ja siltarakennusyhtiö Helsingissä, E. & J. 
Leinon tehtaat Salossa, Takomon tehdas Viipurissa jne. Maataloudelli
sista koneista on ollut puhetta jo edellä (221, 279).

Pienemmistä tähän kuuluvista teollisuudenhaaroista mainittakoon 
ajokaluteollisuus, jota harjoittavat muutamat erikoistehtaat Helsin
gissä (Carl Fr. Spennert ja K. A. \Vigg Helsingissä, Suomen auto- ja 
ajokalutehdas Malmilla), Vihlman Turussa sekä lukuisat maalaistehtaat 
varsinkin Vuoksen seuduilla, Keski-Hämeessä (Tuulos) ja Etelä-Poh
janmaalla (Kurikka).

399. Suuret konepajat. Maan suurimmista ja johtavista kone- 
pajaliikkeistä on pari Helsingissä. Oy. Hietalahden Laivatokka ja Kone
paja (per. 1864) omistaa suurimman yksityisen laivatokan Suomessa 
ja rakentaa laivoja ja kaikenlaatuisia laivakoneistoja, höyrykoneita, 
rautatie-ja raitiotievaunuja ym. Suomen suurin konepaja on Kone- ja 
Siltarakennus-Oy. (1892), joka on tullut tunnetuksi laiva- ja siltaraken- 
nuksistaan, mutta joka valmistaa myöskin rautatievaunuja ja paperi- 
sekä sellulosakoneita ja on saanut mainetta maanviljelyskoneillaan sekä 
»Lacta» ja »Miika» separatoreillaan ynnä emaljituotteillaan. Oy. Vesijoh- 
toliike-Huber Helsingissä on kahden vanhemman vesijohtoliikkeen yhty
mä, jolla on haaraliikkeitä useissa Suomen kaupungeissa. —  Turussa on 
myöskin pari ensimmäiseen suuruusluokkaan kuuluvaa konepajaa. Niistä 
on vanhin Oy. Crichtonin Konepaja ja Laivaveistämö (per. 1842, val
mistaa höyrykoneita, höyrylaivoja, pumppulaitoksia), mutta suurempi 
Turun Kautateollisuus- ja Vaunutehdas-Oy. (per. 1857, valmistaa voima- 
koneita, rautatievaunuja, lokomobilejä, traktoreja ja muita maanviljelys- 
koneita, motoreita ym.). ■— Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Oy:n 
konepaja (1861) on tullut kuuluisaksi ensimmäisten kotimaisten rauta- 
tieveturien rakentajana (ensimmäisen suomalaisen veturin se sai val
miiksi v. 1900, kaikkiaan se on niitä sen jälkeen valmistanut yli 300). 
Se on tullut tunnetuksi myöskin vesiturbinien valmistajana (vn 1917
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loppuun rakennettu 612 turbinia, yht. 57 297 hv, melkein kaikki koti
maista käyttöä varten). Tampereella olevan Oy. Lokomon (per. 1915) 
suuren konepajan erikoisuuksina on veturien, polttoturvekoneitten ja 
kivenmurskaajain rakentaminen, sähköteräsvalanta ym. Lokomo omis
taa myöskin polttoturve- ja turvepehkutehtaan Hanhissuolla Urjalassa 
sekä kvartsi- ja maasälpälouhimoita Kangasalla ja Nilsiässä.

Yhdessä valtionrautateitten konepajain sekä suurimpain rauta
ruukkien ja niihin yhdistettyjen konepajain (Fiskarin, Taalintehtaan, 
Varkauden, Värtsilän) kanssa yllämainitut konepajat muodostavat 
maamme metalliteollisuuden tukevan perusteen.

Nykyään on Suomessa 226 kone- ja metallitehdasta, ja niissä 
yli 20000 työntekijää.

400. Koneitten ja konetavarain tuonti. Ajanjaksona 1886— 1915 
on koneitten ja konetavarain vuotuinen tuontiarvo kohonnut 3.9 milj. 
mksta (keskim. 1886— 1890) 25.9 milj. mkaan (keskim. 1911— 1915). 
Kuinka paljon kotimainen koneteollisuutemme yhä vielä on jäljellä ylei
sessä koneitten valmistuksessa ja erityisesti maataloudellisten ja sähkö- 
koneitten rakentamisessa näkyy sema a vasta katsauksesta:

Tärkeim m ät Suom een tuodut koneet ja  konetavarat vv. 1 9 1 3 — 19 18 .

(1 000 tonnein)
koneryhmät v. 1913 v. 1916 v. 1918

m a a n v ilje ly s - j a  m e ije rik o n e ita  ___ .........  3 4 1.0 1.7
sä h k ö k o n e ita  ja  la it te ita  ..................... 1.1 0.7
m u ita  k o n e ita  ............................................ . . . .  13.3 9.4 4-0

401. Laivanrakennus. Laivanrakennusteollisuudella on vanhat 
historialliset juuret maassamme. Nykyinen laivanrakennusteollisuu
temme näet on välittömästi kehittynyt niistä laivaveistämöistä, joita 
jo uskonpuhdistuksen aikakaudella oli toimessa monissa rannikkopai
koissa maassamme. Olaus Magnus kuuluisassa teoksessaan pohjois
maisista kansoista kiittelee suomalaisten laivanrakentamistaitoa. Kruu- 
nubyn ja Kokkolan pitäjissä rakennettiin yhtenä ainoana vuonna 1600- 
luvun lopussa 32 sota-alusta. Myöhemminkin oli tämä taito erityisesti 
levinnyt Pohjanmaan rannikolle. Kansallisen purjehduksen vapautus 
v. 1765 antoi laivanrakennukselle pitkäksi ajaksi uutta vauhtia. »Miltei 
kaikki, mitä laivoihin tarvittiin, valmistettiin sitä paitsi kotimaassa, 
köydet, purjeet ja suuri osa metallitarpeitakin.»
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Höyrylaivain aikakauden tullessa ryhtyivät Suomen huomatta
vimmat laivaveistämöt (Turussa ja Helsingissä) rakentamaan puisia 
aluksia, joihin sijoitettiin kotimaisissa konepajoissa rakennettuja höyry
koneita. Joistakuista vanhoista veistämöistä ja useista uusista konepa
joista kehittyi vähitellen telakoita pienempien rautalaivain rakenta
mista varten. Tämä teollisuus on täydellisesti pystynyt tyydyttämään 
oman maan pienten laivain tarpeen, vieläpä rakentamaan laivoja Venä
jällekin.

Suomessa on nykyään toimessa erinomaisia tehdasmaisia vene- 
veistämöitä (Turun Venetelakka-Oy., Victor Buurin Veneveistämö-Oy. 
Vaasassa, Eetu Seppälän Veneveistämö-Oy. Haminassa, ym.). Viime 
aikoina kukoistukseen noussut motoriteollisuus varustaa kaikilla 
suuremmilla sisävesillä viliseviä motorivenheitä kotimaisilla moto- 
reilla, jotka jo osittain käyttävät kotimaisia polttoaineitakin (tär- 
pättiesiöljyä ym.). Lukuisat konepajat ovat rakentaneet sisä- ja 
rannikkovesille suuria parvia pienempiä matkustaja-, hinaaja- ja eri- 
koishöyrylaivoja, jotka usein ovat Suomen oloihin erityisen sopivia. 
Suurin tällaisten höyrylaivain rakentaja on ollut Varkauden konepaja, 
joka v:een 1920 saakka oli laskenut vesille 555 sellaista alusta.

Pienempäin höyrylaivain rakentamisessa on kotimainen teollisuu
temme päässyt pitkälle; suurempain höyrylaivain rakentaminen sitä
vastoin ei ole maassamme päässyt vauhtiin. Paitsi niitä yleisiä syitä, 
jotka 19. vuosisadan jälkimmäisen puoliskon aikana polkivat Suomen 
meriliikettä, vaikuttivat tähän ikävään tulokseen tarpeellisten pää- 
omain puute, konepajain teknillinen jälkeenjääneisyys sekä hallituksen 
laivanrakennusteollisuudelle epäedullinen tullipolitikka. Valmiita lai
voja ja ennen vuotta 1886 myös koneita on saatu tullitta tuoda maahan, 
jota vastoin laivanrakennusaineista on ollut maksettava melkoinen tulli. 
Ulkomaista laivanrakennusta on täten ilmeisesti suosittu kotimaisen 
kustannuksella. Seurauksena onkin ollut, että Suomen kaikki suurem
mat höyrylaivat ja rautaiset purjelaivat ovat rakennetut, jopa maail
mansodan alkuun saakka korjatutkin, ulkomailla. Vasta aivan äskettäin 
on muutamia 1500— 1 600 tonnin kantavia höyrylaivoja rakennettu Hel
singin suurissa konepajoissa, mutta Suomen Höyrylaivaosakeyhtiö on 
uusimmat aluksensa teetättänyt ulkomailla.
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402. Laivanrakennusteollisuuden merkitys. Jo yleisistä meripoliti- 
sista syistä on tarpeellista, ettei kauppalaivasto joudu uutisrakennuksiin 
ja korjauksiin nähden ulkomaista riippuvaksi. Yhteiskuntataloudelli
sesti on tärkeää, ettei jätetä käyttämättä sitä tilaisuutta, minkä sellai
nen teknillisesti korkealle kehittynyt, koko metalli- ja koneteollisuuden 
oleellisen osan muodostava ja muillekin kotimaisen työn haaroille hyö
dyllinen teollisuudenhaara kuin laivanrakennus tarjoo. Kun nyt Suo
menkin meriliike on uuden ja uudenlaatuisen aikakauden portilla, kun 
maamme entistä enemmän tulee tarvitsemaan kotimaista kauppalai
vastoa sekä omilla vesillä että kaukaisemmilla merillä, on laivanraken- 
nuskysymys tullut polttavaksi. Ainoa keino sen ratkaisemiseen onnelli
seen suuntaan on nykyaikaisten suurveistämöiden perustaminen Suo
meen. Muualla on sellaisia viime aikoina kiireellisesti perustettu ja sa
malla on niiden yhteyteen perustettu suuria terästehtaita, koska on 
tahdottu saada laivanrakennuksen tärkeimmän tarveaineenkin hankinta 
varmalle kannalle. Nämä uudet veistämöt ja terästehtaat on luonnolli
sesti sijoitettu sopiviin merisatamiin, jonne malmin ja polttoaineen kul
jetus on mukavin. Kieltämättä on Suomellakin edellytyksiä sellaisen 
laivanrakennusteollisuuden luomiseen.

403. Metalliteollisuusjärjestöjä. Metalliteollisuudenkin alalla on 
taloudellista yhtymistä ja keskittymistä harrastava liike ruvennut vah
vistumaan. Naulateollisuuden yhteisestä Naulakonttorista on jo edellä 
mainittu (s. 452). Useimmat maamme suuremmat konepajat ovat kes
kinäistä työnjakoa varten muodostaneet Suomen Metalliteollisuuskont- 
tori nimisen liiton. Kaikkia metalliteollisuuden aloja käsittäväksi ja 
niiden yhteisiä talouspolitisia etuja valvovaksi on suunniteltu v. 19x9 
perustettu Suomen Metalliteollisuusyhdistys.

KIVI-, LASI- JA MAATEOLLISUUS.

404. Kivi-, lasi- ja maateollisuuden asema. Suomen vuoripohja 
ja irtaimet maakerrokset sisältävät sopivia, helposti saatavia ja run
saita aineksia monenlaisen kivi-, lasi- ja maateollisuuden tarpeiksi.
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Näitä aineksia käyttävät teollisuudenhaarat kuuluvat siitä syystä 
maamme luonnollisimpiin ja kauimmin harjoitettuihin teollisuuksiin. 
Kun tähän kuuluvia raaka-aineita voidaan jalostaa paljon suuremmassa 
määrässä kuin mitä kotimainen kulutus edellyttää, on teollisuus tällä 
alalla jo kauan ollut vientikykyistä (kiviteollisuuden ja lasiteollisuuden 
vienti Venäjälle) ja on sillä edellytyksiä vielä paljon suuremmassa mää
rässä siksi kehittyä. Koko tämän teollisuusryhmän nopeaa kehitty
mistä ja edistymistä viimeisten sukupolvien aikana ilmaisevat seuraavat 
sen vuotuisen tuotannon arvoa esittävät numeiot:

v. 1845 tuot. arvo o.3 milj. mk v. 1910 tuot. arvo 19.6milj.mk
» 1870 » » 0.5 » » v. 1914 » ‘ » 21.8 » »
» 1885 » » 3.8 » » v. 19x9 » » 71.1 » »

Ulkomailta Suomeen tuotujen »mineralien ja maanlajien sekä niiden 
valmisteiden» arvo on ollut tavattoman suuri nousten vv. 1886— 1890 
keskimäärästä 3.7 milj. mksta 19.9 milj. mkaan keskimäär. ig n — 1915. 
Tähän sisältyvät sellaiset välttämättömät tuontitavarat kuin malmit 
ja kivihiilet. Mutta varsin suurena osana siinä ovat olleet sellaisetkin 
maa-aineet (liitu, sementti, savet, hiomak vet) sekä teollisuustuotteet 
(tulenkestävät ym. erikoistiilet, peililasit ja muut lasiteokset, fajanssi- 
ja poslinitavarat ym,), joiden tuonnista maallamme varmaan olisi 
luontaisia ja teknillisiä mahdollisuuksia melkeinpä täydellisesti vapautua.

405. Kiviteollisuuden kehitys. (1) »Harmaata kiveä» käytettiin 
Suomessa jo keskiajalla linnain, kirkkojen, kellarien yms. rakennuk
siin. Kiveä ei kuitenkaan silloin säännöllisesti louhittu, vaan muurat
tiin linnain ja kirkkojen seiniin helpommin saatavia vierinkiviä ja kivi
lohkareita melkein samaan tapaan kuin kiviaitoja tehdään. Sellaiset 
luontaisten kivien rakennelmat näyttävät paikoin tulleen varsin kan
sanomaisiksi; niinpä paikoin Keski-Pohjanmaan kivisillä rannikoilla 
antavat luontaisista kivistä kyhätyt kiviaidat ja kivinavetat ilmeen 
kokonaisille kyläseuduille. (2) Lohkotun kiven käytäntö on vasta 
uudempina aikoina tullut yleisemmäksi ja maaseuduillakin kansanomai
seksi. Missä hyvästi lohkeavan kiven saanti on helppo, siellä yhä ylei
semmin tehdään navettoja ja maantiensiltoja, jopa kilometripaalujakin



yms. lohkotusta kivestä. (3) Hakattua kiveä käytettiin vanhempina 
aikoina ylen harvoin. Vähitellen on kuitenkin senkin käyttäminen tul
lut yleisemmäksi, etenkin kaupungeissa, missä rakennusten kivijalat, 
suuremmat portaat, laiturit yms. nyt halusta tehdään hakatusta ki
vestä. Katukivitykseenkin, johon ennen yleisesti käytettiin pieniä 
pyöreitä vierinkiviä, aljetaan suuremmissa kaupungeissamme yhä 
enemmin käyttää hakattua nupukiveä (louhoksia Putsaaressa Uuden
kaupungin lähellä, Bergössä, Kumlingissa ym.). Tämän kivenhakkuun 
rinnalla on myöskin hautakivien hakkaaminen ja kiillottaminen levin
nyt. Hautakiviä valmistetaan monenlaisista kivistä: mustista uralitti- 
porfyreistä, tummista ja punertavista di oriteistä ym. Tunnettuja hau
takivien saantipaikkoja ovat Hyvinkää, Pellinki Porvoon lähellä, Espoo, 
Hämeenlinnan tienoot, Vehmaa, Jyväskylä, Kalajoki, Alatornio ym. 
Myllynkiviä on jo vanhemmista ajoista saakka valmistettu kaupaksi 
Porin seudun punertavista ja Isonjoen— Kauhajoen valkeista hietaki- 
vistä (33). Myöskin Kortesjärvellä Pohjanmaalla valmistetaan myllyn
kiviä. Längelmäellä, Kontiolahdella ja Sotkamossa on vanhoista ajoista 
saakka louhittu kovasimia.

Uudemmanaikaisiin loistorakennuksiin ja muistopatsaisiin on Suo- ■ 
men kivilajeja käytetty vieraissa maissa aikaisemmin kuin kotimaas
samme. Kemiön marmoria kysyttiin ja arvatenkin vietiin Tukholmaan 
ja Upsalaan jo 1600-luvulla. Ruskealan marmorin keksijäksi sanotaan 
pastori S. Alopaeusta, ja kerrotaan louhimisen siellä alkaneen jo 1768. 
Tästä kivilajista ovat kuuluisa Marmoripalatsi ja Iisakin kirkko Pieta
rissa suureksi osaksi rakennetut. Itä-Suomen muitakin kivilajeja on 
ahkerasti käytetty venäläisiin loistorakennuksiin. Aleksanterin patsas 
Talvipalatsin edustalla ja Iisakin kirkon kolonnit Pietarissa ovat Viipu
rin rapakiveä (Pytcrlahdesta Virolahdelta). Sortavalan Tulolasta ovat' 
kotoisin Pietarin Eremitashin kivijättiläiset ja monien muistopatsait- 
ten tummanharmaat jalustat.

Kaukaisemmille markkinoille, etupäässä Englantiin, on Suomesta 
jo kauemman aikaa viety arvokkaita ja kiitettyjä granittilajeja 
»Birkhall» (harmaata), »Balmoral Red» (punaista) ja »Russian Blue» 
(sinistä).

Viime vuosikymmeninä, kotimaisen rakennustaidon ja -tyylin 
kehittyessä, ovat oman maan kivet päässeet kunniaan. Suomenkin
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edustavissa rakennuksissa Helsingin kaduilla ja toreilla voidaan kat
sella oman maan kiviteollisuuden monipuolista näyttelyä. Aleksante
rin ja Lönnrotin patsaitten jalustat, Pohjoismaiden Yhdyspankin talo 
Aleksanterin kadun varrella, uusi asematalo ym. ovat punertavaa Han
gon granittia. Kansallisteatteri, Hypotekkiyhdistyksen talo, Kansallis
museo, Kallion kirkko ovat vaaleanharmaata Uudenkaupungin (Hai- 
dusten) granittia. Karkearakeista Onas-granittia on käytetty Vuorion 
liiketalossa Unioninkadulla; Pohjolan talon, Uusmaalaisen osakunnan 
rakennuksen ja Pohjoismaiden Yhdyspankin toisen talon seinämissä 
nähdään pehmeää, harmaanvihertävää vuolukiveä, jonka tunnettuja 
saantipaikkoja ovat Nunnanlahti Juuassa ja Vuokatti; vuolukiveä pide
tään erittäin sopivana hienoihin rakennuskoristeihin. Ruskealan mar
moria on Helsingin säästöpankin talon julkisivu. —  Muissakin maamme 
kaupungeissa, etupäässä Tampereella, Turussa ja Viipurissa, on koti
maisia kivilajeja onnistuneella tavalla käytetty edustaviin rakennuk
siin ja maaseuduillakin on monta komeaa kirkkoa rakennettu oman 
paikkakunnan kivilajeista.

406. Nykyinen kiviteollisuus. Tärkeimmät kiviteollisuusyhtiöt 
ovat nykyisin Oy. Granit (Suomen suurin kiviliike) ja Suomen Kivi- 
teollisuus-Oy., molemmat Helsingissä, sekä Vuolukivi-Oy. (Juuka). 
Pienempiä kivenhakkaamoita on monia kymmeniä ympäri maata. 
Kiviteollisuuslaitosten tärkeimpiä tuotteita ovat nykyisin rakennuski- 
vet sekä hautakivet ja muistopatsaat. Vuolukiviteoksista ovat mainit
tavia tulenkestävät reunusteet, jotka sopivat hyvin ulkomaalaisten 
tulenkestäväin tiilien sijaan. Kiviteollisuusyhtiöt työskentelevät pää
asiallisesti kotimaan tarvetta varten, mutta sen ohella ne ovat harjoitta
neet melkoista kiviteosten vientiä Venäjälle, jossa varsinkin Granit- 
yhtiö on suorittanut suurenmoisia taidetöitä. Suomen monenlaiset, 
kestävät ja kauniit kivilajit, väestön tottumus kaikenlaisiin kivitöihin 
ja sopivat vesi- ja meritiet tarjoavat edullisen perusteen kivituotteiden 
viennille. Suomen kiviteollisuudella on siitä jo kehoittavaa kokemusta, 
ja varmaan tulee kivituotteiden vienti suuresti nousemaan, kun suu
rempia pääomia ja suurempaa yritteliäisyyttä tulee tälle alalle omiste
tuksi.
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407. Kovasinteollisuus. Näytteenä kiviteollisuuden kehittymis
mahdollisuuksista mainittakoon kovasimien valmistus. Längelmäen 
ja Kuhmoisten kunnissa, erittäinkin Ison-Löytänejärven ja Pitkäveden 
ympäristöissä on suuria aloja hienorakeista, harmaanväristä kiillelius- 
ketta, joka erittäin hyvin sopii kovasimien valmistukseen. Kivilajin 
sopivaisuus kovasimiksi on ollut kauan tunnettu ja seudun asukkaat 
ovat siitä jo pitkiä aikoja valmistaneet yksinkertaisia viikatekiviä, 
jotka ovat saaneet hy~vän maineen omassa maassa. Nykyään valmistaa 
niitä tehdasmaisesti Suomen Liuske-Oy., joka omistaa parhaat louhi- 
mot ja on perustanut hiomon Vinkiänkoskeen. Sen tuotteet kulkevat 
kaupassa »Poukan kovasimien» nimellä. Vanhemmissa kansanomaisissa 
hiomoissa eivät kovasimet saa sitä säännöllistä muotoa, joka on välttä
mätön vientitavaralle. Myös Kuusamossa on kovasimien valmistusta 
harjoitettu jo kauan yksinkertaisena kotiteollisuutena. Raaka-aineena 
on kvartsiliuske, joka muodostaa suuren yhdenjaksoisen alueen Kuusa
mon kirkon pohjoispuolella ja hiottuna on keltaisen- tai viheriänhar- 
maata. Kuusamon kiven tapaista on Kontiolahdella Pohjois-Karja- 
lassa oleva kovasinaine, jota niinikään louhitaan (Kontiolahden Liippa- 
kivitehdas). Epäsäännöllisten muotojensa vuoksi eivät Kuusamon ja 
Kontiolahden kovasimet ole saaneet niin laajaa menekkiä kuin Längel
mäen tuotteet, vaikka etenkin Kuusamon aineet ovat mitä sopivimpia 
kovasinteollisuuteen. Längelmäen kovasimet, jotka täysin vetävät 
vertoja amerikkalaisille, vieläpä voittavatkin ne, ovat saaneet hyvät 
markkinat Venäjällä. »Raaka-aineen yhtäläisyyden vuoksi on suoma
laisille kovasimille annettu muoto, joka on täysin yhtäläinen kuin ame
rikkalaisilla, ja on suomalainen tavara siitä asti helposti voinut kilpailla 
amerikkalaisen kanssa.» Tuotanto ja menekki pitäisi olla helppo mo
ninkertaistuttua. (Benj. Frosteruksen mukaan.)

408. Keinotekoiset kivet. Teknikan edistyminen on antanut 
maassamme sysäyksen keinotekoisten kivien, etupäässä myllynkivien 
valmistukseen. Tällä alalla työskentelee jo kokonainen sarja pienempiä 
tehdaslaitoksia (Helsingissä, Paimiossa, Kauhajoella, Vaasassa, Viipu
rissa ym.). Niiden tuotteista mainittakoon »Tirva» ja »Sampo» kivet. 
Samat tehtaat valmistavat myöskin keinotekoisia tahkoja, kovasimia 
ym. kivituotteita. Vanha vaivaloinen myllynkivien etsiminen ja hak
kaus näyttää jo kulkevan kuolemaansa kohden.
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408. Saviteollisuuden kehitys. Meidän aikamme suuri savi- eli 
keraminen teollisuus on kehittynyt yksinkertaisesta kotityöstä ja saven
valajan ammatista. Savenvalantaa, joka kuuluu ihmiskunnan vanhim
piin käsityönhaaroihin, on kotiteollisuutena (kukkaruukkujen, kivi- 
vatien, yksinkertaisten kaakelien yms. valmistaminen) vanhastaan 
maassamme harjoitettu enimmän lounaisessa ja kaakkoisessa Suomessa 
(Porissa, Köyliössä, Hinnerjoella, Asilassa Hiitolassa ja venäläisessä 
Kyyrölän kylässä Muolaassa). Menneen vuosisadan alkupuolella oli 
melkein kaikissa Suomen kaupungeissa savenvalajia ja »kakluunimaa- 
kareja», jotka käsityömäisesti valmistivat saviteoksia ja kaakeleja. 
Nämä usein antoivat verstailleen »kaakeli- ja fajanssitehtaan» nimen. 
Vähän suurempia laitoksia olivat Andstenin kaakeli- ja fajanssitehdas 
(1842) Helsingissä ja samanikäinen Suotniemen fajanssi- ja poslini- 
tehdas Kaukolassa, joka tehdas myöhemmin lakkasi. Arabian pos- 
linitehdas on saanut alkunsa 1874 Ruotsin kuuluisasta Rörstrandin 
poslinitehtaasta käsin. Nykyajan suuri rakennusteollisuus sekä tek
nilliset edistykset ovat antaneet tiili-, kaakeli- ja sementtiteollisuudelle 
ennen tuntemattoman vauhdin.

Suomessa on savia paljonkin, mutta ne ovat yleensä yksitoikkoisia, 
kalkkiköyhiä ja rautarikkaita sekä tavallisesti suuressa määrin hienon 
hiekan pitoisia. Tällaisia savia, jotka poltettaessa tulevat punertaviksi, 
voidaan käyttää vain tiiliteollisuuteen sekä yksinkertaisempiin savi- 
tavaravalmisteihin ja kaakeleihin. Viime aikoina on kuitenkin maas
samme ruvettu yhä useammista paikoin löytämään hienoja arvosavia, 
jotka tekevät itsenäisen sementti-ja hienosaviteollisuuden maassamme 
mahdolliseksi.

409. Nykyinen savi-, kaakeli- ja posiiniteollisuus. Alkuperäinen 
saven valanta on meillä alkanut uudelleen nousta unohduksestaan. 
Se käyttää vanhoja tekotapoja, mutta uusia aistikkaita muotoja. Tällä 
alalla toimivista liikkeistä mainittakoon Viherlaakson Saviteollisuus- 
Oy. Grankullassa ja Suomen Saviteollisuus-Oy. Paimiossa. Savenva
lantaa harjoitetaan myöskin taideteollisuutena.

Kaakeliteollisuuslaitoksista ovat mainittavimmat vanha Andste
nin tehdas Helsingissä, Turun Kaakelitehdas-Oy. Turussa (per. 1874, 
haaraliikkeitä useissa kaupungeissa) ja Rakkolanjoen Kaakelitehdas-
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Oy. Hovinmaalla lähellä Viipuria. Näiden tehtaitten tuotteet (kaakelit, 
maljakot ym.) ovat tulleet yhä aistikkaammiksi. Raaka-aineitaan tämä 
teollisuudenhaara tuottaa osittain ulkomailta (Ruotsin ja Hollannin 
savia).

Arabian poslinitehdas Helsingin lähellä on ainoa laatuaan Suo
messa. Se valmistaa pääasiallisesti talousfajanssitavaroita, mutta 
myöskin oikeita poslinituotteita. Uusi laitos on Teknillinen Poslini- 
tehdas-Oy. Turussa, joka valmistaa sähköteknillisiä poslinitarpeita. 
Raaka-aineita posliniteollisuutemme hankkii osittain Saksasta ja Eng
lannista.

410. Tiili- ja sementtiteollisuus. Tiiliä valmistettiin jaloin sotke
malla savea jo keskiajalla linnain ja kirkkojen rakennuksia varten. Sen 
jälkeen on tiiliä tehty läpi aikain maanviljelyksen sivutoimena. V. 1913 
harjoitettiin tiilenvalmistusta 170 tiilitehtaassa, joiden valmistusarvo 
teki 5.2 milj. mk. Suurimmat ja ajanmukaisilla laitoksilla varustetut 
tiilitehtaat ovat suurten kaupunkiemme lähistöillä. Näiden tehtaitten 
tuotanto on riippunut kaupunkien rakennustöitten suuremmasta tai 
pienemmästä vilkkaudesta. TiiliteoIIisuuden tärkein tuote on puna- 
polttoiset muuritiilet. Parhaita tiiliä saadaan kerrallisesta jääkauden- 
savesta (42). Katto- ja muototiiliä, joita ennen tuotiin ulkomailta, 
valmistetaan nyt useissa kotimaisissa tiilitehtaissa. Valkoisia kalkki- 
tiiliä ym. erikoisia tiililajeja on niinikään ruvettu Suomessa valmista
maan.

Sementtiteollisuus, jota vuosikymmenen ajan 1876— 1886 koti
maassa edusti Savion sementtitehdas Tuusulassa, mutta joka sitten 
lakkasi, on herännyt uuteen eloon, kun Paraisten ja Lohjan kalkkiteh- 
taat ovat löytäneet sopivia savia ja ryhtyneet valmistamaan siitä se
menttiä. Sementtiteollisuus alkoi maassamme v. 1914. »Siinäkin tur
vaudutaan kotimaisiin raaka-aineisiin, kalkkikiveen, saveen ja hiekkaan, 
jotka 75 metriä pitkässä pyörivässä uunissa poltetaan sementiksi. 
Lämmittämisen tulee kuitenkin tapahtua kivihiilellä —  tämä on tek
nillinen seuraus uunin rakenteesta. Maahan on viime vuosina tuotu 
noiD 600 000 astiaa sementtiä. Paraisten tehdas, jossa uudenaikaisim- 
mat periaatteet on sovellutettu käytäntöön, voi valmistaa 500 000 tyn
nyriä vuosittain ja tuotannon laajentaminen kaksinkertaiseksi on hei-

Suomen talousm aantiede —  80



posti toteutettavissa.» (Henrik Ramsay.) Kun sementtivalmisteita pal
jon käytetään rakennustöissä, on sementinvalannasta tullut erikoinen 
teollisuudenhaara, jota Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja muissa 
suuremmisa kaupungeissa harjoitetaan laajemmassa mittakaavassa.

Sementinvalannasta kehittynyt rautabetonityö on niinikään kehit
tymässä yhä huomattavammaksi teollisuudenhaaraksi.

411. Lasiteollisuuden kehitys. Lasiteollisuus on Suomessa van
haa kansallista teollisuutta, jonka pohjana on ollut polttoaineen run
saus maassamme. Vanhempina aikoina perustettiin lasiruukkeja met- 
säseutuihin, missä polttopuita oli runsaasti; uusimpina aikoina on useita 
lasitehtaita perustettu sahalaitosten puujätteiden varaan. Monilukui
sista raaka-aineistaan lasiteollisuus on toisia tuottanut ulkomailta, toi
sia (kvartsia, potaskaa, salpietaria) saanut kotimaasta.

Suomen vanhin lasitehdas oli Uudessakaupungissa 1600-luvulla 
toiminut tehdas. Siellä työskenteli ainoastaan 3— 4 lasinpuhaltajaa, 
mutta aikalaisten mielestä se kuitenkin oli huomattava laitos, joka val
misti »hienoimpia kristalleja, ranskalaista ikkunalasia, juomalasia, mal
joja ja muita erilaatuisia, värillisiä ja mitä merkillisimpiä laseja.» V. 
1748 perustettiin Avikiin Somerolle lasitehdas, joka kauan aikaa oli 
maamme etevin laitos sillä alalla ja maineessa koko Ruotsin valtakun
nassa. V. 1794 perustettiin Rokkalan lasitehdas Johanneksessa ja 1793 
Nuutajärven lasitehdas Urjalassa; molemmat ovat vielä olemassa. 
Menneen vuosisadan alkupuolella lasiteollisuus oli ajoittain vilkasta; 
v. 1862 nousi lasiteollisuuden tuotantoarvo miljonaan markkaan, mikä 
silloisissa oloissa oli huomattava saavutus. Sitten tämä teollisuus ajaksi 
taantui, mutta on jälleen noussut, niin että maan 14 lasitehtaassa v. I913 
työskenteli x 672 työntekijää ja tuotannon arvo nousi 5.6 milj. mkaan. 
Suomen lasiteollisuus on aina ollut vientikykyinen; Ruotsin aikana 
vienti meni Ruotsiin, Venäjän aikana Venäjälle.

412. Nykyinen lasiteollisuus. Lasiteollisuutta harjoitetaan ny
kyään pääasiallisesti eteläisessä Suomessa, missä se on jakautunut kol
meen maantieteelliseen ryhmään: (1) etelärannikon ryhmään kuuluvat 
Rokkalan, Haminan, Karhulan ja Kalliokosken tehtaat sekä äskettäin 
perustettu Espoon tehdas. (2) Lounais-Suomen ryhmän muodostavat
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Skinnarvikin Oy:n (Kemiö), Johannislundin (Kiikalassa) ja Rauman 
lasitehtaat; (3) Etelä-Hämeen ryhmäksi ovat luettavat Nuuta]arven 
(Costiander ja K:in omistama), Viialan, Iittalan ja Riihimäen (Oy. 
Riihimäen omistama) lasitehtaat. Lisäksi on olemassa joku pieni 
erikoistehdas. Suomen lasitehtaat valmistavat pääasiallisesti akkuna- 
lasia, pulloja ja muutamat (Nuutajärvi, Iittala, Riihimäki, Karhula) 
talouslaseja ja kristalliteoksia. Yhteistoiminta lasitehtaitten kesken 
on pitkälle kehittynyt: raaka-aineitten hankintaa varten niillä on 
oma ostokonttori ja myyntiä varten Suomen Akkunalasi-Konttori ja 
Suomen Pulloasioimisto, molemmat pääkaupungissa.

KEMIALLINEN TEOLLISUUS.

413. Kemiallisen teollisuuden yleinen kehitys. Kemiallinen teol
lisuus, joka muutamissa mineralirikkaissa maissa (Saksassa, Englannissa) 
on noussut suureen kukoistukseen, on meidän maassamme hitaasti ke
hittynyt, vaikkei täältä ole puuttunut kaikkia edellytyksiä sen har
joittamiseen. Vanhat tähän teollisuuden ryhmään luettavat kansan
omaiset työnhaarat, kuten tervanpoltto, salpietarin keitto ja potaskan 
poltto, ja toiset tehdasmaisemmat, kuten pikiruukit ja Öljymyllyt, ovat 
kokonaan tai suurimmaksi osaksi lakanneet. Yksityisten vanhain har
rastajain suunnitelmat, kuten kemian professorin P. A. v. Bonsdorffin 
vn 1824 aikoina puuetikan, pcrunasokerin, värien, socdan, salmiakin 
ym. tuotteiden valmistamiseksi, eivät toteutuneet. Ainoastaan kynt
tilä- ja saippuateollisuus pääsi jo verraten aikaisin, vauhtiin. Tukkukaup
pias Ant. Alfthanin 1829 Johanneksen pitäjän Kirjolaan perustama 
kynttilätehdas oli jo 1849, jolloin se siirrettiin Haviin Viipurin lähellä, 
saavuttanut oloihin nähden melkoisen tuotantomäärän. Havin kynttilä- 
tehdas lakkasi 1870-luvulla, mutta sen saippuatehdas on yhä jatkanut 
toimintaansa. Myös tulitikkuteollisuus pääsi 1850-luvun alussa pysy
välle kannalle. Mutta tätä ahdasta alaa laajemmalle ei vanhempi kemi
allinen teollisuus kehittynyt.
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Kemiallisten tuotteiden kysyntä ja käyttö ovat kuitenkin viimeis
ten sukupolvien aikana kerrassaan tavattomasti nousseet. Kauppati- 
laston ryhmissä 20— 22 (gummia, guttaperkkaa, tervaa ym. hartsimai- 
sia aineita ja teoksia niistä; öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä; kau- 
nottavia aineita) sekä 24— 26 (kemiallisia valmisteita ja tarveaineita); 
räjähdys- ja sytytysaineita; värejä ja värjäysaineita), jotka vakaavaksi 
osaksi sisältävät kemiallisen teollisuuden jalostuksia, oli tuonti tasai
sesti kasvaen v. 1913 noussut 47.7 milj. mkn arvoon, hypätäkseen v. 
1917 yhteensä 214.8 milj. mkaan ja (oltuaan v. 1918 ainoastaan 28.4 
milj. mk) v. 19T9 taas 288.2 milj. mkaan. Vienti tällä alalla on vastan
nut vain muutamaa prosenttia tuonnista. Tämä seikka sekä kemialli
sen tutkimuksen ihmeteltävät saavutukset ja kemiallisten tietojen ylei
sempi leviäminen meidänkin maassamme ovat antaneet täällä sysäyk
sen uudelle kemialliselle teollisuudelle, joka nopeasti on kehittynyt ver
raten monipuoliseksi ja keskittymällä metsä- ja kalkkikemialliseen tuo
tantoon voi tulevaisuudessa kohota maamme tärkeimpäin teollisuuden- 
haarain joukkoon, Kykyään ei teollinen tuotanto näillä aloilla (teolli
suustilaston ryhmät 6, kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus ja 7, 
terva-, öljy-, kumi- ym. tällaisten aineiden teollisuus) monipuolisuudes
taan huolimatta ole varsin suuri: v. 1916 valmisti 2162 työntekijää 86 
teollisuuslaitoksessa kemiallisia tuotteita 40.8 milj. mkn arvosta ja v. 
1917 olivat vastaavat luvut 2490 työntekijää, 84 teollisuuslaitosta ja 
57.2 milj. mkn valmistusarvo. Vertailu näiden numeroiden ja tuontia 
esittäväin välillä osoittaa parhaiten, miten suuri työmaa tässäkin vielä 
on kotimaiselle teollisuudelle raivattavana.

414. Kemiallisen teollisuuden erikolshaaroja. Suomen kemialli
sen teollisuuden tärkeimpiä haaroja ovat edelleenkin saippua- ja tuli
tikkuteollisuus. Niiden rinnalle on viime vuosikymmeninä alkanut 
nousta öljy- ja väriteollisuus sekä aivan viimeisinä aikoina, mutta suu
rella vauhdilla, kemiallisten joukkoaineiden valmistus ja monenlainen 
teknokemiallinen teollisuus.

Saippuatehtaita on Viipurissa, Vaasassa, Helsingissä, Tampereella, 
Porissa ym.; suurimmat tehtaat ovat Havin Oyn, Kokos Oyn, Vaasan 
Saippuatehdas Oyn ja Tampereen Saippuatehdas Oyn tehtaat. Saippu
oita valmistetaan myöskin useissa teknokemiallisissa tehtaissa. Kynt



tilöitä valmistavat Vaasan Saippuatehdas Oy., Tampereen Saippua- 
tehdas Oy. ja Nevskin Steariniyhtiö Viipurissa ja Kotkassa.

Vanhaa öljymyllyteollisuutta (pellava- eli liinöljyn pusertamista, 
koneöljyjen ja voiteluaineiden valmistamista yms.) jatkavat useat 
uudemmat teollisuuslaitokset, kuten J. E. Cronvall Oy. Helsingissä, 
Tikkurilan öljytehdas (Schildt & Hallberg Oy.), Suomen ölj ytehdas 
(E. Grönblom Oy.) ja Machinery Oy. Turussa sekä jotkut teknokemialli- 
set tehtaat.

Värien ja maalien valmistajista ovat huomattavimmat Suomen 
Väri- ja Vemissatehtaan Oy. Helsingissä (sivuliikkeitä Viipurissa, Tu
russa, Tampereella, Porissa ja Vaasassa) sekä Sanduddin Tehdäs-Oy. 
Helsingissä.

Kumiteollisuutta on jo kauemmin aikaa edustanut maassamme 
ainoastaan Suomen Gummitehdas Oy. Nokialla.

Kun öljyt, rasvat, väritavarat ja kumituotteet muodostavat pää
osan kemiallisten tavarain tuonnista, olisi kotimaisella kemiallisella 
teollisuudella tällä alalla erikoisen tärkeä tehtävä.

Räjähdysaineita valmistavat Suomen Forsitti-Dynamitti-Oy. Han
gossa ja Suomen Ampumatarvetehdas Riihimäellä.

Kemiallisten joukkoaineiden vaiheistukselle ovat luujauhotehtaat 
(ks. s. 2x9) raivanneet tietä. Nykyään ollaan tällä alalla jo askelta pi
temmällä. Tainionkoskella työskentelee Suomen Kemiallinen tehdas 
(pääosakas W. Hackman ja Kumpp.), joka valmistaa kloraatteja, 
Outokummun kuparikaivoksella valmistetaan rikkihappoa, joka on 
koko kemiallisen teollisuuden perusaineita, ja Varkauden ja Kajaanin 
kruunun tehtaissa sekä Kajaanin Puutavara-Oyn tehtaassa valmiste
taan kloorikalkkia ja kaustiksocdaa, joista aineista edellistä käytetään 
desinfisioimiseen ja valkaisuun, jälkimmäistä monenlaiseen kemialli
seen tuotantoon. Suuremmat päämäärät ovat kahdella uudella valtion 
tehtaalla, jotka eivät vielä ole valmiit, nim. lappeenrannan rikkihappo- 
tehtaalla ja Kotkan superfosfattitehtaalla; niiden tarkoituksena on 
saada alkuun suuri kotimainen apulantateollisuus ja siten vapauttaa 
maamme suuresta osasta ulkomaisten apulantain tuontia.

Tavalliset teknokemialliset tehtaat valmistavat kaune- ja puhdis
tusaineita, saippuoita, voiteluaineita, lakkoja ym. Näitä tehtaita on 
maassamme jo suuri joukko, etupäässä Helsingissä ja Turussa. Van

469
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himpia ja huomattavimpia niistä on Turussa työskentelevät Aströmin 
tehtaat (per. 1886, vuot. tuotanton arvo n. 15 milj. mk).

Kemiallisessa teollisuudessa on melkoinen merkitys myös asfaltti- 
ja kattohuopateollisuudella, joka teollisuustilastossa luetaan samaan 
ryhmään sementtiteollisuv.den kanssa. Melkoisia asfalttitehtaita on 
suuremmissa kaupungeissamme.

415. Tulitikkuteollisuus. Tuluksien ja kotitekoisten »rikkitikku- 
jen» jälkeen tulivat fosfori-tulitikut Suomessa tunnetuiksi ja käytän
töön menneen vuosisadan toisella neljänneksellä. Tämän edistyksen 
alkajina voimme pitää vaikka itse Runebergiä ja Topeliusta; kertoohan 
jälkimmäinen muistelmissaan, miten hän v. 1832 sai Runebergiltä 
joululahjaksi pienessä lompakossa kaksitoista tulitikkua —  niin harvi
naisia olivat nämä ulkomaan ihmeet vielä siihen aikaan. Mutta eipä 
aikaakaan, niin nivettiin jo kotimaassakin tehdasmaisesti valmistamaan 
fosfori-tulitikkuja. V. 1844 oli Suomessa ainakin jo pari tulitikkujen 
valmistajaa, herra Gottberg Helsingissä ja »laajalta kiitetty Jemefeltin 
tehdas Turussa», joka jo oli aikaisemmin toiminut. Kuopioon perustet
tiin tulitikkutehdas v. 1851, Tampereelle ja Poriin 1852. Siihen aikaan 
katsottiin tulitikkuteollisuutta vain entisen kotityön jatkoksi, ja tuli
tikkutehtaat saivat harjoittaa vaarallista ammattiaan aivan vapaasti, 
kunnes 1865 ja 1872 annetuilla määräyksillä tämä teollisuus tuli valtion 
tarkastuksen alaiseksi ja valkoisen fosforin käytäntö kokonaan kiel
lettiin.

Nykyään on tulitikkutehtaita kymmenkunta, jotka ryhmittyvät 
Mäntsälään (Mäntsälän tulitikkutehdas, per. 1873, sekä Sääksjärven, 
Saaren ja J. W . Juholan ja Kumppn tulitikkutehtaat), Ala-Satakuntaan 
(Porin ja Alastaron tehtaat), Viipuriin ja Kuopioon (Oy. Savon tulitikku- 
tehdas). Vaajakoskella Jyväskylän lähellä on Suomen Osuuskauppani 
Keskuskunnan omistama tulitikkutehdas. V. 1917 työskenteli maan 
kymmenessä tulitikkutehtaassa 1407 työntekijää, jotka valmistivat 
tuotteita 12.5 milj. mkn arvosta. Valmistus on kotimaista kulutusta 
paljon suurempi ja sotavuosina ruvettiin Suomen tulitikkuja suurin 
määrin viemään Itä-Europpaan.

Suomella onkin runsaissa käyttämättömissä haapapuuvaroissaan 
ja Itä-Europan suurten menekkialueiden läheisyydessä erityisiä edelly
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tyksiä tulitikkujen vientiteollisuudelle. Vanhempi ja pitemmälle ehtinyt 
Ruotsin tulitikkuteollisuus on viime vuosina Ostanut joukon Suomen 
tulitikkutehtaita ja ryhtynyt toimiin saadakseen täällä toimeen ruotsa
laisten etuja palvelevan tulitikkujen viennin.

NAHKATEOLLISUUS.

416. Nahkateollisuuden kehitys. Suomen nahkateollisuuden ke
hitys on varsin mielenkiintoinen. Siinä voidaan erottaa useampia as
teita. (i) Eräinä muinaisuuden aikakausina olivat turkikset ja metsä- 
eläinten nahat maamme tärkeimpiä vientitavaroita. Vielä nytkin 
viedään vähempiä määriä turkiksia maasta (292). . V. 1920 vietiin 
maastamme turkiksia läntisempiin maihin yli 31 milj. mkn arvosta; 
tämä uudenaikainen turkiskauppa perustuu kuitenkin idempää tuotui
hin nahkoihin eikä sen pysyväisyys ole taattu. Suomen historiallisen 
nahkateollisuuden varsinaisena luontaisena pohjana on runsas kotieläi- 
mistö, jonka vuotia on aina liiennyt maasta vietäväksi. Niinpä tekivät 
nahat ja vuodat v. 1557 Helsingin koko viennin arvosta 27 % ja v : 1570 
Turun kokonaisviennistä 25 %. Nahanvalmistus ja karvausammatti 
kuuluvat myöskin kotimaisen teollisen työn vanhimpiin ja yleisimpiin 
haaroihin, eikä tehdasmainen nahanvalmistus ole sitä vieläkään koko
naan syrjäyttänyt, v. 1900 oli käsityömäisen nahanvalmistuksen tuo
tannon arvo vielä suurempi kuin tehdasmaisen, mutta v. 1913 teki 
edellinen vain 6.7 milj. mk, tehdasmaisen tuotannon noustessa iq.8 
milj. mkn arvoon.

(2) Käänteen vanhoissa oloissa teki Aströmin nahkatehtaan pe
rustaminen Ouluun v. 1863. Tehdas alkoi 2 työntekijällä, mutta rupesi 
jo 1870-luvun alussa viemään tuotteitaan Pietariin ja kehittyi siitä pi- 
täin yhä selvemmin vientitehtaaksi. V. 1880 oli tehtaassa 91 työnteki
jää ja sen valmistukset saavuttivat miljonan markan arvon, v. 1890 
oli työntekijäin luku 590 ja tuotannonarvo 4 milj. mk. V. 1898 muodos
tettiin tämä pohjoismaiden suurin nahkateollisuusliike osakeyhtiöksi
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(Veljekset Astroin Oy.). Vähitellen perustettiin maahamme muitakin 
suuria nahkatehtaita. Uusi nahkateollisuus rupesi tuottamaan suuria 
määriä karkeampia vuotia merentakaisista maista, etupäässä Argen- 
tinasta, samalla kuin ohuiden kotimaisten vuotain vientiä ulkomaiden 
hienonahkatehtaisiin yhä jatkui. Tällä tavoin on syntynyt Suomen 
vientikykyinen nahkateollisuus, joka useissa suhteissa on edellä skandi- 
navialaisten maiden nahkateollisuutta.

(3) Uusimman vaiheen maamme nahkateollisuudessa ovat alkaneet 
jalkinetehtaat. Vanhempain epäonnistuneiden pikkuyritysten jälkeen 
perustettiin v. 1898 Korkeakosken kenkätehdas (Vaasan radan varrella), 
joka jäi elämään. V. 1901 alkoi Nokialla toimia toinen kenkätehdas, 
joka muutaman vuoden kuluttua siirrettiin Tampereelle ja pani siellä 
alkuun sen kaupungin kuuluisan kenkäteollisuuden. Varsinaisen vauh
din kotimaiselle jalkineteollisuudelle on antanut v. 1908 säädetty jal- 
kinetulli, mutta on luultavaa, että ilmankin tätä tullisuojaa meillä, kuten 
muuallakin, tehdasmainen jalkineitten valmistus olisi päässyt valtaan.

Maailmansodan aikana on nahkateollisuudella ollut myötäisiä ai
koja, jotka yhdessä monien teknillisten edistysten kanssa ovat edelleen 
sitä kehittäneet ja antaneet aihetta uusien erikoisteollisuuksien synty
miseen.

Koko tämän teollisuusalan asemasta viime aikoina antaa käsityk
sen seuraava yhdistelmä:

nahkatuoteteollisuus nahkatuotteiden kauppa
vuosi työpaik. työntek. valm. milj. mk tuonti milj. mk vienti m ilj. mk

I 9!3 70 2 8 7 9 30.5 22.1 —

19 1 7 184 3758 104.5 26.8 1.8
19 19 295 3 973 192.5 n o . 8 22.

417. Nykyinen nahka- ja jalkineteollisuus. Suurimmat maamme 
nykyisistä nahkatehtaista ovat Veljekset Aström Oyn tehtaat Oulussa, 
Rauman Nahkatehdas Oyn tehdas (per. 1875), J. N. Salmisen Nahkateh
das Oyn tehdas Tampereella (per. 1884) ja Munkkisaaren nahkatehdas 
Helsingissä. .

Huomattavia nahkatehtaita on myöskin Turussa, Porin seuduilla, 
Jämsässä ym. V. 1917 oli maassamme 131 nahkatehdasta ja nahkurin-
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verstasta, joissa 1545 työntekijää valmisti tuotteita 48.7 milj. mkn 
arvosta. Yhteistä tuonti- ja vientitalouttaan varten ovat nahkatehtai- 
lijat perustaneet Suomen Nahkatehtaitten Oyn Helsingissä.

Jalkineteollisuuden suuri keskuspaikka on tähän saakka ollut 
Tampere, missä ovat Oy. Attilan (per. 1901), Aaltosen Kenkäteh- 
das-Oyn, Hyppösen Kenkätehdas-Oyn, Tampereen Kenkäteollisuus- 
Oyn laitokset ym. kenkätehtaita. Maan koko jalkineteollisuuden tuo
tannon arvosta v. 1917 (47.4 milj. mk.) tuli lähes puolet (22.0 milj. mk) 
Tampereen kenkäteollisuuden osaksi. Useimmissa muissakin suurem
missa kaupungeissa on nykyään jalkinetehtaita. Niiden tuotannon vai
kutuksesta on jalkineitten, puolivalmiitkin mukaanluettuina, tuonti 
vähentynyt 144 684 kg:sta v. 1911 puoleen eli 73 282 kg:aan v. 19x7. 
Jalkinetehtaitten yhteisiä etuja valvoo ja niiden kauppa-asioita järjes
tää Suomen Jalkinetehtaitten Työnantajaliitto Tampereella.

Vanhastaan on maassamme ollut joltinenkin harjateollisuus; ny
kyisistä tehtaista ovat mainittavia Aströmin tehdas Turussa, Suomen 
Harjatehdas-Oyn tehdas Lahdessa ja Urb. Koistisen harjatehdas 
Nilsiässä.

KUTOMATEOLLISUUS.

418. Suomen kutomateollisuus. Kutomateollisuuteen luetaan vil- 
läin, pumpulin sekä pellavan ja hampun ym. vaatetusaineiden tehdas
mainen kehruu ja kudonta. Tämä teollisuuden ala on maamme van
himpia ja suurimpia. Vanhempina aikoina kotikehruu ja -kudonta sekä 
osittain kotiteollisuuskin tällä alalla oli enin vallassa; ammatillisten 
»verkakankurien» ja »liinakankurien» samoinkuin joidenkuiden mität- 
tömäin verka-, pellava-, purje-, silkki- yms. »manufakturien» ja »teh
taitten» tuotanto ei kumminkaan suuria merkinnyt. Tampereen ja 
Forssan pumpulitehtaitten perustaminen 1820 ja 1847 sekä Jokioisten 
ja Littoisten jo Ruotsin aikaan perustettujen verkatehtaitten muuttu
minen 1840- ja 1850-luvuilla suuremmiksi tehdasmaisiksi laitoksiksi 
panivat alkuun käänteen kutomatyön alalla. Kutomateollisuus on sen
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Suom en hutomateollis u u d e n  

yleinen kehitys.

valm.
vuosi työn arvo

tekijöitä mllj. mk
1850 1 279 1.4
1870 3 7 3 1 * 1 1 .1*
1890 6 445 21.3
1900 XI 614 35-0
1910 13  375 61.3
19 13 14 912 77.0

19 1 7 16 840 239.2
19 19 14 614 401.8

* ilm a a F o rssan te h d a s ta .

jälkeen vuosikymmen vuosikymmeneltä 
vahvistunut ja on nykyisin kaikissa 
suhteissa maamme ensimmäisiä teollisuu
den aloja, muutamissa suhteissa, kuten 
naistyöntekijäin lukumäärään ja v. 1919 
valmistusarvoon nähden, aivan ensim
mäinen. Lankain ja kankaitten ym. keh- 
ruutuotteiden tuonti on kuitenkin yhä 
edelleen ollut hyvin suuri, tehden keski
määrin vuodessa:

vv. 1886— 1890 
» 1901— 1905 
» 1911— 19x5

19.3milj.mk v. 1913
26.8 » » » 1917
38.9 » » » 1919

45.3 milj. mk 
205.3 » •»
310.9 » » .

Suomen kutomateollisuus on monessa suhteessa erityisesti huomat
tava. Tällä teollisuuden alalla on koneitten käyttö ja tuotantokyky 
mitä suurin. Edistykset koneitten käytössä ovat olleet ihmeteltävät; 
niinpä maamme vanhimmassa pumpulitehtaassa v:sta 1859 v:een 1900 
kasvoi kehrinten luku 4 ja lankain tuotanto 17 kertaiseksi, kangas- 
tuolien luku 3 ja kankaitten tuotanto 6 kertaisesti työntekijäin luvun 
kasvaessa vain 2 kertaisesti, ja kuitenkin on meikäläinen tuotantotapa 
kaukana jäljessä Englannin ja Amerikan puuvillateollisuudesta. Omi
tuinen on kutomateollisuus siinäkin kohden, että sen työntekijöistä 
enemmän kuin */4, so. suhteellisesti suurempi osa kuin millään muulla 
teollisuuden alalla, on naisia; samoin on alaikäisten työntekijäin 
käyttäminen kutomateollisuudessa suhteellisesti suurin. Vaikka Suo
men kutomateolli-

Koneitten käyttö kutomateollisuudessa 

(tiedustelu 1903)

suuden päätarkoi
tuksena onkin koti
maisen tarpeen tyy
dyttäminen, on se 
kuitenkin luonteel
taan sangen kan
sainvälinen, sen raa
ka-aineet kun jätti-

kehriini ä kangas-
tuoleja

1000
kehrintä
kohden

villateollisuus .. . .  29 584 863* 23-3
puuvillateoll. .. • • 234482 4 341 8.6
pellavateoll......... • • 10 514 284 793
koko kutomateoll. 274 272 5-499 12.7

*) lisäksi x r kangastuolia silkin kudontaa

työntekijöitä 
kangas- 
tuolia 

kohden

1.5 
0.7 
1.8
0.9
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läisosaksi ovat ulkomaisia ja sen tuotteiden hinnat kun herkästi seu- 
raavat ulkomaitten hinnanvaihteluja.

Kutomateollisuuden keskuksia ovat seuraavat Lounais-Suomen 
alueet: (i) Tampereen— Kokemäenjoen seutu (villa-, puuvilla-ja pellava- 
teollisuus, (2) Forssan— Turun seutu (villa- ja puuvillateoll.), (3) Uusi
maa (villateoll.), (4) Etelä- ja Kaakkois-Häme (villateoll.) ja (5) Vaasan 
seutu (puuvilla- ja villateoll.).

419. Villateollisuuden kehitys. (1 ) Villakankaitten kudontaa on 
ammoisista ajoista harjoitettu kotityönä. Verankutomista kuitenkin 
harjoitettiin ammatillisena käsityönä useissa Suomen kaupungeissa 
keskiajalta 19. vuosisadan alkupuolelle saakka. Kuningas Kustaa Vaasa 
koetti edistää kotimaista verantuotantoa parantamalla lampaanhoitoa 
(261) ja perustamalla suurempia veranvalmistuslaitoksia, joissa tehtiin 
työtä monissa miehin. Sellaisia yksinkertaisia verkatehtaita olivat 
kruunun »vantmaakarin»-verstaat Turun ja Hämeen linnoissa, joista 
edellisessä valmistettiin kaiken värisiä, koko maassa mainittuja »Turun 
verkoja.» Vapauden ajalla heräsivät lampaanjalostusriennot uuteen 
eloon, ja Ruotsin vallan loppuaikoina perustettiin ensimmäinen mai
nittava verkatehdas, Jokioinen (1797). V. 1823 muutettiin myöskin 
jo aikaisemmin perustettu Littoisten verkatehdas varsinaiseksi verka- 
tehtaaksi. Näihin tehtaisiin hankittiin jo taidokkaita kehruu- ja kuto
makoneita, ja Littoisissa tuli höyryvoima käytäntöön 1844. Neljä- ja 
viisikymmenluvulla oli verkateollisuus joltisessakin voimassa kotimai
sen villantuotannon perusteella.

(2) Tämä oli verkateollisuutemme ensimmäinen loistokausi. Vil
lantuotanto oli tavattomasti kasvanut Europassa, villateollisuus oli 
Englannin kutomateollisuudessa tapahtuneitten . suurten konekeksin- 
töjen kautta joutunut uudelle kannalle ja vihdoin oli villatavaroita 
kuluttavan väestön lukumäärä ja ostokyky kaikkialla Europassa suu
resti lisääntynyt. Sanalla sanoen, nyt vasta oli alkanut uudenaikaisen 
koneellisen villateollisuuden aika. Meilläkin nyt villateollisuus siirtyi 
tehdaskannalle.

(3) Kuusikymmenluvun alussa maamme villateollisuus odotta
matta joutui syvään alennustilaan. Sekä Littoisten että v. 1856 Jokioi
sista Tampereelle siirretty verkatehdas jäivät seisomaan. Syynä eivät
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olleet yksinomaan eikä edes pääasiallisestikaan 1860-luvun nälkävuodet, 
sillä villateollisuuspula alkoi jo ennen pahimpia katovuosia ja kesti vielä 
ohi hätäaikain. Pulan pääaiheuttajana oli ilmeisesti villantuotannossa 
tapahtunut kumous, joka kuusikymmenluvun alussa polki villan- 
hinnat koko Europassa, jättäen markkinat merentakaisten (Australian 
ja Amerikan) halpain villain haltuun. Europan vanhain teollisuus
maitten, etupäässä Englannin, villateollisuus osasi käyttää hyväkseen 
muuttuneita oloja ja alkoi myydä tuotteitaan halvennetulla hinnalla 
toisiin maihin, joissa kotimainen villa koetti pitää korkeita hintoja eikä 
teollisuus pystynyt kilpailemaan edistyneempäin maitten kanssa. 
Näitä kärsiviä maita oli Suomikin. Halventuneiden ulkolaisten villa
kankaiden tuonti Suomeen nousi nousemistaan tehden esim. v. 1871: 
2.6 milj. mk., v. 1873: 6.2 milj. mk ja v. 1874: 13.8 milj. mk.

(4) Vihdoin toki pula selvisi. Täällä huomattiin, että ulkomaisen 
raaka-aineen perusteella voi Suomenkin villateollisuus hyvin kilpailla 
ulkomaisen teollisuuden kanssa. Villateollisuus on sen jälkeen suuresti 
edistynyt ja erikoistunut, mihin varsinkin uusi trikooteollisuus on vai
kuttanut. Kuitenkin on maamme villateollisuudella yhä vielä kestettä
vänä kilpailua kotityönä tapahtuvan villateollisuuden (kotikehruun ja 
kotikudonnan) kanssa. Toiselta puolen taas on villatavarain tuonti 
pysynyt suurena, tehden esim. v. 1913 villalankoja 571 000 kg ja villa
kankaita 630 000 kg. Tuodut villatavarat ovat suureksi osaksi hienom
pia pukukankaita. Villateollisuutemme asema on siis ikäänkuin ilmassa 
riippuva: talonpoika käy kotikutoisessa, herra ulkolaisessa vaatteessa.

Villateollisuutemme kehitys viime aikoina näkyy seuraavista
luvuista:

työ- työn- tuotanto-
paikkoja tekijöitä. arvo milj. mk

1913 ............... ....................... 47 4 547 27.9
19 *7 ............... ••••■ ■ .............  47 4 949 88.9

420. Nykyinen villateollisuus. Villateollisuuslaitoksia on pää
asiallisesti kolmenlaisia. (1) »Verkatehtaat» valmistavat etupäässä va
nutettuja villakankaita (verkoja, sarkoja, hienompia pukukankaita) ja 
harjoittavat sen ohessa suurempaa tai pienempää villankehruuta. Tätä



muotokuntaa ovat Tampereen 
verkatehdas ja Klingendahlin 
tehtaat Tampereella, Yhtyneet 
villatehtaat Hyvinkäällä ja Sei
näjoen verkatehdas, joissa kai
kissa on myös kampalankakeh- 
räämöt, Littoisten, Turun, Ans- 
kuun, Tammisaaren (kaksi), 
Kaasmarkun ja Hämeenlinnan 
verkatehtaat ym.

(2) »Villankehruutehtaat» 
ovat pääasiallisena työnään 
valmistaneet lankoja kotiku- 
dontaa varten, mutta monet 
ovat sen ohessa ruvenneet val
mistamaan melkoisia määriä 
halvempia, tavallisesti vanutta
mattomia villakankaita ja kudel
mia. Suurimpia tämän muoto- 
kunnan tehtaita ovat Oravais
ten tehdas, Ilmakosken villa- 
tavaratehdas, Tampereen keh- 
ruutehdas, Bennäsin kehrauteh- 
das, Orimattilan villatehdas, 
Jepuan kehruutehdas ym.

(3) »Trikootehtaat» valmis
tavat etupäässä venyviä villa- 
kudelmia (sukkia, villapaitoja 
ym. valmiita vaatekappaleita), 
mutta myös pukukankaita. Mai- 
nittavimmat tehtaat ovat Tam
pereella (Suomen Trikootehdas, 
Tampereen Kutomateollisuus- 
Oyn tehdas, Tampereen Trikoo
tehdas), Helsingissä, Äetsässä, 
Vaasassa ja Viipurissa.

S u o m e n  v i l l a t e o l l i s u u s  v .  1 9 1 9 .  

(s u lk u je n  s is ä s s ä  k e h r in t e n  lu k u )

T a m p e r e e  n — K  o k e m ä e n j o e n  
s e u t u

T a m p e r e e n  V e r k a t e h d a s  O y .  .-. (4 748)
F .  K l in g e n d a h l  j a  K .  O y .  T r e . . ( 1 0 7 7 8 )  
T a m p e r e e n  K u t o m a t e o l l i s u u s  O y .  ( tr ik .)  
O y .  S u o m e n  T r i k o o t e h d a s ,  T r e  ( tr ik .)  
M o u h ijä r v e n  V i l l a k e h r u u t e h d a s  (310) 
O y .  P r i n t z  j a  K u m p p . ,  Ä e t s ä  . .  ( t r ik .)  
K a a s m a r k u n  V e r k a t e h d a s  O y .  ( 1 3 0 0 )

T u r u n  s e u t u

4 77

L i t t o i s t e n  O y ................................. (4 200)
T u r u n  V e r k a t e h d a s - O y ...........  (3 0 0 0 )

U u s i m a a

Y h t y n e i t t e n  V i l l a t e h t a i t t e n  O y .
H y v i n k ä ä  ......................................... (7 685)

A n s k u u n  V e r k a t e h t a a n  O y .  . .  (1 94 4)
P o h ja n  la h d e n  V e r k a t e h t a a n  O y .

T a m m is a a r i  .............................. ( 1 5 2 0 )
T a m m is a a r e n  V e r k a t e h t a a n  O y .  (1 600)

E t e l ä -  j a  K  a  a  k  k  o  i  s  - H  ä  m  e

K o s k e n  V e r k a t e h d a s - O y ....................  ( 8 25)
H ä m e e n lin n a n  V e r k a t e h d a s - O y .  ( —  ) 
O r i m a t t i la n  V i l l a t e h d a s - O y .  . .  (750)
H a r ju n  V i l l a t e h d a s - O y ...................... (840)

P o h j a n m a a

O r a v a is t e n  T e h t a a n  O y ....................... (3 150)
S e in ä jo e n  V e r k a t e h d a s - O y .  . .  (2 920) 
O y .  J e p u a n  V i l l a k e h r u u t e h d a s  (600) 
V a a s a n  V i l l a t a v a r a t e h d a s - O y .  ( tr ik .)  
B e n n ä s in  V i l l a k e h r u u -  j a  V ä r -

j ä y s - O y ....................................................... (1 280)
O u lu n  V i l l a k e h r u u t e h d a s  . . . .  (550)

K a r j a l a

O y .  I lm a k o s k e n  V i l l a t a v a r a t e h -
d a s ,  K a a l a m o  ................................. (2 128 )

S i ik a k n s k e n  K e h r u u -  j a  K u t o m a  -
t e h d a s - O y . ,  J o e n s u u  .............. (55 ° )

V i ip u r in  V i l la -  j a  P u u v i l l a t e h d a s -  
O y ................................................................... ( t  r ik .)
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Viime aikoina on perustettu joitakuita uusia pienempiä villateolli- 
suuslaitoksia.

Koko tämän teollisuuden varsinainen keskus on Tampere (v. 1917: 
9 teollisuuslaitosta, 1 702 työntekijää =  35 % koko maan villateollisuu- 
den työntekijöistä, 28.1 milj. mkn valmistusarvo = 3 2  % koko maan 
villateollisuuden valmistusarvosta). Villatehtailla on yhteinen järjestö, 
Villatehtaitten Keskuskonttori.

421. Puuvillateollisuuden kehitys. Jo 1700-luvun loppupuolella 
näyttävät ulkomaiset pumpulikudokset olleen Suomessa suosittuja ja 
hyvässä hinnassa. Aikoinaan oli koetettu pumpulin kudontaa kotimaas
sakin. Hermelin kertoo Kustavien ajan alkaessa Turussa olleen 5 »pel
lava- ja pumpulitehdasta», joissa valmistettiin m.m. »pumpulisamet- 
tiakin». Ne olivat kuitenkin pikkuyrityksiä, joiden oli yhtä helppo 
syntyä kuin kuoliakin. Vähitellen ruvettiin pumpulia kehräämään koti- 
kudontaakin varten, etupäässä herrasperheissä.

Ensimmäisen pumpulitehtaan pemstamista maahamme yritti 
skotlantilainen mekanikko James Finlayson, joka 1820 alkoi rakentaa 
laitoksiansa Tampereelle. Perustaja sai valtiolta suuren tehdasalueen 
ilmaiseksi ja melkoisia edullisia rahalainoja, mutta laitos ei ottanut me- 
nestyäksensä. Varsinainen puuvillateollisuus tässä tehtaassa alkoi vasta 
1828, jota vuotta siis on pidettävä nykyisen puuvillateollisuuden synty
mävuotena Suomessa. V. 1836 saivat varakkaat pietarilaiset liikemiehet 
K. A. Rauch ja K. S. Nottbeck tehtaan haltuunsa ja he sen panivat kun
toon hankittuaan uuden melkoisen apulainan valtiolta. Lyhyessä ajassa 
paisui »Finlayson ja Iiumpprn» puuvillatehdas maamme suurimmaksi 
tehdaslaitokseksi, joka ei ainoastaan alkanut puuvillateollisuutta, vaan 
raivasi alaa yleensä suurteollisuudelle Suomessa. Loistokautensa näki 
tehdas menneen vuosisadan keskimmäisinä vuosikymmeninä, vaikka 
sen raaka-aineet olivat silloin hevosella noudettavat Kristiinankau
pungin, Turun ym. satamista ja valmisteet samalla kuljetusneuvolla 
vietävät muihin Suomen kaupunkeihin ja Pietariin, missä tehdas van
hastaan nautti erityisiä tullietuuksia.

V. 1843 perusti Tampereen puuvillatehtaan mekanikko Jchn Bar
ker oman puuvillatehtaan Turkuun, ja 1847 alotti A. W. \Vahren Fors
san puuvillateollisuuden. Viisikymmenluvulla perustettiin vielä Vaa



479

saankin pumpulitehdas. Puuvillateollisuudesta tuli täten pitkäksi ajaksi 
maan johtava suurteollisuuden haara. Muita tehtaita ei kuitenkaan mo
neen aikaan syntynyt, kunnes v. 1897 Tampereelle perustettiin toinen 
(Lapinniemen) puuvillatehdas ja seuraavana vuonna Poriin samanlai
nen laitos.

Vanhemmat tehtaat valmistivat ensi aikoinaan pääasiallisesti vain 
lankoja kotikudontaa varten (»Tampereen lankakaupat»);'vasta myö
hemmin tuli tehdaskankaille menekkiä. Vv. 1861— 1865, Amerikan 
orjasodan aikana, kärsivät Suomen kuten muunkin maailman puuvilla- 
tehtaat suurta raaka-aineiden puutetta (»pumpulipula»). Myöhemmin 
ovat Suomen pumpuli- kuten villateollisuudenkin vaiheet riippuneet 
maailmanmarkkinoilla kulloinkin vallitsevista raaka-aineen hinnoista 
yms. seikoista. Puuvillateollisuutemme on kuitenkin ylimalkaan tasai
sesti edistynyt ja laajentunut, kuten seuraava katsaus tarkemmin 
osoittaa:

Suom en puuvillateollisuus vv. 18 8 3— 1 9 1 9 .

t y ö n -  t u o t a n n o n  r a a k a - p u m p u lin
v u o s i  t e k i j ö i t ä  a r v o r o i l j . m k  t u o n t i  m i l j .  m k

1885   3139 9.8 2.6
1893     4658 l 6.3 4.4
X905   6611 25.6 5.8
I p I O  .........................  6836 32.3 12.7
W3 ...............  7274 35-1 16.8
19x7   7258 92.7 26.9

Suomen puuvillateollisuus ei kuitenkaan ole kyennyt kokonaan 
tyydyttämään kotimaista kysyntää, sillä puuvillatavaroita on maahan 
tuotu suuria määriä, etupäässä Venäjältä, aina v:een 1918 saakka, jol
loin tuonti suuresti supistui. Vielä .v. 19x7 tuotiin maahamme 
yksin pumpulikankaita 62.8 milj. mkn arvosta, vastaavanlaisten tava
rain viennin arvon noustessa ainoastaan 12.2 milj. mkaan.

422. Nykyinen puuvillateollisuus. Melkein kaikki Suomen ny
kyiset puuvillatehtaat ovat suurtehtaita. Finlaysonin tehdas Tampe
reella on vuosikymmeniä ollut Suomen suurin teollisuuslaitos ja on
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S u o m e n  p u u v i l la t e h t a a t .

tehtaat per. v. kehrimiä kut. kon. työntekijöitä

F in la y s o n  j a  K .  O y .  .............................. 90  OOO 1 820 2 50 0
J o h n  B a r k e r  O y . ,  T u r k u  ................... . .  18 4 3 21  OOO 6 50 90 0
F o r s s a n  P u u v i l l a t e h d a s ......................... . .  18 4 7 42 OOO I 0 50 1 5 0 0
V a a s a n  P u u v i l l a t e h d a s - O y .................... . .  1 8 5 7 4 2  OOO 70 0 1 0 00
T a m p e r e e n  P u u v i l l a t e h d a s - O y . . . . . .  1 8 9 7  ■ 2 3  808 533 7 9 0
P o r in  P u u v i l l a t e h d a s - O y ....................... 18 9 8 2 0  OOO 500 6 5 0

alallaan pohjoismaiden suurin. Paitsi tavanmukaisia koneellisia kehruu- 
ja kutomaoastoja kuuluu tehtaaseen värjäämö, valkaisulaitos, merse- 
roimis- ja kalastuslankaosastot ym. ja tehdas on maassamme ainoa, 
joka suuremmassa määrässä käyttää Jacquardkutomakoneita. Tämän 
vanhan tehtaan kangasmalli kokoelma sisältää lähes 9000 erilaista 
mallia, joista kumminkin suurin osa sellaisia, joita ei enää valmisteta; 
käypäin mallien luku tätä nykyään on 1000.

Suomen puuvillatehtaisiin kuuluu säännöllisesti kehräämö, kutomo 
ja värjäämö (Forssassa on maan ainoa paiuovärjäämö). Ne käyttävät 
raaka-aineenaan pääasiallisesti amerikkalaista keskilaatuista pumpulia, 
jota saadaan maahan tuoda tullittomasta Myöskin langat hienompia 
pumpulikudoksia varten tuotetaan ulkomailta. Pumpulikankaitten tuonti 
on ollut v.een 19x8 saakka suuri etupäässä siitä syystä, että venäläiset 
kirjavat karttuunit ym. pumpulikankaat ovat täällä olleet tullittomat.

423. Pellavateollisuus. Maamme ainoa varsinainen pellava- ja 
hampputehdas on Tampereen pellavatehdas (per. 1856: Tampereen 
Pellava-ja Rautateollisuus-Osakeyhtiö muod. 1861), joka harjoittaa sekä 
kehruuta että kudontaa. Se on nykyaikaisessa muodossa herättänyt 
elämään vanhan pellavan ja hampun ammattikudonnan, jota käsityö- 
mäisesti ja osittain pienissä manufaktureissa jo Ruotsin aikaan harjoi
tettiin Turussa ja muissa maamme kaupungeissa. Tampereen pellava- 
tehdas on suuri teollisuuslaitos: sen työväestön lukumäärä on (v. 1916) 
noussut yli 2 000:n ja sen valmisteiden arvo (v. 1919) yli 30 milj. mkn. 
Tehdas valmistaa mitä monipuolisimpia tuotteita; kuviollisten ku- 
dontatuotteiden järjestysnumero on nykyisin jo 342. Alkuaikoinaan 
tehdas käytti raaka-aineenaan pääasiallisesti kotimaista pellavaa, 
mutta 1880-luvulta lähtien pääasiallisesti venäläistä. Edistääkseen koti
maista pellavanviljelystä ja saadakseen pellavan alkuvalmistuksen



p e lla v a t e h t a a n

h a n k i n t a .
uudenaikaisemmalle kannalle T a m p e r e e n  p e lla v a t e h t a a n  r a a k a - a in e e n  

pellavatehdas ryhtyi v. 1886 
ostamaan pellavanvarsia vain 
liotettuina ja ioukuttamaan ja 
lihtaamaan niitä aluksi Lammilla, 
mutta myöhemmin Koskelle 
perustetussa laitoksessaan. Ny
kyään Tampereen pellavatehdas
jo edeltäpäin tehdyillä välikirjoilla ostaa viljelijöiltä pellolla kuivatut 
pellavanvarret, jotka liotetaan, loukutetaan ja lihdataan Messukylässä 
olevassa erikoislaitoksessa. Samanlaisia laitoksia tehdas aikoo raken
nuttaa muuallekin.

v u o n o a
s u o m a la is ta  v e n ä lä is tä  
p e llav aa  k g  p e lla v a a  k g y h te e n sä  k g

18 6 1 2 8 5  898 2 3  68 6 3 1 3  9 2 9
18 7 0 4 7 6  28 3 3  79 9 52 0  36 2
1880 3 1 4  644 2 9 4  390 6 8 1 1 9 6
18 90 640  4 8 3 8 4 1  351 1 5 1 7  3 2 7

2  3 2 8  4 7 71 9 10 2 70  6 8 3 2 0 5 7  79 4

I 0 t 5 2 4 9  3 9 8  3  3 3 0  830 3 58 0  228

424. Erityisiä kutomateollisuuden haaroja. Aikain kuluessa,, ja 
varsinkin viime aikoina, on maahamme syntynyt joukko kutomateolli
suuden alaan luettavia erikoistehtävä, toiset karkeampaa toiset hie
nompaa tuotantoa varten. Edellisistä mainittakoon köysiteollisuus 
(Crichtonin konepaja Turussa ja J. Hoth &  (ho Ltd Kokkolassa), 
jotka jatkavat sangen vanhaa suomalaista teollisuudenhaaraa, sekä 
konehihnatehdas (Suomen Hihnatehdas Oy. Tampereella ja Suomen 
Hihnatehdas Dana Turussa), jotka taas edustavat aivan uutta, pää
asiallisesti kudonta-aineita käyttävää teollisuuden haaraa.

Kutomateollisuuden piiriin luetaan myös vanu teollisuus, jota har
joittaa neljä tehdasta, niistä suurin Oy. Suomen Vanutehdas Jokelassa.

Hienompaa kutomateollisuutta edustavat nauhatehtaat (Nauha- 
tehdas P. G. Holm Oy. Killinkoskella Ostolassa, Oy. Helsingin Silkki- 
kutomo, ym.) ja pitsitehtaat (Oy. Vaasan Pitsitehdas).

VAATETUSTEOLLISUUS.

425. Vaatetusteollisuus. Teollisuustilastossa luetaan vaatetus
teollisuus kutomateollisuusalaan. Työnjako vaatetusteollisuudessa on 
suuresti edistynyt ja tehdasmainen valmistustapa on sen pihissä levin-
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nyt yhä useammalle taholle, mutta suuremmat teollisuuslaitokset ovat 
sillä alalla vielä harvinaisia.

Mullistavana tapauksena vaatetusteollisuudessa on ollut ompelu
koneen käytäntööntuleminen; ensimmäisiä ompelukoneita maassamme 
lienevät olleet ne, joilla v. 1855 neulottiin vaatteita Hämeenlinnan ja 
Viipurin sotamiehille. Singerin myymälässä Helsingissä näytetään en
simmäistä Suomessa käytettyä Singer-konetta 1860-luvulta.

Vaatetusteollisuuden alalla työskenteli vaillinaisen tilaston mu
kaan v. 1917 maassamme n. 2 400 työntekijää ja sen valmisteiden arvo 
teki n. 32 milj. mk. Tässä teollisuudenhaarassa on Helsinki kaikkia 
muita paikkakuntia paljon edellä.

Huomattavampia vaatetusteollisuuden alalla työskentelevistä lai
toksista ovat mies- ja naisräätälinliikkeistä puhumatta, paitatavarateh- 
taat (Helsingissä, Turussa, Tampereella ym.), hattutehtaat (Helsingissä), 
lakkitehtaat (Jyväskylässä, Tampereella, Kurikassa vm.), kravattiteh- 
taat (Helsingissä, Porvoossa, Jyväskylässä ym.), hansikastehtaat (Hel
singissä, Turussa ym.), huopajalkinetehtaat (Lappeenrannassa, Kir
vussa, Parikkalassa), sateensuojatehtaat (Helsingissä, Turussa, Tam
pereella). Suuremmista vaatetusteollisuuslaitoksista mainittakoon 
VVecksell ja Silfverbergin Yhdistyneet hattutehtaat ja Suomen Hattu- 
teollisuus-Oy. Helsingissä, Carl Fr. Juseliuksen Jälk. Turussa (paita- 
tavaratehdas), A. Fredrikson Oy. Jyväskylässä (turkistöitä, lakkeja, 
kravatteja yms.), S. A. Elmgren Porvoossa (kravatteja) jne. Maas
samme on viime aikoina ruvettu tehdasmaisesti valmistamaan alusvaat
teita, verhoja yms.

PAPERINJALOSTUS.

425. Paperinjalostusteollisuus. Kun varsinaista paperiteolli
suutta on käsitelty jo edellä metsäteollisuuden yhteydessä (349—358), 
kosketellaan tässä ainoastaan paperinjalostusteollisuutta, jota ei ker
naasti voi metsäteollisuuden piiriin lukea. Tähän ryhmään kuuluvia 
ovat ensi sijassa tapettiteollisuus (Sanduddin Tehdas-Oyn tehdas Mosa- 
backassa Malmilla, Tampereen Tapettitehdas Ov., Toijalan tapettiteh-
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das-yhtiö), joka jo kauan sitten on kuulunut maan vientiteollisuuksiin. 
Jo ennen sotaa lasketaan sen tuotannon suurimmaksi osaksi menneen 
ulkomaille, ensi sijassa Venäjälle ja Aasiaan ja sodan jälkeenkin se on 
löytänyt vientialueita. Muista paperinjalostustehtaista ovat mainittavia 
pussi-, kirjekuori-, kartonki-, kirjansitomo- ym. paperinjalostustehtaat 
(Oy. Tampereen Paperinjalostustehdas, Turun Pussi- ja kirjekuoriteh- 
das-Oy., Viipurin Kirjekuori ja Paperinjalostustehdas-Oy.; Oy. Weilin 
& Göös Helsingissä, Raf. Haarla Tampereella, Arvi A. Karisto Oy. 

Hämeenlinnassa, ym.). Koko tässä ryhmässä oli v. 1917 toiminnassa 
51 teollisuuslaitosta ja 2628 työntekijää, joiden valmisteiden arvo oli 
i 6.4 milj. mk. Tämän teollisuuden keskuksia ovat Helsinki, Tampere 
ja Turku, mutta harjoitetaan sitä vähin kaikkialla. Sitä paperinjalos
tusta, jota paperitehtaat (vrt. s. 414) ja kirjapainoliikkeet harjoittavat, 
ei edellisessä ole huomioonotettu.

PUUNJALOSTUS.

427. Hienompi puunjalostusteollisuus. Sen puunjalostuksen li
säksi, jota sahalaitokset ja niihin verrattavat tehtaat harjoittavat ja 
jota edellisessä on käsitelty metsäteollisuuden yhteydessä (343—346), 
harjoitetaan maassamme kehittyneempääkin puunjalostusta, joka pikem
min kuuluu varsinaiseen jalostusteollisuuteen kuin metsäteollisuuteen. 
Sellaista puunjalostusteollisuutta on ensi sijassa puuseppäteollisuus.

Puusepäntyö, joka käsittää lähinnä huonekalujen valmistamisen, 
on maassamme vanhaa kansallista kotiteollisuutta (vrt. lukua Kotiteol
lisuus) ja yleisesti harjoitettua käsityötä. Viimeisten sukupolvien aikana 
tämä työala on suuresti edistynyt ja teollistunut, mutta ei ole noussut 
vientiteollisuudeksi, miksi sillä pitäisi olla edellytyksiä nousta. Puuseppä- 
teollisuuden alalla oli v. 1917 toimessa 92 teollisuuslaitosta ja 2155 työn
tekijää, jotka saivat valmista 19.4 milj. mkn arvosta. Tämän teollisuu
den keskuspaikkoja ovat Turku, Helsinki, Tampere, Lahti ja Kuopio, 
joissa kussakin on useampia suurehkoja puusepänliikkeitä, niistä monet 
kautta maan tunnettuja. Erikoishuonekalutehtaista ovat mainittavia
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Pinjaisten ruukin suuri konttorihuonckalutehdas, Muuramen Tuoliteh- 
taan Oy. (taivutetut huonekalut), Juho Konttinen Oy. Kuopiossa, 
Savon Tuolitehdas Oy. Suonenjoella sekä pajuisia korihuonekaluja 
valmistavat teollisuuslaitokset maaseuduilla (Lin.irgassa) ja kaupun
geissa (V. v. Wrightin Korihuönekaluliike Helsingissä, Turun Korihuo- 
nekalutehdas).

Muista puunjalostusteollisuuden haaroista mainitsemme laatikko- 
tehtaat (Helsingissä ja Raumalla), sorvaustehtaat, koulukalustoteh- 
taat (Helylässä, Hyvinkäällä, Salossa ym.), pyöräteiltään (Lahdessa), 
astiatehtaat (Riihimäellä, Merikarvialla ym.), suksitehtaat (Oulussa, 
Porvoossa, Jyväskylässä, Helsingissä ym.), kehys- ja listatehtaat (Hel
singissä ja Porvoossa), karstatehtaat (Kokkolassa), pirtatehtaan (Toija
lassa), puunaulatehtaat (Lahdessa, Kauhavalla), piippu- ja imuketehtaat 
(Turussa ym.) jne. Kaikissa tämäntapaisissa teollisuuslaitoksissa työs
kentelee nykyään parisentuhatta työntekijää ja vuotuisen valmistuksen 
arvo niissä tekee useampia miljoneja markkoja.

Suurissa sahauslaitoksissa suoritettua puunjalostustyötä (rakennus- 
puusepänteoksia) ja faneritehtaissa valmistettuja faneriteoksia ei 
edellisessä ole otettu huomioon, joten maamme koko puunjalostusteolli
suus on suurempi kuin tässä on esitetty.

RAKENNUSTEOLLISUUS.

428. Rakennusteollisuudesta on sangen vaillinaisia tietoja, kun 
teollisuustilastossa sitä ei säännöllisesti seurata. Voinee sanoa, että tämä 
teollisuuden ala jo kauemman aikaa on kuulunut maamme tärkeimpiin, 
vaikka se vasta kaupunkien viimeisenä kasvamiskautena on näkyväm
min edistynyt. Rakennusteollisuus käsittää sekä kivi- että puuraken- 
nustyöt monilukuisine ammatteineen (kaivamis-, ajamis-, kivijalka-, 
muuraus-, rappaus-, puu-, johto-, sisustus-, maalaus-, koristelu-, pape- 
roimistyöt ym.). Se on luonnollisesti erityisesti keskittynyt maamme 
suurimpiin kaupunkeihin. Se on epävakaisin teollisuuden ala (1907 sen 
tuotanto ilmoitettiin lähes 43.O, mutta seur. vuonna vain 30.5 milj. mkn
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arvoiseksi, ja sen työntekijäin lukumäärä edellisenä vuonna 18000, 
jälkimmäisenä ainoastaan 12000 hengeksi). Useina viime vuosina koko 
tämä työala on ollut lamassa. Kun hyvinä työaikoina rakennustyöläisiä 
tulvii kaupunkeihin ja huonoina suuret joukot jäävät työttömiksi, on 
rakennusteollisuus erityisesti vaikuttanut ikäväin yhteiskunnallisten 
epäkohtain syntymiseen (työttömyyskysymys).

RAVINTO- JA NAUTINTOAINETEOLLISUUS.

429. Ravinto- ja nautintoaineteollisuuden yleinen kehitys. Tähän 
teollisuusryhmään luetaan suuri joukko erilaisia tehdaslaitoksia, kuten 
teurastamot, makkaratehtaat, kauppajauhomyllyt, leipomot, sokeriteh
taat, karamellitehtaat, viinapolttimot, mallasjuomatehtaat, hiivateh
taat, kivennäisvesitehtaat, tupakkatehtaat yms. Yhdessä nämä teolli
suudenhaarat muodostavat maamme suurimpia teollisia tuotantoryh
miä; kotimaista kulutusta palvelevista teollisuuden aloista tämä on eh
dottomasti suurin.

Sen asemaa viime vuosikymmenen kuluessa osoittavat seuraavat 
numerot:

Suom en ravinto- ja  nantintoaineteollisuus vv. i g i o — i g i o .

t y ö -  t y ö n -  v a lm is t u  s-
u o s l p a i k k o j a  t e k i j ö i t ä  a r v o m i l j . m k

1910   2447 XI 030 XI2.0
1913   2691 II928 134.7
1917   2445 1x279 242.8
1919 *) ........................................  264 q 292 350.3

Ravinto- ja nautintoaineteollisuus osoittaa, kuinka yleisen kansan- 
varallisuuden nousemisen kanssa kohoava kysyntä kasvattaa teolli
suutta. Tuskin millään teollisuuden alalla näet on tuotannon kohoami
nen samassa ajassa ollut niin suuri kuin tällä. Maailmansodan aikana

*) ilm an verom ylly jä
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ja sen jälkeen on tämäkin teollisuudenala ollut pakotettu toimimaan 
hyvin ahtaissa oloissa.

Kansamme yleinen siirtyminen rahatalouteen ja- toiselta puolen 
puheenaolevan teollisuusalan yhä lisääntyvä tuotanto ovat nostaneet 
sen tuotteiden kulutusta seuraavalla tavalla:

Eräiden ravinto- ja  nautintoaineiden kulutus Suomessa vv. 1890— 1918  
(kutakin asukasta kohden)

v u o s i
s o k e r ia

k g

p o l t e t t u j a  v ä k i j u o m .  
1

m a l la s ju o m ia
1

t u p a k k a a

k g

1 8 9 0 ........ 5 -7 4 3 -4 7 8 .2 4 1 .3 2
1 9 0 0 ............. 1 1 .7 7 4.11 1 3 .4 8 2 .2 8
1 9 1 0 2 .0 1 9 -8 9 1 .3 8
1 9 1 3 2 .0 4 1 1 .8 9 1 .3 3
1 9 1 5 O .7 0 1 0 .3 9 1 .9 1
1 9 1 8 ............. 1 .0 3 0 .0 4 4.OI 0 .4 3

Ravinto- ja nautintoaineteollisuuden keskukset ovat seuraavat:
(1) Helsinki (sokeri-, karamelli-, tupakka- ja mallasjuomateollisuus);
(2) Keski-Uusimaa— Etelä-Häme (viina- ja hiivkteollisuus); (3) Turku 
ympäristöineen (sokeri- ja tupakkateollisuus); (4) Etelä-Pohjanmaa 
(myllytys, sokeri- ja tupakkateollisuus); (5) Viipuri ympäristöineen 
(myllytys ja tupakkateollisuus), sekä (6) Kuopio (myllytys). Kuten 
näkyy on tämä teollisuusryhmä erityisesti keskittynyt väkirikkaisiin 
rannikkoseutuihin.

430. Myllytys. Suurin osa oman maan jauhettavaa viljaa on 
jauhettu alkuperäisissä koti- ja tuulimyllyissä, joita on maassamme 
tuhansia; niistä lienee joku sata suurempaa höyryllä käypää paikallista 
myllyä. Kumma kyllä on vieraskin vilja, jota maamme tarvitsee paljon, 
tuotu meidän koskirikkaaseen maahamme suurimmaksi osaksi val
miiksi jauhettuna. Hiin ollen eivät varsinaiset uudenaikaiset kauppa- 
jauhomyllyt ole täällä päässeet erittäin mainittavaan vauhtiin. Vasta 
maailmansota ja Suomen irtaantuminen Venäjästä ovat tässä kohden 
tehneet muutoksen. V. 1919 toimittivat Suomen Mylly-yhdistykseen 
kuuluvat 12 myllyä 120 milj. viljakilon jauhatuksen ja jakelun. Ny
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kyään voivat maamme suurmyllyt jauhattaa kaikki tarvitut rukiit sekä 
täyttää maan tarpeen kaura-, ohra- ja riisiryynien valmistamisessa. 
Toivottava olisi, että maassamme kulutettavat suuret vehnämäärätkin 
tulisivat täällä jauhetuiksi, jolloin sivutuotteina saataisiin suuret mää
rät leseitä, joita nyt tuotetaan maahan ulkoa yli 80 milj. kg vuosittain. 
Yleensä voisi ajanmukainen kotimainen mylly teollisuus säästää omalle 
maalle kuljetus- ja jauhatuskustannuksissa suuria summia ja samalla 
kohottaa kotimaista viljanviljelystä saattamalla sen sadon tarkoituk
senmukaisemmin jalostetuksi ja käytetyksi. Nykyinen myllyteollisuu- 
temme on kuitenkin vielä kaukana siitä päämäärästä.

Vanhin Suomen höyrymyllyistä on Vaasan Höyrymylly-Oyn lai
tos (per. 1850). Huomattavin myllyteollisuuden keskus on Kuopio, 
jossa noin kolmasosa kaikesta maahamme ulkomaalta tuodusta jauha- 
mattomasta viljasta on jauhatettu. Kuopion menestykseen myllyteolli
suuden alalla on vaikuttanut, paitsi etevä johto, paikan asema laajan 
viljaa ostavan maakunnan keskellä ja viljan mukava kuljetus sinne 
Venäjältä vesiteitse. Huomattavimmat Kuopion myllylaitoksista ovat 
Oy. Gust. Raninin omistama Koljonniemen mylly, Kuopion Höyry- 
mylly-Oy. Sammon mylly ja H. Saastamoinen ja Pojat Oyn mylly Haa
paniemessä. Myöskin Iisalmessa ja Kajaanissa on mainittavia myllylai
toksia. Eteläisen Suomen huomattavia myllylaitoksia on Viipurissa, 
Turussa ja Porissa.

431. Lelpomotyö on niitä, joita meidän maassamme kauimmin 
on harjoitettu kotityönä ja pienenä käsityöläisammattina. Mitä ei sillä 
tavoin voitu kotimaassa valmistaa tuotettiin ulkomailta; niinpä tuotiin 
näkkileipä v:een 1885 saakka ulkomailta, etupäässä Ruotsista. Nykyään 
on maassamme suuria höyryleipomoja Helsingissä (K. M. Brondin Oy., 
Helsingin Höyryleipomo-Oy. sekä ennen kaikkia Elannon leipomo, 
suurin pohjoismaissa), Vaasassa, Viipurissa ym. Keksiteollisuuden 
alalla työskentelee jo useampia tehtaita, joista vanhin ja suurin Suo- 
malais-Englantilainen Biscuittitehdas 0 }r. Hangossa.

432. Sokeriteollisuus. Suomen vanhin sokeritehdasyritys lienee 
ollut se, joka valtiopäiväanomuksen johdosta saatujen erioikeuksien 
perusteella v. 1756 perustettiin Turkuun, missä se vielä 1820-luvulla



oli toimessa. V. 1784 perustettiin Porvooseen- 
kin sen ajan oloihin nähden suurehko sokeri- 
tehdas. V. 1813 alkoi Viipurissakin sokeri- 
tehdas. Kaikki nämä tehtaat kuitenkin 
ovat jo ammoin sitten lakanneet.

Uuden aikakauden Suomen sokeriteolli
suudessa alkoivat Töölön sokeritehdas Hel
singissä (per. 1806--1807, siirretty Töölöö- 
seen 1819) ja Auran sokeritehdas Turussa 

(1845). Näille tehtaille ilmestyi kilpailijoita vasta 1886, jolloin M. E. 
Fazer ja Kumpp. perusti uuden sökentehtaan Helsinkiin. Myöhemmin 
on perustettu sokeritehtaita Vaasaan (1897) sekä Pietarsaareen ja 
Kotkaan (1912). V. 1901 sokeritehtaat perustivat yhdistyksen tuo
tantonsa keskinäiseksi järjestämiseksi ja rajoittamiseksi. Sodan 
aikaisten olojen johdosta ovat maan kaikki sokeritehtaat joutuneet 
yhdelle ainoalle omistajalle, Suonien Sokeri-Ovlle. Se pitää tätä 
nykyä käynnissä ainoastaan Töölön, Auran, Vaasan ja Kotkan 
sokeritehtaita.

V. 1895 teki sokeritehtaitten tuotannon arvo noin 7.3 milj. mk, 
mutta viittä vuotta myöhemmin jo 24.4 milj. mk ja kuluvan vuosisadan 
toisella vuosikymmenellä yli 30 milj. mk vuodessa. Tällä sokeriteolli
suuden äkillisellä nousulla on ollut oma laitansa. Aikaisemmin jalosti
vat sokeritehtaamme ulkomaista raakasokeria (ruokosokeria), jota tuo
tiin Länsi-Intiasta ym. Ulkomailta, etenkin Saksasta, tuotua valmista
kin (puhdistettua) sokeria käytettiin maassamme hyvin paljon. Mutta 
v. 1897 ylennettiin ulkomaisen raakasokerin ja valmiin sokerin tullia, 
jota vastoin Venäjän raakasokerin tullia alennettiin. Siitä oli seurauk
sena, että Suomen sokeritehtaat rupesivat jalostamaan yksinomaan 
venäläistä juurikasraakasokeria ja että tänne kannatti ulkomaisen 
sokerin tullin suojassa perustaa uusia sokeritehtaita. Kun sitten maail
mansodan lopulla raakasokerin saanti Venäjältä lakkasi, syntyi maas
samme sokeripula, josta vähitellen on päästy osittain Länsi-Intiasta 
hankitun ruokoraakasokerin osittain, uusien juurikasraakasokerin saanti- 
paikkain avulla.

Viime aikoina on uudelleen ryhdytty yrityksiin sokerin valmis
tamiseksi omassa maassa kasvatetuista valkojuurikkaista (Salon raa-

StKt sokeriteollisuuden
kehitys vy. 1850— 1917

vnosi
työ n - tu o t. arvo

te k ijö itä m ilj. m k

1 8 5 0 2 1 0 . 3

1 8 7 0 1 2 4 3 »
1 8 9 0 2 3 1 6 .0

1 9 0 0 9 1 0 2 4 . 4

1 9 1 0 7 8 0 3 1 - 8

1 9 1 3 8 2 2 3 5 »

1 9 1 5 . 7 4 3 3 4 - 8

1 9 1 7 5 4 1 3 3 »
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kasokeritehdas). Tuleeko yritys ajan pitkään onnistumaan, on vielä 
liian aikaista ennustella.

Sokeritullin suojassa on kotimainen sokeritavarateollisuuskin 
viime vuosikymmeninä suuresti edistynyt. Karamelli-, marmelaati- ja 
kaakaotehtaita oli v. 1917 toimessa n ,  joiden työntekijäin lukumäärä 
teki 580 ja valmisteiden arvo 8.9 milj. mk. Suomen ja koko Skandi
navian suurimmat karamellitehtaat ovat Karl Fazer Oyn ja Blomqvist 
ja Kumpp. Oyn tehtaat Helsingissä. Hillo- ja mehutehtaista mainitta
koon Chymos tehtaat Imatralla ja Oy. Marja Parolassa.

433. Väkljuomateollismiden valheita. Viimeisen kuuden- seitse
män vuosikymmenen aikana on kotimaassamme nähty suuren väkijuo- 
mateollisuuden syntyminen, kukoistaminen ja lopullinen muuttuminen 
valtion monopoliksi alkoholin valmistamiseksi teknillisiä, lääkinnöllisiä 
ja tieteellisiä tarkoituksia varten.

(1) Kun »kotitarpeen viinapoltto» so. viinanvalmistus kotiteolli
suutena 1865 lakkautettiin, ei viinanpoltto sillä loppunut, vaan se siirtyi 
tehdaslaitoksiin, joiden perustaminen ja valmistusmäärä oli riippuva 
luvasta ja joiden tuli maksaa valtiolle määrätty viinanvalmistusvero. 
Viinapolttimoissa valmistettavaksi sallittu viinamäärä rajoitettiin sil
loin, laskemalla kulutus 6.5 l:ksi kutakin maan asukasta kohden, 
n  250000 l:ksi. Tämä määrä saavutettiin v. 1886, jolloin 70 polttimoa 
oli maassamme toimessa. Siitä pitäin on kuitenkin viinanvalmistus 
suuresti vähentynyt, tehden nykyään n. 6— 8 milj. 1. Kieltolain voi- 
maanastuttua 1919 on yksityinen paloviinateollisuus kokonaan loppu
nut. Valtion polttimoja on kaksi, toinen, »Keskuspolttimo», Raja- 
mäellä ja toinen, »Kronan», Vaasassa. Paloviinan tuonti Suomeen on 
ollut kielletty vsta 1812 alkaen.

Hiivan valmistamista harjoitetaan valtion polttimoissa sekä Vira- 
lan hiivatehtaassa Janakkalassa, Lahden hiivatehtaassa ym.

(2) Olutteollisuus Suomessa alkoi käsityömäisestä. Jo 1843 maini
taan Kuopion käsityöläisten joukossa kahta »oluenpanijaa», ja Turussa 
ja Helsingissä toimi samaan aikaan pari »portteri- ja etikkatehdasta», 
joiden vuotuinen tuotanto kuitenkin nousi vain sataseen »häränpäähän», 
arvoltaan muutaman tuhatta hopearuplaa. Jonkun vuoden kuluttua 
esiintyy täällä jo 5 oluenpanijaa. V. 1847 mainitaan Kantolan säterissä
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Luopioisissa jonkinlaista olutpanimoa, jonka valmistamaa »portteri- 
olutta» myytiin Hämeenlinnassa, missä sitä suuresti kehuttiin. Herras
kartanot alkoivat täten hyödykseen käyttää uutta keksintöä, ja myö
hemmin tuli oluen kuten viinankin valmistuksesta erityisen herrasmai- 
nen elinkeino, johon kartanoitten isännät ja sivistyneet virkamiehetkin 
erittäin halukkaasti tarttuivat.

Tämän oppiajan kuluttua alkoi 1850-luvun alussa sitten Suomen 
varsinainen suur-olutteollisuus. Ennen vuosikymmenen loppua oli olut- 
teollisuus jo päässyt sangen lupaavalle pohjalle. Oluttehtaita oli jo ai
nakin 9 kaupungissa ja 5 maalaispitäjässä. Nousevaa olutteollisuutta 
suosi sivistyneiden yleinen mielipide mitä lämpimimmin. Ajan raittius- 
kysymystä pidettiin todella ratkaistuna, kun pahaan maineeseen joutu
neen viinamyrkyn sijaan saatiin muka viaton ja terveellinen baijerilai
nen olut. V. 1855 kerrotaan jo, että Turussa kaikki suosivat olutta; 
samalla kuitenkin lausuttiin julkinen toivomus, että oluen hinta hal- 
penisi. Kauan ei olut kaivannut julkisia suosituksia, sillä 1860-luvulla 
oli maassa jo puolen sataa oluttehdasta, jotka valmistivat miljoneja 
litroja —  vihdoin pari, kolmekymmentä miljonaa litraa —  olutta vuo
sittain.

Myöhemmin ruvettiin oluen valmistusta verottamaan (»mallasvero») 
ja sen kauppaa rajoittamaan, mutta vasta kieltolaki kykeni tekemään 
lopun sen suuresta kulutuksesta maassamme. Päihdyttäväin olutlajien 
valmistus on maassamme kokonaan lakannut, miedompain (korkeintaan 
2 volymiprosenttia alkoholia sisältäväin) mallasjuomain valmistaminen 
sitävastoin on vapaa, ja veroton.

(3) Paitsi viinan ja oluen valmistamista harjoitettiin maassamme 
menneellä vuosisadalla melkoista »miedompain väkijuomain» (punssin 
ja viinien) valmistamista, jota koetettiin säännöstellä erityisellä mie
dompain väkijuomain kauppaa koskevilla lainsäädännöillä. Kieltolaki 
on lakkauttanut tämänkin väkijuomateollisuuden. Laillisiin tarkoituk
siin tarvittavain miedompain väkijuomain valmistaminen ja tuonti on 
kuten muidenkin väkijuomain valtion monopolina.

434. Miedompain mallasjuomain sekä kiven nais- ja virvoitusve- 
sien valmistus. Miedompia mallasjuomia valmistavista tehtaista ovat 
mainittavimpia pääkaupungin suuret panimot (entiset oluttehtaat)
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joista Oy. P. Sinebrychoffin panimo on vanhin ja suurin. Lukuisista 
suurista panimoistaan ovat myöskin Turku, Viipuri, Oulu ja Tampere 
tunnettavia. Miedompain mallasjuomain käyttö on kieltolain voi- 
maanastuttua nopeasti noussut.

Kivennäisvesiteollisuuden alkajana maassamme voidaan pitää 
Aug. Ludv. Hartvvallin Kivennäisvesiteollisuus-Oyn v. 1836 perustettua 
tehdasta Helsingissä. V. 1917 oli maassamme toimessa 49 kivennäis- 
ja virvoitusjuomatehdasta, joiden työntekijäin luku teki 260 ja valmis
teiden arvo 4.6 milj. mk.

435. Tupakkateollisuuden alkuvaiheet. (1) Jo vapauden ajalla 
ruvettiin Suomen kaupungeissa innokkaasti viljelemään tupakkaa ja 
sen jalostamiseksi perustamaan tupakkatehtaita. Turkuun perustet
tiin tupakkatehdas 1731 ja toinen 1763, Pietarsaareen samanlainen 
1762 (nyk. Ph. U. Strengberg ja K. Oyn tehdas). Ruotsin ajan lopulla oli 
Turun tupakkateollisuus jo joltisessakin kukoistuksessa. »Tupakka on 
Turusta tuotu», sanookin suomalainen sananparsi. Päätyönä näissä
vanhoissa tupakkatehtaissa oli suutupakan »kehrääminen» sekä nuus
kan ja piipputupakan valmistaminen.

(2) Menneen vuosisadan keskimmäisinä vuosikymmeninä tupakka- 
teollisuuden edellytykset muuttuivat. Uusia tupakkatehtaita perustet
tiin: Borgströmin tehdas (per. 1834, nyk. J. H. Borgström J:n Tupakka- 
tehdas-Oy.) ja Tollander & Klärichin tehdas (1840) Helsingissä sekä 
P. C. Rettig ja Kumppn tehdas Turussa (1845). Yleisesti leviävä raha
talous ja rahapalkkajärjestelmä raivasivat ostotupakalle suurempaa me- 
nekkialaa. Uusia tehdasmaiselle tuotannolle sopivia tupakka vai inisteita
tuli käytäntöön. Rettigin tehdas alkoi v. 
1853 valmistaa sikareja, jotka jo seur. vuosi
kymmenellä tulivat yleisesti suosituiksi. Itä
maisen sodan aikana (1855) tulivat Venäjältä 
tänne paperossit ja 1859 alkoivat omankin 
maan tehtaat valmistaa näitä »paperisikare- 
ja», joista pian oli tuleva koko tupakkateolli
suuden suuri päätuote ja koko kansan ylei
nen kulutustavara. Tällä tavoin tuli perustus 
lasketuksi uudelle tupakkasuurteollisuudelle.

Suomen tupakkateollisuuden
kehitys vv. 1843--19x7-

vuosi työn* tuot. arvo
tekijöitä milj. mk

1843 185 0.4
1850 42! 0.8
1870 573 1.6
1890' 1 713 5-6
1900; 2 994 137
1910' 3 777 22.6
1913' 3 597 28.0
1915 3462 29.O
1917 4 121 83.5
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436. Nykyinen tupakkateollisuus. Suurimmat nykyisistä tupakka
tehtaista ovat Strengbergin, Rettigin ja Borgströmin tehtaat, joiden tuo
tannon arvo v. 1917 teki 41.6 milj. mk eli lähes puolet koko maan tu
pakkateollisuuden tuotannon arvosta. Mainituista suurtehtaista kuulu
vat Strengbergin ja Borgströmin tehtaat Strengbergin yhtiölle, jonka 
siis voi sanoa hallitsevan maamme tupakkateollisuutta. Yhtiöllä on 
haaraliikkeitä Kööpenhaminassa ja Kristianiassa. Muita tunnettuja 
tupakkatehtaita ovat nykyään Tollander & Klärichin ja Suomalaisen 
Tupakkatehdas-Oyn tehtaat sekä Tupakkatehdas Fennia Helsingissä, 
F. Sergejeffin Tupakkatehdas-Oy. Viipurissa, J. & E. Humelin Oy. 
Turussa, Vaasan Tupakkatehdas Oy. ym.

Paitsi 3— 4 miljardia paperossia ja 60— 70 milj. sikaria valmistavat 
Suomen tupakkatehtaat vuosittain vielä vanhanaikaisiakin tuotteita, 
kuten nenä- ja suunuuskaa sekä paksua ja ohutta pikanellia (Streng
bergin tehdas), joita kaikkia vielä käytetään suurissa määrin.' Viime 
vuosina on amerikkalais-englantilainen tupakkateollisuus koettanut 
kotimaisessa muodossa saada jalansijaa Suomessakin (Itämainen 
tupakkatehdas Helsingissä).

437. Muista ravinto- ja nautintoaineteollisuuden haaroista mai
nittakoon yleistä mielenkiintoa herättänyt margariniteollisuus, jota 
edustavat m.m. Oy. Elo Hangossa ja Oy. Kokos Helsingissä. Sikuria 
valmistavat Wilh. Schauman Oy. Pietarsaaressa, SOKn sikuritehdas 
Helsingissä, ym. Teurastamo- ja makkaraliikkeistä ansaitsevat osuus- 
kunnalliset liikkeet erikoista huomiota (vrt. ss. 305— 306).

VALAISTUS- JA JOHTOTEOLLISUUS.

438. Valaistus- ja johtoteoilisuuteen luetaan teollisuustilastossa 
kaasulaitokset, sähkövalaistus- ja -voimansiirtolaitokset sekä vesijohto
laitokset. V. 1917 oli näitä teollisuuslaitoksia 95 ja niissä 1450 työn
tekijää; tuotannon arvo oli 27.8 milj. mk. Suurimman osan tästä teolli-



493

suuden alasta valtasi sähkövalaistus- ja -voimansiirtoteollisuus, jonka 
osalle tuli 78 teollisuuslaitosta, 977 työntekijää ja 20.7 milj. mkn tuo
tantoarvo. Tästä teollisuudenhaarasta tulee enemmän puhetta myö
hemmin.

Kaasulaitokset, joita on Helsingissä, Turussa ja Viipurissa, ja 
vesijohtolaitokset, joita v. 1917 oli 12, ovat yksinomaan kunnallisia 
laitoksia. Samoin on laita suurimpain sähkölaitostenkin, jotka muuten 
herättävät huomiota suuren voimankäyttönsä vuoksi (v. 1917: 69359 
hv.). Tästä teollisuudesta, joka on luova uuden pohjan koko teollisuu
dellemme ja liikenteellemme, tulee myöhemmin erikseen puhe.

GRAFILLINEN TEOLLISUUS.

439. Kirjapainot. Suomen vanhin kirjapaino oli v. 1642 Tur
kuun perustettu yliopiston kirjapaino. Tämän vanhan kirjapainon otti 
1761 haltuunsa J. C. Frenckell, jonka alkamaa liikettä yhä vieläkin jat
ketaan nimellä Frenckellin Kirjapaino-Oy. Helsingissä, minne mainittu 
kirjapaino Turun palon jälkeen siirrettiin. Viipurissa oli kirjapaino jo 
1600-luvun lopulla ja Vaasassa 1700-luvulla. Yhdeksännellätoista vuosi
sadalla perustettiin kirjapainoja seuraavassa, sivistyksen kulkua ku
vaavassa järjestyksessä: Helsinkiin 1818 (Simcliuksen kirjapaino),
Ouluun 1826, Porvooseen 1829, Kuopioon 1843, Mikkeliin 1844, Hä
meenlinnaan 1846, Sortavalaan 1847, Poriin 1850, Pietarsaareen 1854, 
Tammisaareen 1861, Jyväskylään 1864, Tampereelle 1866, Joensuuhun 
1874, Savonlinnaan 1876 jne., kunnes meidän aikanamme jo kaikissa 
Suomen kaupungeissa on kirjapainonsa ja nämä yleishyödylliset sivis- 
tysvälineet uuden painolain suoman vapauden nojalla alkavat levitä 
tärkeimpiin asutuskeskuksiin maaseuduillakin. Suurimmat nykyisistä 
kirjapainoista ovat Helsingissä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Kirjapaino Oy., Oy. Weilin & Göös ym.). Vn 1917 teollisuustilaston 
mukaan oli maassamme 125 kirjapainoa, joissa 2 866 työläistä valmisti 
tuotteita 22.2 milj. mkn arvosta.



440. Kustannustoiml. Kirjapainojen tärkeimpiä työnantajia 
ovat sanomalehtien julkaisijat ja kustannusyhtiöt. Sanomalehtiä ja 
aikakauskirjoja ilmestyi Suomessa v. 1886 kaikkiaan 94, joista 53 suo
men- ja 41 ruotsinkielistä, sekä v. 1920 yhteensä 345, joista 238 suo
menkielistä, 93 ruotsinkielistä, n  suomen- ja ruotsinkielistä ja 3 vieras
kielistä. Kustannusliikettä harjoittivat vanhempina aikoina eräät 
kirjansitojat, kirjakaupat, kirjapainot ja kirjalliset seurat (Suomalaisen 
Kirjallisuuden seura ym.). Nykyaikaisista suomalaisen kirjallisuuden 
kustannusliikkeistä on vanhin ja suurin Werner Söderström Oy. Por
voossa (per. 1881) sekä sen jälkeen Kustannusosakeyhtiö Otava (per. 
1890) ja Tietosanakirja-Oy. Muista mainittakoon K. J. Gummerus 
Oy. Jyväskylässä, Arvi A. Karisto Oy. Hämeenlinnassa, Kustannus- 
oy. Kirja, Kdistysseurain Kustannus-Oy., Söderström & C:o ja Holger 
Schildt Helsingissä, molemmat viimemainitut ruotsinkielisen kirjalli
suuden kustantajia.

T ä r k e i m p i i n  s u o m e n k i e l i s t e n  k u s t a n n u s y h t i ö i t t e n  t o i m i n t a  v .  1 9 1 9 .
(»Kirj akauppalehden» mukaan)
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t e o k s i a  s i v u j a  tuotannon paino-
kustannusliikkeet alku- kään- yh* yfa- kappale- arkin

peräisiä nöksiä teensä teensä arvo mk. buita p.

W. Söderström Oy.............  144 70 214 45 329 1230 43
Otava ................................ 163 34 197 33122 x 482 72
Karisto ................................. 40 52 92 14 001 496 57
Ahjo .....................................  31 34 65 13 406 6x4 73
Kirja .....................................  23 22 45 11 283 426 60
Edistysseurat.........................  51 9 60 6 871 259 60
Gummerus .........................  25 22 47 6 495 257 63
Minerva ............................ ,. 6 11 17 2625 146 89

yhteensä 483 254 747 133132 4 910 59

Tilastossa ei ole otettu laskuun aikakausjulkaisuja. Kirjain hinta on laskettu 
nidotulta kappaleelta. Huomattavin kustannusliike on Werner Söderström Oy, 
joka on julaissut kirjoja enimmän, suurimman sivuluvun ja halvimmalla hinnalla 
painoarkkia kohden. Otava on alkuperäisten teosten luvussa ja kirjain ehdotto
massa ja  painoarkkia kohden lasketussa hinnassa edellä, mikä johtuu osittain tämän 
kustannusliikkeen alkuperäisten teosten luvusta. Karisto on huomattava liikkeensä 
suuruuden ja tuotteittensa halpahintaisuuden vuoksi, jossa suhteessa myöskin 
Kirja ja Edistysseurain kustannusyhtiö ovat huomattavia.

'  441. Muita gratiilisen teollisuuden haaroja. Ensimmäinen kivi
paino perustettiin Helsinkiin 1834 (Tengströmin— Lievendahlin kivi
paino). Suurimmat sentapaiset laitokset ovat nykyjään F. Tilgmann
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Oyri, Oy. Weilin & Göösin, Lilius & Hertzberg Kivipaino-Oyn ja 
Öflund & Pettersson Oyn kivipainot Helsingissä. Muualla on kivipai
noja Turussa, Tampereella, Viipurissa ym.

Kemigrafillisia laitoksia on useita.
Ensimmäistä valokuvaa (Daguerrotypia-kuvaa)' näyteltiin julki

sesti Turussa 1840. Nykyisin on ammatillisia valokuvausliikkeitä 70—  
80, niistä suurimmat Helsingissä (Daniel Nyblin Oy., Apollo ym.).

Uusinta grafillisen teollisuuden alaa edustaa Suomi Filmi-Oy. 
Helsingissä.

YLEISIÄ TEOLLISIJUSOLOJA.

442. Suurteollisuus ja  pienteollisuus. Useimmissa teollisuutta 
harjoittavissa maissa käy kehitys siihen suuntaan, että suurliikkeet 
anastavat yhä suuremman vallan teollisessa tuotannossa. Pienet liik
keet eivät voi hankkia suurta koneellista liikevoimaa, kalliita koneita 
eikä suuria pääomia, vaan on niiden vähitellen väistyttävä suurten liik
keitten tieltä, jotka voivat valmistaa ja myydä tuotteita halvemmalla 
hinnalla kuin pienliikkeet. »Teollinen maailma tulee alppimaiseman 
kaltaiseksi, jossa on korkeita vuorenhuippuja ja syviä laaksoja, jota- 
vastoin sq vanhempain tuotanto- 
olojen vallitessa oli ikäänkuin hie
nosti aaltoileva tasankomaa.»

Samaan suuntaan on Suomen
kin teollinen kehitys kulkenut.
Kun v. 1885 kussakin maamme 
teollisuuslaitoksessa työskenteli 
keskimäärin 8.8 työntekijää, oli 
tämä luku v. 1908 jo noussut 
lähes 14 työntekijään. Varsinaisissa 
tehdaslaitoksissa oli v. 1910 keski
määrin 22.fi ja v. 1917 keskimäärin

S u o m e n  t e o l l i s u u d e n  k e h i t t y m i n e n  

s u u r t u o t a n t o o n  p ä i n .

työntekij. tuotannon arvo
vuosi työpaikkaa 

kobd. mk.
työpaikkaa 
kobd. mk.

työntekijää 
kobd. s k

i 88 5 8.8 2 7  10 2 2 9 7 5
18 9 0 9-1 2 5  7 1 5 2 8 23
1 9 0 0 12.3 4 2 2 4 5 3 4 3 8
19 0 8 13.9 52 4 3 7 3 78 2

1 9 1 0  * ) 22.6 1 1 2  8 45 4  9 9 4
1 9 1 3 2 3.2 1 5 9  2 6 9 * 6  8 6 6
1 9 1 7 2 4 .1 4 2 8  7 3 7 1 3 9 9 1

♦ ) varsinainen tehdasteollisuus
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24.I työntekijää. Kehitys on siis herkeämättä kulkenut teollisuus
laitosten suurentumiseen päin.

Todellisuudessa on Suomen tehdasteollisuus paljon suuremmassa 
määrässä suurteollisuutta kuin esitetyistä keskimääräisistä luvuista 
voisi päättää. Voipi sanoa, että maamme teollisuus on varsin harvinai
sessa määrässä suurteollista. V. 1917 oli maassamme 230 sellaista teh
dasta, joissa työskenteli kussakin enemmän kuin 100 työntekijää, 26 
sellaista tehdaslaitosta, joissa oli enemmän kuin 500 työntekijää kussa
kin ja 9 sellaista tehdasta, joissa oli yli 1000 työntekijää kussakin. 
Muutamilla teollisuudenaloilla, kuten konepaja-, kutoma-, sahaus-, 
paperi- ja tupakkateollisuuden alalla suurteollisuus on hyvin yleinen 
tai melkein yksinvaltias. Niistä yhdeksästä suurtehtaasta, joissa m . 1917 
työskenteli kussakin yli tuhannen työntekijää, oli neljä konepajaa, neljä 
pumpulitehdasta ja yksi pellavatehdas. Suomessa on pohjoismaiden 
suurin nahkatehdas (Veljekset Aström Oyn), puuvillatehdas (Finlayson 
ja K. Oyn), pellavatehdas, paperitehdas (Kymin 0501) ja tupakkatehdas 
(Ph. U. Strengberg ja K. Oyn).

Mutta yksityisten tehtaitten suuruus ei aina ilmaise teollisuus- 
liikkeiden todellista suuruutta, sillä yhdelle teollisuudenharjoittajalle, 
yksityiselle henkilölle tai yhtiölle saattaa kuulua useampia tehtaita. 
Jos tältä kannalta tarkastamme vn 1917 teollisuustilastoa, havait
semme, että Suomessa silloin oli 220 sellaista omistajaa, joilla oli hallus
saan kaksi tai useampia tehtaita, 16 omistajaa, joilla kullakin oli hal
lussaan kuusi tai useampia tehtaita ja vihdoin 3 sellaista omistajaa, 
jotka kukin omistivat kuusitoista tehdaslaitosta. Erittäinkin viime 
aikoina on teollisuuden alalla ollut käymässä merkillinen yhtymäliike, 
joka lyhyessä ajassa on maahamme luonut sellaisia teollisia jättiläis- 
liikkeitä kuin monet metsäteollisuusyhtiöt (Gutzeit, Ahlström, Rosen-

S u o m e n  t e o l l i s u u s y r i t y s t e n  s u u r u u s s u h t e e t  v . z g i y  

(ilman veromyllyjä)

tehtaita omista*
työntekijöitä

, , valin, arvo 
valmistusarvo omist. kohd.

omistajalla luku luku % milj. mk. %  milj. mk.

I 1 6 9 1 4 9  2 5 2 4 7 .7 70 7.6 4 7,8  0 .4
2—  5 2 0 4 - 3 5  9 1 4 34-7 49 4.6 3 3 .5  2.4
6— IO 13 10  2 6 5 10.0 144.4 9-7 I I .1

1 6 3 7  8 3« 7,9 132 .3 9.0  4 4 .1

I --- 1 6 1 9 1 1 10 3  2 6 7 100.0 1 4 7 8 .8 100 .0  0.80.8
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lew, Tomator ja Kymi) sekä Suomen Sokeritehdas-Oy. ovat. Todennä
köisesti on tämä kehitys vasta alullansa.

443. Teollisuuden omistusmuodot. Yhtä mielenkiintoisia talou
dellisessa kuin yhteiskunnallisessakin suhteessa ovat teollisuuden omis
tusmuodot. Osake- ym. yhtiöiden omistus on rämeisten sukupolvien 
aikana työntänyt syrjään ennen yleisemmän yksityisomistuksen ja on 
nykyisin ylivaltias 
kaikessa suuremmas
sa teollisuudessa.
Mutta yhtiöitten 
omistuksen rinnalle 
on alkanut ilmestyä 
uusi yhteiskunnalli
nen omistusmuoto, 
jota edustavat osuus
kunnat, kunnat ja valtio. Osuuskunnallisissa teollisuuslaitoksissa v. 
19x7 havaitaan tehtaitten ja työntekijäin luvussa vn 1910 oloihin 
verrattuna seisahdusta jopa taantumustakin, mikä ei kuitenkaan 
merkitse osuustoiminnallisen teollisen tuotannon heikkenemistä. 
Yleensä on yhteiskunnallinen teollisuus vuosijaksona edistynyt voi
makkaammin kuin yksityinen: Kun yksityisten teollisuuslaitosten
työntekijäin lukumäärä main. aikana kasvoi 113 % ja vuosituotannon 
arvo 133 %, olivat vastaavat luvut yhteiskunnallisissa teollisuuslaitok
sissa 135 % ja 522 %.

444. Osakeyhtiöt ja teollisuuden pääomat. Osakeyhtiöiden valta- 
asemaa ja sen vahvistumista maamme teollisuuden eri haaroissa ja 
teollisuudessa kokonaisuudessaan valaisee seuraava yhdistelmä.

Vuosijaksona 1907— 1917 ovat teollisuutta harjoittavain osake
yhtiöiden pääomat kasvaneet enemmän kuin kaksinkertaisiksi. Sen 
jälkeen on rahamme arvon alenemisen vuoksi tätä kasvamista jatkunut 
paljon suuremmalla vauhdilla. Enin pääomia on ollut kiinnitetty metsä
teollisuuteen ja sen jälkeen kutoma- ja metalliteollisuuteen.

Yhtiöitten vararahastoissa oli v. 1917 varoja 21.5 milj. mk. Yhti
öitten teollisiin yrityksiin sijoittamat omat varat nousivat siten main. v.

Suomen talousmaantiede —  32

Teollisuuslaitosten omistusolot v. 1917-

omistajat tehtaita työn
tekijöitä

tuot. arvo 
milj. piit,

yksityishenkilöt .............. 2 3 6 1 13 60 3 154-1
osuuskunnat .................. 232 1 4 4 0 16 .S
osake- ym. yhtiöt .......... x 7 3 i 8 6  3 1 0 1 2 5 1 .6
kunnat .............................. 4 1 8 6 5 15.6
valtio .............................. 2 5 3 4 8 x 40.S

yhteensä 4  3 9 0 1 0 5  6 9 9 1 4 78 .9



498

Suom en teollisuusosakeyhtiöt ( vähintään io o  ooo mkn 

pääom allaj w . 1 9 0 7— 1 9 1 7 .

vuonna 1907 vuonna 1912 vuonna 1917teollisuuden
haarat yhtiöitä pääomat 

milj. mk yhtiöitä pääomat 
milj. mk yhtiöitä pääomat 

milj. mk

metalliteollisuus__ 33 21.1 39 30.0 50 56.7
kutomateollisuus .. 25 47.O 28 50.0 38 8l.l
paperiteollisuus . . . . 21 32.6 34 46.8 36 1X5-2
puuteollisuus ......... 54 58.I 81 I0I.2 IO3 150.6
väkijuomateollisuus 43 17.4 49 ig .l 49 20.9
tupakkateollisuus .. 5 7-2 6 8.1 7 8.6
muut teollisuudet .. 81 59-2 1x6 58.4 159 89.9

koko teollisuus 262 ' 242.7 353 313-7 442 523 0

544.4 milj. mkaan. Koko teollisuuteen todellisuudessa kiinnitetyt pää
omat ovat paljon suuremmat. Mihin määriin teollisuuslaitosten oma 
pääoma-arvo nousee, ei voida tarkalleen sanoa. V. 1920 arvioitiin Suo
men koskien, teollisuuskiinteimistöjen ja koneitten arvo 1 728 milj. 
mksi. Ettei tämäkään arvio ilmaise lähimainkaan teollisuuden kaikkea 
pääoma-arvoa, voidaan päättää jo siitä, että v. 1917 yksin W. Gutzeit ja 
K. 0 :yn netto-omaisuus arvioitiin 287.9 milj. mksi.

445. K äyttövoim a. Nykyajan teollisuudessa on käyttövoima 
kaikkein tärkeimpiä tekijöitä. V. 1917 nousi maamme tehdasteolli
suuden käyttämä voima kaikkiaan 386 861 hv.aan. Suurimmat voiman- 
käyttäjät olivat seuraavat tehdasryhmät:

hv

puuhiomot ja pahvitehtaat .............  72 998
sähkövoimalaitokset............................  69359
m y lly t.................................................... 43 885
paperitehtaat........................................  42 715
sahalaitokset ........................................  42 052
sellulosatehtaat ................................  20 386
konepajat ............................................  15 320
puuvillatehtaat ....................................  13 939
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rautaruukit ............................................  12 564
villatehtaat............................................ 4 428
peliä vatehdas........................................  4250
tiilitehtaat ............................................ 3 086
muu teollisuus ....................................  41 881

yhteensä 386 861

Teollisuudessa main. 
v. käytetystä voimasta oli 
164426 hv vesi-, 147 741 
hv höyry- ja n  686 muuta 
primärivoimaa. Nykyään 
käytetään maassamme 
enemmän vesi- kuin höy
ryvoimaa, niinkuin koski- 
rikkaassa maassamme on
kin luonnollista. Suomen 
luontaisia voimanlähteitä

K o n e v o i m a  S u o m e n  t e h d a s t e o l l is u u d e s s a  v .  i g i y .

luku tebolL hv

• vesimotoreita: vesipyöriä . . . .  678 10 542
* turbineja . . . .  1658 153 884

vesivoimakoneet ..................  2 336 164 426
höyrymotoreja: mäntakoneita x 328 94 225

* turbineja . .  . 136 53 516
höyryvoimakoneet ..............  1 464 147 741
muita primärimotoreja ..........  361 11686
yhteensä primärimotoreja . . . .  4 161 323 853
sähkömotoreja ......................  5 141 63 008

kaikkiaan motoreja 9 302 386 861

• on kuitenkin teollisuuden hyväksi käytetty vasta varsin vähässä 
määrässä.

446. Teollisuuden raaka-aineet. Teollisuustilasto antaa tietoja 
myöskin raaka-aineen käytöstä teollisuudessa. Teollisuuden kansalli
selle itsenäisyydelle on tärkeä kysymys, käyttääkö se kotimaisia vai 
ulkomailta tuotavia raaka-aineita ja missä määrin se niitä käyttää. 
Teollisuus, joka runsaassa määrässä voi käyttää kotimaisia raaka- 
aineita, pyrkii luonnollisesti kehittymään vientiteollisuudeksi, jotavas- 
toin etupäässä ulkomaisia, raaka-aineita käyttävä teollisuus vaikeammin 
voi kehittyä vientiteollisuudeksi, vaan tavallisesti jää ns. kulutusteolli- 
suudeksi. Jos ryhmitämme Suomen eri teollisuushaarat kahteen luok
kaan sen mukaan, mistä saatuja raaka-aineita ne enemmäksi osaksi 
käyttävät, saamme v. 1917 käytettyjen raaka-aineiden arvon perus
teella seuraavan jaotuksen:
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etupäässä kotimaisia raaka-aineita käyttävät teollisuudenhaarat:

kotim. raaka- 
aineita %

sulatot ja metall. jalostus ........  70.O
hienompi koneteollisuus ........ 67.4
kivi- yms. teoll. (koko ryhmä) .. 60.9
kemiallinen teollisuus .............  51.0
nahka- ja karvateollisuus ........  79.1
trikooteollisuus .........................  84.6
paperiteollisuus (koko ryhmä) ..  81.9
sahaus- ja puuteollisuus .............  95.0
myllyt ...................................   72.3
valaistus- yms. teollisuus r....... 77.6
grafillinen teollisuus .................  93.9

etupäässä ulkomaisia raaka-aineita käyttävät teollisuudenhaarat:

ulkom. raaka- 
aineita %

konepajat ....................................  63.5
lasitehtaat ................................  80.5
öljy-, kumi- yms. teollisuus . . . .  84.3
villatehtaat ................................  64.1
puuvillatehtaat .........................  98.7
peliävatehdas .............................  96.6
leipomot ....................................  60.5
sokeritehtaat ............................. 97.3
tupakkatehtaat .........................  78.6

Teollisuuden käyttämäin raaka-aineitten kokonais-arvosta tuli 
main. v. suurempi puoli (56.0 %) kotimaisten, pienempi puoli (44.0 %) 
ulkomaisten raaka-aineitten osalle. Arveluttavan suuressa ^määrässä 
teollisuutemme kuitenkin vieläkin käyttää ulkomaisia raaka-aineita 
sellaisissakin tapauksissa, jolloin yhtä kelvollisia kotimaisia voitaisiin 
yhtä halvalla saada.
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447. Jalostusteollisuus. Tehdasteollisuuden kehitysastetta on 
myöskin arvosteltava sen mukaan, miten suuri osa teollisuuden tuotteen 
arvosta tulee raaka-aineen ja mikä osa jalostavan työn osaksi. Jalos
tuksen arvo saadaan, kun tuotannon kokonaisarvosta vähennetään 
raaka-aineen arvo. Tällä tavoin laskien tulisi vn 1917 teollisuuden jalos
tusarvoksi 750.5 milj. mk. Oikeampaa on kuitenkin laskea jalostus
arvoksi maksetut työpalkat, jolloin teollisuuden asemaa jalostusteolli
suutena ilmaisee se prosenttiluku, minkä palkat tekevät valmistus
arvosta. Tätä menettelyä noudattaen järjestyvät maamme eri teollisuus- 
ryhmät v. 1917 seuraa vaan arvoasteikkoon:

teollisuusryhmät palkat % 
valm. arvosta

vuorityö ............................. 86.1
hienompi koneteollisuus ..  60.8
grafillinen teollisuus .......... 32.7
kivi- yms. teollisuus .......... 29.4
konepajat .........................  26.6
sahaus- ja puuteollisuus . .  23.2 
valaistus- yms. teollisuus . .  20.O
kutomateollisuus .............. 12.I
sulatot ja metallien jalostus 12.O
paperiteollisuus .................  10.1
ravinto- ja nautintoaineteoll. 8.0 
nahka- ja karvateollisuus ..  7.6
terva-, öljy- yms. teollisuus 4.1 

koko teollisuus 15.1

Ne teollisuusryhmät, joissa jalostavalla työllä on enimmän merki
tystä, ovat etupäässä vuori-, metalli-, maa- sekä sahaus- ja puuteollisuus. 
Näillä teollisuusryhmillä, varsinkin jos ne ovat suuria, on katsottava 
olevan suurin yhteiskunnallinen merkitys. Kansantaloudellisesti suurin 
merkitys taas on niillä teollisuusryhmillä, joiden viennillä voidaan maa
hamme hankkia suurimpia rahasummia (paperiteollisuus) tai jotka 
säästävät jalostuskustannuksia kotimaalle (kutomateollisuus, ravinto- ja 
nautintoaineteollisuus).
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TEOLLISUUDEN ALUEELLINEN RYHMITYS.

448. Teollisuuden sijainti. (i) Teollisuus on kaikkialla maan
tieteellisten olojen suuren vaikutuksen alainen. Pienempi teolli
suus, joka työskentelee pääasiallisesti paikallista menekkiä varten, 
viihtyy luonnollisesti parhaiten suurimmissa kaupungeissa ja muissa 
asutuskeskuksissa. Mutta suurempikin teollisuus, joka työskentelee 
laajempia kuin oman paikkakunnan markkinoita varten, näyttää 
eräiden kehityksen lakien vaikutuksesta pyrkivän keskittymään suu
rempiin kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin. Teollisuuden haara, joka on 
päässyt hyvään alkuun jollakin paikkakunnalla, pyrkii laajentumaan ja 
haaraantumaan ja synnyttää tai vetää viereensä toisia samanlaisia 
tehtaita, jotka käyttävät hyväkseen sitä mainetta, harjaantunutta työ
väestöä, saavutettua kokemusta ja muita etuja, mitä paikkakunnalla 
jo on olemassa. Helsingissä on paikallisen kulutuksen nojalle aikaisem
min Imin muualle syntynyt melkoinen ravinto- ja nautintoaine-teolli
suus, josta edellämainitulla tavalla sitten on kehittynyt suurempi 
ravinto- ja nautintoaineteollisuus, jonka valmistusarvo v. 1917 teki 
pian 2/5 koko maan vastaavan teollisuuden tuotannon arvosta ja 
jonka menekkialueet olivat omaa paikkakuntaa paljon laajemmat. 
Samalla tavoin ovat Helsingin kirjapainot aluksi palvelleet etupäässä 
paikallista kysyntää, mutta nyt ne painavat sanomalehtiä ja kirjoja 
koko maata varten niin suuressa määrin, että pääkaupungin grafillisen 
teollisuuden tuotannon arvo v. 1917 teki 3/5 koko maan vastaavasta 
tuotannosta. Finlaysonin puuvillatehdasta ei sijoitettu Tampereelle 
paikallisen menekin vuoksi, mutta kun kutomateollisuus aikaisin sai 
siellä jalansijaa, on se jatkuvasti sinne keskittynyt, niinkuin uusimpana 
aikana jalkineteollisuuskin.

(2) Suurteollisuudella on luonnollinen taipumus keskittyä sinne, 
missä käyttövoimaa ja raaka-aineita on helposti saatavissa. Kivihiili-ja 
rautakaivosseudut ovat suurteollisuuden luontaisia keskusseutuja. 
Meidän maassamme on koskilla ja metsillä tai molemmilla yhdessä 
vanhastaan ollut sellainen teollisuutta sitova vaikutus. Paperiteollisuus 
käyttää hyväkseen metsävaroja ja koskien voimaa, ja on sen mukaisesti 
keskittynyt metsäisten sisämaitten suurille koskiseuduille. Lasiteollisuus
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tarvitsee paljon polttoainetta, ja senvuoksi ovat vanhemmat lasi- 
tehtaamme perustetut metsäseutuihin ja uudemmat sahalaitosten lähei
syyteen.

(3) Yhä tärkeämmäksi tekijäksi teollisuuden, varsinkin suurteolli
suuden sijoituksessa ovat tulleet hyvät kulkuneuvot. Vanhan rauta
teollisuutemme sijoittuminen Lounais-Suomen satamain ääreen on siitä- 
aikaisena esimerkkinä, vaikka siinä myöskin rannikon metsillä, koskilla 
ja luulotelluilla malmirikkauksilla myöskin oli osansa. Rannikon hyvillä 
satamilla, varsinkin jos niillä on hyvät yhteydet, esim. suorat rautatiet 
sisämaahan, on selvästi teollisuutta keskittävä vaikutus, kuten Pietar
saaren, Rauman, Hangon-Tammisaaren ja osittain Turun ja Helsingin 
esirrierkit osoittavat. Sisämaan huomattavimpia teollisuuskeskuksia 
ovat Tampereen, Kuopion ja Lahden kaupungit, jotka ovat varustetut 
mukavilla laiva- ja rautatieyhteyksillä, ja Riihimäen teollisuutta on 
ilmeisesti paikan edullinen rautatieliikenteellinen asema ollut tehokkaasti 
nostamassa. Suurenmoisimman todistuksen teollisuuden järjestymi
sestä kulkuneuvojen mukaisesti antaa kuitenkin sahausteollisuus, joka 
tarkoin noudattaa uittoväyläin maantieteellistä muodostumista.

449. Suomen teollisuusalueet, teollisuusseudut ja teollisuuskes
kukset. (1) Maamme nykyisen teollisuuden alueellisesta ryhmittymi
sestä antaa seuraava yhdistelmä yleispiirteisen kuvan:

Suom en teollisuuden alueellinen ryhm ittym inen v. 1 9 1 7 .

. . .  . työpaikkoja työntekijöitä tuotantoarvo
laämt luku % luku % m ilj.m k %

Uudenmaan .............  632 14.4 26 540 25.I 412.7 27.9
Turun.........................  804 r8.3 19132 18.I 235.6 15.9
Hämeen .....................  622 14.2 21510 20.4 307.2 20.8

Viipurin .....................  675 15-4 17505 16.6 256.9 17.4
Mikkelin .................  290 6.6 1806 1.7 19.2 i .3
Kuopion...............  427 9.7 5626 5.3 73.4 5.0
Vaasan .....................  634 14.4 9108 8.6 120.4 8.1
Oulun.........................  306 7.0 4 472 4-2 53-̂  3-ft

koko maa 4 390 100.O 105 699 100.O 1478.9 100.O
kaupungit 1220 27.8 58060 54.9 828.9 56.0
maaseutu 3170 72.2 47 639 45.1 650.O 44.0
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S u o m e n  t e o l l is u u d e n  a lu e e ll in e n  j a k a a n t u m in e n  v a lm is t u s a r v o n  

m u k a a n  v. 1 9 1 7 .
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Maamme teollisuus on tämän mukaan kehittynyt etupäässä Etelä- 
Suomessa, jonka neljän läänin osalle tuli 62.3 % kaikista tehtaista, 80.2 % 
niiden työntekijöistä ja 82.0 niiden tuotannon arvosta. Edelleen näkyy 
katsauksesta, miten suuri merkitys kaupunkien, etupäässä Etelä-Suomen 
kaupunkien teollisuudella on.

(2) Eteläisen Suomen laajalla teollisuusalueella on teollisuus suu
reksi osaksi keskittynyt määrättyihin seutuihin, »teollisuusseutuihin». 
Tärkeimmät näistä seuduista ja niiden teolliset saavutukset vn 1917 
teollisuustilaston mukaan ovat seuraavat (ryhmitys hiukan toisenlai
nen kuin karttapiirroksessa): 1

Suom en teöllisuusseudut v. 1 9 1 J .

t y ö n t e k i j ä i n k ä y t t ö v o i m a  t u o t a n n o n  a r v o
lu k u % hv % m il j .  m k %

1. Helsinki ympäristöineen 20 709 I9.7 40 728 10.6 342.I 23.2
2. Tampere ympäristöineen 12546 I I . 9 31976 8.1 180.6 12.2
3. Turku ympäristöineen II 229 10.6 19 816 5-2 141.1 9.5
4. Ylinen Vuoksenlaakso .. 6 347 6.0 44 n o 11.5 122.1 8.2
5. Kymenlaakso ............. 3 913 3-7 28 394 7.4 48.5 3-3
6. Viipuri ympäristöineen 4 313 4.I 11009 2.9 54-3 3-7
7. Forssan seutu ............. 3139 2 .9 10 515 2.7 50.2 3-4
8. Kokemäenjoen suu . . . . 4145 3-9 15 904 4-1 47-5 3-2
9. Lohjan seutu ............. 3133 2 .9 9 54i 2 .5 45-6 3-1

muu Suomi ................. 36 225 34.3 174 868 45-0 447.O 30.2

koko maa 105 699 100.0 386 861 100.0 1479.O 100.0

1. Maamme tärkeimmäksi teollisuusseuduksi on muodostunut 
Helsinki ympäristöineen. Sekä työntekijäin lukumäärässä että tuo
tannon arvossa se on kaukana edellä muita teollisuusseutuja. Tunnus
omaista tälle seudulle on tuotannon monipuolisuus, josta kuitenkin ko
nepaja- sekä ravinto- ja nautintoaineteollisuus pistävät muita paljon 
korkeammalle. —  2. Toiseksi huomattavin on Tampereen teollisuus- 
seutu kutoma-, jalkine-, konepaja- ja paperiteollisuuksineen. —  3. Tu
run teollisuusseudulla harjoitetaan monipuolista tuotantoa (konepaja-, 
kutoma-, tupakka-, sokeri- ym. teollisuutta). —  4— 5. Ylisen Vuoksen- 
laakson samoinkuin Kymenlaakson tehdasseudut ovat uudenaikaisen
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vientiteollisuuden (metsäteollisuuden) pääseutuja maassamme, joille on 
tunnusomaista suuri konevoima ja suuri tuotannonarvo, mihin verraten 
työntekijäin lukumäärä on vähempi (Kymenlaakson numerot taulu
kossa liian alhaiset).

Näiden pääteollisuusseutujen rinnalla ovat muut teollisuusseudut 
vähäpätöisempiä. —  6. Viipurin seudulla on merkittävän vähän teolli
suutta, vaikka se on tärkeimpiä asutuskeskuksia. —  7. Forssan teolli- 
suusseutu edustaa historiallisesta kartanoteollisuudesta kehittynyttä 
nykyaikaista suurteollisuutta. —  8. Alisen Kokemäenjoenlaakson 
teollisuudella on varmaan edessään samantapainen tulevaisuus kuin 
Kymen ja Vuoksen laaksoilla. —  9. Länsi-Uudenmaan monipuolinen 
teollisuus, jolla on osittain vanha historiallinen pohja (rautaruukki- ja 
villateollisuus), osittain aivan uudenaikainen luonne (metsä- ja kalkki- 
teollisuus) osoittaa, miten verraten pientenkin luonnon varain pohjalle 
voi suotuisissa oloissa kehittyä kukoistava teollisuus. —  Huomattavia 
teollisuusseutuja, joilla näyttää olevan lupaava tulevaisuus, ovat vielä 
Ylä-Satakunta ja Jänisjoen laakso Laatokan pohjoispuolella.

(3) »Teollisuuskeskuksilla» tarkoitamme sellaisia paikkoja (kaupun
keja, kyliä, koskipaikkoja), joilla on huomattavan paljon teollista tuo
tantoa. Tärkeimmät sellaiset keskukset tavataan edellämainituilla 
teollisuusseuduilla. Mutta niiden ulkopuolellakin on melkoisia teollisuus
keskuksia siellä täällä pitkillä rannikoillamme (Rauma, Vaasa, Pietar
saari, Oulu, Kemi) tai hajallaan sisämaan avaroilla aloilla sopivilla 
koski- tai liikenneseuduilla (Riihimäki, Lahti, Valkiakoski, Jyväskylä, 
Kuopio, Värtsilä).

450. Teollisuuskaupungit. Maamme suurimmat teollisuuskes
kukset ovat viime vuosina olleet Helsinki ja Tampere. Näistä oli men

neen vuosisadan puolivälin 
Suomen työväenkaupungit v. 1917. jälkeen Tampere varsinai

kaupungit
teollisuuden
käyttämä

teoltisnustyöväkeä 
%  koko

H e ls in k i  . . . .

konevoima hv.

3 3 9 5 8 17  76 0

väestöstä

M
T a m p e r e  . . . . 2 3 4 0 6 r o  8 59 2 3 4
T u r k u .............. 8 7 3 8 8 602 1 5 »
P o r i ................... n  9 3 2 2 632 14.8
V a a s a .............. 4  7 7 2 2 3 7 6 9 .r
P ie t a r s a a r i  . . 2 0 7 5 1 988 27.0

sesti Suomen tehdaskau- 
punki (»Suomen Manches
ter»), se kun yksinänsä 
edusti suunnilleen 1/3 maan 
tehtaitten työntekijäin lu
vusta ja 1/5 maan tehdas-
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tuotannon arvosta. Vuosisadan loppupuolella Helsinki kummassakin 
suhteessa voitti Tampereen; jonkun aikaa vielä Tampereen teollisuu
della oli suurempi käyttövoima kuin Helsingillä, kunnes Helsinki siinä
kin suhteessa sivuutti Tampereen. Ainoastaan tehtaittensa suuruu
dessa Tampere (81 työntekijää kutakin työpaikkaa kohden) on edellä 
Helsinkiä (70 työntek.) ja tehtaalaisväestönsä suhteellisessa lukuisuu
dessa koko väestöön verraten se yhä edelleen on kaukana Helsingin 
edellä. Kuitenkaan ei Tampere enään siinä kohden ole Suomen ensim
mäinen työväenkaupunki, vaan on Pietarsaari nykyään Tampereen en
tisellä sijalla.

VOIMA- JA POLTTOAINEKYSYMYS.

451. Teollisen voimankäytön kehitys. (1 ) Suomen lukemattomia 
pieniä ja suuria koskia on kauan aikaa varsin yleisesti käytetty teolli
suuden palvelukseen. Tuhansia pikku myllyjä, sahoja ja muita vesilai
toksia on aikain kuluessa rakennettu koskiemme ääreen. Mitään yh
teistä suunnitelmaa ei näissä teollisuusyrityksissä enemmän kuin 
koskivoimain järjestelyissäkään ole ollut. Muistona tältä kehitys
kaudelta oli maassamme vielä tämän vuosisadan alussa olemassa 
yli puolitoistatuhatta myllyä ja kolmisensataa sahaa, jotka kävivät 
vesivoimalla.

(2) Vesipyöräin aikakautta seuraa höyrykoneitten aikakausi, joka 
meidän maassa vasta 1830-luvulla pääsi ensimmäiseen alkuunsa ja 
paljon myöhemmin tuli teollisuudessa yleiseksi. Vaikka höyryvoiman 
aikaansaama mullistus meidän maassamme luonnollisesti lähinnä tuli 
tuntumaan liikennelaitoksissa, on se tavattomassa määrässä vapautta
nut ja kohottanut maamme teollisuuttakin, kuten Suomen sahausteolli- 
suuden historiasta on hyvin tunnettua. Höyryvoiman varsinaiseen val
takauteen maassamme ovat kuuluneet viimeiset vuosikymmenet. Sen 
kehitystä sekä suhdetta samanaikaisesti edistyvään vesivoiman käyt
töön valaisee seuraava katsaus;
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Käyttövoim an kehitys Suom en teollisuudessa 1 8 7 5 — 1 9 1 7 .

höyrykoneet vesivoima yhteensä
vuosi h v  %  hv %  hv

1 8 7 5    5 0 5 9  1 7 . 3  2 4 1 6 8  8 2 . 7  2 9 2 2 7

18 9 ° ................................  14 745 25.0 4 40 0 0  75.O 5 8 7 4 5

1 9 0 0  -------- -  4 1 6 5 5  —  —  —  —
ig iO  ................................ 10 5 500 4 6 .I  123 060 53.9 228 560

1 9 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 4 1 2 0  4 9 .O  1 6 0 0 3 0  5 1 . O  3 1 4  1 5 0
1 9 1 7  ..............................  1 4 7  7 4 1  4 7 .3  1 6 4 4 2 6  52.7 3 1 2 1 6 7

Höyrykoneitten hevosvoima on siis neljässäkymmenessä vuodessa 
kasvanut enemmän kuin kolmikymmenkertaiseksi käytetyn vesivoima- 
määrän samassa ajassa kasvaessa vain seitsemänkertaiseksi. Kuiten
kaan ei höyryvoiman käyttö ole maassamme milloinkaan päässyt vesi
voiman käyttöä suuremmaksi —  ja tuskin enään pääseekään.

Kuinka suuresti höyrykoneitten laatu parin viimeisen vuosikym
menen kuluessa on muuttunut ja kuinka paljon suuremmaksi niiden osa 
teollisessa tuotannossa on samassa ajassa tullut, selviää seuraavasta 
vertailusta:

höyrykoneitten höyrykonetta hevosvoimaa
vuo*i luku hv kohden hv kohd. työntekijöitä

1896 826 22 243 , 26.4 3-3
19 1 6 1579 142 405 90.6 0.8

Tässä on vielä huomioonotettava, että nykyajan höyrykoneet ovat 
teknillisesti ja taloudellisesti entisiä paljon edellä. Viimemainitussa 
suhteessa on höyrykoneitten suuruus tärkeä tekijä. Kehityksen kuvaa
miseksi mainittakoon, että Suomen suurin höyrykone v. 1892 oli Fin
laysonin tehtaan 850 hvn kone ja että samassa tehtaassa nykyään on 
x 600 hvn höyrykone, sekin sumin Suomessa.

(3) Uusimpana aikana ovat maamme koskivoimat saaneet ennen 
aavistamattoman arvon tuotantotekijöinä. Meidän maamme, joka 
kuuluu Europan koskirikkaimpiin seutuihin, on siten joutunut aivan 
uuteen teolliseen asemaan. Syynä koski voiman suureen arvonnousuun 
ovat olleet uudet voimateknilliset ja aineenvalmistuskeksinnöt. Vai-
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ulistavana asteena uuteen koskivoima-aikakauteen on ollut vesitur- 
biniteknikka, jonka avulla Suomen koskien käyttö entistä laajemmassa 
määrässä on käynyt mahdolliseksi sekä uudet tärkeät vientiteollisuu
den alat tulleet helpommin kehitetyiksi. Ratkaisevan käyttövoiman 
vallankumouksen on kuitenkin aikaansaanut sähkövoima, jonka avulla 
koskien voima voidaan koota, siirtää sopiviin paikkoihin ja käyttää 
kokonaan uusien tärkeitten teollisuustuotteiden suurvalmistukseen. 
Ei ole epäilyäkään siitä, että maassamme nyt eletään uuden merkillisen 
koskiaikakauden kynnyksellä.

452. Suomen koskivoimat ja niiden mahdollisuudet. »Koska Suo
men maanpinta yksityiskohdissaan on sangen epätasainen, vaikkakin 
sen kaltevuus- ja korkeussuhteet kokonaisuudessaan ovat vähäiset, ja 
koska kiinteä kallio- tai kivikkopohjainen maaperä estää jokia syövyt
tämästä uomiaan tasaisiksi, on Suomen vesistöihin muodostuneiden 
koskien lukumäärä melkoisen suuri, mutta niiden putouskorkeudet ovat 
verrattuina vuoristomaiden vesiputouksiin kuitenkin yleensä pienet. 
Suomelle ominaisesta järvirikkaudesta, joka vaikuttaa tasoittavasti 
vesistöjen alasjuoksevaan vesimäärään, taas johtuu, että useiden koskien 
vedenpaljousvaihtelut ovat verraten vähäiset. Suomen vesistöille omi
naista on siis, että niissä on runsaasti putoukseltaan loivia koskia, joi
den alasjuokseva vesimäärä usein on verraten tasainen.»

Suomen koskien vesivoiman kokonaissuuruus arvioidaan tavalli
sesti n. 3 milj. hv:ksi, millä tarkoitetaan voimamäärää »keskivedellä» so. 
vuosittain 6— 9 kuukauden aikana koskissa juoksevaa voimamäärää. 
Summittaisten laskujen mukaan voitaisiin tästä määrästä Oulujoen 
vesistön eteläpuolella olevassa osassa maatamme saada hyödylliseen 
käytäntöön n. 1.2 milj. turbinihevosvoimaa. Viimemainittu määrä 
saattaa melkoisesti suurentuakin riippuen siitä, minkälaisia vesiraken
nuslaitoksia vesistöihin sitä varten perustetaan.

Nykyään on Suomen koskivoimista käytännössä vain n. 170 000 hv, 
kun Ruotsissa v. 1917 käytettävissä olevasta \ milj. hvsta oli käytän
nössä 1.5 milj. hv ja Norjassa 1.3 milj. hv.

Lähes %  Oulun seutuja etelämmän Suomen luontaisesta hevosvoi- 
mamäärästä tulee Vuoksen, Kymenjoen, Kokemäenjoen ja Oulujoen 
osalle. Tästä määrästä tulee taas noin kolmasosa Vuoksen vesistön ja
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n. 28 % itse Vuoksen virran osalle. Seuraavassa luodaan katsaus tär
keimpiin koskivoima-alueisiin.

(1) Vuoksen virran luontainen hevosvoimamäärä on keskiveden 
aikana, jolloin siitä alasjuoksevan vesimäärän suuruus on n. 570 sekun- 
tikuutiometriä (sm3), likimäärin 540000 hevosvoimaa. Pääosa tästä 
luonnonvoimasta eli lähes 500 000 hevosvoimaa keskittyy ns. yliseen 
Vuokseen, joka ulottuu Saimaasta Jääsken kirkon seuduille. Koska 
virran vesimäärä vaihtelee tavallisesti vain 470— 670 sm3:n välillä ja 
äärimmäisissä tapauksissa voi pienentyä 350 sm3:iin tai suurentua 1200 
sm3:iin, tarjoaa virta jo luonnostaan varsin tasaista voimaa. Tätä voi
daan tulevaisuudessa vielä keinotekoisestikin tasoittaa Saimaan järven 
järjestelyn avulla. Jos sen ohella virran putoukset yhdistetään sopi
valla tavalla toisiinsa, niin siihen rakennettavista voimalaitoksista voi
daan saada turbiniakseleissa n. 380 000 tehoisaa hevosvoimaa. Sikäli 
kuin voimalaitokset järjestetään toimimaan yhdessä ja Saimaan vesi- 
varasto tulisi tyystemmin käytetyksi, saattaisi laitosten rakennusas
tetta vastaisuudessa edelleen koroittaa jopa puoleen miljonaan turbi- 
nihevosvoimaan ja siitäkin yli, riippuen voimalaitosten kuormituksen 
laadusta. Nykyään on Vuoksen koskivoimasta käytännössä ainoastaan 
n. 14000 turbinihevosvoimaa.

»Saimaan lisävesistöissä ja suoraan Laatokkaan laskevissa vesis
töissä voidaan arvioida olevan yhteensä saatavissa ainakin n. 100 000 
turbinihevosvoimaa, josta runsas kolmasosa jo on otettu käytäntöön.»

(2) »Kymijoessa, jonka luonnollisen vesivoiman suuruus keski
veden aikana on 285 000 hevosvoimaa, voidaan laskea olevan rakennet
tavissa noin 165 000 turbinihevosvoimaa, josta nykyään on käytännössä 
noin kuudesosa. Joen lisävesistöissä lienee rakennettavissa ainakin 
noin 35 000 turbinihevosvoimaa, josta jo on otettu käytäntöön noin 
kolmasosa.»

(3) »Kokemäenjoesta, laskettuna Pyhäjärvestä mereen, voidaan 
arvioida olevan saatavissa noin 140 000 turbinihevosvoimaa, josta näi
hin aikoihin tulee otetuksi käytäntöön noin seitsemäsosa, ja joen lisä- 
vesistöistä noin 50000 turbinihevosvoimaa, josta kuitenkin jo suurin 
osa on otettu käytäntöön.»

(4) »Oulujoesta voidaan laskea vastaisuudessa saatavan n. 180 000 
turbinihevosvoimaa ja sen lisävesistöistä noin 60000 turbinihevosvoi-
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maa. Näistä määristä on nykyisin käytännössä ainoastaan lähes 5 000 
hevosvoimaa.»

»Suomenlahteen ja Itämereen laskevista pienemmistä vesistöistä 
voidaan arvioida saatavan yhteensä noin 35 000 turbinihevosvoimaa, 
josta suurempi osa jo on otettu käytäntöön, ja Pohjanmaan joista kaik
kiaan noin 55000 turbinihevosvoimaa, joista lukuisissa myllyissä ja 
muissa pienemmissä voimalaitoksissa jo lienee käytännössä noin kol
masosa.»

»Kaikkiaan voidaan Suomessa käytäntöön otettu vesivoima ar
vioida nykyään nousevan likimain 190 000 turbinihevosvoimaan, josta 
kuitenkin osa kehitetään sellaisissa voimalaitoksissa, mitkä ennen pit
kää ovat uudelleen rakennettavat. Sanotusta määrästä tulee edellämai
nittujen neljän pääjoen osalle ainoastaan noin kolmasosa, vaikkakin 
nämä vesivoimansa suuruuteen nähden ovat muihin vesistöihin verrat
tuina päinvastaisessa suhteessa.» (Huugo Malmi.)

453. Nykyiset sähkölstämisyritykset. Harrastus sähkövoiman 
käyttämiseen on maassamme tätä nykyä yleinen. Useimmilla kaupun
geilla on‘oma sähkölaitos valaistuksen ja käyttövoiman jakelua varten. 
Useilla tahoilla maata on käymässä yrityksiä sähkövoiman levittämi
seksi laajoille maaseuduille sähkövalon saamiseksi sekä sähkövoiman 
käytäntöönottamiseksi maataloudessakin (Oy. Hämeen Sähkö, Kymen
laakson Sähkö-Oy., Lounais-Suomen Sähkö-Oy. ym.). Rautateitten ylei
sestä sähköistämisestä on jo kauan puhuttu ja suunnitelmia tehdään 
suurten sähkökemiallisten ja sähkömetallurgisten laitosten perustami
seksi.

Tällaisten suunnitelmani järkiperäinen toteuttaminen edellyttää, 
että edelläkerrotut maamme suuret luontaiset koskivoimat otetaan käy
täntöön, voiman jakamiseksi taloudellisella tavalla muutamista suurista 
koskikeskuksista. Tästä päämäärästä ollaan kuitenkin vielä hyvin kau
kana, sillä sähkövoiman tuotanto on vielä aivan hajanaisessa ja seka
vassa tilassa. Niinpä Suomen lukuisista sähköäkäyttävistä kaupun
geista ainoastaan kolme saa sähkönsä koskivoimasta.

Jonkinlaisina järjestäjinä tällä alalla toimivat muutamain suurten 
metsäteollisuuslaitosten päävesistöjen koskiin perustamat sähkövoima- 
laitokset, joista myydään sitä voimaa, mitä nämä teollisuuslaitokset
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itse eivät käytä. Vuoksen koskista ovat nykyään osittain rakennetut 
Tainionkoski ja Ensonkoski, joissa kehitetään yhteensä n. 13000 hv. 
Kymenjoessa on Stockfors Oyn rakentama sähkövoima-asema Kläsarön 
koskessa (2000 hv), Anjalankoskeen rakennuttaa Inkeroisten puuhiomo 
sähkövoima-aseman 14 000 hvlle ja Kymi-yhtiö uudistaa vesirakennuk- 
siaan Kuusan ja Voikkaan koskissa. Myöskin Etelä-Suomen Voima - 
Oy. ja valtio suunnittelevat suurten sähkövoima-asemain rakentamista 
Kymen koskiin. Kokemäenjoessa saadaan Nokian sähkövoima-ase
malta n. 7 500 hv ja alempana valmistuu Äetsän koskeen Porin Voima

Suomen talousm aantiede —  33
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Oyn voima-asema (7 250 hv.) ja Harjavallan koskiin Turun Voima-Oyn 
sähkövoima-asema, sekin suuri. Kuhankoskeen Laukaassa tulee G. A. 
Serlachius-Oyn 4 600 hvn sähkövoimalaitos. Ämmäkoskessa olevasta 
Kajaanin Puutavara-Oyn sähkövoima-asemasta saadaan n. 3 000 hv.

»Se tosiasia, että pienempien vesistöjen kosket on otettu käytän
töön paljon suuremmassa määrässä kuin suurjokien kosket, jotka pää
asiallisesti ovat vielä luonnontilassa, vaikkakin suurkoskista yleensä 
voitaisiin saada käyttövoimaa suhteellisesti halvemmilla kustannuk
silla, johtuu siitä, että voiman suurtuotanto sellaisten keskusvoimalai- 
tosten kautta, jotka jakaisivat sähkövirtaa useammille kuluttajille, ei 
vielä ole voittanut huomattavampaa alaa maassamme. Suomen vesi
voimalaitokset ovat nimittäin näihin asti etupäässä rakennetut jonkin 
yrityksen omaa, rajoitettua voimantarvetta varten, ja ne kuuluvat 
tavallisesti osana johonkin teollisuus- tai kotitarvelaitokseen, joka on 
rakennettu kosken viereen saadakseen siitä käyttövoimaa. Eri suur- 
teollisuusyrityksiäkin toimeenpantaessa on tavallisesti etsitty sellainen 
koski, josta mahdollisimman halvalla saataisiin juuri sellainen voima- 
määrä, mikä vastaisi yrityksen omaa lähintä tarvetta, ja tällöin ovat 
suurkosket useimmissa tapauksissa olleet liian isot, varsinkin kun niiden 
osittainen käytäntöönottaminen useimmiten tulee kalliiksi. Oikeudelli
selta kannalta on myöskin ollut vaikeampaa saada käyttöoikeus ja ra
kennuslupa suurempiin koskiin, jotka yleensä ovat kuuluneet varsin 
monille omistajille ja joiden rakentamismahdollisuudelle vesioikeuslaki 
on asettanut melkoisia aikeuksia. On nimittäin huomattava, että edel
lisessä mainitut suurjoet ovat sellaisia, joissa padon rakentaminen koko 
kosken poikki joutuu ristiriitaan lohen ja siian vapaan kulun kanssa, 
mikä laissa on erityisillä määräyksillä suojattu.» (Huugo Malmi.)

454. Valtion koskiomistukset. Aikain kuluessa on Suomen val
tion omaksi joutunut niin suuri määrä koskia maan päävirroissa, että 
valtio nykyään on monin kerroin suurin koskenomistaja Suomessa. 
Ylisen Vuoksen koskivoimasta, 380 000 hevosvoimasta, kuuluu valtiolle 
joko suorastaan, Imatran omistajana, tai välillisesti Gutzeit Oyn ja Oy. 
Tomatorin osake-enemmistön omistajana 211000 hevosvoimaa eli 55-5 %. 
Kymen joessa kuuluu valtiolle puolet Anjalankoskesta, Langinkoski 
ym., yhteensä 18 500 hevosvoimaa. Oulujoessa valtio omistaa suurim
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man osan Pyhäkoskesta, Nuojuankosken ym. Viimeksi on valtio osta
nut Taivalkosken ja Narkauskosken Kemijoessa sekä Suomen puoleisen 
osan Kukkolankoskea Tornionjoessa, joiden vesivoima keskivedellä las
ketaan yhteensä n. 80 ooo hvksi.

Maassamme on laajalle levinnyt se mielipide, että valtion tulisi 
lainsäädännöllistä tietä hankkia itselleen määräys- ja käyttövalta kaik
kiin suurempiin koski voimiin, »yhteiskunnallistuttaa» ne. Täytyykin 
myöntää, että ilman valtion suoranaisia käytännöllisiä toimenpiteitä 
kansallisen koskivoimapääoman suunnitelmienmukaista käyttöä tus
kin voidaan ajatella. Suurimpain vesilaitosten rakentamiseen olisi yksi
tyisiä pääomia tuskin saatavissakaan. Niinpä onkin eduskunta hyväk
synyt suunnitelman suurimpain valtion omistamain koskien voiman 
käytäntöön ottamiseksi ja määrännyt varoja valmistavain töitten al
kamiseksi Imatralla ja Anjalankoskessa. »Se rahamäärä, joka tarvitaan 
näiden koskien rakentamiseen, on kylläkin huomattava. Yksistään 
Imatraa varten on voimalaitosta ja koneita varten laskettu tarvittavan 
256 miljonaa markkaa, Pyhäkoskea ja Nuojuankoskea varten hiu
kan enemmän ja Anjalan koskea varten 38 miljonaa markkaa. Mutta 
toiselta puolelta voitaisiin näistä koskista saada erittäin huomattava 
voimamäärä, nimittäin Imatrasta 90 000, Anjalankoskesta 10 000 ja 
Pyhästäkoskesta 70 000 kilowattia. Rakennuskustannukset voimayk- 
siköltä jäisivät siten suhteellisen vähäisiksi, nimittäin tässä käytetyn 
arvion mukaan Imatran 2 850 ja Anjalankosken 3 800 markkaa kilo- 
\Vattia kohti matalajännityspuolella sekä Oulujoen koskien jonkun ver
ran enemmän kuin Imatran, mutta vähemmän kuin Anjalankosken.» 
(Laki- ja talousvaliok. mietintö n:o 4, 1920.)

Valtion kosldvoima-asian johtamista varten on asetettu erityinen 
pysyvä koskivoimakomitea.

455. Polttoturvekysymys. Samalla kuin vesivoiman käytölle 
maassamme on auennut uusia suuria tulevaisuuden mahdollisuuksia, 
on myöskin polttovoima saanut maamme laajoissa soissa käytettäväk
seen uusia alkulähteitä, joiden rikkauksiin on vielä tuskin kajottukaan. 
Turpeen käytäntöön ottaminen polttoaineeksi käy kuitenkin varmaan 
jo läheisessä tulevaisuudessa välttämättömäksi. Polttoaineen puute on 
jo maamme asutus- ja teollisuuskeskuksissa tullut hyvin purevaksi.
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»Varsinaiset halkometsät alkavat huomattavassa määrässä vähentyä 
kulkureittien varsilta. Harventamalla ja perkaamalla tosin vielä koete
taan hankkia tyydyttäviä polttopuumääriä, mutta kokemus on osoitta
nut, että metsälakimme edellyttämiä metsänhoidollisia periaatteita 
noudattamalla harvennus- ja puhdistushakkuussa saatavat polttoaine- 
määrät vuosi vuodelta yhä vähenevät, kunnes lopuksi on edessä har
vennettu nuorimetsä ja terveet tukkipuut, joita ei kannata polttoai
neeksi käyttää.» Yleensä on luultavaa, että puuaineen hinnat maailman
markkinoilla tulevat olemaan niin korkeita, että tulee kansantaloudelli
sesti paljon edullisemmaksi viedä puutavarat ulkomaille ja polttaa koti
maassa turvetta. Polttoturvesoilla on myöskin sähkövoiman synnyttä
jinä suuri merkitys, ainakin siihen saakka kunnes koskivoimat ehtivät 
riittävissä määrin tulla käytäntöön otetuiksi; erittäinkin suuret syrjäi
set polttoturvesuot, joista ei kannata polttoturvetta muualle kuljettaa, 
voivat tulla kysymykseen sähkövoimakeskuksina. Myöskin monipuo
lisen kemiallisen teollisuuden raaka-aineeksi on polttoturve sopiva.

Suomella on Venäjän jälkeen maailman suurimmat suoalat. Vaikka 
maamme soista ainoastaan pieni osa (sanokaamme 5 %) on polttotur
peen ottamiseen täysin sopivia ja nämäkin suot ovat yleensä pieniä ja 
hyvin haj ällänsä, ovat Suomen polttoturvevarat kuitenkin verratto
masti suuremmat kuin Ruotsin ja Tanskan. Ja kuitenkin olemme polt
toturpeen käyttämisessä niin paljon jäljessä mainituista lähimaista, 
että kun viime aikoina polttoturvetta Tanskassa on nostettu vuodessa 
yli 2 milj. t. ja Ruotsissa n. 450 000 t, on Suomessa saatu sitä ainoas
taan 25 000 tl

Yrityksiä ja kokeiluja polttoturvekysymyksen suotuisaksi ratkai
suksi Suomessakin jatketaan kuitenkin ahkerasti. Kotimaiset konepa
jat valmistavat täydellisiä polttoturpeenottokoneistoja (Lokomon 
Anrep-Svedala-koneet, Lahden rautateollisuusyhtiön koneet ym.). 
Voima- ja polttoainetaloudellinen yhdistys, johon jäseninä kuuluu tois
tatuhatta lämpö-, voima- ja sähkölaitosta, ja jossa on erityinen turve- 
osasto, on tehnyt paljon polttoturvesoitten järjestelmälliseksi tutki
miseksi ja asian harrastuksen levittämiseksi.

456. Polttoturve ja valtio. Valtionrautatiet käyttävät polttoai
neenaan vuosittain kymmenien jopa satain miljonain markkain arvosta
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parhaita halkoja. On laskettu, että valtionrautateitten ja erinäisten 
muitten valtionlaitosten vuosittain polttoaineeksi käyttämä puumäärä 
vastaa vähintään 200 000 standertin vientimäärää sahaustavaroita. 
Kun valtion polttoaineen hankinta lisäksi on vuosi vuodelta käynyt yhä 
vaikeammaksi, on ruvettu vakavasti suunnittelemaan polttoturpeen 
käyttämistä polttoaineena valtionradoilla. Valtio omistaa eri osissa 
maata useita polttoturpeen ottamiseen soveltuvia soita rautateitten 
läheisyydessä. Niistä mainittakoon seuraavat:

pinta-ala keskim. polttoturvetta
ha syvyys m m ilj. t

Konnunsuo Joutsenossa, ym. . . . .  I  IOO 4.2 5-0
Valkeasuo Tohmajärvellä __ 750 2.5 0.3
Vuorineva Alavudella .......... __  760 3.5 1 .5

Rahkaneva Alavudella .......... 2.7 0.7

Vertauksen vuoksi mainittakoon, että hyvällä liikepaikalla sijait
seva yksityisten omistama Leteensuo Hattulassa on 125 ha laaja, keski
määrin 8 m syvä ja sisältää n. 0.9 milj. t. polttoturvetta.

Varmaan olisi valtiolla sekä oman että yleisen edun vuoksi syytä 
ottaa voimakas alote tälläkin kansallisen tuotannonhaaran alalla.

TEOLLISUUDEN TYÖVÄKI.

457. Teollisuusväestö. Teollisuuden työntekijäin lukumäärä on, 
käsityöteollisuuskin lukuunotettuna, tehnyt:

v. 1885.............. 38 075 työntek. v. 1900 . . . .  98 759 työntek.
» 18 9 0 .............. 59123 » »1908 . . . .  127075 »

sekä varsinaisessa tehdasteollisuudessa:

v. 19 10 .......... 92 928 työntek. v. 1917
v. 1 9 1 3 .......... 109 238 » » 1919

ro5 699 työntek. 
91974 *



Väestötilaston mukaan on teollisuudella elävää väestöä ollut v. 1865 
4.9 % ja v. igoo: 10.4 % koko väestöstä. V. 1910 oli teollisuusväestön 
lukumäärä 357 220 henkeä eli 12.2 % maan koko väestöstä. Suhteelli
sesti suurin oli teollisuusväestön lukumäärä Uudenmaanläänissä (18.9%), 
pienin taas Kuopion läänissä (5.8 %). Useimmissa Europan maissa 
on teollisuusväestöä suhteellisesti paljon enemmän kuin Suomessa. 
Mutta Suomenkin väestö on viime vuosikymmenien kuluessa yhä kas» 
vavalla vauhdilla »teollistunut» (144— 145).

Teollisuusväestö on melkein kokonaan palkkaa nauttivaa, työnan
tajista riippuvaa väestöä. Suomen 103 267 tehdastyöläistä v. 1917 olivat 
ainoastaan 1 911 tehtaanomistajan palveluksessa; kutakin työnantajaa 
kohden siis tuli 54 epäitsenäistä palkannauttijaa. Tästä johtuu, että 
yhteiskunnalliset vastakohdat ja etujen ristiriidat ovat teollisuuden 
alalla erittäin suuret ja vaikeat ja että valtion ja yhteiskunnan on mo
nilla tavoin täytynyt määrätä ja järjestää teollisuuden työ- ja muita 
tuotanto-oloja.

458. Teollisuuden työoloja. (1) Naistyöntekijät ovat teollisuu
dessa sukupolvi sukupolvelta saavuttaneet yhä suuremman merkityk
sen. Naisia oli teollisessa työssä vuosiviitenä 1886— 1890 keskimäärin 
19.8 % kaikista työntekijöistä ja v. 1908 jo 24.8 %. V. 1910 oli naisia 
varsinaisen tehdastyöväen joukosta 28.8 % ja v. 1917 kaikkiaan 33 886 
eli 32.I % koko tehdastyöväestöstä. Useissa teollisuudenhaaroissa jopa 
kokonaisissa teollisuusryhmissä oli jo enempi puoli työntekijöitä naisia. 
Sellaisia teollisuudenhaaroja ja ryhmiä olivat:

työ n tek ijö istä  työ n tek ijö istä
naisia  %  n aisia  %

tupakkateollisuus .............  87.3 kutomateollisuus . . . .  75.4
paperinjalostus .............  76.1 kemiallinen teollisuus 65.4
karamelli-ja suklaateoll. .. 75.7

(2) Alaikäisten työntekijäin lukumäärä sitävastoin on lasten ja 
nuorten työntekijäin työtä rajoittavan lainsäädännön vaikutuksesta 
vähentymistään vähentynyt. Viittätoista vuotta nuorempia työnteki
jöitä oli v. 1887 teollisuudessa 4.4 % kaikista työntekijöistä, mutta v.
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Teollisuustyöväki ja  sesonkityö
v. xpiö.

työnteki- indeksi*
jditä hiku

1 p. tam m ik. . . 99 178 IOO
1 p . h u h tik . . . 104 804 106
1 p . heinäk. . . m  171 112
1 p. lok ak. 10 924 9 I I I

a ik o in a . N ä i h i n  v a ih t e lu ih in

19 0 8  e n ä ä n  1 . 3  % .  V a r s in a is e s t a  t e h -  

d a s t y ö v ä e s t ä  o li  v .  1 9 1 0  a la i k ä i s i ä  

i .5 %  j a  v .  1 9 1 7  y h t e e n s ä  1 1 1 7  h e n k e ä  

e li  i . l %  k a i k i s t a  t y ö n t e k i j ö i s t ä .

(3) T e o llin e n  t y ö  o n  o s i t t a i n  m e l

k o is e s s a  m ä ä r ä s s ä  r i i p p u v a  v u o d e n 

a j o i s t a  j a  s i i t ä  j o h t u u  s e n  t y ö v ä e n  

lu k u m ä ä r ä n  s u u r i  v a i h t e lu  e r i  vuod<  

v a i k u t t a v a t  e n s i  s i ja s s a  n s .  » s e s o n k ity ö t»  ( r a k e n n u s -, t i i l i - ,  s a h a u s -  

y m s .  te o llis u u s ) ,  j o t k a  k e s ä llä  o v a t  v i l k k a a t ,  m u t t a  t a l v e l la  o s a k s i  

a i v a n  la m a s s a . N i i n p ä  o li  t e h d a s t y ö v ä e n  lu k u m ä ä r ä  1  p .  h e in ä k .  1 9 1 6  

k o k o  10  9 9 3  h e n k e ä  s u u r e m p i k u in  1  p .  t a m m i k .  s a m a n a  v u o n n a ;  

p a r in  s e u r a a v a n  v u o d e n  o lo t  o v a t  v a l t i o l l i s t e n  h ä ir iö id e n  v u o k s i  t ä s s ä 

k in  k o h d e n  o lle e t  p o ik k e u k s e llis ia .

(4) T e o llis e e n  t y ö h ö n  v a i k u t t a v a t  v ä i h t e l e v a t  o lo s u h t e e t  t u n t u v a t  

t a v a l l i s e s t i  e n s im m ä is e k s i  te o llis u u d e n  t y ö a ik a o lo is s a .  E n t i s i n ä  a ik o in a  

t e h t a i l i j a  m y ö t ä i s t e n  o lo je n  v a l l i t e s s a  t e e t t i  t y ö n t e k i j ö i l lä n s ä  n iin  p i t k i ä  

t y ö p ä i v i ä  k u in  m a h d o llis t a ,  m u t t a  e p ä s u o t u is t e n  o lo je n  s a t t u e s s a  u s e in 

k in  v i i p y m ä t t ä  lo p e t t i  t y ö t  j a  ir t is a n o i  t y ö v ä k e n s ä .  V n  1 9 1 0  t ie d u s t e lu n  

m u k a a n ,  j o k a  k o s k i  8 3  5 7 1  t e o llis ,  t y ö n t e k i j ä ä ,  o li  u s e im p a in  (7 4  % )  

t y ö n t e k i j ä i n  t y ö a i k a  5 4 — 60  t u n t i a  v i ik o s s a .  Y ö t y ö t ä  ( k a k s iv u o r o is ta  

t y ö t ä )  k ä y t e t t i i n  m a in .  v .  s u u r e m m a s s a  m ä ä r ä s s ä  a in o a s t a a n  p u u t e o l l i 

s u u d e s s a ;  k o lm iv u o r o is t a  t y ö t ä  k ä y t e t t i i n  v ä h ä s s ä  m ä ä r ä s s ä  p a p e r i-  j a  

v a la is t u s t e o llis u u d e s s a .  N y k y ä ä n  p y r i t ä ä n  v a k a u t t a m a a n  t y ö t ä  l y h e n 

t ä m ä ll ä  l i i a n  p i t k i ä  t y ö a i k o j a  j a  k o e t t a m a lla  p u la in  s a t t u e s s a  p i t ä ä  t e h 

t a i t a  a i n a k i n  o s i t t a i n  k ä y n n is s ä .  Y le in e n  la k im ä ä r ä in e n  t y ö p ä i v ä  t e o ll i 

s u u d e s s a  o n  n y k y ä ä n  8 -t u n n in  p it u in e n  j a  t y ö v u o r o j e n  j a  t y ö p ä i v ä i n  

l u k u a  o n  h u o n o in a  a ik o in a  u s e in  l y h e n n e t t y .

459. Työväensuojelus ja työväenvakuutus. (1 ) T e o llis u u d e n  

t y ö v ä e n  o lo je n  j ä r j e s t e l y  m a a s s a m m e  a lk o i  v a r s in a is e s t i  v .  1 8 8 9 , jo llo in  

a n n e t t i i n  a s e t u s  t y ö v ä e n s u o j e l u k s e s t a  s e k ä  s e n  t o im e e n p a n o n  v a l v o n 

n a s t a .  N y k y ä ä n  o v a t  v o im a s s a  v .  1 9 1 7  a n n e t u t  a s e t u k s e t  t y ö s t ä  t e o l l i 

s u u s -  y m .  a m m a t e is s a  s e k ä  a m m a t t i e n t a r k a s t u k s e s t a .  T ä t ä  t a r k a s t u s t a  

v a r t e n  o n  m a a  j a e t t u  8  ä m m ä t  t i e n t a r k a s t u s p iir i in  ( H e ls in g in , T u r u n ,  

L a h d e n ,  T a m p e r e e n ,  V iip u r in ,  K u o p io n ,  V a a s a n  j a  O u lu n  p iir e ih in ) .
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Ammattientarkastajia avustavat työläisapulaiset ja kunnalliset ammat
tientarkastajat. Valtio ylläpitää pysyvää työväensuojelus- ja huolto- 
näyttelyä Helsingissä. Työväensuojeluslakeihin on myöskin luettava 
vn 1917 asetus työajasta teollisessa työssä, jonka lain kautta 8 tunnin 
normalityöpäivä on tullut teollisuudessa säädetyksi.

(2) Työ väen vakuutus käsittää meidän maassamme varsinaisesti 
ainoastaan tapaturmavakuutuksen (asetukset vita 1917 työväen sekä 
merimiesten ja laivapalvelijain tapaturmavakuutuksesta). Lain määrää
mässä vakuutuksessa oli v. 1918 kaikkiaan 6 546 liiketoimen työväki; 
nämä liikkeet maksoivat n. 180 000 vuosi työntekijänsä puolesta vakuu
tusmaksuja n. 1 .2  milj. mk. Vanhastaan on teollisuustyöväellä ollut 
suuri joukko yksityisiä sairaus-, hautaus- ja eläkerahastoja, joita on 
ylläpidetty työntekijäin ja työnantajain suorittamilla maksuilla. Näi
den kassain olot on järjestetty v. 1897 annetulla asetuksella. Apukassoja 
oli v. 1918 kaikkiaan 403, joihin kuului yhteensä 79 828 osakasta. V. 
1917 on julaistu laki vapaaehtoisista työttömyyskassoista, joilla on 
oikeus saada apurahaa yleisistä varoista.

(3) Työväensuojeluksesta ja -vakuutuksesta sekä muusta työväen-
huollosta johtuvan laajan toiminnan johtamista ja hallintoa varten 
perustettiin v. 1917 erityinen keskusvirasto, sosialihallitus. Sen tehtä
vänä on käsitellä asioita, jotka koskevat ammattientarkastusta ja muuta 
työväensuojelustoimintaa, työväen asunto-olojen valvontaa ja kehittä
mistä, sosialivakuutuksen järjestelyä ja tarkastusta, työnvälitystä ja 
muuta työttömyyden vastustamista, apukassa- ja työttömyyskassare- 
kisterin pitämistä jne. Sosialihallituksessa on erityiset osastot ammatti- 
tarkastusta, sosialivakuutusta ja työnvälitystä varten. Sosialihallituk- 
seen kuuluu myöskin kaksi »sosialivaltuutettua», joista toinen määrä
tään työnantajain toinen työntekijäin luottamusta nauttivista henki
löistä. Erikseen sosialihallituksesta toimii »vakuutusneuvosto», jolle 
m.m. kuuluu ratkaisuvalta useissa työväen vakuutusasioissa. Sekä
sosialihallitus että vakuutusneuvosto ovat valtioneuvoston sosialimi- 
nisteriön alaisia.

Työväensuojelus- ja työväenvakuutus- ym. yhteiskunnallisten 
kysymysten käsittelyä varten julkaisee sosialihallitus »Sosialista Aika
kauskirjaa.»
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460. Ammattiyhdistysliike. Olojensa turvaamiseksi ja järjestä
miseksi ovat teollisuus- ym. työntekijät perustaneet keskuudessaan 
pysyviä paikallisia ammattiyhdistyksiä, jotka taas ovat yhtyneet koko 
maata käsittäviksi ammattiliitoiksi. Useimmat ammattiliitot ovat muo
dostaneet yhteisen keskusjärjestön, Suomen Ammattijärjestön, jonka 
hallinto on Helsingissä. Ammattijärjestö perustettiin v. 1907. Lyhyt
aikaisen taantumisen jälkeen ammattiyhdistysliike alkoi säännöllisesti 
kasvaa, niin että siihen v. 1915 kuului 23 liittoa, joiden 729 osastossa oli 
yhteensä 30 150 jäsentä. Vn 1918 kansalaissodassa ammatillinen työ
väenliike kokonaan hajosi, mutta 011 myöhemmin jälleen herännyt eloon 
entisessä muodossaan. V. 1920 kuului Suomen Ammattijärjestöön 25 
liittoa, 926 osastoa ja 54 845 jäsentä. Ammattijärjestön äänenkannat
tajana on kuukauslehti »Suomen Ammattijärjestö.»

461. Työnantaja järjestöjä. Yhteisten etujensa valvomista var
ten, mutta erittäinkin työväen ammatillisten järjestöjen tai järjesty
mättömän työväen käymäin työtaistelujen vastapainoksi ovat teolli
suuden työnantajat v. 1906 perustaneet Suomen Yleisen Työnantaja- 
liiton, johon ovat osastoina liittyneet lukuisat eri teollisuudenhaaroissa 
toimivain työnantajain muodostamat erikoisliitot. Liiton äänenkan
nattajia ovat kuukauslehdet »Työnantaja» ja »Arbetsgivaren».

Liiton alotteesta on v. 1910 perustettu Suomen työnantajain keski
näinen lakkovakuutusyhtiö, jossa vn 1918 lopulla 118 osakkaalla oli 
i 6.7 milj. mkn vakuutukset.

KÄSITYÖAMMATIT.

462. Määritelmä. Nimityksillä »käsityö», »käsiteollisuus», »käsi- 
työteollisuus» tarkoitetaan sellaista teollisen tuotannon muotoa, jota 
ammatillisesti oppineet henkilöt vain kätevyytensä, työaseitten tai 
pienten koneitten avulla harjoittavat pikkuliikkeenä pääasiallisesti ku- 
luttajain tilauksesta. Kuitenkaan ei voi tehdä tarkkaa rajaa tehdas- ja
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käsityöteollisuuden välillä, sillä monet tehdaslaitokset ovat oikeastaan 
vain laajenneita käsityölaitoksia, moni käsityölaitos oikeastaan pikku- 
tehdas. Käsityö on ensi sijassa historiallinen työn muoto, joka nykyi
sessä teollisessa tuotannossa erityisesti edustaa perittyä työtä.

463. Vanha käsityö, (i) Jo keskiajan kuluessa mainitaan Suo
messa monenlaisia käsityöläisiä. Kaupungit, linnat ja aateliston kar
tanot varmaan jo silloin niinkuin kauan myöhemminkin olivat käsityön 
erityisiä kehityspaikkoja; myöskin kansan harjoittama kotiteollisuus 
näkyy jo muinoin synnyttäneen varsinaista käsityötäkin. Epätietoi- 
sempaa on, tokko ammattikuntalaitos vielä keskiajalla sai jalansijaa 
maassamme. Kuudennellatoista vuosisadalla sitävastoin hallitus Suo
messa jo selvästi noudatti ammattikuntaisia periaatteita, esim. kieltä
mällä ja vainoamalla maaseutujen käsityötä ja rajoittamalla kaupun
kien käsityöläisten lukumäärää. Seuraa van vuosisadan alkupuolella, 
jolloin valtion sotatoiminta oli huomattavasti vilkastuttanut käsityö- 
läis-elinkeinoa, rupesivat käsityöläiset maamme kaupungeissa järjesty
mään säännöllisiksi ammattikunniksi. Yksityiskohtaisesti järjestettiin 
maan käsityöläisolot v. 1720 annetulla yleisellä ammattikuntajärjes- 
tyksellä.

Sen mukaan oli käsityö jaettu eri ammatteihin (»embete»), joilla oli 
yksinoikeus oman käsityökatunsa harjoittamiseen. Samaa ammattia 
harjoittavat mestarit muodostivat paikkakunnittain ammattikuntia 
(»skrä»), Ammattimestarien lailliseen elinkeinoon ei kukaan muu saa
nut ryhtyä, määrätyn rangaistuksen uhalla. Ulkopuolisen kilpailun tor
jumiseksi ei kukaan mestari saanut harjoittaa useampaa kuin yhtä 
ammattia. Sisäpuolisen kilpailun estämiseksi samassa ammatissa oli 
usea ammatti kehittynyt »suljetuksi ammattikunnaksi», jossa mesta
rien, joskus heidän kisälliensä ja oppipoikainsakin, lukumäärä oli rajoi
tettu. Vastavuoroon tuli ammattien tarjota yleisölle kelvollista tava
raa kohtuullisilla hinnoilla, jota tarkoitusta koetettiin saavuttaa kisaili
ja mestarinäytteiden vaatimisella, teosten julkisella tarkastamisella ja 
esivallan hintamääräyksillä (leipurien, teurastajain, muurarien ym. 
ammattilaisten »pakkotaksat»). Kun kuitenkin tällainen järjestelmä 
teollisen työn kehittyessä tuntui aivan liian orjamaiselta, rupesi hallitus 
antamaan ammattikuntaisuudesta poikkeavia oikeuksia kaikenlaisille
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»vapaamestareille» ja »manuiaktureille», kuten kutoma- ja värjäysam- 
mattien harjoittajille, ja perustamaan ammattikunta-asetuksista vapau
tettuja »vapaakaupunkeja»; niistä oli ensimmäinen v. 1779 perustettu 
Tampereen kaupunki, ja sama vapaus myönnettiin kaikille Tamperetta 
myöhemmin perustetuille Suomen kaupungeille.

(2) Käsityön valtakautta kesti Suomessa vielä menneen vuosisadan 
alkupuolen. Monet käsityön haarat (esim. neulamaakarin, hattumaa- 
karin, säämiskämaakaiin, verankutojan ja pellavakankurin ammatit) 
olivat jo hävinneet tai häviämässä tehdasteollisuuden tieltä. Mutta 
kokonaisuudessaan oli käsityö vielä elinvoimainen ja maan tuotannolli
siin oloihin soveltuva. Juuri tällä aikakaudella se saavutti ammatillisen 
työnjaon huipun. Viime vuosisadan puolivälissä oli Suomen kaupun
kien käsityöläisten lukumäärä kolme kertaa suurempi kuin vuosisadan 
alussa ja käsityöläisten yleiset työ- ja elämänehdot olivat paremmat 
kuin ennen. Kuitenkin oli yleisiin käsityöläisoloihin jo menneen vuosi
sadan alkupuolella ilmestynyt monenlaisia epäkohtia. Kun toiset käsi- 
työläisliikkeet olivat tulleet paljon suuremmiksi kuin toiset, mestarien 
luku tullut paljon pienemmäksi kuin työntekijäin (v. 1850 oli Suomen 
kaupungeissa käsityön työntekijöitä pian 3 kertaa enemmän kuin mes
tareita) ja oppilaitten luku paljon suuremmaksi kuin kisällien, eivät 
enään kaikki käsityöntekijät voineet päästä mestariksi eikä tarpeel
lista tasa-arvoisuutta voitu ammattitoverien kesken ylläpitää. Käsi- 
työläistyöväen keskuudessa ilmeni paljon työttömyyttä ja kurjuutta, 
mikä joudutti koko ammattikuntalaitoksen kukistumista.

(3) Ensimmäinen suurempi porras elinkeinovapauteen päin oli 
1859 annettu hallinnollinen asetus »käsityöläislaitoksista ja manufak- 
tureista». 15 vanhaa käsityöammattia tässä asetuksessa vielä jätettiin 
entiselleen, mutta monet tärkeät työalat jo vapautettiin ammattikun
tain vallasta. Vielä vapaammalle kannalle asettui valtiopäiväin myötä
vaikutuksella syntynyt vn 1868 laki. Täydellisen elinkeinovapauden 
vihdoin sääti v. 1879 annettu elinkeinolaki, joka on v. 1919 uudistettu.

Käsityö menetti kaikki erioikeutensa ja sai ruveta jatkamaan 
elämäänsä ilman erityistä yhteiskunnan suojelusta, pelkästään omin 
voiminsa toimivana tuotannonmuotona. Vanhassa muodossaan on 
käsityö täten täydellisesti kuollut. Mutta, merkillistä kyllä, ei vapaa 
kilpailu ole meidän maassamme eikä muuallakaan hävittänyt itse käsi
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työtä. Käsityö on elinkeinovapaudenkin aikana edellensä elänyt, vaik
kapa sen on täytynyt omistaa itselleen uuden ajan tavat ja asut.

464. Kaupunkien ja maaseudun käsityöammatit, (i) Kaupun
kien nykyaikainen käsityö on selvästi kaupunkilaiskäsityötä, jonka 
perusteena on kaupungin oman väestön kulutus. Mutta paikallinen kulu
tus kaupungeissa on nykyään väkiluvun suuren kasvamisen sekä talous
elämän yleisen edistymisen ja ammatistumisen vuoksi paljon suurempi 
ja monilaatuisempi kuin ennen. Elinkeinovapauden aikana on syntynyt 
kymmeniä uusia kaupunkilais-käsityönhaaroja kotitaloudellisen eris
tymisen (muistettakoon vain monia uusia elanto-, vaatetus- ja puhdis- 
tustyönhaaroja), uusien valmisteiden ilmestymisen (valokuvaus, kautsu- 
leimaustyö, sähköteknikka ym.) ja vanhain ammattien jatkuneen jakau
tumisen kautta (esim. makkara-, lakki-, hattu-, sateensuoja- yms. 
teollisuus). Kaikesta tästä on johtunut, että käsityöpaikkain ja käsi- 
työntekijäin lukumäärä kaupungeissa menneen vuosisadan loppukym- 
meninä melkoisesti nousi (Tampereella v. 1885: 153 käsityöläisvers- 
tasta ja niissä 329 työntekijää, v. 1900: 245 käsityöläisverstasta ja niissä 
1 541 työntekijää).

(2) Eräs nykyajan käsityöhön syvimmästi vaikuttavia seikkoja on 
ollut käsityön siirtyminen maaseuduille. »Käsityömiehiä» on maalais- 
pitäjissämme ollut läpi aikain. Rahvaan säätyerioikeuksien kautta 
vita 1789 tuli vanhasta tavasta laillinen oikeus maalaisille pitää mää
rättyjä pitäjänkäsityöläisiä (»pitäjänmestarit»). Seuraavina vuosikym
meninä tätä oikeutta askelittain laajennettiin. V. 1805 laskettiin Ruot- 
sin-Suomessa olevan 3 380 käsityönharjoittajaa maalla. V. 1850 oli maa
seuduilla 10 808 käsityöntekijää, joista 8 054 mestaria ja 2 754 apulaista. 
Maalaiskäsityöläisluokka oli jo tällöin melkoista suurempi kuin kaupun
kien käsityöläisluokka (7 149) ja, kuten huomaamme mestarien ja apu
laisten lukumäärästä, erittäin suotuisasti ryhmittynyt. Täten alkaneen 
siirroksen on sittemmin elinkeinovapaus täydentänyt. Maalaistarpeita 
tyydyttävät käsityöläiset, kuten värjärit, nahkurit, satulasepät, kupa- 
risepät, vaskenvalajat yms., jotka vielä viime vuosisadan alkupuolella 
olivat kaupunkien käsityöläiskunnan niin miesluvulta kuin arvoltakin 
huomattavimpana osana, ovat nyt kaupungeissa vähimmän merkittä
viä ammattiryhmiä. Nämä maakunnan ammatit ovat, mikäli elävät,



5 2 5

löytäneet tyvssij ansakin maalla. Niinpä työskenteli vn i  907 teollisuus
tilastossa mainituista 2010 nahkurityöntekijästä 1702 maalla ja ainoas
taan 308 kaupungeissa. Valitettavasti ei vanhempi teollisuustilasto 
anna tietoja muista maalaiskäsityöläisistä kuin nahkureista ja värjä- 
reistä (luku vähäpätöinen).

465. Nykyinen käsityö. Omaksumalla uusia työmuotoja, lisää
mällä ammattitaitoaan, ottamalla avukseen kaikenlaisia työkoneita, 
kokoamalla varastoja ja avaamalla myymälöitä on nykyaikainen käsi
työ voinut pidättää hallussaan melkoisen osan tavattomasti kasvanutta 
teollista tuotantoa. Useimmissa tapauksissa on nykyajan käsityötä 
oikeittain nimitettävä pikku teollisuudeksi.

Suuria muutoksia käsityön ja sen työväen oloissa on elinkeinova
pauden kasvattama naisten työ saanut aikaan. Tampereen käsityössä, 
josta meillä on tarkempia tietoja, työskenteli naisia v. 1883 kaikkiaan 
30 eli 6.1 % kaikista käsityöntekijöistä ja v. 1900: 235 eli 16.2 % kai
kista käsityöntekijöistä; naisia työskenteli viimemainittuna vuonna 
Tampereella kirjansitomo-, leipoma-, neuloma-, satulasepän, suutarin, 
valokuvaus-, puusepän, sorvarin, teurastajan, makkarantekijän, partu
rin ja useissa metallityönkin ammateissa. V. 1913 oli käsityön työnteki
jöistä koko maassa naisia 26 %.

Käsityöstä kerätään tilastoa nykyään vain joka viides vuosi. Vii
meksi ilmestynyt tilasto koskee vn 1913 oloja. Käsityöläisliikkeiden 
luku, suuruus ja ryhmittyminen kaupunkien ja maaseudun välille oli sil
loin seuraava:

työpaikkoja työntekijöitä tuotantoarvo
luku % luku % m ilj.m k %

kaupungeissa ..................... 3 8 6 3 39-9 14 571 54-3 , 33-7 59-1
maaseudulla ..................... 5 8 2 8 60.I 12 306 45-7 23.3 40.9

koko maassa 9 6 9 1 100.0 26 877 100.O 57.O IOO.0

Käsityöteollisuus oli main. v. keskittynyt neljään eteläiseen sekä 
Vaasan lääniin. Työpalkkain lukuisuudessa olivat maaseudut, mutta 
muissa suhteissa kaupungit edellä. Kaupungeista oli Helsinki aivan yli
voimainen, siellä olevain työpalkkain luku (1274) kun oli 33 % kaikkien
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kaupunkien työpaikoista, henkilöluku (4983) 34 % ja tuotannon arvo 
(12.2 milj. mk) 36 % kaikkien kaupunkien käsityöliikkeiden henkilö
luvusta ja tuotannon arvosta. Toisella sijalla oli Turku: työpaikkoja 
357. työntekijöitä 1594 ja tuotannon arvo 3.5 milj. mk. Seuraavat sijat 
kuuluivat Tampereelle, Viipurille, Kuopiolle jne. Maaseuduilla olivat 
Korsholman ja Ilmajoen kihlakunnat ensimmäisiä.

Työpaikkaa kohden tuli kaupungeissa 3.8, maaseudulla 2.1 ja koko 
maassa 2.8 työntekijää.

Yksityisistä käsityöammateista olivat huomattavimpia seuraavat:

ammatit työ
paikkoja

t y ö n t e k i j ö i t  
omistajia palkkalaisia

3>»
yhteensä

tuotannon 
arvo milj. mk

räätälit................. 1432 1344 3 2 7 1 4 615 XO.l

suutarit................. I 550 1498 1 273 2771 3-7
leipurit................. 1035 86r x 864 2 725 II . 8
ompelijattaret__ 669 642 T 213 1855 2.1
maalarit ............. 283 250 1530 I 780 2.9
sep ät..................... 86r 846 825 I 671 1.8
nahkurit ............. 697 605 IO49 1654 6.7
puusepät ............. 600 576 959 1 535 2.1
pelti- yms. sepät 243 228 668 896 1.5
kellosepät............. 274 254 286 540 0.7
parturit................. 222 174 304 478 —
tiilentekijät.......... 57 37 395 432 0.2
kultasepät .......... 91 77 330 407 1.4

466. Käsltyöläisopetus on säännöstelty v. 1900 annetulla julis
tuksella. Sen mukaan ylläpidetään valtion avustuksella ammattioppi- 
laita ja nuorempia työntekijöitä varten »käsityöläiskouluja», joita on 
ylempiä (kansakoulukurssin suorittaneita varten) ja alempia (kansa- 
koulukurssin suorittamattomia varten). Korkeampaa käsityöläisope- 
tusta varten on taideteollisuusyhdistyksen keskuskoulu Helsingissä 
(per. 1871). Siihen kuuluu ylempi käsityöläiskoulu (erikoiskursseja 
muurareita ja kivityömiehiä, puuseppiä ja kirvesmiehiä, metallityön- 
tekijöitä ja seppiä, kirjansitojia, ammatti- ja koristemaalareita sekä 
kirjaltajia varten) sekä ylempi taideteollisuuskoulu (erikoisosastoja
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mallipiirustusta, huonekalupiirustusta, koristemaalausta, koristeveis
toa, keramikkia, taidetaontaa ja metallipakotusta sekä piirustuksen 
opettajiksi valmistuvia varten); kurssit kaksi- tai kolmivuotisia. Eri
tyisen haaran ammattiopetusta muodostavat »ammattikoulut», joita 
on perustettu sellaista nuorisoa varten, joka on päässyt kansakoulusta, 
mutta on vielä liian nuorta ammattioppilaaksi. Tällaisia kouluja on 
yksi korkeampi ja u  alempaa.

Käsityöläisopetuksen merkitys ei supistu vain käsityöhön, sillä 
taiteellista aistia, teknillistä monipuolisuutta ja yleistä teknillistä tai
toa kehittämällä se on omiaan valmistamaan työntekijöitä tehdasteolli
suudenkin palvelukseen ja kohottamaan koko teollisuutta.

Käsityöläis- ja ammattikoulujen valvontaa varten on kauppa- ja 
teollisuushallitukseen asetettu erityinen tarkastaja. —  Käsityön oppi- 
lasolojen järjestämistä varten on olemassa erityinen ammattikasvatus- 
neuvosto.

KOTITEOLLISUUS.

467. Vanha kotiteollisuus. Kotiteollisuudella ymmärretään per- 
heittäin tai seutukunnittain pääasiallisesti ilman palkattua väkeä 
harjoitettua käsityötä ostajia varten. Kotityön vastakohtana kutsu
taan kotiteollisuutta myös kauppakotiteollisuudeksi.

Suomessa on kotiteollisuus ikivanha kansanelinkeino. Maamme 
harva asutus, hankalat kulkuneuvot, pitkä ja kylmä talvi, joka estää 
ulkotöitä, vihdoin yleinen kansan vähävaraisuus ovat tätä elinkeinoa 
vireillä pitäneet. Kotiteollisuus kotiutui erittäin sellaisille seuduille, 
missä maanviljelys joko maaperän karuuden vuoksi tai muusta syystä 
ei voinut kaikkia asukkaita elättää. Parhaiten menestyi tämäntapai
nen teollinen työ merenrantaseuduilla, kaupunkien ja kauppateitten 
ääressä. Muutamin paikoin oli seudulla löytyvä, mutta toisaalta puut
tuva kivilaji herättänyt kotiteollisuuden (Säkylän myllynkivet, Kalvoi- 
lan, Sääksmäen, Längelmäen ja Kuusamon kovasimet, Paraisten ja 
Kemiön kalkinpoltto). Yleisemmäksi kotiteollisuuden raaka-aineeksi
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tuli jo vanhoina aikoina pellava, jonka jalostaminen oli menneen vuosi
sadan alkupuolella Suomen Talousseuran ja kotimaisen hallituksemme 
lempiharrastuksia. Vanhoja pellavankehruu- ja -kudontaseutuja ovat 
Turku ja Porvoo ympäristöineen, muutamat Hämeen pitäjät ja Porin 
tienoot; myöhemmin on näillä seuduilla peliävakankaitten rinnalla tai 
sijaan ruvettu kutomaan pumpulikankaita. Villalankain kehruu ja 
kudonta on muutamin seuduin maata ollut vanha kukoistava teolli
suuden haara (Uudenkaupungin kankaat). Ikivanhoja kotiteollisuuden 
haaroja olivat ja ovat osaksi vieläkin Rauman seudun pitsinnypläys 
ja Naantalin sukankudonta.

Kaikkein yleisin kotiteollisuuden synnyttäjä oli kuitenkin metsä, 
joka jo vanhimmista ajoista saakka on ollut yksi maamme teollisuuden 
tärkeimpiä alkulähteitä. Erittäin huomattavaa puunjalostusta ovat jo 
ikimuistoisista ajoista harjoittaneet Uudenkaupungin tienoon »vakka- 
suomalaiset» (astioita, huonekaluja ym.). Pohjanmaan rantalaiset oli
vat jo Ruotsin aikana maineessa kätevyydestään laivanrakennuksessa 
ja muissa puutöissä, esim. sorvauksessa. Kotiteollisuuteen luettava, 
metsään perustuva teollisuuden haara oli myöskin tervanpoltto ym. 
metsävahnisteiden valmistus. Sahauskin oli vanhemmilla asteillaan 
suureksi osaksi kotiteollisuutta.

Myöskin metalleihin perustuvaa kotiteollisuutta on maassamme 
kauan harjoitettu. Menneen vuosisadan puolimaissa olivat metalli-, 
valimin ja kellosepän työt hyvin levinneet Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.

468. Nykyaikainen kotiteollisuus. Vanhaa kotiteollisuutta, 
vaikka ajanmukaiseksi muuttuneena, harjoitetaan suureksi osaksi vie
läkin entisillä paikoilla. Uudemmat olot ovat synnyttäneet uusiakin 
kotiteollisuuden haaroja, kuten suksien valmistuksen useilla seuduilla, 
puukko- ja läkkisepäntyön Etelä-Pohjanmaalla, huonekalujen valmis
tuksen Jurvassa, Hollolassa ym., ajokalujen valmistuksen eri paikka
kunnilla jne. Kotiseututeollisuuden parhaita edistäjiä on ollut meidän 
aikanamme yhä leviävä kaunotaiteellinen harrastus.

V. 1903 toimitetun tilastokyselyn mukaan olisi maassamme silloin 
ollut n. 26 000 mies- ja 31 000 naishenkilöä, jotka harjoittivat jotain 
kauppakotiteollisuutta. Toisten arviolaskujen mukaan ei kauppakoti- 
teollisuuden harjoittajain luku olisi lähimainkaan niin suuri. Joka
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tapauksessa kotiteollisuuden vuotuisen tuotannon arvo meidän olois
samme nousee hyvinkin huomattaviin summiin. Sotavuosina oli koti
teollisuudella osittain hyvät ajat.

469. Kotiteollisuuden edistäminen. Sitä varten on kauppa- ja 
teollisuushallituksessa kotiteollisuuden ylitarkastaja ja pari tarkastajaa. 
Kiinteitä ja kiertäviä kotiteollisuuskouluja on nykyään satamäärä, 
niistä puolet mies- ja puolet naiskotiteollisuuskouluja. Näitä kouluja 
ylläpitävät kotiteollisuusyhdistykset, maanviljelysseurat sekä erinäiset 
muut yhdistykset ja laitokset. Useimpain naiskotiteollisuuskoulujen 
tarkoituksena on etupäässä kotitarpeitten valmistaminen, useimpain 
mieskoulujen taas elinkeinollisen kotiteollisuuden opettaminen.

Kotiteollisuuden edistämiseksi toimivista järjestöistä mainittakoon 
Suomen Yleinen Käsiteollisuusyhdistys, Suomen Käsityön Ystävät, 
Suomen Käsityönopettajain Liitto, joitten kotipaikkana on Helsinki. 
Miltei jokaisen maanviljelysseuran haaraosastona on nykyään koti: 
teollisuusyhdistys, koettaen toimia oman alueensa kotiteollisuuden 
kaikinpuoliseksi edistämiseksi. Kotiteollisuuden äänenkannattaja on 
»Käsiteollisuus».

Kotiteollisuuden myyntiliikkeitä on Helsingissä (Kotiteollisuus- 
Oy. Pirtti, Tellervo ym.J, Turussa, Lahdessa, Mikkelissä, Lappeenran
nassa, Viipurissa, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa.

TEOLLISUUS JA VALTIO.

470. Lainsäädäntö. Suomen teollisten elinkeinojen laillisena poh
jana on elinkeinolaki 27 pltä syysk. 1919, jonka mukaan jokainen Suo
men kansalainen ja samoin laillisesti perustettu yhtiö, osuuskunta ja 
yhdistys, jolla sääntöjensä mukaan on lupa pitää elinkeinoa, on oikeu
tettu lain määräämillä vähäisillä ehdoilla harjoittamaan sekä kauppa-, 
tehdas- ja kasityöliikettä että myöskin muuta (ansionsaantia tai ela
tusta tarkoittavaa ja hyviin tapoihin soveltuvaa liikettä tai elinkeinoa

Suomen talousmaantiede —  34



kaupungissa ja maalla. Erityisten määräysten alaisia ovat kuitenkin 
useat teolliset elinkeinot: vuorityö (valtaus- ja kaivossääntö vita 1883), 
kirjapaino (painovapauslaki 1919), myrkyllisten aineiden valmistus, 
säilytys ja myynti (asetus 1888), alkoholipitoisten aineiden valmistus, 
tuonti, myynti, kuljetus ja varastossapito (kieltolaki 1917 ja siihen 
perustuva lainsäädäntö), keinotekoisten kivennäisvesien valmistaminen 
ja myynti (asetus 1885), räjähtäväin aineiden sekä tulenarkain öljyjen 
yms. tavarain valmistus, kuljetus, varastossapito ja myynti (asetus 
1896), sähkölaitokset (laki 1901), sekä leimattavain jalojen metalli- 
teosten ja eräiden muiden leimattavain tuotteiden valmistus ja myynti. 
Sahausteollisuutta koskee läheisesti asetus metsäntuotteiden lauttaa- 
misesta (1873) ja kaikkia vesivoiman käyttäjiä vesioikeuslaki vita 1902. 
Työväkeä koskevasta lainsäädännöstä on mainittu edellä (458). Teol
lista tuottoa koskevat myös lait tavaraleiman suojelemisesta (1889), 
osakeyhtiöistä (1895), patentista (1898), kaupparekisteristä sekä toimi
elimestä ja prokurasta (1895) sekä osuustoimintalaki (1901).

471. Teollisuushallintoa johtaa ylinnä valtioneuvoston Kauppa- 
ja teollisuusministeriö (alkuaan per. 1888). Sen alainen on Kauppa- ja 
TeollisuushaJlitus. Jo Ruotsin ajan lopussa oli Suomessa paikallinen 
vuorivirasto, joka 1821 muodostettiin Suomen vuorihallitukseksi. 
V. 1842 alkoi toimensa manufakturijohtokunta, jonka tehtävänä oli 
sellaisten teollisuuslaitosten hallinto, jotka eivät olleet vuorihallituksen 
alaisia. V. 1884 lakkautettiin sekä vuorihallitus että manufakturijohto
kunta ja uskottiin niiden tehtävät teollisuushallitukselle, josta v. 1918 
muodostettiin nykyinen Kauppa- ja Teollisuushaliitus. Tämän keskus
viraston tehtäviin kuuluu m.m. teollisen opetuksen valvonta ja johto, 
kaupparekisterin pitäminen, patenttien antaminen, teollisuustilastojen 
julkaiseminen.

472. Teollisuustilasto. Teollisuutta koskevia tilastollisia tietoja 
on julaistu vsta 1842 alkaen, jolloin manufakturijohtokunta asetettiin. 
Tämä vanhin tilastosarja käsittää vuodet 1842— 76 ja siinä esitetään 
erikseen tehdasteollisuus ja käsityölaitokset. Toinen tilastosarja, joka 
alkoi teollisuushallituksen asettamisesta, koskee vuosijaksoa 1884— 1908 
ja käsittää se vuorityön, tehdasteollisuuden ja suurimman osan käsi-
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työlaitoksia. Vsta 1909 teollisuustilasto on laadittu uuden kaavan mu
kaan, niin ettei tietoja siitä lähtien voi sinänsä verrata edellisten aikain 
tietoihin. Uusi teollisuustilasto näet käsittää varsinaisen tehdasteolli
suuden, vaan ei käsityötä, josta tiedot kootaan vain joka viides vuosi. 
Raaka-aineitten käytöstä ja laadusta, työväen lukumäärästä, työpal
koista yms. antaa uusi tilasto entistä paljon tarkempia tietoja.

Paitsi yleistä teollisuustilastoa ja rekisterilehtiä kaupparekisteriin 
merkityistä liikkeistä ja patenteista on teollisuushallitus julaissut ar
vokkaan sarjan työtilastollisia tutkimuksia (»Työtilastoa»). »Teollisuus- 
hallituksen Tiedonantoja» niminen julkaisusarja on tärkeä lähde Suo
men teollisuuden tuntemiseen.

473. Teollinen opetus. Varsinainen teollisuusopetus on kokonaan 
valtion järjestämä ja kustantama; käsityöläis- ja kotiteollisuusopetusta 
sitävastoin ylläpitävät kunnat ja yhdyskunnat valtion avustuksella.

Korkein teknillinen oppilaitos on Helsingissä oleva Teknillinen 
korkeakoulu, joksi 1879 perustettu polyteknillinen opisto 1908 muutet
tiin. Se on jaettu viiteen osastoon (nelivuotisiin insinörien,. koneenra- 
kentajain, arkkitehtien ja kemistien sekä kolmivuotiseen maanmitta
rien ammattiopistoon). Teknilliseen korkeakouluun pääsemisen ehtona 
on suoritettu ylioppilastutkinto, ja opetus tässä korkeakoulussa on jär
jestetty yliopistolliseen tapaan.

Alempaa teknillistä opetusta antavat teollisuuskoulut, joiden tar
koitus on kehittää koneenkäyttäjiä sekä työnjohtajia, työmestareja, 
piirtäjiä ja koneenhoitajia teollisuuden ja liikenteen eri aloille. Teolli- 
suuskouluja on nykyisin 8, niin. suomalaisia Tampereella, Kuopiossa, 
Viipurissa, Oulussa ja Porissa (yksityinen), kaksikielisiä Helsingissä ja 
Turussa ja ruotsalainen Vaasassa. Teollisuuskouluissa on konerakennus-, 
huonerakennus-, kulkulaitos- ym. ammattiosastoja ja sitäpaitsi on nii
hin liitetty monenlaisia erikois- ja iltakurssejä.

Korkeampi teollisuusopisto on 1912 avattu Tampereen teknillinen 
opisto, jossa opetusta annetaan keskikoulukurssin perustuksella. Opis
tossa on kolmivuotiset huonerakennus-, konerakennus-, sähköteknillis- 
ja tehdasteollisuusosastot, joista viimemainittu vielä jakaantuu paperi
teollisuus- ja kahteen kutoinateollisuusosastoon.

Käsityöläis- ja kotiteollisuusopetuksesta on jo edellä mainittu 
(466, 469).
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VAPAAT TEOLLISUUSHARRASTUKSET.

474. Seuroja ja yhdistyksiä. Teollisuuden hyväksi toimivista 
vapaista seuroista ja yhdistyksistä mainittakoon ruotsinkielinen Tek
nillinen Yhdistys (per. 1880), joka on jakautunut ammattiklubeihin, ja 
Suomalaisten Teknikkojen Seura (1895), johon niinikään kuuluu amma
tillisia alaosastoja (Sähköteknillinen Seura, Suomalaisten Kemistien 
Seura, Laivanrakentajain Seura). Kotimaisen teollisuuden kaikinpuoli
nen suosiminen ja edistäminen on tarkoituksena Kotimaisen Työn 
Liitolla (1912).

Teollisuuden yleisiä äänenkannattajia ovat vanhemmat ruotsin
kieliset »Teknillisen Yhdistyksen Aikakauskirja» eri osastoineen, »Tek
nillisen Yhdistyksen Keskustelut» ja »Mercator» sekä suomenkieliset 
»Teknillinen Aikakauslehti», »Teollisuuslehti», »Käsityö ja Teollisuus» 
sekä erikoislehdet »Arkitehti», »Suomen Paperi- ja Puutavaralehti», 
»Suomen nahkalehti» ym. Kotimaisen Työn Liiton äänenkannattaja 
on »Kotimainen Työ.»

475. Näyttelyt ja messut. Erinäisistä teollisuuden edistämistä tar
koittavista toimenpiteistä mainitsemme vielä teollisuusnäyttelyt. V. 1876 
pidettiin Helsingissä maamme ensimmäinen teollisuusnäyttely. Vaikka 
tämä näyttely herätti suurta huomiota, ei seuraavina aikoina kummin
kaan pantu toimeen mitään uutta yleistä teollisuusnäyttelyä, vaan oli 
teollisuuden eri haaroilla tilaisuus ottaa osaa maataloudellisiin ja pai
kallisiin näyttelyihin. Vasta itsenäistyneessä Suomessa on vanha teolli- 
suusnäyttelyaate uudistettu menestyksellä »Suomalaisissa messuissa», 
joita kesällä 1920 ja 1921 on toimeenpantu ja joista varsinkin edellinen 
oli loistava. Jokainen näillä messuilla käynyt on varmaan tullut vakuu
tetuksi Suomen teollisuuden elinvoimaisuudesta ja sen monella alalla 
saavuttamasta korkeasta kannasta, jota käsitystä jotkut sota-ajan 
oloista ja kansain keskinäisen yhteiselämän lamaannuksesta havaitta
vasti johtuneet ilmiöt meidänkin maamme teollisuudessa eivät heikennä.



VII. LIIKENNE.

LIIKENTEEN EDELLYTYKSET SUOMESSA.

476. Suomenmaan liikenteellisyys. Liikenne on ihmiskunnan 
edistyessä saanut yhä suuremman merkityksen kaikkien elinkeinojen ja 
yleisen viljelys- ja sivistyselämän tehokkaana kannattajana ja auttajana. 
Suomen liikenteellisellä asemalla on samanlaatuiset edut ja haitat kuin 
maamme muullakin taloudellisella asemalla.

(1) Suomenmaa on helposti luoksopäästävä ja kaikkiin suuntiin 
helposti kuljettava. Laaja merenrannikko ja lukemattomat satama
paikat ovat edistäneet Suomen liikeyhteyttä vieraitten maitten kanssa 
ja oman maan eri osain kesken. Maamme pitkät ja kaikkialle haarautu
vat vesistöt ovat ammoisista ajoista saakka olleet tärkeitä kulku- ja 
kuljetusteitä. Maaliikenneteiden rakentamiselle ovat Suonien «yleiset 
korkeussuhteet suotuisat. Maanteitten ja rautateitten rakentamista 
ovat lisäksi edistäneet sopiva tientekoaine (morenisora ja hieta) sekä 
pitkät harjujaksot, jotka ovat ikäänkuin luonnon laatimia siltoja. Naa- 
purimaittensa kanssa on meidän maallamme mitä parhaat luontaiset 
liikenneyhteydet.

(2) Toiselta puolen sijaitsee Suomi liian syrjässä Europan suurilta 
valtateiltä ja liiaksi kaukana maanosamme suurista talouskeskuksista 
voidakseen täysin määrin käyttää hyväkseen liikenteellisiä etujaan. 
Omassa maassammekin on liikenteellä monenlaisia haittoja. Vesistöt 
katkaisevat usein maakulkuteitä ja vaativat lukuisain siltain rakenta
mista. Liikennettä sisävesillä vaikeuttavat kosket ja  matalat salmet, 
ja meriliikettä haittaavat saaristojen lukemattomat karit. Pahin vas
tus maamme liikenteen kehittymiselle on kuitenkin maamme laajuus 
ja harva asutus sekä niistä johtuvat välimatkain pituudet, jotka
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pakottavat kansaamme tekemään liikenteen hyväksi suhteellisesti 
suurempia uhrauksia kuin pienemmissä ja tiheämmin asutuissa maissa 
on tarpeellista.

477. Liikenteen eri haarat. Suomen liikenne voidaan laatunsa 
mukaan jakaa neljään ryhmään, joilla kullakin on erilainen suhteensa 
luonnonoloihin ja viljelyselämän kehitykseen. (i) Maaliikennettä 
edustavat nykyään pääasiallisesti maantiet ja rautatiet. Maantiet ovat 
syntyneet suurimmaksi osaksi itseticdottoman historiallisen kehityksen 
kautta ja ne ovat ainoastaan vähässä määrässä vapautuneet luonnon 
pakottavasta vaikutuksesta. Tiheä kunnollinen maantieverkko ja jär
jestetty maantieliikenne ovat historiallisen sivistysmaan varmin tunto
merkki. Suomella ovat ne edut olleet jo verraten varhaisina historialli
sina aikoina ja tänäkin päivänä ne ovat täydessä tehossaan. Rautateitä 
on Suomessa ollut vasta kuusikymmentä vuotta. Nämä liikennevälineet 
on harkitseva, määräntietoinen ihminen alusta alkaen suunnitellut ja 
rakentanut. Ne näyttävät usein suorastaan taistelevan ja kapinoivan 
luonnonvoimia vastaan: radat kulkevat ylpeitä siltoja myöten mahta- 
vimpainkin virtain yli, täyttävät järviä, leikkaavat harjuja, puhkaisevat 
suuria kivivuoria. Nykyajalle ominaisen uuden asutuksen, teollisuu
den ja liike-elämän syntymiseen ja kehittymiseen ne ovat vaikuttaneet 
enemmän kuin mitkään muut liikennevälineet.

(2) Vesiliikenne jakautuu sisämaiseen vesiliikenteeseen ja meri
liikenteeseen. Vesitiet ovat enimmän luonnonolojen mukaiset; ainoas
taan pieneksi osaksi ne ovat tähän saakka joutuneet ihmisten järjestä
vän ja parantavan työn alaisiksi. Sisämaisten vesiteitten luonnollinen 
valta-alue Suomessa on järviylänkö, jonka asutukseen, viljelykseen ja 
kaupunkien kehitykseen vesitiet määräävästi ovat vaikuttaneet. Meri
tiet taas ovat läpi aikain olleet länsimaisen sivistyksen ja korkeamman 
taloudellisen elämän suuret pääsyväylät maahamme.

(3) Uusimmalla liikenteen laadulla, ilmailuliikenteellä, ei vielä ole 
sanottavaa taloudellista merkitystä maassamme.

(4) Tietoliikenne eri haaroineen (posti, sähkölennätin, puhelin) 
on meidän maassamme pysynyt sivistysmaitten yleisellä tasolla, vie
läpä muutamissa suhteissa kehittynyt sitä korkeammallekin.
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MAANTIET.

478. Maanteitten kehitys. Jo Ruotsin vanhat maakuntalait 
velvoittivat rahvasta rakentamaan teitä ja siltoja. Sama järjestelmä 
tuli toimeenpannuksi Suomen asutuissa osissa jo Ruotsin vallan ensi 
aikoina. Kustaa Vaasan aikana oli täällä olemassa laadultaan hyvin 
alkukantainen maantieverkko, joka ulettui pitkin rannikoita ja yhdisti 
kruunun linnat toisiinsa. Laajoilla aloilla sisämaassa, vieläpä eteläi- 
sessäkin Suomessa, olivat kulkuneuvot niihin aikoihin samassa tilassa, 
missä ne vielä tämän vuosisadan alkaessa ovat olleet pohjoisimmassa 
Suomessa: »valta- ja postiteinä» jalkapolkuja tai ratsuteitä ja kruunun- 
veneillä varustettuja joki- ja järviteitä sekä yksinäisimmillä taipaleilla 
joitakuita kruunun majapaikkoja. Myöhempinä aikoina rakennettiin 
sisä-Suomeen useita uusia maanteitä sota-, hallinto- ja kauppatarkoi- 
tuksia varten, niin että Ruotsin vallan loppuessa harvaanasuttu 
maamme oli varustettu verraten tiheällä maantieverkolla ja nykyinen 
maantieverkko oli jo pääosiltaan valmis. Menneellä vuosisadalla on val
tio tehokkaasti ottanut osaa uusien maanteitten raivaamiseen etenkin 
köyhillä seuduilla. Muuten on maanteitten rakentaminen ja ylläpitä
minen nykyaikaan saakka ollut maanomistajain suoritettava kunnittain 
tai suuremmin piirikunnittani.

Matkustajaan mukavuudeksi olivat enimmin käytetyt kulkutiet 
jo keskiajalla varustetut nimismiestaloilla ja kapakoilla, joista mahta
vuuden aikana kehittyi täysin järjestetty kestitievari- ja kyydityslai- 
tos, mitkä yhä vieläkin ovat toiminnassa. Nämäkin laitokset ovat 
nykyhetkeen saakka olleet maanomis
tajain ylläpidettäviä.

479. Nykyiset maantiet. V. 1900 
laskettiin Suomessa olevan 44777 km 
maanteitä, joista 26 264 km »yleisiä 
maanteitä» ja 18 513 km »kyläteitä». 
Maanteillä oli v. 1905 kaikkiaan 9439 
siltaa. Siltarakennukset olivat van
hempina aikoina puusta ja niiden

Maantieverkon tiheys Suomen eri 
osissa tämän vuosisadan alussa.

kutakin tie- 
kilometri» koh-läänit

Uudenmaan
Turun..........
Hämeen . . .  
Viipurin 
Mikkelin .. 
Kuopion 
Vaasan ..  ..
Oulun..........
koko maa ..

den maata km' 

3-0 
4 .1  

3-5 
3 »
5-0 
6.8 
6.0 

. 26.7

I T»
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Kyytien lukumäärä 

(keskimäärin vuosittain)

vuodet luku

1 8 8 1 — 84 6 1 7  6 5 9
18 8 5 — 90 2 1 1 5 8 7
1 8 9 1 — 95 19 2  398
18 9 6 — 190 0 2 7 2  0 5 1
1 9 0 1 — 05 310 317
19 0 6 — IO 4 1 7  0 1 7
1 9 1 1 — 1 5 4 8 6  426
1 9 1 6 — 18 544 288

rakentaminen ja ylläpitäminen oli kokonaisten 
maakuntain alituisena vaivana ja harmina. 
Ruotsin ajan lopussa rakennettiin ensimmäiset 
kivisillat ja viime vuosikymmeninä on suuria 
maantiesiltoja rakennettu raudasta, kunnes 
lopuksi betonista on saatu oivallinen aine 
mahtavainkin siltojen rakentamiseen (Mierolan 
silta Hattulassa, Tulkkilan silta Kokemäellä,
ym.) Pohjois-Pohjanmaan suuret rautatiesillat 

ovat järjestetyt maantieliikenteenkin käytettäviksi.
Sitä myöten kuin rautatieverkko on kasvanut ovat pitkät maantie- 

matkat tulleet harvinaisemmiksi, jota vastoin paikallistiet ovat osoit
tautuneet rautateitten välttämättömäksi täydennykseksi. Voi siis 
sanoa, että rautatiet ovat lisänneet maantieliikennettä, niinkuin kyy
tien uudelleen kasvavasta luvustakin käy selville.

Uusimpana aikana ovat läpikulkumaantietkin saaneet uuden 
arvon automobiliteinä. Suomen nykyiset kevytrakenteiset maantiet 
ovat kuitenkin huonosti varustetut raskasta kuorma-autoliikennettä
varten. Lähiaikain tärkeimpiin tehtäviin maantiepolitikan alalla kuu
luu tärkeimpäin maanteittemme rakentaminen nykyaikaiselle mat
kustaja- ja kuorma-autoille sopiviksi.

480. Uusi maantieliikennettä koskeva lainsäädäntö, (i) V. igi8 
vahvistetun lain mukaan, joka astui voimaan vn 1921 alusta, ovat maan
teiden tekemisestä ja kunnossapidosta johtuvat menot suoritettavat 
valtionvaroista. Maantiellä uudessa laissa tarkoitetaan ajotietä, joka 
välittää yleistä kulkuyhteyttä kaupunkien, läänien, kuntain tai sellais
ten paikkain välillä, missä tie katsotaan olevan yleisen hyödyn ja tar
peen vaatima. Tärkeimpien teiden tekeminen ja kunnossapito voidaan 
ottaa valtion välittömään hoitoon, mutta muitten teitten tekeminen 
ja voimassapitäminen tapahtuu kunnallisten tielautakuntain välityk
sellä. Uusien maanteitten muuttamisesta ja parantamisesta on tie- ja 
vesirakennusten ylihallituksen annettava ehdotuksia valtioneuvostolle. 
Maantiesillan, lossin ja lautan leveyden ja kantavuuden sekä niiden 
muun laadun määrää tie- ja vesirakennusten ylihallitus. Maantien suu
rin nousu ei yleensä saa olla suurempi kuin 10 : 100.
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Nykyisistä maanteistä on tähän saakka n. 22 500 km joutunut val
tion ylläpidettäväksi kunnallisten tielautakuntain välityksellä. Valtion 
välittömästi hoidettavaksi on joutunut enimmän kuljettuja maanteitä 
n. 1 400 kmn pituudelta etupäässä suurempain kaupunkien ja asutus
keskuksien läheisyydessä. Valtion maantieasioita hoitaa erityinen 
osasto tie- ja vesirakennusten ylihallituksessa. Valtion vuotuiset maan- 
tiekustannukset nousevat nykyään useihin kymmeniin miljoniin mark
koihin vuodessa.

(2) V. 1918 annetun kyytilaitosta koskevan lain mukaan ovat 
myöskin kestikievarin pidosta ja kyydityksestä johtuvat kustannukset 
valtion suoritettavat.

RAUTATIET.

481. Suomen rautateitten kehitys. Suomen rautateitten edellä
kävijöinä voidaan pitää pakettirattaita ja »diligenssejä», jotka jo 1820- 
luvulla ajoittain ylläpitivät säännöllistä tavarain ja matkustajani kul
jetusta Turun ja Helsingin sekä Helsingin ja Pietarin välillä. V. 1849 
eversti Alfred Stjernvall esitti hallitukselle rautatien rakentamista 
Helsingin ja Hämeenlinnan välille, siten että hevosia käytettäisiin ve
tureina; myöhemmin kuitenkin ehdotettiin höyryveturin käyttämistä 
aiotulla radalla. Itämaisen sodan vuoksi kysymys jäi lepäämään, 
mutta kun keisari Aleksanteri II senaatin istunnossa 1856 oli muitten 
parannuskysymysten mukana antanut senaatin .toimeksi esittää kei
noja maan kulkuneuvojen parantamiseksi, ruvettiin vakavasti mietti
mään valtion rautateitten rakentamista Suomeen. Helsingin— Hämeen
linnan rataa ryhdyttiin rakentamaan 1856, elokuussa 1861 tehtiin koe- 
matka veturi »Ilmarisella», ja 17 p. maalisk. 1862 avattiin rata sään
nölliselle liikenteelle.

(1) Kuusikymmenluku on rautateitten perustamiskausi Suomessa. 
Rautatierakennusten nopeaa jatkamista estivät 1860-luvulla kuitenkin 
sillä vuosikymmenellä sattuneet katovuodet ja valtion heikot raha- 
asiat. Hallitus esitti vn 1867 valtiopäiville Pietarin radan rakentamista. 
Säätyjä ei ollut vaikea saada tämän radan puolelle, varsinkin kun maan
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Suomen rautatieverkon kasvaminen r86i— rgio. 
(Ratakilometrien lisäys eri vuosikymmeninä)

kauppasuhteet Venäjän kanssa näyttivät kääntyvän Suomelle suotui
siksi ja suuret suunnitelmat muutoinkin kangastivat ihmisten mielessä. 
Radan rakentamista varten antoi keisari Venäjän valtiovaroista lai
nan, joka v. 1882 maksettiin takaisin. Tämä valtiollinen rata avattiin 
liikenteelle n  p. syysk. 1870.

(2) Seitsenkymmenluku on rautatiehistoriassamme yksityisratain 
suuri aika. Ranskan— Saksan sodan jälkeen tiedustelivat ulkomaalaiset 
rahamiehet, sopisiko heidän sijoittaa miljoniansa Suomen rautatiera
kennuksiin, ja maamme oma hallitus ajatteli samoihin aikoihin valmii
denkin ratain luovuttamista yksityisten kykeneviin käsiin. Yksityiset 
pohatat ja yhtiöt pyysivät ja saivat lupia Hangon, Porvoon ja Hämeen
linnan— Turun— Tampereen ratain rakentamiseen. Hangon radan ra
kennutti yksityinen yhtiö vv. 1872— 73, mutta jo kahden vuoden kulut
tua täytyi yhtiön myydä ratansa suurella tappiolla Suomen valtiolle. 
V. 1874 valmistui Porvoon rata, mutta se joutui v. 1878 vararikkoon, 
kunnes v. 1887 uusi yhtiö sen otti haltuunsa; nykyään sekin on joutunut 
valtion omaksi. Turun radan rakentamiseen yksityisille annettu lupa 
menetettiin ja valtio itse rakennutti tämän radan, joka valmistui v. 1876.

(3) Kahdeksankymmenluvun suureksi kysymykseksi tuli emä- 
ratain rakentaminen Suomen itäisiinkin maakuntiin. Reippaudella, 
joka jälkeenpäin tuntuu ihmeteltävältä, valtio suoritti tämän tehtävän 
verraten edullisten ulkomaisten lainain avulla. Tämä kolmas ajanjakso
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rautateittemme historiassa —  emäratain rakentamiskausi —  onkin vas
taiseksi voittamaton rakennettujen rautateitten pituuteen nähden vuosi
kymmentä kohden. Vaasan, Oulun ja Kuopion radat ovat tältä rakennus- 
kaudelta. Silloin pantiin myös alkuun Karjalan radan rakentaminen.

(4) Yhdeksänkymmenluvulla alkaa rautatieverkon kasvamisen 
neljäs aikakausi: paikallis- ja maakuntaratain aikakausi. Kymenlaakso, 
ylinen Vuoksenlaakso, Kokemäenjoenlaakso, Keski-Suomi, Helsingin 
— Turun rannikko saavat nyt paikalliset ratansa. Myöhemmin on niitä 
tullut lisää koko joukko.

(5) Eteläisen Suomen rautatieverkon pääosissaan valmistuttua on 
uudella vuosisadalla alkanut rautatieverkon laajentuminen itään ja 
pohjoiseen (Nurmeksen, Suojärven, Kajaanin, Tornion, Karungin ja 
Rovaniemen radat). Nämä radat vuorostaan ovat katsottavat vain 
ensimmäisiksi silmukoiksi niihin suuriin tulevaisuuden ratoihin, jotka 
ovat yhdistävät Itä-Karjalan, Jäämeren rannikot ja pohjoisen Skan
dinavian Suomen rautatieverkkoon.

Yleiselle liikenteelle avatut valtionradat ja niiden pituus olivat vn 
1917 loppuessa seuraavat:

pää- ja
radat ja niiden valmistumisaika haararatain

pituus km

Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rata (1862— 1870) . . . .  567
Hangon rata (1873)...................................................................  164
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rata (1876)   211
Vaasan rata (1883) ...................................................................  313
Oulun rata (1886, jatko Tornioon 1903) ................................. 492
Savon rata "(1889, Kotkaan 1890, Kajaaniin 1904) .............. 556
Karjalan rata (1894, Nurmekseen 1911)   530
Porin rata (1895) .......................................................................  161
Jyväskylän rata (1897) ............................................................  120
Helsingin— Turun rata (1899— 1903)......................................... 195
Savonlinnan rata (1908) ............................................................  204
Rovaniemen (1909) .................................................................... 109
Kristiinan, Kaskisten rata (1913)   I4I
Koiviston rata (1916) ......................................   74

yhteensä 3 828
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Yli i  ooo kmn pituuden Suomen rautateistö saavutti v. 1883, yli
2 000 kmn v. 1903, yli 3 000 kmn v. 1913 ja yli 4 000 kmn v. 1914. V. 
1920 teki valtionratain pituus (Pieksämäen— Jyväskylän radan valmis
tuttua 1918 ja Hiitolan— Raasulin 1919) Venäjän puolella olevaa ja 
Tarton rauhassa s. v. Venäjälle luovutettua rataosaa lukuunottamatta
3 984 km ja yksityisten ratain 302 km, eli koko rautateistön yhteensä
4 286 km. Rakenteella oli 648 km uusia ratoja, jotka kuitenkin valmis
tuvat vasta pitemmän vuosijakson kuluessa.

482. Yksityiset radat. Vaikka vanhimmat yksityisradat ovat
joutuneet valtion haltuun, 
on viime vuosikymmenien 
kuluessa kuitenkin raken
nettu lukuisia uusia yksi- 
tyisratoja. Pisimmät niistä 
ovat Loviisan rata (82 km) 
ja Rauman rata (63 km). 
Nykyisistä yksityisistä ra
doista ovat jotkut asianom. 
kaupunkien, muut yksi
tyisten tehtaitten tai eri
tyisten rautatieyhtiöiden 
omia.

Yksityisratain olot on 
säännöstelty v. 1889 an
netulla asetuksella. Yh- 

dysliikettä valtionratain kanssa ne harjoittavat erikseen tehtyjen so
pimusten perusteella.

483. Valtionradat ja yksityisradat. Rautatiet ovat aina talou
dellisia yrityksiä. Niihin ei voida ryhtyä siellä, missä ei ole taloudellisia 
voimia ratain rakentamiseen ja käynnissä pitämiseen. Ne ovat taloudel
lisia yrityksiä siinäkin suhteessa, että rautatien omistaja niistä tavalli
sesti toivoo taloudellista hyötyä ja voittoa itselleen. Hyvin yleinen on 
ollut ja on vieläkin se käsitys, että rautatien on oltava vain tavallinen 
liikeyritys,- jonka päämääränä on tuottaa mahdollisimman suuria kor
koja siihen kiinnitetylle pääomalle. Sellainen käsitys on ollut vallalla

Suomen yksityiset rautatiet v. 1917.

ra d a t ja  niiden avausvuosi levcys m m  km

n o r m a l i r a i t e i s e t
R a u m a n  r a t a ( i 8 9 7 )  .............................. 1 5 2 4  63
R a a h e n  r a t a  (18 9 9 ) ...................  1 5 2 4  34

k a p e a r a i t e i s e t
J o k io is t e n  r a t a  (1898 ) ........................  7 5 0  23
M ä n t ä n  r a t a  (190 0 ) .............................. 60 0  7
Ä ä n e k o s k e n  r a t a  (1900) ................... 7 5 0  9
K a r h u l a n  r a t a  (190 0 ) ........................  7 8 5  5
L o v i i s a n  r a t a  (190 0 ) .............................. 7 5 0  82
K a u s a l a n — L e in in s e lä n  r . ( 1 9 1 0 ;  . .  - 7 5 0  5
R i i h i m ä e n — L o p e n  r .  ( 1 9 1 1 )  . . . .  60 0  14
H y v i n k ä ä n — P y h ä j ä r v e n  r .  ( 1 9 1 1 )  7 5 0  45
L o h j a n  s ä h k ö r a t a  (1 9 1 2 )  ...................  600 5
K a r j a l a n k o s k e n  r a t a  (190 5I ....  60 0  4
L ä s k e lä n  r a t a  (1 9 1 4 )  .............................  7 5 0  6

y h t e e n s ä  —  302
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etenkin Englannissa ja Amerikassa, missä senvuoksi rautatiet kokonaan 
tai valtaavaksi osaksi ovat yksityisratoja. Se on ollut kyllä ymmärrettä
vääkin, sillä niiden maiden koko taloudellinen elämä on viime aikoihin 
saakka perustunut yksityisten taloudelliseen vapauteen ja kaikkien 
yksinoikeuksien ja rajoitusten vastustamiseen, jotapaitsi sikäläiset rau
tatieyritykset ovat olleet niin suuria ja uskallettuja, etteivät valtiot 
ole katsoneet voivansa sijoittaa yleisiä varoja moisiin seikkailuihin. 
On ollut aika, jolloin Suomessakin on suosittu yksityisratoja, jopa on 
valtiomme ollut halukas luovuttamaan valmiit' valtionradatkin yksi
tyisten keinottelijain käsiin.

Onneksi siitä ei tullut mitään. Meidän suuressa ja harvaanasutussa 
maassamme on valtionratajärjestelmä epäilemättä sopivin. Suurin osa 
Suomen rautateitä on aina tuottanut tappiota. Kuitenkin ne ovat olleet 
maan ja kansan menestymiselle välttämättömiä ja niiden tuottama vä
lillinen hyöty on varmaan moninkertaisesti korvannut tappiot. Muuta
mat radat ovat kyllä pitempiä aikoja tuottaneet voittoakin. Mutta yh
teisön kannalta olisi ollut väärin pitää tappiota tuottavat radat valtion 
hallussa ja-luovuttaa voittoa tuottavat yksityisille; sitäpaitsi on kunkin 
maan rautatieverkko yhteenkuuluva kokonaisuus, jossa toisen osan 
voitto saattaa olla kotoisin toisen osan tappiosta jne. Näistä ja muista 
syistä valtionratajärjestelmä on meidän maassamme kaikin puolin luon
nollisin ja oikeutetuin, ja yksityisellä yritteliäisyydellä on tilansa ainoas
taan siellä, missä valtio syystä tai toisesta ei tahdo tai voi rautatiemono- 
poliansa käyttää.

484. Rautatiet ja luonnonolot. Suomen luonto ei näytä panevan 
esteitä rautatieverkon vapaalle kehittymiselle. Menneen vuosisadan 
puolivälissä vallinneen luulon, että Suomen ankara talvi tekisi muuta
miksi kuukausiksi vuodessa kaiken rautatieliikenteen mahdottomaksi, 
kokemus pian osoitti perättömäksi. Sekin harhaluulo, ettei maassamme 
muka voisi rakentaa rautateitä pitkin rannikkoja, siellä olevain monien 
jokien ja laaksojen poikki, on hajonnut, kuitenkin vasta sitten kun Pie
tarin rata oli jo ehditty kierrättää pitkin Salpausselkää kaikkien ranta- 
jokien lähteitten ympäri. Sisä-Suomen kauan kartetut mäetkin on ver
raten helposti osattu kaivaa tai kaartaa, kun niidenkin joukkoon vih
doin uskallettiin rautateitä johtaa. Vakavan esteen rautateitten suun
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taamiselle tekevät ainoastaan sisämaan suuret, pohjoisesta etelään 
ulettuvat järvet; Saimaan, Päijänteen ja Näsijärven vesistöjen pääosain 
poikki voidaan ainoastaan määrätyissä paikoissa johtaa rautateitä 
(Elisenvaaran— Savonlinnan rata).

Vaikka luonto Suomessa on antanut rautatienrakentajille sangen 
suuren valinnanvapauden, niin se toisissa kohdin kuitenkin on pidättä
nyt itselleen ylimmän ratkaisuvallan ratasuuntiin nähden. Suomen 
maantieteellinen asema, sen meret, muoto ja suuruus ovat kerta kaik
kiaan määränneet liikenteen pääsuunnat ja -väylät täällä. Ihmisten on 
vain etsittävä ne ja käytettävä niitä hyväkseen rautateitään rakentaes
saan. Olisi epäilemättä ollut suuri voitto koko rautatiepolitikallemme, 
jos jo alunpitäen olisi suunniteltu Suomelle täydellinen päärataverkko 
näitä ratkaisevia, suuria luonnonoloja silmälläpitäen. Niin ei kuitenkaan 
ole käynyt, vaan on maamme emärataverkko tullut rakennetuksi aika 
ajoin vaihtelevain, osittain hyvinkin ristiriitaisten ohjelmain mukaan.

Niitä luonnonoloja, jotka ehdottomasti vaativat huomioonottamista 
maamme ratapolitikassa, on maamme suuruus. Tämä luonnonseikka 
vaatii, että pääratain on oltava mahdollisimman suoria. Rautateiden 
rakentamisessa on siinä kohden tehty erehdyksiä. Eteläinen emärata, 
jonka olisi tullut suorinta tietä yhdistää Turku Helsinkiin ja Viipuriin, 
on rakennettu muita näkökohtia silmälläpitäen ja vaatii vielä suoran 
radan rakentamista Turun seudulta Riihimäelle, ehkäpä myös Helsin
gistä Viipuriin, tullakseen tarkoitustaan vastaavaksi. Vielä omituisem
min on läntinen emärata rakennettu. Sen sijaan, että se olisi johdettu 
suorinta tietä Tampereelta tai vielä lännempää Vaasan seudulle ja Ou
luun, se tekee suuren mutkan ensin itäänpäin (Keuruulle) ja sitten län
teenpäin Pohjanlahden rantakaupunkeihin. Paremmin vastaavat tar
koitustaan Savon ja Karjalan radat. Tehtyjä erehdyksiä voidaan osaksi 
korjata lähimpinä vuosikymmeninä, mutta osaksi ne ovat vastaiseksi 
korjaamattomia.

485. Ensimmäiset rautatiesuunnitelmat. Ensi katsomalta näyt
täisi luonnonmukaisimmalta, että rautatiet sisämaassa olevasta keskus
tasta säteettäisesti haaraantuisivat laajain rannikkojen tärkeimpiin 
paikkoihin; sellainen rautatieverkko tuntuisi sitäkin luonnollisemmalta 
kun sisämaa muodostaa oman järvirikkaan liikennealueensa, joka selvä
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piirteisesti eron jokien uurtelemasta rantamaasta. Sitä mieltä oli J. V. 
Snellman, »jo Suomenmaan muoto—  hän kirjoitti —  osoittaa, että kul
kuteiden tulee jostakin sisämaan kohdasta levitä merta kohti, joka 
kahdelta puolen, muodostaen kulman, ympäröi maata. Tämän järjes
telmän yleisenä perusteena on, että kulkutiet, jotka lähtevät jostakin 
kohdasta maan rajalla, tulevat koskemaan verraten vähäistä osaa 
maata, vaikka ne johdettaisiinkin rajain suuntaan —  mikä olisi miele
töntä. Lähtien sitävastoin sisämaan kohdasta kulkutiet koskettavat 
maan jokaista osaa ja, jos maata ympäröi meri, siinä luonnollisessa suh
teessa, että kulkureitit sisämaassa, kauempana merestä, kulkevat lä
hempänä toisiaan, meren lähistössä pitempien matkain päässä.» Tämän 
mukaan oli Etelä-Hämeessä olevalta keskusseudulta (Hämeenlinnan—  
Tampereen tienoilta) rakennettava ratoja Helsinkiin, Turkuun, Poriin 
ja Vaasaan. Suunnitelmaan kuului vielä Viipuriin menevä rata sekä 
siltä radalta Kuopion kautta Ouluun kulkeva »suuri pohjoisrata».

Suuren kansalaisemme puolustamalla näkökannalla olikin oikeu
tuksensa sikäli, että maamme rautatieverkon yhtenä tehtävänä epäile
mättä täytyy olla sisämaan seutujen yhdistäminen rannikkoihin. Niin 
onkin varsin laajassa määrässä tapahtunut; haarautuuhan yksin Etelä- 
Pohjanmaan sisäosista rautateitä kolmelle kohdalle Pohjanlahden ran
nikkoa ja samoin Etelä-Hämeestä kolmelle rannikkoseudulle (Helsin
kiin, Turkuun, Poriin).

486. Eteläinen päärata ja pöh joisemmat poikkiradat. (i) Onilmeistä, 
etteivät parista laajain sisämaitten seudusta rannikoille suuntautuvat 
radat olisi voineet tyydyttää koko maata palvelevan päärataverkon vaati
muksia. Etelä-Häme ja Etelä-Pohjanmaan sisäosat eivät ole koko Suo
men keskuksia. Lännestä itään ja pohjoisesta etelään kulkevain pää- 
ratain muodostama ruutuverkko sen sijaan paremmin vastaa vallitsevia 
luonnonoloja. Liikenteen suuri valtaväylä on täällä aina kulkenut Suo
menlahden osoittamaa suuntaa. Suomen eteläisen pääradan luonnolli
nen suunta on lännestä itään, ja sitä se tosiasiallisesti kulkeekin, vaikka 
mutkitellen.

(2) Pohjoisen Suomen kapeimmalla kohdalla kulkee luonnollinen 
laakso- ja vesistöväylä Oulusta itäkaakkoiseen suuntaan; siinä on poh
joisen poikkiradan luonnollinen paikka, joka tulee käytetyksi nyt, kun
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eduskunta on päättänyt Oulun— Oulujärven— Nurmeksen radan raken
tamisen.

(3) Mainitut länsi-itäiset ratasuunnat ovat kuitenkin niin kaukana 
toisistaan, että niiden välilläkin kaivataan samansuuntaisia maantie
teellisiä ratoja. Yhden sellaisen luonnollinen suunta johtaa sisämaan
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suurten vesistöjen pohjoispuolitse. Tätä keskimaan poikkirataa on 
suunniteltu jo 1870-luvun alkupuolelta asti ja on se nyt vihdoin valmis
tunut kokoonpantuna viidestä eri aikoina ja eri tarkoituksissa raken
netusta rataosasta, jotka kuitenkin muodostavat luonnollisen kokonai
suuden (Vaasan— Haapamäen— Jyväskylän— Pieksämäen— Savonlin
nan— Elisenvaaran rata). Tämän radan sotilaallisen arvon tunsivat 
venäläiset, jotka sen lopullista kuntoonpanoa suuresti kiirehtivät, ja 
äskeisessä kansalaissodassa lienevät suomalaisetkin havainneet sen 
hyödyllisyyden. Ehdotettua rataa Haapamäeltä Poriin on katsottava 
tämän poikkiradan toiseksi haaraukseksi.

(4) Ajankysymys on, milloin vielä neljäskin poikkirata —- Keski- 
Pohjanmaalta Pohjois-Savon kautta Joensuuhun —  tulee rakennetuksi; 
sen läntinen osa, Ylivieskan— Iisalmen rataosa on jo työn alaisena.

487. Etelä— pohjoiset emäradat. Pohjanlahti, sisämaan suuret 
vesistöt ja maamme yleinen muoto osoittavat pohjoisesta eteläänkin 
kulkevan liikenteen maassamme luonnolliseksi. Suomen päärataverk
koon täytyy kuulua muutamia pohjois— eteläisiäkin emäratoja.

(1) Näistä emäradoista on suuri läntinen emärata Tornioon jo val
mis, vaikka hyvin mutkaisena. Sen jatkamiseen yhä pohjoisempaan on 
jo pantu alku Rovaniemen radan rakentamisella. Aikoinaan on tämä 
rata varmaan jatkuva Suomen Jäämeren satamaan saakka Petsamossa 
ja lännessä johonkin Norjan Atlantinmeren vuonolle (esim. Lyngen- 
vuonolle).

(2) Sisä-Suomen avaroilla aloilla kulkee etelästä pohjoiseen vasta 
yksi emärata, Savon rata, jonka luonnollinen päätekohta on pohjoisella 
poikkiradalla (Kajaanin seuduilla).

(3) Itäinen emärata on valmiina Viipurista Nurmekseen saakka, 
joka rata luonnonmukaisesti myöskin on yhtyvä pohjoiseen poikkirataan. 
Jos tahdomme itäisestä emäradasta saada sellaisen asutus-, talous-, 
kansallisuus- ja puolustusradan, jollaisia ovat Ruotsin parhaillaan pit
kin Norjan rajaa rakennuttama suuri sisämaan rata ja Vienanmeren 
puolella venäläinen Muurmanin rata, olisi suomalaisen Maanselän radan 
kuljettava Oulujärven vesistön poikki pitkin Maanselän seutuja pää
määränään Petsamo. Pohjanlahdelta Petsamoon ja Maanselän seutuja 
Petsamoon pyrkivät suunnat voitanee helposti yhdistää samaksi radaksi.

S u o m en  ta lo u sm aa n tied e  —  35
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Luonnollisesti myöskin ovat Suonien poikkiradat aikaa myöten 
johdettavat Maanselän radalta Muurmanin radalle asti, riippumatta 
siitä tuleeko Itä-Karjala liitetyksi Suomeen vai ei. Ensimmäisenä merk
kinä rautatiesuuntiin itärajamme yli on Matkaselän— Suistamon— Suo
järven rata, joka jo kohdakkoin valmistuu.

(4) Kun Vaasan ja Savon ratain välillä on suuri alue ilman etelä—  
pohjoista rautatieyhteyttä, on jo pitemmän aikaa suunniteltu uuden 
»keskisen emäradan» rakentamista eteläiseltä emäradalta Päijänteen 
länsi- tai itäpuolitse Ylivieskan— Iisalmen radalle. Viimeisen suunni
telman mukaan kulkisi tämä rata Riihimäeltä Päijänteen länsipuolta 
Jyväskylään ja Haapajarvelle.

Tällä tavoin tulisi neljä länsi-itäistä ja neljä pohjois-eteläistä rataa 
vastaiseksi muodostamaan Suomen päärataverkon.

488. Kultturiradat. Edellä on esitetty, millainen Suomen 
rautatieverkon tulisi olla vastatakseen maan luonnollisia tarpeita. 
Mutta rautateitä ei rakenneta ainoastaan maata, vaan ennen kaikkia 
maassa asuvia ihmisiä varten. Tarkoituksenmukaisen rautatieverkon 
tulee mukautua asutuksen mukaan, yhdistää maan pääasutukset toi
siinsa suorinta tietä. Käytännöllisen ratapolitikan tehtävänä on saattaa 
maan suurimmat kaupungit rautatieyhteyteen toistensa kanssa luonnol- 
lisimmalla tavalla. Koska Etelä-Suomi on maamme asutuin ja taloudel
lisesti edistynein osa, on sen eri asutuskeskuksia yhdistävä länsi— itäi
nen emärata asutuksenkin kannalta oikeutetuin, niinkuin muuten sen 
suuri liikennekin on todistanut. Asutuskannalta välttämättömiä ovat 
myös olleet ne emäradat, jotka ovat yhdistäneet pohjoiset asutuskes
kukset suorin matkoin Etelä-Suomeen ja sen suuriin asutuskeskuksiin.

Asutuksen ja kultturin vaatimuksia on maamme rautateitä suun
nitellessa joskus noudatettu toisellakin tavalla, esim. kun Turun rata 
turkulaisten vanhain markkinaetujen vuoksi johdettiin Toijalaan ete
läisen emäradan vahingoksi. Myöhemmin taas kuviteltujen uusien ta
loudellisten etujen vuoksi johdettiin pääratoja sisämaan koskille ja jär- 
ville luomaan sinne muka teollisuutta, laivaliikettä ja asutusta, vaikka 
näiden pääratain olisi pitänyt välttää kaikkia turhia mutkia ja jättää 
uutisasutus paikallisten ja haararatain tehtäväksi. Kahdeksankymmen
luvun suuren rautatierakennuskauden jälkeen on vähitellen palattu
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takaisin entiseen kultturiohjelmaan, ruvettu jälleen tyydyttämään 
vanhain asutusten rautatietarvetta, liittämään rautateitä entuudestaan 
oleviin kulkuteihin. Epäilemättä se menettely onkin oikein.

489. Suomen rautatiet ja kansainvälinen liikenne. Maamme oma 
etu vaatii, että Suomen rautatiet mikäli mahdollista palvelevat myöskin 
kansainvälistä liikennettä. Meren ja ulkomaisen meriliikkeen yhteyteen 
pyrkivät jo ensimmäiset rautatiemme. Se oli yhtenä päämääränä Hä
meenlinnan- -Helsingin radan rakentamisella; Pietarin radan rakenta
mista harrastettiin täällä etupäässä sen vuoksi, että se Pietarin kautta 
saattaisi maamme kaivattuun rautatieyhteyteen Europan kanssa, ja 
Hangon rata rakennettiin nimenomaan kansainvälistä kauttakulkulii
kennettä varten. Jo 1840-luvulla maamme sanomalehdet suunnittelivat 
yhdenjaksoista Pietarin— Turun linjaa ja seuraavalla vuosi kymmenellä 
L. G. v. Haartman hyvillä syillä, vaikka osittain oudossa hengessä, puo
lusti saman radan rakentamista. Pietarin rata on tuottanut meille monta 
ikävyyttä, viimeksi onnettoman »yhdysliikenteen», mutta se on kuiten
kin ollut Suomelle välttämättömän tarpeellinen; tämän suuren radan ja 
siihen liittyvän kansainvälisen liikenteen kehittäminen yhä täydelli
semmäksi, ennen kaikkia sen saattaminen parempaan yhteyteen Ruot
sin ja läntisen Europan kanssa, on oleva itsenäistyneen Suomen tärkeim
piä rautatiepolitisia tehtäviä.

Jo useita vuosia sitten tehtiin ehdotuksia matkustajia kuljettavan 
höyrylauttaliikkeen järjestämiseksi Turusta Tukholman ulkosatamaan 
Kapellskäriin. Jos lyhyt rataosa Kapellskäristä Tukholmaan tehtäisiin 
kuljettavaksi Suomenkin junille, voitaisiin Viipurista ja Helsingistä 
junaa muuttamatta ajaa Tukholman asemalle saakka. Höyrylautta- 
ajatus on saanut paljon kannatusta molemmin puolin Ahvenanmerta. 
Varsinkin Turku, joka äskettäin on ryhtynyt uuden suuren ulkosata
man hankkimiseen Raisiossa, on osoittanut tässäkin asiassa suurta har
rastusta. Asia on koko maallemme tärkeä, sillä se koskee suuren kan
sainvälisen tien avaamista Länsi-Europasta ja Skandinaviasta Suomen 
kautta Pietariin ja Moskovaan saakka. Tällä liikesuunnalla on mennei
syyttä ja tulevaisuutta. Se on Pohjois-Europan suorin, asutuin ja meren 
vähimmin katkaisema valtalinja. Lyhyimmäksi tulisi höyrylauttatie, 
jos Riihimäeltä Turun seudulle suunniteltu suora, pikajunaliikkeelle
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soveltuva rata johdettaisiin Piikkiöön ja sieltä Paraisten ja Nauvon saa
rien kautta Korpon ulkoääreen.

Jos vielä tulevaisuudessa rautatie rakennettaisiin Ahvenanmaan 
mantereen yli jouduttamaan merimatkaa, niin olisi meidän puoleltamme 
tehty kaikki, mitä vastaiseksi voidaan tehdä suuren europpalaisen 
tiemme varustamiseksi.

Toinen tärkeä kansainvälisen rautatieliikenteen kosketuskohta 
maallemme on Tallinna, Keski-Europpaan suuntautuvan rautatieliik- 
keen luonnollinen alkukohta Suomenlahden rannalla.

490. Rautateistön tiheys. Läänittäin jakautuivat rautatiet (val
tion ja yksityiset) v. 1917 seuraavalla tavalla:

Raidateistön tiheys Suom essa v. 1 9 1 7 .

l ä ä n i t

Uudenmaan 
Turun . . . .
Hämeen ..
Viipurin ..
Mikkelin ..
Kuopion ..
Vaasan 
Oulun __

koko maa ............................................  4089 i .t l  12.22

r a u t a t e i t ä  (k i lo m e t r iä )

y h t e e n s ä
100  k m ä :iä  

k o h d e n
10  0 00 a s u k  

k o h d e n

5 0 9 4.23 I I .  84

. 3 6 2 1.49 6 .94

4 8 5 2.22 12.83

7 7 5 2.21 13-55

3 2 3 X.39 15-95

490 I . l l 13.99

699 X.68 12.87

466 0.28 12.76

Kuten näistä luvuista näkyy, oli rautateitä v. 1917 ehdottomasti 
enimmän Viipurin läänissä ja suhteellisesti enin maa-alaan verraten 
Uudenmaan sekä väkilukuun verraten Mikkelin läänissä. Suhteellisesti 
vähin rautateitä väkilukuun verraten oli Turun läänissä. Avarimmat 
rautatiettömät seudut ovat eteläisemmässä Suomessa Lounais-Hämeen, 
Pohjois-Satakunnan ja Suomenselän tienoot. Rautatietä vailla ovat 
Suomen kaupungeista nykyään enään Heinola, Uusikaarleby (yksi
tyinen rata sodan aikana myyty ja hävitetty) ja —  Maarianhamina.

Väkilukuun verraten on Suomessa enemmän rautateitä kuin useim-
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missä muissa Europan maissa, mutta pinta-alaan verraten on maamme 
rautatielaitos Europan viimeisen edellinen (viimeinen Norja).

Yleiselle liikkeelle avattuja paikkoja oli valtionradoilla v. 1917 
kaikkiaan 652, joista varsinaisia asemia 304, satama-asemia ja -rai
teita 34, seisahduslaitureita 224 ja lastauspaikkoja 90. Valtionrauta
teillä palveleva henkilökunta on tehnyt:

v. 18 7 1 .............. 887 henkeä v. 1900 . . . .  5 55ohenkkeä
» 1881.............. 1538 » » 19x0 ___  8 936 »
» 18 91..............2 733 » » 19x7 ---- 16192 »

491. Ratarakenteet. Kaikki maamme rautatiet ovat alkuaan 
rakennetut yksiraiteisiksi. Vähitellen on kuitenkin enin kuljettuja rata
osia lavennettu kaksiraiteisiksi. Kaksiraiteista rataa oli v. 1917 pää
radalla Helsingistä Riihimäelle, Uudestakylästä Koriaan, Kaipiaisista 
Taavettiin ja Viipurista Pietariin (yhteensä 259 km) sekä Helsingin—  
Turun radalla Sockenbackasta Espooseen (12 km), kaikkiaan siis 271 
km, mikä vastasi 7 % valtionratain koko pituudesta. Kaksiraiteinen 
osa päärataa teki lähes puolet (46 %) koko radan ratapituudesta.

Suomen rautateillä on sama raideleveys kuin Venäjän rautateillä 
(5 engl. jalkaa eli 1 324 mm), jotavastoin raideleveys Ruotsissa ja yleensä 
Keski- ja Länsi-Europassa on pienempi (1 435 mm). Siihen nähden, että 
meidän maamme on satapeninkulmaisella maasaumalla yhdistetty Itä- 
Europpaan, että rautatiet jo nyt menevät kahdessa paikassa Suomen 
ja Venäjän rajan yli ja tulevat vastaisuudessa epäilemättä menemään 
useammassa, sekä että Suomen ja Venäjän tavaranvaihto, joka tulevai
suudessa, rauhan ja taloudellisuuden päästessä määräämään näiden 
maiden suhteita, toivottavasti on paisuva entistään paljon suuremmaksi, 
on pääasiallisesti tapahtuva rautateitse, on entisen raideleveyden säi
lyttäminen Suomessa perusteltu.

Toiselta puolen eivät myöskään Suomen yhteydet läntisen ja eteläis
ten naapurimaitten kanssa ensinkään vaadi raideleveyden muuttamista. 
Ainoa alue siellä, johon meikäläinen rautateistö voisi liittyä, on poh
joinen Skandinavia; etelämpään ulettuvaa yhdysliikennettä Pohjanlah
den ympäri ei säännöllisissä oloissa voi syntyä. Katkeamaton rautatie
yhteys pohjoisen Skandinavian ja sen Atlantin satamain kanssa ei-kum-
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minkään ole niin suuri etu, että sen vuoksi kannattaisi koko maamme 
rautatieverkon raideleveys muuttaa, sitäkin vähemmin, kun on toivoa, 
että rautateistömme ennen pitkää pääsee oman Jäämeren rannalla ole
van suurenmeren sataman yhteyteen.

Suomen maanpinnan yleisen tasaisuuden vuoksi ja sen johdosta, 
että irtaimet maakerrokset ovat täällä enimmän vallitsevia, on rauta
tiet meidän mäkisessä maassamme voitu rakentaa verraten tasaisiksi 
ja suoriksi. Suhteellisesti tasaisin eri radoista on Kristiinankaupungin 
ja Kaskisten rata, josta lähes kolmasosa (31 %) on vaakasuoraa. Jyr- 
kimmät nousut tavataan Karjalan radalla (25 : 1 000 m). Suomen rau
tateiden korkein kohta, 189 m yli merenpinnan, on Savon radalla (Mur
tomäen ja Kajaanin välillä, 626. kmllä Helsingistä); melkein yhtä kor
kea kohta (187 m) on Jyväskylän radalla Asunnan ja Huttulan välillä 
(334. kmllä Helsingistä). —  Suhteellisesti suorin rata on Kristiinan
kaupungin ja Kaskisten rata, (joka on tasaisinkin), siitä kun 86 % on 
suoraa linjaa; mutkaisin on Jyväskylän rata, josta vain 53 %  on suoraa.

Valtionratain taitotöistä mainittakoon Kemijoen silta, jonka pituus, 
joessa oleva maapenger mukaan laskettuna, on 700 m (Isonhaaran silta- 
kaari 125 m), Oulujoen silta ja Kallaveden ratapenger. Vanhemmat 
rautatiesillat ovat rakennetut raudasta; uusimpia on ruvettu rakenta
maan betonista (Pahankosken uusi silta Porin radalla sekä Matkaselän 
— Suojärven ja Nurmeksen— Vaalan— Oulun radan sillat).

492. Liikkuva kalusto. V. 1917 oli valtion rautateillä 560 vetu
ria ja v. 1920, sittenkuin kapinavuoden aiheuttamat vauriot oli osittain 
saatu korjatuksi, 549. Henkilövaunujen luku oli v. 1917 yhteensä 1 188 
ja tavaravaunuja 16 647, v. 1920 taas 956 ja 13 233; kapinavuoden vahin
got ovat siis tällä alalla olleet sangen tuntuvat. Rautateillä liikkuu 
lisäksi puolensataa postivaunua ja useita kansainvälisen makuuvaunu- 
yhtiön ravintolavaunuja. Valtion ratain nykyinen liikkuva kalusto 
on vahaavaksi osaksi rakennettu kotimaassa.

493. Rautatieliikenne. Rautatieliikenteen pääpaino maassamme 
on vanhastaan ollut Etelä-Suomessa ja kulkenut siellä lännestä itään 
so. eteläistä päärataa pitkin. Tämä liikenteen suunta on lähinnä riippu
nut suurten liikekeskuksien (suurten kaupunkien) asemasta omassa
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maassa ja suurkeskukseen Pietariin nähden. Myöskin rautatieverkon 
laadulla on tässä suhteessa ollut vaikutusta. Liikenne eteläisellä emä- 
radalla, joka on lukuisia haararatoja yhdistävä valtasuoni, on luonnolli
sesti vilkkaampi kuin pohjoisemman Suomen yksinäisillä, harvaan asut
tujen seutujen kautta kulkevilla radoilla. Tärkeänä tekijänä rautatie
liikenteessä on vielä paikallisliike, jota suuremmat asutuskeskukset syn
nyttävät, joista taas suurimmat ja useimmat ovat eteläisen emäradan 
varrella tai lähellä. Valtionrautateitten tariffipolitikallakin on luonnol
lisesti vaikutusta liikenteeseen ja sen alueelliseen jakaantumiseen.

Varsinaisten matkustajain kulkemasta henkilökilometrimäärästä 
v. 1917 (1 014.3 milj.) tuli Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin radalle 
6i.t %, Karjalan radalle 6.7 %, Savon radalle 5.6 %, Turun— Tampe
reen— Hämeenlinnan sekä Oulun radalle kummallekin 4.9 %, Helsingin 
— Turun radalle 4.2 %, jne.

Omituinen piirre Suomen rautatieliikenteelle on matkustajaliiken
teen suhteellisesti suuri osuus siinä. Valtionrautateitten tulot matkus
tajaliikenteestä ovat tehneet yleensä n. 40 %, tulot tavaraliikenteestä 
taas ainoastaan n. 56 % kaikista tuloista, jotavastoin tavaraliikenne- 
tulot esim. Itävalta-Unkarissa ovat tehneet n. 70 % ja Venäjällä yli 
85 %. Poikkeuksena Suomen rautateitten poikkeuksellisista oloista 
011 ollut Helsingin— Turun rannikkorata, jonka tulot tavaraliikenteestä 
ovat tehneet tuskin neljättäosaakaan radan kaikista tuloista.

V. 1917-kuljetetun tavaran tonnikilometriluku teki 1 215.8 milj., 
josta Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin radan osalle tuli 36 %, 
Oulun radalle 14.I %, Savon radalle 8.0 %, Vaasan radalle 7.1 %, Tu
run— Tampereen— Hämeenlinnan osalle 6.0 %, jne. Kuljetettu tavara
määrä teki kaikkiaan 4.9 milj. t, josta puutavaroita 1.9 milj., muihin 
teollisuuksiin kuuluvia tavaroita i .i  milj., maataloustavaroita 0.6 milj. 
ja muita tavaroita 1.3 milj. t.

Rauhan palaaminen ja Suomen eroaminen Venäjästä ovat tuntu
vasti muuttaneet liikenneoloja rautateillämme. Uudet liikenneolot 
eivät kuitenkaan ole vielä vakaantuneet, vaan ovat ne vielä eräänlai
sessa siirtokaudessa. Kuitenkin on Suomen rautateitten liikenteellä jo 
kauan aikaa ollut oma määrätty luonteensa, jota eivät sotaolotkaan ole 
voineet kokonaan muuttaa.

»Suomen rautateitten taloudellisesti tärkein merkitys on siinä, että
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sen avulla maitotalous on maassamme voinut voimakkaasti kehittyä 
ja puuteollisuus on saanut kokonaan toisenlaiset kehitysmahdollisuudet 
kuin ennen, jolloin se oli kokonaan riippuva vesiteistä ja satamapaikkain 
sahoista. Sangen smiri on rautateitten vaikutus ollut myöskin paperi- 
ja muihin sisämaassa harjoitettuihin teollisuuksiin. Rautatiet ovat 
•mitä suurimmassa määrässä helpoittaneet maataloustuotteiden 
jakelua väestölle, tehden jopa olkien ja turvepehkun vaihtamisen eri 
maakuntain välillä mahdolliseksi, siitä huolimatta, että rautatieverkon 
järjestely on ollut hyvin epäedullinen maan itäisten ja läntisten maa
kuntain keskinäiselle liikenteelle.»

494. Rautatieliikenteen keskukset. Rautatieliikenteen keskuk
siksi muodostuvat ennen kaikkia rautatien koskettamat suuremmat 
tuotanto-, kulutus- ja satamapaikat sekä rautateitten päätekohdat. 
Matkustajaliikenteen keskuksina ovat kauan olleet, Pietaria ja sen 
läheisiä asemia lukuunottamatta, Helsinki, Viipuri, Tampere, Turku, 
Hämeenlinna, Lahti jne. Tavaraliikennekeskuksista (lähetetyn ja saa
puneen tavaran tonnikilometriluvusta laskettuna) ovat suurimmat 
olleet Helsinki, Viipuri, Turku, Hanko, Tampere, Vaasa, Sörnäinen, 
Kotka, Harju, Kajaani, Oulu, Kuopio jne. Maailmansodan aikana oli
vat Tornio, Oulu, Vaasa, Mäntyluoto ja muut Pohjanlahden rautatie- 
satamat tärkeitä tavaraliikennekeskuksia.

495. Valtion rautateitten talous. Yleiselle liikenteelle luovutettu
jen valtionratain »alkuperäiset perustuskustannukset» nousivat vn 1917 
lopulla 312.3 milj. mkaan (tähän määrään eivät kuitenkaan sisälly muu- 
tamain myöhemmin lisäksitulleiden haararatain, kuten esim. Lappeen
rannan, radan rakennuskustannukset eivätkä liioin Haminan ja Por
voon ratain ostohinnat). Rautateiden »lisääntynyt perustuspääoma» eli 
se määrä, mihin niiden pääoma-arvo uutisrakennusten, uusien haara- 
rat.ain, uuden liikkuvan ym. kaluston kautta on niiden käyttöaikana 
kasvanut, nousi main. v. 530.2 milj. mkaan. Tämä summa jakaantui 
seuraavalla tavalla:
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milj. mk % ratakm:iä 
kohden mk

kiinteistöjen osalle ................ ...............  390.1 73-6 101 900
liikkuvan kaluston osalle . . . ............... 129.3 24.4 33 800
muun kaluston osalle . . . . . . . . 2.0 2 800

yhteensä 530.1 100.0 X38 500

Valtionrautateitten taloudelliset tulokset ennen maailmansotaa, 
maailmansodan aikana ja sen jälkeen ovat olleet seuraavat:

vuosi tulot 
milj. mk

menot 
milj. mk

voitto (+) täi 
tappio (—) 
milj. mk

1913 ................... ....................... 5S.& 40.3 +  l 8.3
I9!5 ................... 50.1 +  31-7
19I 7 ................... 157-1 —  35-5
1918 ................... .......................  134-5 149.9 —  15.4
1920 ................... 3311 +  38.9

Vuosien 1917 ja 1918 suuret tappiot ovat aiheutuneet henkilökun
nan palkkain suuresta kohoamisesta, polttoaineen ja muiden tarvikkei
den hintain tavattomasta kallistumisesta, Venäjän rahan kurssioloista 
ja valtiollisista häiriöistä. Suomen itsenäistymisen jälkeen on tasapaino

V altion ratain kannattavaisuus.

(keskim äär. korkom äärät ra ta in  pääoma-arvolle; - f  »  v o itto a .—  — tappiota) 

ra d a t 1886—90 1901—05 1906—10 1916

H g in — H lin n a n — P i e t a r i n
H a n g o n  ...................................................
T u r u n — T r e e n — H lin n a n  . . . . . .
V a a s a n  ...................................................
O u l u n ........................................................
S a v o n  .........................................................
K a r j a l a n ...................................................
P o r i n  ........................................................
J y v ä s k y l ä n ..............................................
H g in — T u r u n ........................................
S a v o n lin n a n  ........................................
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—  —  1.1
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jälleen saatu aikaan ankaroilla piletinhintain ja rahtien korottamisilla. 
Loistavia liikeyrityksiä Suomen valtionrautatiet eivät koskaan ole olleet. 
Niiden tuottama voitto ei yleensä ole vastannut kuin mitätöntä korkoa 
rautateihin pannulle pääomalle. Monet radat ovat koko aikansa tuot
taneet silkkaa tappiota. Tähän ovat syynä etupäässä maantieteelliset 
olot. Meidän laaja, harvaanasuttu maamme on ensi sijassa tarvinnut 
pitkiä emäratoja, jotka ovat yhdistäneet maan etäisiä osia toisiinsa; 
Suomen rantateiltä on ensi sijassa vaadittu pituutta, jotavastoin niiden 
taloudellisen kannattavaisuuden on täytynyt jäädä toiseen sijaan. 
Niiden elinkeinollista ja kansallista merkitystä ei ole laskettava näky
väin rahallisten tulosten mukaan. Sen vuoksi ei ole sanottu, että suurilla 
tariffien korotuksilla aikaansaadut näennäiset voitot aina ovat todelli
sia kansantaloudellisia ja kansallisia voittoja.

496. Rautateitten hallinto. Valtionrautateiden hallintoa hoitaa 
valtioneuvoston kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alainen 
rautatiehallitus, johon kuuluu päätirehtöri päällikkönä ja 5 tirehtöriä, 
jotka johtavat omia osastojansa. Nämä osastot ovat: (1) toimisto-osasto 
(johtajana toimistotirehtöri), johon on keskitetty rautateitten varsinai
nen hallinto, tilien pito ja tarkastus, rautatietilaston laatiminen ym. ja 
jonka alaosastoja ovat m.m. kanslia ja tilastokonttori. (2) liikenne- 
osasto (päällikkönä liikennetirehtöri), joka johtaa junaliikennettä sekä 
asema- ja junapalvelusta ja rautateitten tulotaloutta ja jossa on useita 
alaosastoja; (3) rataosasto (päällikkönä ratatirehtöri), joka pitää huolta 
ratain ja rakennusten kunnossapitämisestä ja valvomisesta: (4) kone
osasto (johtajana konetirehtöri), jonka hoidossa ovat veturit ja muu liik
kuva kalusto sekä konepajat (vrt. s. 455), sekä (5) varasto-osasto (joh
tajana varastotirehtöri), joka pitää huolta tarvikkeiden hankinnasta, 
hoidosta ja tarkastuksesta, kaikkien osastojen kaluston ja tarveaineiden 
tarkastuksesta ym. ja jonka alaosastoja ovat varastokonttori ja puuta- 
varakonttori. Kun uusien ratain rakentaminenkin luultavasti tulee siir
rettäväksi tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta rautatiehallitukselle, 
tullee sitä varten perustettavaksi viimemainittuun hallitukseen (6) uutis- 
rakennusosasto.

Paikallista eli linjahallintoa varten on valtionradat jaettu piireihin. 
Kutakin piiriä hoitaa piirihallitus, johon kuuluu piiripäällikkö toimisto
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ja liikenneosaston esimiehenä, ratatirehtörin apulainen rataosaston joh
tajana ja konetirehtörin apulainen koneosaston päällikkönä. Piirit ovat 
jaetut liikenteellisessä suhteessa »liikennejaksoihin», joiden viranomai
siin kuuluvat liikennetarkastajat ja heidän alaisensa asema- ja junavir- 
kailijat, ratahoitoon nähden »ratajaksoihin», joissa ratainsinörit, rata- 
mestarit ja ratavartijat toimivat, ja liikkuvaan kalustoon nähden »kone- 
pajajaksoihin», joita koneinsinörit, ja »varastojaksoihin», joita varas
tonhoitajat hoitavat. Rautatiehallintoon kuuluu lisäksi useita erikois- 
virastoja ja -laitoksia.

Valtionrautateitten hallinnon ja koko talouden tarkastamista var
ten on v. 1919 perustettu uusi tarkastuslaitos, johon kuuluu 3 ylirevi- 
soria. V. 1919 myöskin järjestettiin uudelleen rautatiehallituksen yhtey
dessä toimiva neuvottelukunta liikennöivää yleisöä läheisesti koske- 
vain tai muuten tärkeitten asiain valmistelevaa käsittelyä varten.

SISÄMAINEN VESILIIKENNE.

497. Venetiet. (1 ) Suomen luontaisia sisämaisia vesiteitä on läpi 
aikain käytetty liikenteen palvelukseen. Kuinka monenlaiseen liiken
teeseen eteläisen Suomen pienempiäkin vesiteitä, joilla ei enää pitkiin 
aikoihin ole ollut mainittavaa merkitystä kulkuteinä, ennen muinoin 
käytettiin, näkyy niistä sotaretkistä, joita venäläiset vanhemmalla kes
kiajalla talvisin ja luultavasti kesäisinkin tekivät Uudenmaan rannikko- 
jokia myöten Hämeen pesäseuduille, ja niistä »pitäjänveneistä», joiden 
keskiajan loppupuolella tiedetään liikkuneen Loimaanjoen latvapuolella, 
sisämaiden suuremmista vesistöistä puhumattakaan.

(2) Myöhempäin Ruotsin aikain harrastukset Suomen sisämaisten 
vesikulkuneuvojen parantamiseksi olivat käytännöllisen tarpeen syn
nyttämät. Nämä harrastukset tarkoittivat etupäässä veneteitten 
(»durchfarter») perustamista väyläin syventämisellä, koskien perkaa
misella, kaivantojen kaivamisella maataipalten poikki jne. Näitä paran
nuksia toimittivat aluksi talonpojat omin neuvoinsa, kunnes 1700- 
luvulla hallitus ryhtyi asiaan, laatien suurenmoisia suunnitteluja ja pan
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nen pienempiä parannuksia toimeenkin rahvaan kustannuksella ja 
avulla. Suomen »koskenperkausjohtokunnan» perustaminen Ruotsin 
vallan loppuaikoina toi ajaksi suurempaa vilkkautta järvenlasku- ja 
venetiepuuhiin, jotka kuitenkin vasta 19. vuosisadan alkupuolella, 
uuden koskenperkausjohtokunnan perustettua, pääsivät suurempaan 
vauhtiin. Silloisissa Kokemäenjoen ja Pohjanmaan jokien perkauksissa 
pidettiin myöskin veneteiden parantamista silmällä, ja varsinaisia vene- 
tieraivauksia suoritettiin Päijänteen pohjoisissa reiteissä ja Pielisjoessa. 
Yleensä kuitenkin ovat tämäntapaiset työt eteläisemmän Suomen vesis
töissä olleet vähäpätöisiä; yhä tihenevä maantieverkko on vähentänyt 
raivattavani veneteitten tarvetta.

(3) Laajimmat työt venekulun edistämiseksi on myöhempinä ai
koina suoritettu pohjoisimman Suomen jokireiteillä, jotka yhä vieläkin 
ovat Iaajain alueitten tärkeimpiä, osittain ainoitakin kulkuteitä. Men
neen vuosisadan kaksi- ja kolmekymmenluvuilla perattiin Oulujoen 
koskia ja varustettiin niitä veneitten alaslaskua ja ylöspääsyä helpotta
villa vetoteillä. Sitten tehtiin töitä koskisessa Hyrynsalmen reitissä 
(Kiannonjärven ja Oulujärven välillä). Näissä Oulujärven vesistön 
reiteissä on nykyään kilometrittäin kivilaitaisia vetoteitä. "V. 1846 val
mistui Kajaanin lähellä oleva sulkulaitoksiUa varustettu Ämmän ja 
Koivukosken venekanava, joka kuitenkin meidän aikanamme on hyl
jätty. Laajoja venetieperkauksia on suoritettu myöskin Kemijoen ja 
Iijoen jokiteillä, vaikkei niiden suupuolia vieläkään voida käyttää 
yleiseen veneliikkeeseen. Sillä tavoin parannettuja veneteitä on Perä- 
pohjolassa nykyään n. 3 000 km (Oulujoen vesistössä 800, Iijoen 280, 
Kemijoen 1 540 ja Tornionjoen 360, Kuusamon reitin 95, Ivalojoen 165 
ja Tenojoen vesistössä 60 km). Näihin hyödyllisiin töihin on valtio 
viime vuosikymmenien kuluessa uhrannut varoja toista miljonaa mk.

498. Sisämaan laivateitten ja höyrylaivaliikkeen kehitys.
(1) Suomen sisävesistöjen kanavoimista veneliikettä suurempaa 

laivaliikettä varten suunniteltiin jo 1700-luvulla, vaikka tositoimiin 
siinä kohden ryhdyttiin vasta 1800-luvun toisella neljänneksellä, kun 
sisämaan vesikulkuneuvot tulivat entistä tärkeämmiksi ja Saimaalla, 
Päijänteellä ja Näsijärvellä oli aljettu harjoittaa purjehdusta lotjilla ja 
suuremmilla purjealuksilla.
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(2) Höyrylaivaliibkeen alkaminen sisävesistöillä teki täydellisen 
käänteen sisämaan vesikulkuoloissa. Ensimmäinen suomalainen höyry
laiva laskettiin liikkeelle Saimaan vesistöllä. Tarmokas teollisuusmies 
Niilo Ludvig Arppe, aikanaan Saimaan alueen suurin puutavarain viejä, 
sai keisarill. päätöksellä 1833 »yksinomaisen erioikeuden 20 vuodeksi 
pitää höyrylaivaa», ja samana vuonna alkoi hänen Puhoksessa (Kiteellä) 
rakennuttamansa höyrylaiva »Ilmarinen», johon Pietarista oli hankittu 
30-hevosvoimainen kone, kuljettaa puutavaroita Saimaan yli. Jo 1832 
oli Arppe rakennuttanut Utraan (Pielisjoen suussa) sulullisen kanavan; 
se ynnä Julinin v. 1824 rakennuttaman Anskuun sulku olivat maamme 
ensimmäisiä sulkuja.

(3) Pian sen jälkeen ryhtyi valtio kanavoimistöihin Saimaan vesis
töllä. V. 1839 valmistuivat Taipaleen ja Konnuksen kanavat, joiden 
kautta esteetön laivareitti saatiin aikaan Lappeenrannasta Kuopioon 
saakka. V. 1852 valmistuivat Viannon sulut, joten laivatie aukeni Iisal
melle saakka. Vv. 1845— 1856 rakennettiin sitten Suomen suurin kanava, 
28-sulkuinen Saimaan kanava, aikansa suurtyö. V. 1883 vihdoin valmis
tuivat 11-sulkuiset Pielisjoen kanavat. Myöhemmin on Saimaan vesis
tössä rakennettu vielä useita kanavia ja korjattu vanhoja.

(4) Päijänteellä alkoi höyrylaivaliikkeen kruunun 1856 rakennut
tama höyrylaiva »Suomi». Vesijärven kanava valmistui 1871 ja Kalk
kisten kanava 1878.

(5) V. 1858 alkoi ruukinisäntä K. A. Wasastjernan rakennuttama 
höyrylaiva »Ahti» liikkua Näsijärven vesistöllä. Sitä ennen (1854) oli 
siellä valmistunut Muroleen kanava. V. 1859 ilmestyi höyrylaiva 
»Laukko» Tampereen ja Lempoisten väliselle laivatielle. Neljää vuotta 
myöhemmin rupesi valtion höyryalus »Udatsha» ylläpitämään liikettä 
Hämeenlinnasta Lempoisiin. Lempoisten kanavan valmistuttua (1874) 
aukeni vihdoin yhtenäinen laivatie Hämeenlinnasta Tampereelle. Sitä 
ennen (r868) oli Valkiakosken kanava valmistunut.

Suomen järjestettyjen sisämaisten laivateitten pituus tekee ny
kyään n. 4200 km. Liikennettä niillä helpoittamassa on seitse
mänkymmentä sulkua sekä valaistus- ja luotsauslaitoksia. Liiken
teen kehittymistä näillä teillä osoittavat seuraavat kanavaliikettä 
esittävät luvut:
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v u o s i

1865
1880
1890
1900
1910

1913
1918

Liikenne Suomen kanavissa vv. 1865— -igi8.

k u l k e n u t  t a l o u d e l l i s e t  t u l o k s e t  m i l j . m k
l a i v o j a t a v a r a a  

m i l j .  t t u l o t m e n o t v o i t t o  ( - ( - ) ,  
t a p p i o  (— )

9 669 — 0 . 8 O . t - f  0.7
1 5 8 4 8 — 0 . 8 0 . 2 +  0 . 6
I 9 0 2 0 — 0 .5 0 . 2 +  0 .3

3 1 7 7 0 — 0 . 6 0 .4 +  0 . 2

4 7  4 3 5 2 . 1 1.1 0 . 6 +  0 .5

5 3  3 4 0 2.5 1 . 2 0 .5 +  0 .7

4 1  8 6 6 1.5 1 . 2 1.3 —  0.1

499. Saimaan kanava. Keskiajalta alkaen on ajateltu Saimaan 
yhdistämistä Viipuriin vesilcaivannolla ja pari alku yritystä sen kaiva
miseen tehtiin jo vanhempina Ruotsin aikoina (vrt. s. 67). Aikeen 
toteuttamista myöhempinä Ruotsin aikoina esti maan kaakkoisosan 
joutuminen Venäjän haltuun v. 1721, sillä missään nimessä ei tahdottu 
johtaa Itä-Suomen liikettä vihollisen hyväksi. Sen sijaan perustettiin 
Haminan kaupunki Sisä-Suomen liikkeen välittäjäksi, ja kun sekin v. 
1743 menetettiin, koetti hallitus pakottaa Savon ja Karjalan kauppaa 
kääntymään sitä varten perustettuun Loviisan kaupunkiin. Tarpee
tonta on lisätä, että tällaiset tarkoitukset jäivät tuloksettomiksi; luon
notonta oli koettaa ohjata Keiteleen, Kallaveden ja Pielisen seutujen 
kauppaa tiettömiä taipaleita ja osittain vihollisen alueita kiertämällä 
Haminaan ja Loviisaan. Paremmalla menestyksellä Pohjanmaan ranta- 
kaupungit levittivät kauppapiiriään itäänpäin: aina Lieksaan, Tohma- 
järvelle ja Kiteelle saakka ylläpidettiin säännöllistä yhteyttä Pohjan
lahden porvarin ja Pohjois-Karjalan talonpojan välillä. Tietysti sellai
nenkin kauppa oli äärettömän vaivaloista ja epätaloudellista.

Kokonaan toiseksi muutui asema, kun vsta 1812 Suomen toisistaan 
erotetut osat jälleen pääsivät kasvamaan yhteen. Uudella voimalla 
tunki kysymys Saimaan kanavan rakentamisesta päiväjärjestykseen. 
Pohjois-Savosta tehtiin v. 1826 anomus kanavan rakentamiseksi.^ Edut 
siitä olivat kansanmiesten käytännölliselle älylle selvät. Vaikeuksia he 
eivät kuitenkaan osanneet arvostella, ja niinpä kesti vielä pari vuosikym
mentä ennenkuin kariava-aikeesta tuli tosi. L. G. v. Haartmanin ollessa
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maamme raha-asiain johdossa ryhdyttiin v. 1845 työhön. Kanavan 
kaikki kustannukset tulivat toisen verran suuremmiksi kuin ensin oli 
arvioitu, yli 12 milj. Suomen markkaa eli yhtä paljon kuin kanavaa suun
nitellessa laskettiin Suomessa menevän kahden vuoden kaikkiin val- 
tionmenoihin. V. 1856 työ oli valmis, ja uuden kulkuväylän avaami
nen toimitettiin 7. p. syysk., uuden keisarin kruunauspäivänä. Kanavan 
liikenne alusta asti todisti, ettei sen merkitystä oltu liioiteltu.

Nykyaika on tottunut teknillisiin suurtöihin, joten helposti taipuu 
väheksymään sitä työmäärää, jota mainittu kulkutie itsessään edustaa. 
Muutamat vertailut ovat kuitenkin omiaan antamaan käsitystä työn 
vaikeudesta. Kanavaan kuuluu luonnonkivistä tehtyjä seinämiä 
enemmän kuin sittemmin neljän vuosikymmenen kuluessa on tehty 
Suomen rautateitä varten; maanluomiseen nähden kanava voittaa 
pisimmätkin radat Suomenmaassa. Sen pituus on 53.3 kilometriä, 
josta 36.1 km on kaivettu. Paikoin on täytynyt tehdä kanavatie maa
perään ja vuoren halki, joskus se taas kulkee korkealla penkereellä, 
paljon ylempänä ympäröivää maisemaa. Saimaan ja Suomenlahden 
vedenpintani korkeuseron tähden on tarvittu 28 sulkua, jotta laivain 
nousu ja lasku olisi mahdollinen; jokainen sulku on 35.6 metriä pitkä, 
17.4 metriä leveä ja kynnykseltä 2.67 metriä syvä. Suurta säästäväi
syyttä noudattaen on samalla pantu riittävästi huomiota sekä ulkonä
köön että varsinkin kestävyyteen, eivätkä korjaus- ja parannuskustan- 
nukset puoleen vuosisataan ole nousseet kuin noin 16 %:iin kanavan 
alkuperäisistä kustannuksista.

Mainittu suuri kanavoimishanke kantoi hedelmiä, jommoisia meillä 
ei koskaan ole saatu aikaan yhtä lyhyessä ajassa. Savolle ja Karjalalle 
avautui uusi aika, eikä vieläkään ole yritetty numeroin valaista, mitä 
se muutos merkitsi, kun päästiin esteettömään yhteyteen meren kanssa. 
Saa kenties laskea yhteen suurimman osan valtionratojamme, jotta voi
taisiin mainita taloudellinen kohottaja, joka olisi yhtä elähdyttävästi 
vaikuttanut koko yhteiskuntatalouteemme kuin Saimaan vesistön 
avaaminen liikenteelle. (E. G. Paimen.)

500. Nykyiset laivatiet ja kanavat. Eteläisemmän Suomen kai
killa suurilla järvi vesistöillä on nykyään höyrylaivaliikettä. Näitten 
sisämaisten laivateitten yhteenlaskettu pituus nousee n. 4 200 km:iin.
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Suurimmaksi osaksi ovat laivatiet viitoitetut, ja tarpeellisissa paikoissa 
ovat ne syvennetyt pienempäin alusten kuljettaviksi ja varustetut lukui
silla suluttomilla kaivannoilla sekä 23 sulullisella kanavalla ja kanava- 
ryhmällä, joiden syvyys vaihtelee 1.5— 2.4 m:iin.

(1) Tärkeimmät sisämaisista laivareiteistä ovat epäilemättä Sai
maan laivareitit, jotka Saimaan kanavan yläpäästä (Lauritsalasta) ja 
Lappeenrannasta haarautuvat Mikkelin, Kiuruveden, Muuruveden, 
Kaavin, Nurmeksen ja Uukuniemen ääripisteiden merkitsemälle suun
nattomalle yhtenäiselle laivareittialueelle. Tämän pääalueen ympärillä 
on vielä joukko pienempiä kanavoituja laivareittialueita, jotka verraten 
vähällä vaivalla voitaisiin saattaa pääalueen yhteyteen.

Saimaan laivateistön tärkeimmät reitit ovat seuraavat:
(a) pääreitti Lauritsalasta ja Lappeenrannasta Savonlinnaan, Kuo

pioon (Taipaleen ja Konnuksen kanavat), Iisalmeen (Ruokovirran, 
Ahkionlahden ja Nerkoon kanavat) ja Kiuruvedelle (Saarikosken kanava);

(b) pääreitistä haarautuva sivureitti Saimaa— Mikkeli (kolme avo- 
kaivantoa);

(c) pääreitistä haarautuva sivureitti Savonlinna— Punkaharju—  
Puruvesi;

(d) pääreitistä haarautuva suuri Savonlinnan— Joensuun— Nur
meksen reitti, jossa Joensuun ja Pielisen välillä on Pielisjoen kanava- 
ryhmä;

(e) edelliseltä reitiltä haarautuva Oriveden— Kesälahden— Uuku
niemen reitti;

(f) pääreitiltä Soisalon saaren itäpuolitse kulkeva Savonlinnan—  
Heinäveden— Kuopion reitti (Pilpan, Vihovuonteen, Kerman ja Kar- 
vion kanavat);

(g) edelliseen liittyvä Juojärven— Kaavin reitti (Varistaipaleen ja 
Taivallahden kanavat); sekä

(h) pääreitistä haarautuva Kuopion— Muuruveden reitti.
Erillään Saimaan reiteistä olevia, mutta Savon rataan liittyviä oval

(2) Otavan— Puulaveden laivareitti sekä (3) Iisveden— Nilakan— Piela
veden laivatie (Kolun kanava), joka verraten vähällä vaivalla on saa
tettavissa Saimaan laivavesistön yhteyteen, sekä (4) Vuotjärven— Sy
värin (Nilsiän) laivatie, sekin arvattavasti pian pääsevä suurempien 
laivateitten yhteyteen.

Suom ea talousm aantiede — 36
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Otava

(5) Saimaan ve
sistöön luontaisesti 
kuuluva, mutta lii
kenteellisesti siitä ai
van erillinen pieni lai- 
valiikealue on Vuok
sen laivatie (Paakko
lan kanava).

(6) Päijänteen
laivareitit yhdistävät 
Lahden ja Jyväsky
län kaupungit (Vesi
järven eli Vääksyn
kanava) sekä Heino
lan (Kalkkisten ka
nava).

(7) Vielä kauan
aikaa erillään Päi
jänteen laivateistä 
on pysyvä Keiteleen . 
laivareitti, joka kui
tenkin rakenteella 
olevan Iisveden ka
navan kautta koh

dakkoin pääsee Iisveden— Nilakan— Pielaveden ja sen kautta aikoi
naan Saimaan laivateistön yhteyteen.

(8) Keski-Hämeen laivareitit ulottuvat Hämeenlinnasta Tampe
reelle (Lempoisten kanava) sekä siltä reitiltä haarautuen Luopioisiin ja 
Längelmäelle (Valkiakosken kanava).

(9) Näsijärven laivatiet menevät 
Tampereelta Virtoihin (Muroleen ja Her- 
raskosken kanavat) sekä V ilppulaan .

(10) Porin radan yhteydessä on 
Hämeenkyrön laivareitti, josta erillään 
Kyrösselän laivareitti vie Ikaalisten kaup
palaan.

Labli

Kaaviollinen esitys Päijänteen vesistön kanavajärjes- 
telmästä.

Sisämaan tärkeimmät laivateis- 
töt

alueet
laivateistö

km
Pohjois-Suomi ..  .. n. 250
Kokemäenjoen ves. * 750
Päijänteen » » J O O

Saimaan » » 2 500
yhteensä n. 4 200
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(n) Oulujoen vesistön lai- 
vareitit ulottuvat Oulusta Mu
hokselle, Vaalasta Kajaaniin ja 
Kajaanista Sotkamoon.

Sen lisäksi on maassamme 
olemassa suuri joukko pienempiä 
erillisiä laivateitä, joilla puut
teellisen laivaliikenteen tai huo
nojen liikenneyhteyksiensä vuok
si ei ole yleisempää merkitystä.

501. Uudet kanavasuunni- 

telm at. Suomen järviylängön 
vesistöt muodostavat maano
samme laajimman ja tiheimmän 
luontaisen vesistösuoniston. Kun 
sisävesistöt tekevät Mikkelin 
läänin koko pinta-alasta 28.6 %
Viipurin läänin 27.4 % (Suomen 
osa Laatokkaa siihen luettuna),
Kuopion läänin 17.8 % ja Hä
meen läänin koko pinta-alasta 
16.8 % ja nämä sisävedet suu
rimmaksi osaksi ovat yhdenjak- 
soisia monihaaraisia järvi vesis
töjä, jotka useitten suurempain jokivayläin kautta ovat meren 
yhteydessä, ja kun maamme yleisen tasaisuuden ja vähäisten korkeus- 
pintaerotusten vuoksi päävesistöjen toisiinsa ja mereen yhdistäminen 
ei teknillisesti enään tuota sanottavia vaikeuksia, on Suomella mahdolli
suuksia luoda sisämainen laivateistö, jolla ei laajuudessa, tiheydessä 
ja vaihtelevaisuudessa ole vertaistaan Europassa eikä monessa muussa
kaan maanosassa.

Järjestetty laivateistö sisämaassamme on kuitenkin toistaiseksi 
vielä aivan keskeneräinen. Ainoastaan Saimaan vesistön piirissä on 
olemassa laajempi yhtenäinen laivateistö; muualla on ainoastaan haja
nainen joukko pitempiä tai lyhempiä laivatiepätkiä, joilla ei ole yhteyttä

Hämeenlinna

K a a v io llin e n  e s ity s  K e sk i-H ä m e e n  j a  N ä s i
jä r v e n  v e s is tö je n  k a n a v a jä r je s te lm ä s tä .



toistensa eikä meren kanssa. Niiden yhdistäminen toisiinsa sekä me
reen ja liikenteen järjestäminen sisämaan laivateillä nykyajan vaati
muksia vastaavaksi erittäinkin maamme tuontia ja vientiä sekä mat- 
kailijaliikettä silmälläpitäen kuuluu kanavapolitikkamme päätehtäviin.

Valtion kulkulaitoskomitean suunnitelmain mukaan olisi raken
nettava Suomenlahdesta Laatokkaan uusi suuri kanavatie, joka vapaut
taisi maamme Nevajoen laivatiestä. Kanava olisi rakennettava 4 m 
syvässä kulkevia, io .5 levyisiä ja 72 m pitkiä (x 000— 1 350 tn kantavia) 
aluksia varten ja  olisi kulkeva Viipurista tai Koivistolta Käkisalmeen: 
edellisen vaihtoehdon mukaan se tulisi n. 167 kmn pituiseksi, josta 101 
km luontaista vesitietä ja loput syvennettyä tai kokonaan kaivettua 
väylää.

Muut maamme järjestettävät laivatiet olisi jaettava kolmeen 
luokkaan: (1) enintänsä 3 m syvässä kulkevia, 9.6 m leveitä ja 65 m 
pitkiä aluksia varten, (2) 2.4 m syvässä kulkevia, 7.5 m leveitä ja 48 m 
pitkiä aluksia varten ja (3) 1.8 m syvässä kulkevia, 7.5 m leveitä ja 
48 m pitkiä aluksia varten.

Ensimmäiseen luokkaan olisi luettava Saimaan laivatiet Vuok
sesta Saimaaseen, Kuopioon ja Joensuuhun saakka sekä merestä Ky- 
menjokea myöten Päijänteeseen ulettuva kanava ja Päijännettä ja 
Saimaata yhdistävä kanava.

Toiseen luokkan kuuluisivat nyk. Saimaan kanava, Saimaan pää
tieltä Iisvedelle ja Keiteleelle ynnä Päijänteeltä Keiteleelle johtavat 
kanavatiet, Porin— Tampereen kanavatie sekä Kuooion— Iisalmen ja 
Juojärven reitit. —  Muut laivatiet luettaisiin kolmanteen ryhmään.

Talousmaantieteelliseltä ja maamme rahavarani kannalta näyt
täisivät helpoimmin toteutettavilta Keiteleen ja Iisveden vesistöjen 
yhdistäminen Saimaan laivateihin sekä Keski-Hämeen, Päijänteen ja 
Saimaan laivateistöjen yhdistäminen toisiinsa suurella lännestä itään 
kulkevalla keskimaan kanavatiellä. Myöskin Kymijoen kanavoiminen 
olisi suurenarvoinen, varsinkin jos siihen voitaisiin yhdistää joen koski- 
voimain järjestely.

502. Tie- ja  vesirakennusten hallinto. Suomen koskenperkauk- 
sia varten perustettiin 1799 Suomen koskenperkausjohtokunta, josta 
m kyinen Tie- ja vesirakennusten ylihallitus (1816,1860) on kehittynyt

564
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Tämän ylihallituksen toimipiiriin kuuluu rautateitten, kanavain ja 
muitten tie- ja vesilaitosten rakentaminen (ensinmainittu kuitenkin 
esitetty siirrettäväksi rautatiehallitukselle) sekä koskenperkausten, 
järvenlaskujen, suonkuivausten yms. töitten toimittaminen; myöskin 
valmiitten sisämaiden laivateitten ja kanavain ylläpitäminen on tie- ja 
vesirakennusten ylihallituksen huolena (luotsaus Saimaan ja Päijänteen 
vesistöillä on kuitenkin luotsihallituksen valvottavana). Uuden maan- 
tielain johdosta on maanteittenkin ylläpito ja hallinto joutunut tie- ja 
vesirakennusten ylihallituksen johdettavaksi (vrt s. 537). Tie- ja vesi- 
rakennusasiain paikallista hoitamista varten on maa jaettu kuuteen 
piiriin (Oulun, Vaasan, Länsi-Hämeen, Päijänteen, Kuopion ja Saimaan), 
joita piiri-insinörit hoitavat.

MERITIET JA SATAMAT.

503. Suomen m eriteiden kehitys. Muinoin kuljettiin Suomen 
merireittejä luotojen, saarien ja muiden maamerkkien johdolla. Ran
nikkoseutujen välisessä liikenteessä oli meriteitten merkitys sitä suu
rempi, mitä puutteellisemmat maakulkuneuvot olivat. Jo kaukaisessa 
muinaisuudessa kuljettiin meritse vieraistakin maista Suomeen ja päin
vastoin. Eräs yleinen meritie kulki 1200-Iuvulla Ruotsin rannikolta 
Ahvenanmaan Lemböten, Kökarin, Hangon ja Porkkalan ohitse Tal
linnaan.

Kustaa Vaasa käski saaristolaisväkeä viitoittamaan Itämeren ja 
Suomenlahden kulkureittejä kuinpeleilla, »suurilla luudilla ja risuilla» 
ja kohotynnyreillä. Reittejä tuntevain rahvaanmiesten tuli myös luot
sata kruununaluksia, mistä palveluksesta he saivat nauttia määrättyjä 
veronhelpotuksia. Seitsemännellätoista vuosisadalla oli jo painettuja 
merikirjoja, joista sai tietää Suomen tärkeimmät merireitit, niiden mat
kat, tuntomerkit ja satamat. Myöhemmin asetettiin erityisiä luotseja 
ohjaamaan laivoja, joiden tuli siitä maksaa luotseille määrättyjä mak
suja. Vihdoin ruvettiin rakentamaan tärkeille meripaikoille tulimaja-
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koita. Niistä oli vanhin v. 1753 rakennettu Ulkosaaren (Utön) majakka. 
Toinen tulimajakka rakennettiin 1800 Porkkalaan.

Venäjän vallan aikana tulivat vähitellen Suomen kaikki tärkeimmät 
meritiet mitatuiksi ja kartoitetuiksi ja maamme kaikki rannikot varus
tetuiksi yhdenjaksoisella valotornilinjalla. Suomenlahden itäosassa 
Pietariin vieväin meriteitten varsilla olevat valotornit rakennutti ja 
omisti Venäjän kruunu. Ne niistä, jotka ovat Suomen alueella, ovat 
Tarton rauhassa 1920 joutuneet Suomen omiksi. Meriliikenteen kasva
minen ja saaristojemme lukemattomain karien ja luotojen sille tuotta
mat vaarat ovat pakottaneet valtion viime vuosikymmeninä ryhtymään 
laajoihin toimiin merenkulun turvaamiseksi.

504. N ykyiset m eritiet. Suuria valotornia, joita pysyvästi var
tioidaan, on nrerillämme nykyään yii 50. Tärkeimmät niistä ovat (1) 
Itämeressä Bogskäiin, Ulkosaaren (Utön), Köpmansgrundin jaBengtskä- 
rin (rak. v. 1906), (2) Ahvenanmaan vesillä: Lägskärin, Herrön, Ekkerön, 
Hellmanin ja Märketin, (3) Rauman meressä: Isonkarin, Säpin, Kallon, 
Yttergrundin ja Sälgrundin, (4) Merenkurkun vesillä: Sälskärin, Strö- 
mingsbädan, Valassaarten ja Norrskärin, (5) Perämeressä: Trutklippa- 
nin, Tankarin, Ulkokallan, Marjaniemen ja Ajoksen, (6) Suomenlah- 
dessa: Gustafsvärnin, Hangon, Jussaaren, Porkkalan, Gräharan, Söder- 
skärin, Kaunissaaren (Pyttis— Fagerön), Haapsaaren, Suursaaren, Kius- 
kerin, Alvatinniemen, Someron, Narvin, Lavansaaren ja Seiskarin sekä 
(7) Laatokassa: Sortanlahden, Hanhipaaden ja Heinäluodon valotornit. 
Avomerellä olevain vaarallisempani karipaikkain viitoittamista varten 
on n  tulituslaivaa (»ÄransgTund» Helsingin edustalla, »Relandersgrand > 
Rauman satamareitin suulla, »Verkkomatala» Koiviston sataman etelä
päässä, ym.). Sitäpaitse ovat tärkeimmät satamareitit ja kariset saaris- 
toväylät viitoitetut pienillä itsetoimivilla »johtomajakoilla» eli »lois
toilla», joita on n. 400. Suomen merireiteillä on käytännössä venäläisen 
järjestelmän mukainen viittajärjestelmä (6 viittalaatua; sisävesillä 2 
viittalaatua).

Laivain ohjaamista varten on meriväyläin varsilla n. 240 luotsi- 
asemaa ja vartouspaikkaa, joiden miehistönä on luotsivanhimpia, van
hempia ja nuorempia luotseja sekä luotsioppilaita. Luotsauspiirejä on 
9 (Viipurin, Helsingin, Turun, Ahvenanmaan, Vaasan ja Oulun) sekä
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sisämaiset Laatokan, Saimaan ja Päijänteen luotsauspiirit. Suomen 
luotsi- ja majakkalaitoksen palveluksessa on tuhatkunta miestä. 
Luotsilaitoksen valvomain meriteitten pituus (niihin luettuina myös 
Saimaan ja Päijänteen reitit) tekee n. 40 000 km.

505. Suomen luontaiset merisatamat. Luontaisten merisatamain 
luku ja laatu riippuvat lähinnä rannikon laadusta. Suomen maan ylei
sestä mataluudesta ja epätasaisuudesta johtuu, että maamme rannikot 
ovat saaristorannikoita ja että satamia (»saaristosatamia») sen mukai
sesti on täällä epälukuinen joukko, mutta useimmat matalia, kivisiä ja 
vaikeapääsyisiä. Käyttökelpoisiakin satamia on niissä kuitenkin ollut 
satoja ja nykyajankin merialuksille sopivia luonnonsatamia on lukui
sasti kaikilla rannikoilla.

Luontaisilla satamilla on meriliikkeelle erilainen arvo riippuen, 
paitsi sataman omasta laadusta, sataman asemasta ja luontaisesta ym
päristöstä. Tässä kohden voidaan Suomen satamat ryhmittää erilaisiin 
muotokuntiin. (1) Suuri joukko merisatamia on »jokisuusatamia», toi
set sijaiten suurten jokien suussa (Kotka, Pori, Oulu, Kemi, Tornio), 
toiset pienempien (Porvoo, Turku, Uusikaarleby eli »Lapuanjoensuu»), 
Iin hamina). (2) Toiset satamat ovat »lahtisatamia» maahan pistäväin 
lyhempien tai pitempien lahtien perässä; edustavia sellaisia satamia 
ovat Viipuri, Skuru Pohjanlahden perukassa, Salo— Vartsala sekä lu
kuisat muut vanhat maalaissatamat Suomenlahden ja Itämeren ranni
koilla. (3) Enemmän tai vähemmän selviä malmisatamia» ovat sellaiset 
satamat kuin Koivisto, Uusikaupunki, Rauma (»rauma» =  salmi), Kas
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kinen, Vaasa, Pietarsaari, Kokkola. (4) »Niemisatamiin», joita011 valittu 
mahdollisimman kauas mereen pistävissä maanpaikoissa, lukeutuvat 
ennen kaikkia Hanko sekä Hangon lähellä oleva Lappvikin satama ja 
Helsinki, joka alkuaan valittiin Tallinnan läheisyyttä silmälläpitäen. 
(5) Saaristoissa vihdoin tavataan puhtaita »saärisatamia», joita on suuri 
joukko varsinkin Varsinais-Suomen saaristossa ja Ahvenanmaalla. 
Usealla satamalla on jditaikaa useammanlaisia ominaisuuksia. Porvoo 
on sekä joki- että lahtisatama, Skuru samalla sekä lahti- että joki- 
satama, Vaasa yhtaikaa salmi- ja jokisatama jne.

506. Suomen satamain kehitys. (1) Esihistoriallisina aikoina 
ja keskiajalla, kun maamme asutus oli ylen harva, kauppa vähäinen ja 
järjestämätön ja merialukset pieniä, ei maassamme ollut mitään suur
satamia, vaan meriliike hajaantui lukuisiin pikkusatamiin pitkin ran
nikoita. Silloin olivat käytännössä Koiviston, Virolahden ja Vehkalah
den haminat Suomenlahden itäosassa, »hämäläisten satamat», joista ei 
varmaan tiedetä, missä ne olivatkaan, Mustasaaren, Iin, Kemin, Tor
nion ym. satamat Pohjanlahden pohjoisosassa jne.

(2) Vähitellen kuitenkin alkoivat saada muita suuremman merki
tyksen sellaiset merisatamat, jotka sijaitsivat maantieteellisesti tär- 
keämmillä paikoilla, etupäässä suurempani maa- ja merialueitten luon
taisilla pääte- ja kosketuskohdilla. Sellaisia meri- ja maateitten pääsol- 
muja olivat Viipuri Suomenlahden koillisessa perukassa, Turku Suomen 
mantereen lounaispäässä kolmen merenosan yhtymäseudulla ja kaukai
sessa Pohjanlahden perässä sijaitsevat satamat. Luonnollisista syistä 
Turusta ja Viipurista tuli maamme historialliset suursatamat.

(3) Satamain erilaiseen kehittymiseen on vaikuttanut myöskin 
kaupunkilaitos. Taloudellisen elämän kehittyessä useille satamapai
koille syntyi tai niille perustettiin kaupunkeja, minkä jälkeen meriliike 
yhä enemmän keskittyi niihin, maalaissatamain jäädessä syrjään.

(4) Historiallisten aikain kuluessa on maamme satamain kesken 
tapahtunut toisenlainenkin taloudellinen työnjako. Useat satamat 
ovat muodostuneet erityisten tuotteiden »vientisatamiksi». Sellaisia oli
vat jo keskiaikana Pohjanlahden monet lohi- ja siikasatamat; myöhem
pinä aikoina ovat Oulu ym. olleet erityisiä tervanvientisatamia samoin 
kuin meidän aikanamme Kotka, Pori, Kemi ym. ovat ensi sijassa puu
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tavarain vientisatamia. Toiset satamat, joilla on laajat »takamaat» 
ja hyvät liikennevälineet sinne, ovat kehittyneet ensi sijassa kauppa
tavara t tuontisatamiksi, »kauppasatamiksi». Sitä muotokuntaa edusta
vat meidän aikanamme ensimmäisinä Viipuri, Helsinki, Turku, Vaasa. 
Hanko taas on puhdas »liikennesatama» ilman sanottavaa merikauppaa. 
Samanlaatuinen liikennesatama Laatokalla on Sortanlahti.

(5) Monien vanhempain merikaupunkien satamat ovat madaltu
misen vuoksi vähitellen tulleet vaikeakäyttöisiksi tai kokonaan kelvot
tomiksi nykyajan suurille merialuksille, minkä vuoksi ne ovat hankkineet 
itselleen »ulkosatamia» suurempia aluksia varten. Viipurilla on ulkosa
tama Uuraassa, Loviisalla Valkoossa (Valkomissa), Turulla Pikisaaressa, 
Porilla Reposaari —  Mäntyluodossa, Vaasalla Vaskiluodossa, Uudella- 
kaarlebyllä Längörnissä, Pietarsaasella Alholmassa, Kokkolalla Yks- 
pihlajassa, Raahella Lapaluodossa, Oululla Toppilan salmessa ja Re
dillä, Torniolla Röytässä. Loviisan, Porin, Vaasan, Pietarsaaren, Kok
kolan ja Raahen ulkosatamat sekä Oulun Toppilan salmi ovat satama- 
radoilla yhdistetyt rautateistöön. Sisäsatamiaan ovat monet merikau
pungit koettaneet parantaa ruoppauksella ja rantalaiturien rakentami
sella.

Useissa merikaupungeissa (Viipurissa, Kotkassa, Helsingissä, Tu
russa, Raumalla) on viime aikoina tehty ja osittain edelleen tehdään 
suuria satamalaajennuksia. Helsinki, Hanko ja Turku kilpailevat siinä 
kohden kiivaasti keskenään.

507. N ykyiset m erisatam at. (1) Huomattavimmat satamat ete
lärannikollamme ovat Koiviston, Viipurin, Loviisan, Helsingin ja Han
gon satamat.

Koiviston salmessa on erinomainen ja tilava luonnonsatama. Se 
oli jo esihistoriallisena aikana tärkeä karjalaisten satama sekä Novgo
rodiin suuntautuvan kansainvälisen kaupan poikkeuspaikkä. Meidän 
aikanamme se on saanut uuden merkityksen Terijoen— Koiviston radan 
päätekohtana. Nykyaikaista satamaa ei sinne vielä ole rakennettu, 
vaikka siitä jo pitemmän aikaa sitten on valmistava päätös tehty. To
teuttamatta on myöskin eduskunnan päätös Koiviston— Viipurin rau
tatien rakentamisesta. Monen mielestä on Koivisto koko Etelä-Karja
lan tuleva pääsatama, jonne suunniteltu Laatokan— Suomenlahden 
kanava olisi johdettava (s. 564).
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laiturin pituus (m)

satamat yhteensä
7— 8 mn 

syvyydellä

H e lsin k i . . . .  6190 974
T u rk u  ___ . .  5 960
V iip u ri . . . . . . 2 347 476
K o t k a  . .  . . . .  7613 658
H a lik o  . . . . . , . I 240 720
R a u m a  . . . . . . .  1. 77° —

P o r i ............ • • • 3 939 174
V a a s a  . . . . . . .  117 5 410
O u l u ............ —

Suomen tärkeimpäin satamain Viipuri on viime aikoina laajentanut
laitunpttuus. *

ja parantanut sisäsatamaansa sekä syven
tänyt ja puhdistanut Uuraan ulkosata
maan vievää reittiä, joten tämä vanha 
merikaupunki on valmis alkamaan uutta 
meriliikeaikakautta.

Loviisan ulkosatama Valkoossa (Val- 
komissa) rakennettiin Loviisan radan ra
kentamisen yhteydessä 1901. Se on 
laatuaan erinomainen, 7— 8 m syvä.
Lahden ja Päijänteen seutujen likim- 

pänä satamana sillä on tulevaisuutta.
Helsingin kaupunki, jolla jo kauan on Eteläsatamassaan ollut kau

nis, syvä ja hyvin varustettu vaikka ahdas keskussatama ja Pohjois- 
satamassa, Hietalahdessa ja Söömäisissä lastaussatamia, on ryhtynyt 
rakentamaan kaupungin länsipuolelle uutta suursatamaa (Länsisata
maa), johon tulee 4 km 9— n  nm syvyistä laituria kaikkine ajanmukai
sina Iaitoksineen sekä väliaikainen vapaasatama, sekä Hertonäsiin 
kaupungin itäpuolelle suurteollisuussatamaa. Näiden laitosten valmis
tuttua Helsingin satama edelleenkin pysyy maan huomattavimpana.

Hangon satama rakennettiin kauttakulku- ja talviliikennettä var
ten Hangon rautatien rakentamisen yhteydessä 1872— 1875. Satamaa 
on myöhemmin kahdesti kolmasti laajennettu ja parannettu. Laituria 
on pitennetty Korkeasaarelle saakka, sen pohjoispuolella oleva sata
ma-allas syvennetty 12 m syväksi ja sen suojaksi rakennettu suuri aal
lonmurtaja. Hanko on kauan aikaa ollut Suomen tärkein voinvienti- 
ja talvisatama, mihin sen asema ja luonnonolot tekevätkin sen erittäin 
sopivaksi.

Koko lounaisen Suomen pääsatama on vanhastaan Turku. Sen 
satamaksi on vähitellen ruopattu ja rakennettu Aurajoen suu; suurem
mille laivoille on satamalähelläolevassa Pikisaaressa, jonka edustalla on 7 
mn syvyys. Nykyajan ja tulevaisuuden vaatimuksia nämä satamalai
tokset eivät kuitenkaan tyydytä, minkävuoksi uudeksi satama-alueeksi 
on hankittu kaupungin länsipuolella oleva avara Pansion alue Rai
siossa. Aikomus on perustaa sinne suuri syväsatama (laituripituus 4.8 
km), asema Suomen-— Ruotsin välistä höyrylauttaliikennettä varten, 
vapaasatama ym.
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Raumanmeren rannalla kilpailee kolme satamaa tulevaisuuden 
johtovallasta. Uudellakaupungilla, joka kohta saa kauan odotetun 
rautatiensä, on oivallinen luonnonsatama, jonka syvyys on paikoin 12.5 
m. Satamalla on hyvä asema lounaisen Suomen äärimmäisessä osassa 
ja kaupunki on päättänyt ryhtyä laajoihin rakennuspuuhiin satamansa 
ajanmukaiseksi saattamiseksi.

Verraten hyvät satamaedellytykset ovat Raumallakin, jonka uiko 
satama (5— 7 m syvä) on aivan lähellä kaupunkia ja yhteydessä Rau
man rautatien kanssa.

Suuremmilla vaatimuksilla kuin molemmat edelliset esiin
tyy Porin satama. Kaupungin laivaliike on Kokemäenjoen maatuessa 
paennut yhä ulommaksi joen suuhun päin, kunnes se Reposaaren—  
Mäntyluodon muodostamasta, n. 150 ha:n laajuisesta syvästä ja kaikin
puolin kelvollisesta altaasta on saanut pitempiaikaisen ulkosataman. 
Satamalla, jota mahtava aallonmurtaja suojelee, on laituripituutta 
4 km ja on sillä talviliikenteeseenkin hyvät edellytykset.

Kaskisilla on kiitetty luontainen salmisatama, mutta asemansa 
vuoksi se tuskin voi saada muuta kuin paikallista merkitystä.

Etelä-Pohjanmaan pääsataman paikka on luonnollisesti Merenkur
kun kohdalla, jossa manner pistää uloimmaksi länteen ja johon maakun
nan asutuin jokilaakso päättyy'. Tätä pääsataman tehtävää täyttää 
Vaasan ulkosatama Vaskiluoto, joka on avara, kivetön, laituri varsien 
kohdalta 5.5— 7.5 m syvä ja 3 kmn pituisella radalla sekä hyvällä ajo
tiellä kaupunkiin yhdistetty. Suomenlahden suurten satamain kanssa 
ei Vaskiluoto kumminkaan voi kilpailla.

Keski-Pohjanmaan pienten rantakaupunkien satamat ovat alkuaan 
olleet pienet ja ajan kuluessa ne niillä seuduilla tavallista suuremman 
maankohoamisenkin vuoksi ovat tulleet yhä hankalammiksi, minkä 
vuoksi mainittujen kaupunkien, voidakseen pysyä yhä edistyvässä 
merenkulussa osallisina, on täytynyt hankkia itselleen ulkosatamia. 
Sellainen on Uudellakaarlebyllä Längömissä, Pietarsaarella Alhol- 
massa ja Kokkolalla Ykspihlajassa; molemmat viimemainitut ovat yh
distetyt valtionrautateihin.* Pietarsaaren teollisuuden vuoksi on sen 
satamasta tullut huomattava tuontisatama, mutta muuten on näillä sata
milla ainoastaan maakunnallinen merkitys.

Pohjoisen Pohjanmaan kaupungeista ovat Raahe ja Oulu viime



572

aikoina parantaneet satamaolojansa. Raahen ulkosatama Lapaluoto 
on syvä ja hyvässä yhteydessä avomeren kanssa. Oululla on kauan ollut 
varsinainen satamansa Toppilansalmessa, jonne johtaa 6 kmn pituinen 
satamarata. Ulkosatamana on ollut väljä, mutta ei täysin hyvin suo
jattu Reti. Syventämällä Toppilansalmen satamaa ja varustamalla sitä 
uusilla laitureilla on Oulu voinut säilyttää paikkansa Pohjois-Suomen 
valtasatamana. Nykyinen Kemi on kuten Kotkakin alkuaan puu
tavarain vientiä varten perustettu »ulkosatama». Torniolla on ulko
satama Röytässä.

Tärkein satama Laatokan Suomen puoleisessa osassa on Suomen 
valtiolle kuuluva Sortanlahden satama, jonka liikenne ylivoimaisesti 
voittaa muiden Laatokan satamain liikenteen.

Niin suuria ponnistuksia ja uhrauksia kuin on tehtykin meriliiken
teen keskittämiseksi muutamiin kaupunki-pääsatamiin, ei talousmaan- 
tieteelliseltä kannalta kuitenkaan ole luultavaa, että kehitys tulisi kul
kemaan juuri sitä suuntaa, jolle sitä kaikenlaisista paikkakunnallisista 
ja hetken taloustilanteellisista syistä tahdotaan ohjata. On varsin mah
dollista, että Suomen lukuisista vielä käyttämättömistä tai vain vähän 
käytetyistä luonnonsatamista muodostuu uusia vilkkaita maakunta- 
satamia, jopa suurempia pääsatamiakin. Porkkalan niemi, Kemiön 
seudut, Navon-Korpoon saarisilta sekä Kokkolan— Raahen väliset 
jokisatamat johtuvat siinä kohden ensimmäisinä mieleen.

508. Vapaasatamat. »Vapaasatamalla» tarkoitetaan sellaista tar
koin rajoitettua, muusta tullialueesta eroitettna sekä maata että vettä 
käsittävää satama-aluetta kauttakulkuliikennettä varten tarpeellisine 
rakennuksineen ja varastopaikkoineen, jossa ulkomailta tulleita tava
roita ilman tullikäsittelyä voidaan purkaa, panna varastoon, uudelleen 
pakata, jalostaa ja muuten käsitellä. »Vapaavarastolla» tarkoitetaan 
samalla tavoin määrättyä ja järjestettyä aluetta, johon ei kuulu sata
maa. Muualla maailmassa, myöskin Itämeren piirissä, on jo kauan käy
tetty vapaasatamia. Meidänkin maassamme ne nyt ovat tulleet mah
dollisiksi. Vapaasataman tai vapaavaraston voi perustaa valtio, mutta 
lupa siihen voidaan antaa myös kunnallepa suomalaiselle osakeyhtiölle 
tai osuuskunnalle. Sekä Helsingissä että Turussa on aikomus perustaa 
vapaasatamat uusien suursatamain yhteyteen. Hangossa on sellaista
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H angon v ap aasatam a.
A  =  H angon n ykyinen  satam a (huom l n ykyisen  m öljän p ien u u tta  uusiin suun
n iteltu ihin  verrattu n a). —  B  —  N  =  H angon vap aasatam asu un n itelm a ( B t y ö 
väen asu n toto n tte ja, C— D  teh d asto n tte ja , E — F  v ara sto ja , G  ja  K  m akasiineja, 
H liikehuoneustotontteja, I virkailija in  a su n toto n tte ja, L , M j a  N  satam alai-

tu re ita ).

aietta jo ryhtynyt toteuttamaan Oy. Hangon Vapaasatama, joka on 
siihen saanut luvan. Suuria varastosuojia on jo rakennettu ja uuden, 
nykyistä Hangon satamaa monta vertaa suuremman syväsataman ra
kentaminen suunniteltu. Satama tulee Tulliniemelle, jonka yhtiö on 
valtiolta vuokrannut ja jonka 141 ha laajalla alueella on riittävästi tilaa 
satamalaitteille, tavarasuojille, konttori-, tehdas- ja työläisasunnoille. 
Ilman valtion tehokasta apua ei tätä suurensuuntaista ohjelmaa kui
tenkaan voida toteuttaa.

Hangon vapaasatama on perustettu siinä toivossa, että Pietariin ja 
Pohjois-Venäjälle suuntautuva kansainvälinen liikenne tulisi suureksi 
osaksi kulkemaan tätä kautta.

»Oman tavaranvaihtomme lisäksi tulee meidän parhaamme mu
kaan valmistautua välittämään sitä suurta kauttakulkuliikennettä, 
mikä varmaan tulee Skandinavian maista, länsivalloista ja Yhdysval
loistakin suuntautumaan Venäjälle ja päinvastoin, josta kauttakulku
liikenteestä jo on oireita tuntunut. Jo niistä ajoista asti, jolloin sään
nölliset laivavuorot alkoivat Suomen ja Ruotsin välillä, on osa liiken
teestä Venäjän ja Länsi-Europan välillä kulkenut Suomen kautta. 
Tuleeko näin tapahtumaan vastedeskin, ja suuriko osa liikenteestä
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pohjoisen Venäjän ja Länsi-Europan välillä tulee käymään Suonien 
kautta, se tulee suureksi osaksi riippumaan niistä toimenpiteistä, joihin 
täällä ryhdytään liikenneolojen parantamiseksi. Matkustajaliikenteelle 
Ruotsista Pohjois-Venäjälle on kauttakulku Suomen kautta sen vuoksi 
parempi kuin Suomenlahden eteläpuolitse, että merimatka on lyhempi 
ja se melkoinen tavaraliikenne, mikä kohdistuu ns. kappaletavaralii
kenteen osalle, pyrkii yleensä kulkemaan samoja teitä kuin matkustaja
liikennekin, jos vain kuljetusvälineet ovat kunnolliset.» (Kulkulaitos- 
komitea 1919.)

509. Talviliikenne. Itämeren jääsuhteet (65) tekevät laivalii
kenteen harjoittamisen Suomenlahden ja Pohjanlahden peräosissa talvi
sin mahdottomaksi, mutta lounaisen Suomen satamissa Reposaaresta 
Helsinkiin saakka voidaan vahvain jäänmurtajain avulla ylläpitää lai
valiikennettä läpi talvenkin.

Talviliikenne Suomen satamissa on kuitenkin alkanut vasta myö
hään eikä se ole vieläkään järjestetty maallemme edullisimmalla tavalla. 
Lopulla vuotta 1877 alkoi höyrylaiva »Express II» ylläpitää jokaviikkoista 
talviliikennettä Hangon ja Tukholman välillä. Liikenne oli kuitenkin 
epävarmaa ja keskeytyi useina vuosina pitemmiksi ajoiksi. V. 1887 
alkoivat, kuten kerrotaan G. A. Serlachiuksen toimesta, muutamat 
tanskalaiset laivat välittää talviliikennettä Hangon ja Kööpenhaminan 
välillä. Seuraavana -vuonna alkoi Suomen Höyrylaiva-Oy. ylläpitää 
laivaliikennettä Hangosta Hulliin. Varmalle kannalle talvilaivaliikenne 
tuli rasta talvella 1890— 1891, jolloin valtion pääasiallisesti Suomen 
Englantiin menevän voinviennin turvaamiseksi hankkima jäänmurtaja- 
laiva »Murtaja» alkoi toimintansa Hangossa.

Nykyisin on valtiolla kaksi muutakin jäänmurtajaa (»Sampo» ja 
»Tarmo»; venäläisiltä v. 1918 otettu, »Väinämöisen» nimen saanut suuri 
jäänmurtaja on luovutettu takaisin). V. 1918 hankki turkulainen yhtiö 
valtion avustuksella jäänmurtajalaivan (»Avance») avustamaan talvi- 
liikennettä Turussa, josta on tullut Ruotsiin suuntautuvan talviliiken
teen keskus. Säännöllistä talvilairaliikennettä harjoitettiin ennen maail
mansotaa Suomesta useihin Itämeren ja Pohjanmeren satamiin, jota 
seikkaa oli silmällä pidetty useita uudempia merialuksia rakennettaessa- 
kin. Maamme ulkomaankaupalle talvilaivaliikenne on ollut arvaamat
tomaksi hyödyksi.
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Suomen luonnollisin ja paras talvisatuina on Hanko. Sen satama 
on vasta 1891 alkaen ollut käytettävässä kunnossa vuoden ympäri 
paitsi vuosina 1893 ja 1895, jolloin liikenne siellä keskeytyi edellisellä 
kerralla 70 ja jälkimmäisellä kerralla n  päiväksi, sekä maailmansodan 
aikana, jolloin satama oli sulkeuksissa muista syistä. Hangolla on sekin 
etu, että pääsyväylä sieltä avomerelle on lyhyt ja että talviliikenteen 
ylläpitäminen siellä tulee halvemmaksi kuin Turussa ja Helsingissä.
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510. Keskussatama. Se seikka, että viime aikoina eri tahoilla 
maata on kiinnitetty ja parhaillaan kiinnitetään suuria pääomia satama- 
yrityksiin, on eri tahoilla synnyttänyt ajatuksen yhden ainoan sataman 
rakentamiseksi suureksi valtion avustamaksi keskussatamaksi, johon 
maan koko tuonti ja vienti pääasiassa keskitettäisiin.

Sellaiselta satamalta on vaadittava ennen kaikkia, että se on vapaa 
jäistä tai muuten vuoden läpeensä esteetön ja merenkululle sopiva ja 
suoraan aavalta mereltä tuleville aluksille käyttökuntoinen. »Täytyy 
nimittäin otaksua, että säännöllinen valtameriliikenne hakeutuu sata
miin, jotka ovat auki ympäri vuoden. Kysymys keskussatamasta muo
dostuu näin ollen kysymykseksi keskusta!visatamasta. Suomenlahden 
sisäosien ja Pohjanlahden satamiin ei säännöllistä talviliikennettä, aina
kaan sellaista, josta nyt on kysymys, voida ylläpitää. Eipä edes Män
tyluotoon voida ankarina talvina kulkea. Ainoat satamat, jotka niin 
ollen voisivat tulla kysymykseen keskussatamana, ovat Turku, Hanko 
ja Helsinki. Näiden välillä tulee kilpailu tapahtumaan.

»Hangolla on suojattu asema. Pääsy Itämerelle on helppo useam
paa reittiä myöten, joista ahtojäiden esiintyessä aina jotakin voitanee 
käyttää. Äärimmäisessä tapauksessa voidaan kulkea saaristoväylää, 
eikä vakavampaa liikenteen seisahdusta sentähden tarvinne peljätä. 
Turkua suojaa laaja saaristo ahtojäältä, mutta sinne pääseminen edel- 
yttää pitkää kulkua (58 engl. pen. = 93 km) jäärailossa. Helsinkiä vai- 
vaavat ahtojäät, mutta asiantuntijat arvelevat tästä haitasta voitavan 
päästä, jos uusi Porkkalan reitti pannaan kuntoon. Tämä uusi reitti 
on tosin sangen pitkä saaristoreitti (25 engl. pen. =  40 km), mutta tun
tuvasti lyhempi kuin Turkuun johtava. Epäillä ei tarvinne, että kaikki 
nämä kolme satamaa teknikan nyt jo hallitsemilla keinoilla voidaan 
niin varustaa, että säännöllinen talviliikenne niihin käy mahdolliseksi. 
Todennäköistä on myöskin, että sekä Turku että Helsinki joka tapauk
sessa tulevat sellaista varten varustautumaan. Siihen niillä on sitä 
enemmän syytä jo senkin takia, että kummallakin satamalla, niiden 
enemmän tai vähemmän keskeellisestä merkityksestä riippumatta, 
tulee olemaan luonnolliset edellytykset olla lähtökohtina, Turulla jo 
useamman vuoden aikana harjoitetulle Skandinavian, Helsingillä en
nen pitkää aikaansaatavalle mannermaan jokapäiväiselle matkustaja- 
ja kappaletavaraliikenteelle, välitettäköönpä tätä sitten höyrylautoilla 
tai höyrylaivoilla.
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»Kokemus muualla maailmassa on osoittanut, että meriliikenteen 

keskittäminen joihinkin hyvästi valittuihin ja hyvin varustettuihin sata
miin on ollut omiaan hämmästyttävällä tavalla vilkastuttamaan ulko
maista kauppaa.Tämä keskitys on kuitenkin suoritettu vasta kun edel
lytykset siihen jo ovat olleet olemassa. Meillä ovat nämä edellytykset 
vielä hyvin vaikeasti perusteltavien arvelujen varassa. Kymmeniä, 
ehkä satojamiljonia vaativia satamarakennuksia ei tietystikään tarvita, 
jos ainoastaan kotimaista tarvetta pidetään silmällä. Silloin keskitystä 
tuskin voidaan katsoa tarpeelliseksi. Länsirannikko tulee tarvitsemaan, 
meriliikenteensä, jota eteläinen ei kokonaan voi vetää puoleensa sata- 
miensa syvyydestä huolimatta. Myöskin kysymys kolmen eteläsuoma
laisen sataman etevämmyydestä talvisatamina toisiinsa verrattuina 
menettää silloin suuren osan mielenkiintoaan. Näiden kaupunkien on 
kilpailussa keskenään osoitettava, millä niistä on paraimmat edellytyk
set ylläpitää säännöllistä meriliikennettä.

»Keskityksellä on merkitystä ainoastaan kauttakulkuliikenteen 
kannalta. Ennenkuin sellaista siis vaaditaan, on oltava vakuutettuja 
siitä, että melkoinen kauttakulkuliikenne tulee Suomen kautta kulke
maan. Se seikka, että maallemme todennäköisesti tulee olemaan 
suuria mahdollisuuksia ottaa osaa Venäjän tavaranpuutteen täyttä
miseen, kun rajat sinnepäin kaupalle avautuvat, ei vielä asiaa rat
kaise. Kysymys on siitä, voidaanko siten syntyneitä kauppasuhteita 
—  kauttakulkukaupallahan lopuksi on suurin taloudellinen me.rki- 
tys, eikä kauttakulkuliikenteellä sellaisenaan —  edelleen säilyttää ja 
kehittää. Mutta siihen kysymykseen on tällä hetkellä vaikea 
vastata.

»Todennäköistä on, että joku osa Venäjälle kulkevasta kaupasta ja 
liikenteestä voidaan Suomelle valloittaa. Ei kuitenkaan ole riittäviä 
takeita olemassa tämän liikenteen kasvamisesta niin suureksi, että 
ainakaan vielä olisi oikeutettua kiinnittää suuria määriä valtion varoja 
kalliin keskussataman perustamiseen.

»Koska kuitenkin satamaolojen ollessa nykyisellä kehitysasteellaan 
useimmat satamat ainakin ly Idemmäksi ajaksi pahimpien jääsuhteiden 
vallitessa sulkeutuvat ja kävisi liian kalliiksi jäänsärkijän avulla yllä
pitää liikennettä useampaan eri satamaan läpi koko talven, on apu- 
satama tarpeen, johon liikenne pahimpana jääaikana voidaan kes-
Suoman talousmaantiede —  37
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kittää. Liikennöitsijöille siitä aiheutuvat lisäkustannukset olisivat 
silloin korvattavat sopivilla tariff.helpotuksilla.

»Sellaiseksi apusatamaksi soveltuu Hanko parhaiten, koska sitä 
ilmeisesti vähimmillä kustannuksilla voidaan pitää auki. Nykyisillä 
varustuksillaan ei Hanko, niinkuin kokemus on osoittanut, kuiten
kaan kykene selviytymään siitä suuresta liikenteestä, joka sinne 
on keskittynyt muiden satamain ollessa suljettuina.» (Kulkulaitos- 
komitea 1920.)

SUOMEN KAUPPALAIVASTO.

511. Kauppalaivastomme kehitys. Suomen saaristo- ja rannikko- 
laiset rakensivat jo aikaisella keskiajalla laivoja, joilla kulkivat kauppa
matkoilla lähimerillä; laivain rakentaminen ja niiden kaupparetket oli
vat jo siihen aikaan usein järjestetyt yhtiökannalle. Mutta saksalaisten 
kauppavallan vuoksi ei kauppalaivasto enempää kuin meriliike yleen
säkään päässyt täällä edistymään. Vaasa-kuninkaitten aikana oli 
sotalaivani rakentaminen vauhdissa rannikoillamme, mutta kauppa- 
laivasto pysyi pienenä, mihin myöskin kruunun Suomelle epäedullinen 
merenkulkupolitikka vaikutti. Vasta kun hallitus 1700-luvulla alkoi 
tehokkaammin suosia laivanrakennusta ja Pohjanlahden rannikkokau- 
pungitkin saivat vapaan purjehdusoikeuden, rupesi Suomen kauppa- 
laivasto kasvamaan. Yhdeksännentoista vuosisadan alkupuolella oli 
Suomella silloisiin oloihin nähden uhkea kauppalaivasto ja laivanraken
nus kukoisti useitten kaupunkien laivaveistämöillä. V. 1850 oli Suomen 
merikaupungeilla 526 purjealusta, kantavuudeltaan yhteensä 51 764 
lästiä; kun tähän lisätään 927 maalaisalusta, joiden kantavuus teki 
yhteensä 24 650 lästiä, saadaan tulokseksi 1 453 alusta, kantavuudel
taan 76414 lästiä (=187106 rekisteritonnia; 1 lasti =2.45 rek.t). 
Suurimmat laivastot olivat siihen aikaan Turulla, Raahella, Vaasalla, 
Oululla, Porilla, Pietarsaarella, Kokkolalla, Kristiinankaupungilla, 
yleensä siis Pohjanlahden rannikkokaupungeilla. Itämainen sota kui
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tenkin tuhosi suuren osan Suonien kauppalaivastoa; Pohjanmaa me
netti 80 % laivastostaan eikä Suomen purjelaivasto eikä Pohjanmaan 
purjehdus sen jälkeen enään ole saavuttanut entistä merkitystään, 
vaikka maamme purjelaivasto vielä 20:nnen vuosisadan alussa olikin 
suurempi kuin seitsemänkymmentä vuotta sitten.

Sen sijaan on kehityksessä alkanut toinen suunta uudesta juuresta. 
V. 1836 saapui ensimmäinen höyrylaiva (»Solide») Ruotsista Turkuun 
ja seuraavana vuosina rakensivat kotimaiset yhtiöt muutamia meri- 
höyrylaivoja (»Furst Menschikoff» ja »Storfursten» 1837), joilla ylläpi
dettiin säännöllisiä kulku vuoroja Tukholman, Helsingin, Tallinnan ja 
Pietarin välillä. Nämä vanhat höyrylaivat olivat rakennetut puusta. 
Neljäkymmenluvulla pääsi rannikkohöyrylaivaliikekin melkoiseen vauh
tiin. Itämaisen sodan aiheuttaman keskeytyksen jälkeen pysyi höyry- 
laivastokin kauan aikaa vähäpätöisenä. Huonoimmillaan lienee Suo
men kauppalaivasto ollut 1870-luvulla. Sen jälkeen alkaneessa nousu- 
liikkeessä on höyrylaivoilla ollut johtava sija.

Suomen kauppalaivaston yleinen kehitys parina viimeisenä vuosi
kymmenenä näkyy seuraavasta katsauksesta:

Suom en kauppalaivaston kehitys vv. 189 2— 1920 . 

(netto rekisteritonnein ä  100 E n gl. k u u tio ja lk a a  =  2 . 8 3  m*)

vuosina purjealuksia 
rek. t

höyryaluksia 
rek. t

yhteensä 
rek. t

1876 — — 302 270

1886 — — 264 749

1892— 1895 keskim. 230 4 74 24 8 1 1 255 285

1896— 1900 » 261 792 4 1 009 302 801

19 0 1— 1905 » 290 239 5 1  612 341 851
1906— I9IO » 3 12  070 66 000 378 070

1 9 U — -1915 » 353 714 74 574 428 288

19 18 s 433 930 98 718 532 649

512. Suomen kauppalaivasto ennen maailmansotaa. Suomen 
kauppalaivastoon (merilaivastoon) luetaan virallisessa tilastossa ne vä
hintäin 19 rekisteritonnia kantavat laivat, mitkä kulkevat merellä ja
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sen kanssa purjehdittavassa yhteydessä olevilla sisävesillä (Laatokalla 
ja Saimaan vesistössä). Kauppalaivastomme kokoonpanoa ja sen vaih
teluja parina viimeisenä vuosikymmenenä ennen maailmansotaa valai
see seuraava vertailu:

w . 1892— 1895 (keskira.) vuonna 1913

luku rekisteritonnia luku rekisteritonnia

höyrylaivoja ja mo-
yhteensä % yhteensä %

toreja .............. 203 24 8 l l 9.7 540 76 581 17.7

purjealuksia .............
j i  700

226 328 88.7
I 3  0 77 
)

278 292 64.5

proomuja ................. 4 1 4 6 X.6 7 7 8 4 4 17.8

yhteensä 1 9 0 3 255 285 IOO. 0 3 6 x 7 4 3 2  717 IOO.0

(1) Höyrylaivain suhteellinen osuus kauppalaivastossa oli tämän 
mukaan suuresti kasvanut: oltuaan kehityskauden alussa ainoastaan 
9.7 % kauppalaivaston koko tonnimäänästä se (motorialukset mukaan 
luettuina) teki 17.7 % kehityskauden lopussa. Todellisuudessa oli ko
neella kulkevain alusten osuus vieläkin suurempi, sillä höyrylaivain 
kuljetus kyky lasketaan kolme kertaa suuremmaksi kuin purjealusten. 
Jos tämän mukaisesti laskemme »muutetun tonniston» siten, että höy
rylaivain tonnisto kerrotaan 3:11a ja siten saatua määrää verrataan 
muiden alusten tonnimäärään, saadaan seuraavat luvut:

w .  1 8 9 2 — 1 8 9 5  (keskim.) v u o n n a  J 9 1 3  
muut. rekisteritonnia muut. rek. tonnia

yhteensä % yhteensä %
höyrylaivoja (ynnä motoreja)---- • 74 432 24.4 229 743 39-2
purjelaivoja .................................... 226 328 74.2 278 292 47.5
proomuja ........................................ 4146 1.4 77844 13.3

»muutettu tonnisto» yhteensä 304906 ioo.O 585 879 ioo.O

Höyrylaivain lisääntyvä osuus kauppalaivastossa, joka ylläo'evan 
mukaan v. 1913 jo teki lähes 2/ö kauppalaivaston muutetusta tonnis
tosta, on merkittävä ilahduttavimmaksi saavutukseksi kauppalaivas
tomme uudessa kehityksessä.

(2) Purjealusten ehdoton tönnimäärä kasvoi edelleen aikakauden
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kuluessa, mutta sen suhteellinen merkitys alkoi jo alentua: oltuaan 
vv. 1892— 1895 vielä kaikissa suhteissa kauppalaivaston pääosana 
(88.7 %  koko yksinkertaisesta ja 74.2 % muutetustakin tonnistosta), 
purjelaivain suhteellinen osuus v. 1913 teki vielä 64.5 % yksinkertai
sesta ja 47.5 % muutetusta kokonaistonnistosta. Proomuja laskemat
takin teki purjelaivain osuus koko muutetusta tonnistosta v. 19x3 vielä 
54.7 %. Purjelaivat siis vielä hallitsivat kauppalaivastoamme.

(3) Merkittävänä uutena piirteenä on proomujen luvun ja tonni- 
määrän lisääntyminen, joka tulee huomattavaksi uuden vuosisadan 
alussa. Mainittavaa merkitystä proomuilla ei kauppalaivastossa vielä 
ennen maailmansotaa ollut.

Kauppalaivastomme kehitystä lähiaikoina ennen maailmansotaa 
on pidettävä terveenä ja maallemme edullisena.

513. Maailmansodan vaikutus Suomen kauppalaivastoon. Päin
vastoin kuin odottaisi, on Suomella maailmansodan jälkeen ollut näkö
jään suurempi kauppalaivasto kuin ennen sitä. Kun nimittäin kauppa- 
laivastomme kantavuus v. 1913 teki 432 717 rek. t, teki se v. 19x8 
yhteensä 532 649 rek. t ja sitä seuraa vana vuonna 538 292 rek. t.

Sodan aikana Suomenkin kauppalaivasto kärsi suuria tappioita. 
Vn 1917 lokakuun loppuun tekivät tietoon tulleet tappiot 38 alusta, 
kantavuudeltaan yht. 48 836 bruttorek. t, mutta jälkeenpäin mene
tettiin vielä useita laivoja, niiden joukossa Suomen Höyrylaivayhtiön 
»Sirius» ja suuri »Titania». Viimemainittu yhtiö menetti sodan aikana 
13 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 19 540 brutto-rek. t. Menetettyjen 
alusten sijaan on kuitenkin kotimaassa rakennettu tai muualta hankittu 
uusia aluksia, niin että lopputulos on ollut se, että tonnisto on sodan 
aikana kasvanut.

Täten muodostunut kauppalaivasto ei kuitenkaan ole kokonaisuu
dessaan ollut maamme ulkomaankaupan palveluksessa, sillä hyvin 
suuri osa siitä on välittänyt sisävesi- ja rännikkoliikettä kotimaassa, 
osa laivoja on ollut pidätettynä Venäjällä ja osa on harjoittanut rah- 
dinkulkua ulkopuolella kotimaan. Niinpä oli Suomen ulkomaisen meri- 
kaupan käytettävissä v. 1918 oman maan kauppalaivastosta ainoastaan 
n. 250 000 rek. t eli vähemmän kuin puolet kauppalaivaston koko nimel
lisestä tonnistosta.
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Kauppalaivaston todellisen kehityksen suunta maailmansodan 
aikana näkyy seuraa vasta vertailusta:

v u o n n a  1 9 1 3  v u o n n a  1 9 1 8
luku rekisteritonnia luku rekisteritonnia

höyrylaivoja ja moto-
yhteensä % yhteensä %

reja................... 540 .76 581 17.7 864 98 718 l8.5
purjealuksia ...........

| 3  077
278 292 64.5 I 166 146 240 27.5

proomuja .............. 77844 17.8 3 118 287 690 54-0
yhteensä 3 6 1 7 432  717 IOO.0 5 1 4 8 532 648 IOO.0

Höyrylaivain osuus kauppalaivastossa on tämän mukaan sodan 
aikana huomattavasti kasvanut, mutta niiden koko pienentynyt; keski
määräisen ko’on v. 1913 ollessa 142 rek. t, oli se v. 1918 vain 114 rek. t. 
Varsinainen purjelaivasta sitävastoin oli suuresti vähentynyt, mutta 
proomujen luku tavattomasti kasvanut. Viimemainittujen tonnimäärä, 
joka kolme vuosikymmentä sitten teki vain i .4 %  ja v. 1913 vasta 
13.3 %  kauppalaivaston koko tonnistosta, teki v. 1918 jo enemmän 
kuin puolet (54.O %) koko yksinkertaisesta ja lähes 2/s (39-4 %) koko 
muutetusta tonnistosta.

Maailmansodan aikana on siten kauppalaivastomme koko rakenne 
ja luonne muuttunut: purjelaivain osuus kauppalaivastossa on no
peasti, ja mahdollisesti lopullisesti, alkanut taantua, höyrylaivain ja 
proomujen osuus vastaavassa määrin kasvaa. Proomujen lisääntymi
nen on ollut kerrassaan mullistava. Jos ne jätetään, niinkuin ulkomai
seen meriliikenteeseen nähden oikeittain on tehtävä, laskusta kokonaan 
pois, havaitaan että kauppalaivastomme, jonka tonnimäärä ennen 
maailmansotaa (v. 1913) teki ilman proomuja 354 873 rek. t (josta 
76 581 rek. t höyrylaivoja ja 278 292 rek. t purjelaivoja) eli muu
tetuin tonnein 508 035 rek. t, oli maailmansodan jälkeen (v. 1918) vä
hentynyt 244 958 rek. t:ksi (josta 98 718 rek. t koneella kulkevia aluksia 
ja 146 240 rek. t purjealuksia) eli muutetuin tonnein 442 394 rek. t:ksi.

514. Kauppalaivaston sijoitus. Kuinka Suomen kauppalaivaston 
eri laivalaadut viime vuosikymmeninä ovat kotipaikkansa mukaan ja
kautuneet maamme eri vesialueitten kesken, ilmenee seuraavasta kat
sauksesta:
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Suom en kauppalaivasto eri vesialueilla vv. 1 8 9 2 — 1 9 1 6 .

Suomen merillä Laatokalla Saimaan vesillä
vuodet höyryl. purjel. höyryl. purjel. höyryl. purjel.

r e k i s t e r i t o n n e i n
1892— 1895
(keskimäär.) 21 558 204 387 558 9 9°5 2695 16 182

I9X3 61 843 261 409 i 533 4i  570 13 205 53 157
1916 62 394 299 745 2 102 47 349 16 667 57 899

1892— 1895 s u h d e 1 u v u i n

(keskimäär.) ioo 100 100 100 100 IOO

I9I 3 284 128 275 420 491 324
1916 289 145 377 475 619 362

Niinkuin tästä näkyy on Saimaan vesistön laivasto huomattavan 
suuri, melkoista suurempi kuin Laatokan laivasto. Höyrylaivain lisään
tyminen on viime vuosikymmeninä ollut nopein Saimaan vesistöllä, 
purjealusten taas Laatokalla, missä tämä lisäys kuitenkin pääasiallisesti 
käsittää proomuja (halkoliike Pietariin).

Kauppalaivastosta tuli v. 1918 suurin osa (301 406 rek. t eli 56.4 %) 
Turun ja Viipurin läänien osalle. Purjelaivastosta mainitut läänit 
omistivat 63.3 %. Höyrylaivoja taas oli enin Uudenmaan läänillä 
(41 470 rek. t eli 41.4 % koko höyrylaivatonnistosta).

Kaupunkien ja maaseutujen kesken kauppalaivasto v. 1918 jakaan
tui seuraavalla tavalla:

höyrylaivoja (rek. t) purjealuksia (rek. t) 
yhteensä °/o yhteensä %

kaupungeissa .............................  79642 71.6 229695 53.4
maaseudulla ................................. 19076 19.4 204235 46.6

Kaupungeista olivat v. 1918 suurimmat laivastot Helsingillä (58 300 
rek. t, josta höyrylaivoja 38 724 rek. t), Viipurilla (55 567 rek. t, josta 
höyrylaivoja 5 606 rek. t), Sortavalalla (27 260 rek. t, josta höyrylaivoja 
1086 rek. t), Raumalla (19049 rek. t., josta höyrylaivain 1 659 rek. 
t), Uudellakaupungilla (16 380 rek. t), Turulla (16 090 rek. t), Savon
linnalla (12 m  rek. t) ja Oululla (10 186 rek. t). Muista huomattavista 
laivakeskuksista mainittakoon Ahvenanmaa, jolla v. 1918 oli laivoja 
27 577 rek. t, melkein yksinomaan purjelaivoja, Koivisto, Salmi ym.
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515. Laivain koko. Suomen kauppalaivastoon kuuluvat alukset 
ovat varsin pieniä. Vuosijaksona 1892— 1895 oli laivain keskimääräinen 
koko: höyrylaivain 135 rek. t, purjealusten 139 rek. t ja kaikkien laivain 
138 rek. t. V. 1918 olivat määrät huomattavasti vähemmät, höyrylai
vain X14 rek. t, purjealusten 101 ja kaikkien alusten 103. Toiselta puo
len on Suomen kauppalaivastoon liitetty vuosi vuodelta yhä suurempia 
aluksia. V. 1916 olivat Suomen suurimmat höyrylaivat »Navigator» 
(2 126 rek. t) ja »Hermes» (2 045 rek. t). V. 1919 oli tullut lisäksi »Her- 
monthis» (7 100 rek. t) ja »Garryvale» (6 700 rek. t.), Suomen Valta
merentakaisen Kauppa-Oyn omistama. — Suurimmat purjelaivat olivat 
v. 1916 »Lawhill» (2 603 rek. t), »Malborough Hill» (2 417 rek t), »Lyn- 
ton» (2 296 rek t) ja »Mariechen» (2 290 rek. t), kaikki ahvenanmaalais
ten omistamia.

516. Suomen kauppalaivaston kansainvälinen asema. Itämeren 
kauppalaivaston kantavuus, — so. Suomen, Ruotsin ja Tanskan kauppa- 
laivastot kokonaisuudessaan sekä Venäjän ja Saksan Itämeren kauppa- 
laivastot yhteenlaskettuina — teki vuosikymmen sitten 2 199 618 rek. 
tonnia, mikä tosin ei täydelleen vastannut Saksan koko kauppalaivastoa 
eikä viidennestäkään Englannin kauppalaivastosta, mutta siltä kuiten
kin oli varsin kunnioitettava määrä. Itämeren kauppalaivasto oli edelli
sinä aikoina ilahduttavasti kasvanut ja sen toimipiiri laajentunut 
omaa merta paljon laajemmille aloille.

Meidän maamme ennätykset näkyvät seuraavasta vertailusta:

Itäm eren m aitten kauppalaivastot m aailm ansodan alkaessa.

muutettua rekisteritonnia *)
maat yhteensä % kutakin 1000 

asuk. kohd.
Suomi f 1913) ....................................  585 879 8.7 181
Ruotsi (1914) ........................... ........  3 386 763 50.2 596
Itämeren Venäjä (19x3)........... .........  457 959 6.8 62
Itämeren Saksa (1913) ........... ........ 955 261 14.1 120
Tanska (1911)....................................  1 367 569 20.2 496

yhteensä 6 753 431 100.O 250

*) 1 höyrylaivatonni =  3 purjealustonnia.
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Suomenkin kauppalaivasto on viimeksi kuluneina vuosikymmeninä 
ripeästi edistynyt. Suhteelliseen, väkilukuun verrattuun tonnistoonsa 
nähden se maailmansodan alkaessa ei kuulunut Europan viimeisiin mai
hin; omassa Itämeren piirissä se oli siinä edellä Venäjää ja Saksaa. Sen 
on onnistunut valloittaa kaikki kotimainen säännöllinen linjaliike vie
läpä osa Suomen vesien kautta kulkevaa vierasta liikettä (Tukholma—  
Pietari); vasta äskettäin on ruotsalaisia aluksia ilmestynyt Suomen—  
Tukholman linjoille. Kauppalaivastomme harjoittaa tuottavaa rahti- 
liikettä lähi- ja etämerillä ja pyrkii tarmokkaasti saamaan haltuunsa 
Suomen ja valtamerentakaisten maiden välisen meriliikkeen.

Mutta tämän ohella jää paljon tilaa toisenlaisillekin huomioille. 
Suomen suhteellinen tonnisto (181 tonnia kutakin i  ooo asuk. kohden) 
jää paljon alapuolelle Itämeren kauppalaivaston keskimäärän (250); mei
dän maallamme ei ole Itämerellä väkilukuansa (11.6 % Itämeren mait
ten koko väestöstä) vastaavaa sijaa laivaliikkeessä (8.7 %  Itämeren 
maitten tonnistosta). Oman maamme meriliike on suurimmaksi osaksi 
vieraitten laivain hallussa; esim. vn 1913 kokonaisliikenteestä oli vain 
35 % meikäläisten laivain välittämä.

Syy näihin vähemmin ilahduttaviin ilmiöihin on varmaan pääasial
lisesti maamme kauppalaivaston sisällisessä laadussa. Asiaa valaisee 
tarkemmin seuraava katsaus:

Itäm eren maitten kauppalaivastojen ryhm itys m aailm ansodan alkaessa.

maat
höyryaluksia 
1 0 0 0  rek. t  %

purjealuksia 
1 0 0 0  rek. t  %

yhteensä 
1 0 0 0  rek. t  %

Suomi (1913) ................. 76 3-8 356 47.5 433 15-7
Ruotsi (1914) ................. I  070 53-5 178 23-7 1247 45-4
Itämeren Venäjä (1913) 129 6.4 72 9.5 200 7-2
Itämeren Saksa (1913) .. 312 15.6 20 2.7 332 12.1
Tanska (1911) ................. 414 20.7 124 16.6 539 19.6

yhteensä 2 OOI IOO.0 750 IOO.0 2751 IOO.0

Merkittävää tässä on Suomen purjelaiva-tonniston tavattoman 
suuri ehdoton ja suhteellinen määrä. Suomi on siinä kohden koko Itä
meren kiistaton kuningas; lähes puolet (47.5 %) koko Itämeren purje-
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laivatonnistosta kulkee meidän siniristimme alla. Vielä selvemmäksi 
käy asema, kun vertaamme omaa purjelaivassamme höyrylaivastoom
me. Yksinkertainen lasku osoittaa, että koko tonnistostamme. 82.3 % 
on purjelaivoja. Me olemme täsmälleen siinä tilassa, missä maailman 
kauppalaivasto oli vuonna 1860, jolloin 82.4 % sen kantavuudesta tuli 
purjelaivain osalle —  nykyisin on maailman tonnistosta alle 9 % purje- 
alustonnistoa. Eikä meillä ole suurempia toiveita aivan pian päästä 
tästä asemastamme, sillä meikäläinen purjelaivasto on maailmansodan 
aikana alkanut muuttua —  proomulaivastoksi.

Asia ei kuitenkaan ole niin nurinkurinen, kuin miltä se näyttää. 
Meidän erinomaisen laaja ja hajanainen maamme ja sen nykyinen vähän 
kehittynyt talouselämä edellyttävät halvinta pikkukuljetusta ja sellai
seen tehtävään ovat meidän lukuisat pienet purjealuksemme juuri 
omiansa. Mutta maailman suurille markkinoille ei niillä ole lähtemistä.

Ominaiset maantieteelliset ja taloudelliset olomme ovat aiheutta
neet, että meikäläisellä höyrylaivastollakin on pieneen liikkeeseen so
veltuva luonne. Höyrylaivamme näet ovat kooltaan sangen pieniä: kun 
höyrylaivain keskimäär. koko oli Ruotsissa 800, Itämeren Venäjällä 
472, Itämeren Saksassa 535 ja Tanskassa 600 tonnia, oli se Suomessa 
vain’142 tonnia (v. 1918 vain 1x4 rek. t)! Suureen liikkeeseen sellainen 
höyrylaivasto on sekä teknillisesti että taloudellisesti sopimaton. Suu
rempi meriliikkeemme, kuten puutavaraimme kuljetus Pohjanmeren 
maihin ja valtamerentakaisten tuotteiden kuljetus markkinoinemme, 
senvuoksi onkin joutunut ulkomaalaisten haltuun. Viime vuosina on 
kuitenkin ryhdytty tarmokkaisiin toimiin tämän epäkohdan korjaami
seksi.

MERENKULKU.

'517. Itämeren merenkulku. (1) Esihistoriallisten aikain meren
kulku Itämerellä oli hyvin alkeellista laatua. Ennenkuin purjeet viikin
kikaudella tulivat käytäntöön, voitiin aluksia kuljettaa ainoastaan sou
tamalla. Vaikka sellaiset alukset useinkin lienevät olleet sangen suuria, 
niillä tuskin uskallettiin loitota kauas maan näkyvistä. Merenkulku oli
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vielä tuhatkunta vuotta Kristuksen syntymän jälkeenkin rantapurjeh- 
dusta. Itämeren saaret tulivat siten jo meriteknillisrstä syistä alusta 
alkaen mitä tärkeimmiksi merenkulun ja kaupan tukipisteiksi. Täm
möisiä huomattavia kaupan nojapaikkoja olivat Beltinmeressä Tanskan 
saaret ja erillään niistä päätyksin toisiaan seuraavat Bornholinin, ölan- 
nin ja Gotlannin saaret. Niistä Gotlanti oli muita suurempi ja asemal
taankin niitä edullisempi ja jo varhain se saavutti johtavan paikan Itä
meren liikenteessä ja kaupassa. Gotlantia koskettamatta oli muinoin 
tuskin mahdollistakaan tehdä Itämerellä pitempiä matkoja.

Myöhemmällä keskiajalla pääsi saksalainen Hansaliitto Itämeren 
meriliikkeen herraksi. Se sulki Itämeren kaikilta vierailta merenkulki
joilta, vaikka se itse kyllä tunkeutui Itämeren ulkopuolelle niin kauas 
kuin mahdollista.

(2) Uskonpuhdistusajan alussa kansallisesti valveutuneet Itämeren 
valtiot kukistivat Hansan merimonopolin ja ryhtyivät itse harjoitta
maan meriliikettä ja kauppaa. Mutta vielä pitkiä aikoja niiden kansalli
nen purjehdus pysyi sangen vähäpätöisenä. Itämeren kansainvälinen 
merenkulku jäi edelleenkin vieraitten, ensi sijassa hollantilaisten hal
tuun.

Tähän vieraitten maitten meriliikkeen lakkaamattomaan pyrkimi
seen Itämerelle on ollut useita syitä. Itämeri on taloudellisesti luonteel
taan suuressa määrin kansainvälinen meri. Uudempina aikoina Itäme
ren maat ovat yhä kasvavassa määrässä tarvinneet tuontia muista, 
maista. Sen vuoksi täkäläiset maat ovat lakkaamatta pyrkineet vie
raille merille ja puoltaneet merien vapautta. Toiselta puolen länsimaat 
ovat yhä suuremmassa määrässä tarvinneet Itämeren maitten tuotteita 
ja vaatineet vapaata pääsyä Itämerelle. Katsoipa asiaa kansainvälisen 
liikenteen kannalta, joka jo muinaisina aikoina kulki Itämeren kautta, 
tai Itämeren oman talouden kannalta, kummaltakin puolelta näyttää 
vapaa kansainvälinen purjehdus olevan luonnon ja historian mukainen 
järjestys Itämerellä. »Vaikka kaikki Itämeren tai Mustanmeren maat 
olisivat yhden vallan alaiset ja vaikka se valta olisi kuinkakin voimakas, 
niin koko muu maailma liittyisi yhteen avatakseen itselleen meritietä 
Persiaan, Venäjälle, Ruotsiin ja Suomeen» (Fr. Ratzel).

(3) Kahdeksannentoista \Tiosisadan kuluessa Hollannin kauppa- 
lippu alenemistaan aleni Itämerellä, missä Ruotsin taloudellinen elpy
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minen sekä Venäjän, Preussin ja Tanskan määräntietoinen meripoli- 
tikka jälleen saattoivat kotoisen purjehduksen kunniaan. Yhdeksän
nentoista vuosisadan alkupuolella ja vielä sen keskimmäisinäkin vuosi
kymmeninä Itämerellä oli melkein yksinään vallalla kansallinen pur
jehdus.

(4) Mutta nytkään ei Itämeren maitten oma meriliike voinut py
syä kansainvälisen kaupan tasalla. Vuosisadan loppupuolella Itämeren 
puutavaraliikkeen suurenmoinen kasvaminen, höyrylaivaliikkeen aavis
tamaton kehitys valtamerillä ja maailmankaupan yleinen nousu katkai
sivat tämänkin Itämeren kotoisen alotteen. Itämeren meriliike on nyt 
suureksi osaksi joutunut englantilaisten ja norjalaisten laivain haltuun. 
Itämeren oma meriliike ei ole jaksanut pysyä tämän nopean kehityksen 
tasalla. Selvän kuvan siitä antaa Saksan Itämeren-kauppalaivasto, 
johon v. 1871 laskettiin kuuluvan 449823 rek. t ja 18 310 merimiestä, 
mutta v. 1901 vain 223 769 rek. t ja 7 140 merimiestä; seitsemän- 
kymmenluvun puolivälissä Saksan Itämeren-laivasto vielä oli suurempi 
kuin Pohjanmeren-laivasto, tämän vuosisadan alkaessa se oli vain 1/13 
Pohjanmeren-laivastosta! Siinä piirre, joka selittää, miksi muittenkin 
Itämeren maitten merenkulku ja kauppa on jäänyt jälkeen maailman
talouden nopeista ennätyksistä muilla maanosamme tahoilla.

518. Suomen merenkulun kehitys on kaikissa pääkohdissaan 
ollut edellä kuvatun yleisen kehityksen mukainen. Meriliikenteemme 
kehityksessä kuvastuu tavallaan koko kulttuurihistoriamme.

(1) Keskiajan hämärinä aikoina hallitsivat aikaisemmin Gotlannin 
ja myöhemmin Hansa-kaupunkien kauppiaat Suomen merenkulkua. 
Suomen merenkulkupiiri ei vielä ulottunut Itämeren rannikkoja kauem
maksi («Itämeren aika»). Ruotsin ja Suomen merikaupan hansalaiset 
hävittivät melkein' olemattomiin. Kustaa Vaasan Jyypekkiläisille 
myöntämäin erioikeuksien mukaan eivät hänen valtakuntansa kotimai
set porvarit saaneet purjehtia muualle kuin Hansakaupunkeihin; kulku 
Juutinraumasta oli heiltä kokonaan kielletty.

(2) Vielä uskonpuhdistuksen aikakaudellakin oli Ruotsin— Suomen 
merenkulku niinkuin yleensä merikauppakin pääasiallisesti saksalaisten 
ja sittemmin hollantilaisten käsissä, mutta Suomen merenkulkupiiri 
laajeni jo Pohjanmerelle (»Pohjanmeren aika»). Oman valtakunnan halli-



5 « 9

tuksen kauppapolitikka, joka muutamain suurempain kaupunkien 
(»tapulikaupunkien») kauppaa suosi ja pienempäin kaupunkien meren
kulkua polki, ei ollut omiansa merenkulkua elostamaan. Hollantilainen 
meriliikenne on Suomessakin ollut varsin suuri. Viipurissa aikakaudella 
1584— 1620 käyneistä ulkolaisista laivoista oli 38 % hollantilaisia. Hol
lantilaisten varsinainen valtakausi alkoi kuitenkin vasta myöhemmin.

(3) Vasta kun »vapauden ajan» lopulla (1765) Pohjanmaan ranta- 
kaupungit voittivat purjehdusvapauden, alkoi Suomessa todella koti
mainen mcriliike samalla kuin maamme meriliikepiiri laajeni Atlantin 
merelle ja Välimerelle (»Atlantin meren aika»). Tätä Suomen meriliikkeen 
ensimmäistä varsinaista nousukautta kesti vielä 19. vuosisadan alku
puolen.. Suomi oli silloin ahkera rahdissakulkija kaikilla maailman me
rillä, ja varsinkin Pohjanlahden rantakaupungeissa kukoisti laivanva- 
rustusliike. »Monen maamme suurimman omaisuuden on syntymises
tään kiittäminen tätä Suomen merenkulun loistoaikaa.»

(4) Uusin merenkulku-aikakausi, joka on alkanut Itämaisen sodan 
tuottaman lamauksen voitettua ja uusien tuotanto-olojen kehittyessä, 
on luonteeltaan edellisistä aikakausista poikkeava. Suomen merenkul
kupiiri on sulautunut maailman merenkulkuteihin («maailmankaupan 
aika») ja meidän meriliikkcemme tehtävät ovat sen mukaisesti laajenneet. 
Meidän laivamme eivät ainoastaan kulje kaukaisissa vieraissa maissa, 
mutta meidän maamme on merenkulun kautta suoranaisessa liikeyh- 
teydessä useitten kaukaisten Europan maitten, jopa nyttemmin valta
merentakaisten maiden kanssa. Oman maan vientiteollisuus, tuonti 
ja siirtolaisuus ovat olleet suurimpia vaikuttajia maamme meriliikkeessä. 
Rahdinkuljetus vieraitten maitten välillä on tämän uudenaikaisen me
riliikkeen rinnalla jäänyt vähemmäksi.

519. Suomen nykyinen merenkulku. Suomen merenkulun suu
ruus, ilmaistuna ulkomaankaupassa Suomen satamiin saapuneiden ja
niistä lähteneiden alusten yhteenlaskettuna kanta vuusmääränä,
on ollut:

v. 1895...........  3 177 172 rek. t. v. 1913 . . . . ■ 7 325 235 rek. t.
» 1900. , . .  3 466 230 »
» 1910,.........  5 130 959 » » 1918 ---- ■ • ■ 1 745 73i  *
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Fri maiden osuus Suomen ulkomaisessa 
merenkulussa vv. jSga— igi8.

Suomen satamiin ulkomailta tulleitten 
ja niistä ulkomaille lähteneitten alusten 
kantavuus suhdeluvuin (%) koko kan

tavuudesta

alusten vv. 189-—95 V V .  190G—-10
k o tim a a  (k esk im ääri (k esk im ääri v '  1918 

%  %  %
Suomi ..........  45.6 38.9 35.3
Venäjä ..........  4.2 7.3 8.5
Ruotsi ..........  5.3 12.2 12.0
N orja...  7.7 10.4 13.3
T a n sk a ........... 7.2 10.2 8.7
Saksa...  7.6 8.3 9-7
Englanti . . . .  19.S 9.8 9.4
muut maat . .  3.2_____30____ 3.7
yhteensä . . . .  100.0 100.0 100.0

Vuoden 1913 tonniluku on 
suurin, minkä Suomen meren
kulku milloinkaan on saavutta
nut. Maailmansodan lamaava 
vaikutus käy selvästi näkyviin 
vvn 1916 ja 1918 numeroista.

Suomen merenkululle omi
naisia piirteitä on, että suurempi 
osa Suomeen tulevista aluksista 
on vain painolastissa, lähtevät 
laivat sitävastoin melkein kaikki 
tavaralastissa; niinpä v. 1913 
saapui Suomeen 2 028 180 rek. 
t, mutta läksi Suomesta vain

254 579 rek. t painolastissa. Tämä osoittaa, että Suomesta viedään 
ulkomaille yleensä suurempaa tilaa vaativia tuotteita (metsäteollisuus- 
tuotteita) kuin tänne tuodaan (siirtomaa- yms. tavarat).

Suomen ulkomaisesta merenkulusta oli viime aikoina ennen maail
mansotaa n. 3/4 höyrvlaivain ja 1/J purjealusten välittämä. Siitä jo ilme
nee, ettei Suomen oma kauppalaivasto, joka vahaavaksi osaksi on sisäl
tänyt purjealuksia, ole kaikkea meriliikettämme suorittanut. Viime 
vuosikymmeninä ovat kotimaiset laivamme suorittaneet maamme ulko
maisesta merenkulusta ainoastaan 
35—45 %• Skandinavian maat, 
Ruotsi, Norja ja Tanska, saivat 
Suomen merenkulussa ennen sotaa 
yhä suuremman suhteellisen merki
tyksen; v. 1913 oli niiden omista
main laivain tonnisto meidän me
renkulussamme melkein yhtä suuri 
kuin oman kansallisen laivastomme. 
Erittäin huomattavaa on norjalais
ten alusten suuri osuus Suomen 
merenkulkuun (v. 1913: 13.3 % 
maamme koko merenkulusta).

Suomen suuriliikkeisimmät sa-

Merenhulku Suomen tärkeimmissä sa
tamissa vv. zSg2— igiö.

(1 000 rek. tonnein)

tullipiirit
1892—1895

(keskim.) 1913 1916
Helsinki . . . . 6 5 2 1 4 7 2 4 3 7
Viipuri . . . . 4 8 6 1 4 4 2 3 1 4
Turku __ 5 2 2 I  I O I 2 4
Kotka . . . . 4 2 6 967 2 2 6
Hanko . . . . 4 4 8 8 8 4 —

Pori .......... 3 1 2 492 1 8 2
Degerby ---- 4 2 4 6 3 —

Oulu .......... 1 4 8 4 2 8 3 3
Vaasa . . . . 1 5 5 3 6 8 92
Rauma . . . . 9 8 3 4 8 291
Loviisa . . . . 1 1 5 3 1 4 1 1 4
Kokkola . . . . 7 1 3 0 3 5 4
muut satamat 1 5 1 2 3  0 9 1 2  n 6

yhteensä 4 8 8 7 n  6 7 3 3 8 8 3
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tamat v. X913, mikä parhaiten edustaa merenkulkumme saavuttamaa 
kantaa, olivat Suomenlahden ja Itämeren satamat Helsinki, Viipuri, 
Turku, Kotka ja Hanko. Pohjanlahden satamain liikenne oli huo
mattavasti pienempi kuin niiden.

Suomesta menevä meriliike suuntautui v. 1913 etupäässä Englan
tiin (32.O %), Venäjälle (20.4 %), Saksaan (12.O %), Ranskaan (9.5 %) 
ja Ruotsiin (9.3 %). Samat maat ovat jo rmosi kymmeniä olleet vienti- 
merenkulkumme päämäärinä.

Suomeen tuleva merenkulku taasen oli v. 1913 lähtenyt Englannista 
(29.7 %), Saksasta (22.4 %), Ruotsista (20.5 %) ja Venäjältä (18.3 %). 
Menneen vuosisadan lopulla oli järjestys: Venäjä, Englanti, Ruotsi, 
Saksa. Vuosikymmen sitten: Englanti, Ruotsi, Venäjä, Saksa.

520. Itämeren uusi meriliike. Itämeren meriliike on parin viimei
sen vuosikymmenen kuluessa ruvennut voimakkaasti nousemaan. Uusi 
kehityskausi on Itämerellä taasen alkamassa ja vaikkei Itämeren kotoi
nen merenkulku enään koskaan voillekaan saavuttaa valtamerimäistä 
suuruutta, on sillä kuitenkin sekä omassa piirissään että sen ulkopuo
lella melkeinpä rajattomia kilpailu- ja edistysmahdollisuuksia.

Itämeren satamain välittämän meriliikenteen suuruuden (satamiin 
tulleiden ja niistä lähteneitten laivain yhteenlasketun rekisteritonni- 
luvun) laski A. Oppel vn 1908 aikoina tasan 62 miljonaksi rek. tonniksi, 
mikä Pohjanmeren 186 milj. tonniin verrattuna teki juuri kolmanneksen 
(33.3 %), koko Europan 643 milj. tonniin verrattuna n . 2 %  ja koko 
maailman 1209 milj. tonniin verrattuna 5.1 %. Näistäkin luvuista sel
viää Itämeren meriliikenteen vähäinen osa koko maailman meriliiken
teessä, mutta samalla sen huomattava merkitys omassa ympäristössään.

Suomen osuus tässä meriliikkeessä näkyy seuraavasta kuluneen 
vuosikymmenen alkuun kohdistuvasta vertailusta:

Itäm eren m eriliikenne vn x g io  aikoina.

maat 1000 tonnin %
Suomi.............................. ..................................  5 338 7.0
Ruotsi ........................... ........................... 23 390 30.5
Itämeren Venäjä............ 14.6
Itämeren Saksa ........1. 26.3
Tanska ........................... ........................... 16  503 21.6

yhteensä 76 579 IOO.0
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Itämeren kaupunkien meriliike ja väkiluku. 

(A. Oppelin mukaan)
Meriliikenne pääasiallisesti vn 1908 olojen pe

rusteella, asukasluku vv. 1910 tai 1911.

Meidän maamme osuus 
puheenaolevaan meriliikkee- 
seen ei ole ainoastaan eh-

meriliikenne väkiluku
1000 tonnia yht. arvojärj.kaupungit

Kööpenhamina
Tukholma ..............
Malmö ..................
Pietari ..................
Stettin ..................
Riika ............. . . . . .
Helsingborg ..........
Rostock .................
Danzig ..................
Lyypekki ..............
Sassn itz........ .
Königsberg ..........
T allin na..................
Kiel ......................
Libau ......................
L u u la ja ..................
Trelleborg ..............
Viipuri ..................
H eisinki..................
Gefle ......................
Svinemiinde ..........
Hanko ..................
T u rk u ......................

to 027 559 000 (2)
6 208 347 000 (3)
4 702 90 000 (n)
3 665 i 962 000. (1)
3 443 236 000 (6)
3 2° 2 331 000 (4)
3067 33 000 (17)
2 252 65 000 (14)
f 757 170 000 (8)
1 429 99 000 (10)
1 269 6 000 (23)
1 161 246 000 (5)
1 122 73 000 (13)
1 103 212 000 (7)
1 087 84 000 (12)
1 007 9 000 (21)

919 10 000 (20)
872 28000 (18)
832 147 000 (9)
754 36 000 (16)
658 14 000 (19)
650 6 000 (22)
624 50 000 (15)

dottomasti, vaan myöskin 
maamme väkilukuun verra
ten (Suomen väkiluku 
11.6 % Itämeren maitten 
väkiluvusta) sangen heikko. 
Syynä sihen on maamme 
ulkomaankaupan vähäisyys 
sekä Suomen yleinen syrjäi
nen asema, sen lyhyt pur
jehduskausi ja maayhteys 
Venäjän kanssa; Ruotsin ja 
Tanskan taloudellinen ylem
myys sekä Itämeren Venä
jän ja Itämeren Saksan 
satamain laajain takamait- 
ten vaikutus niinikään käy
vät vertailusta selville.

Erään laskelman mu
kaan on Itämerellä 36 nykyaikaista satamaa eli melkein yhtä monta 
kuin Pohjanmerellä, jolla niitä on 40. Europan 213 tärkeimmästä sata
masta Itämeren satamat tekevät 17 % ja koko maailman 447 satamasta 
8 %. Vanha ja vilkas meriliike on Itämeren rannoille kasvattanut suuren 
joukon merikaupunkeja, joista monet nyt ovat kukoistavia kauppa- ja 
asutuskeskuksia.

Silmäänpistävä on Suomen merikaupunkien vähäpätöinen meriliike: 
meidän ensimmäinen meriliikekaupunkimme on vasta i8:nnella sijalla 
koko Itämeren satamain arvolistassa. Maantieteellisesti siinä ei ole mi
tään oudostuttavaa. Suomen rannikot ovat pitkät eikä sen satamilla 
ole mainittavia luonnollisia taustamaita; mitään suurempaa meriliik- 
keen keskusta ei siten ole voinut maassamme muodostua. Ainoastaan 
yhdellä merikaupungillamme on laajempi taustarnaa ja verraten hyvät 
luontaiset kulkutiet sinne; sillä kaupungilla, Viipurilla, onkin siitä syystä 
erittäin huomattava sija meri kaupunkiemme joukossa. Turun ahdasta



Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiön kulkulinjat ennen maailmansotaa.

taustamaata laajentaa avara tausta saaristossa. Hanko taasen on puh
das liikennekaupunki ilman sanottavaa merikauppaa; se muistuttaa 
likinnä Trelleborgia ja Sassnitzia. Helsingin vähäinen meriliike on epä
suhteessa sen suureen väkilukuun. Lukuisilla pienemmillä Itämeren- 
kaupungeilla on suurempi meriliike kuin Suomen pääkaupungilla; 
Helsinki on ensi sijassa asutuskaupunki ja vasta toisessa sijassa 
merikaupunki.

521. Höyrylaivayhtiöt ja laivanvarustusliikkeet. Suomen kaup
palaivasto, varsinkin höyrylaivat, kuuluvat suureksi osaksi erityisille 
laivayhtiöille. Niistä on huomattavin Suomen Höyrylaiva-Oy. Helsin
gissä (per. 1884). Yhtiön tärkeimpiä tehtäviä on ollut voinkuljetus 
Englantiin sekä siirtolaisliikenne. Se on ylläpitänyt säännöllisiä kulku- 
vuoroja Ruotsiin, Saksaan, Tanskaan, Englantiin, Hollantiin, Belgiaan, 
Ranskaan, Portukaliin, Espanjaan ja Välimerelle.

Muista vanhemmista höyrylaivayhtiöistä mainittakoon Suomen 
Lloyd Helsingissä (rahtialuksia), Helsingin Höyrylaiva-Oy., joka m.m.

Suomen talousmaantiede — 3S



Suomen tärkeimmät höyrylaivayhtiöt ennen maailman 
sotaa.

höyryaluks
yhtiöt

Suomen Höyrylaiva-Oy. (Hki)
Suomen Lloyd Oy. (Hki) . . . .
Vaasan— Pohjanmeren Höyry-

Helsingin Höyrylaiva-Oy. 
Transito-Oy. (Hki) . . . .  
Bore-Ov. (Turku) ..........

luku
brutto* 
rek. t*

.nett o- 
rek. t.

31 3 4  060 20 400

5 n  6 0 7 6  7 7 0

IO 9 4 0 3 5  41 4
6 5 0 7 3 2 9 3 6

7 3  9 4 6 2  49 3
6 1 9 8 9 r  154

on välittänyt Lyype
kin liikennettä, tun
nettu Bore-yhtiö Tu
russa (Tukholman lii
kenne) ja Vaasan—  
Pohjanmeren Höyry- 
laiva-Oy.

Sodan aikana on 
Suomen Höyrylaiva-

Oy. hankkinut itselleen osake-enemmistön Suomen Lloydissa, Vaasan 
— Pohjanmeren Höyrylaiva-Oyssä ja Helsingin Höyrylaiva-Oyssä. 
Tämän yhtymän hallussa on nykyisin suurin osa Suomen meri- 
höyrylaivastoa.

Jotkut Suomen laivanvarustusliikkeet harjoittavat vanhastaan 
laivaliikettänsä pääasiallisesti vierailla merillä. Sellaisia liikkeitä on 
varsinkin Pohjanlahden rantakaupungeissa (Uudessakaupungissa ym.).

Sodan aikana tai jälkeen perustetuista laivanomistajayhtiöistä on 
mainittava suuri Suomen Valtamerentakainen Kauppa-Oy., joka omis
taa useita suuria höyrylaivoja ja jolla on kauppa-asioimistoja useissa 
vieraissa maanosissakin. Toiset sodan aikana perustetut laivanvarustus- 
yhtiöt, kuten Suomi— Amerikan linja ja Transoceanic Oy., eivät ole 
vielä alkaneet toimintaansa.

Laivayhtiöitten isännistöjen antamien tietojen mukaan olivat 
kauppalaivastomme ansaitsemat bruttorahtitulot:

v, 1918 v. 1919
kotimaisessa liikenteessä .....................  31.4 milj. mk . 57.2milj.mk
yhdistetyssä koti- ja ulkom. liikent. .. 23.6 » 161.1 »
ulkomaisessa liikenteessä .................  12.4 » 59.5 »

yhteensä 67.4 milj. mk 277.8 milj. mk

Maamme taloudellisessa elämässä on niillä tuloilla, mitä laivaliik- 
keemme ulkomailla ansaitsee, suuri merkitys.

522. Merimiehet. Suomalaisilla purje- ja höyrylaivoilla laskettiin 
ennen maailmansotaa olevan merimiehiä, laivapäälliköitä ja konetyö-
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miehiä yhteensä n. 15 000. V. 1918 oli kauppalaivaston palveluksessa 
7 767 henkeä.

Suomalaisia merimiehiä palvelee ulkomaalaisilla laivoilla ehkä sa
man verran kuin kotimaassa. Maailmansodan aikana ja sen jälkeen 
ovat suomalaiset merimiehet joutuneet palvelukseen etupäässä Eng
lannin ja Yhdysvaltain kauppalaivastoihin. Suomalaisten merimiesten 
pesäpaikkoja ovat olleet Europassa Hampuri, Antwerpen, Lontoo ja 
Hull ja Amerikassa New York ja San Francisco.

»Merimieshuoneiksi» kutsutaan määrättyihin merisatamakaupun- 
keihin sijoitettuja, määrätyillä alueilla (merimieshuonepiireissä) toimi
via virallisia laitoksia, jotka pitävät luetteloa piirinsä aluksista ja meri
miehistä, toimittavat meriväen pestaukset ja päästökatselmukset sekä 
huolehtivat avunannosta puutteessa oleville paikkakunnan merimie- 
hille ja heidän omaisilleen. Merimieshuoneen johtokuntaan kuuluu 2 
laivanomistajain, 2 kapteenien ja yksi merimiesten edustaja. Merimies- 
huonelaitokseen on yhdistetty merimieseläkelaitos (hallintopaikka Tu
russa). Merimiesten tapaturmavakuutus on järjestetty v. 1917 (s. 520).

VALTIO JA MERENKULKU.

523. Merenkulkuhallinto. V. 1812 perustettiin Suomelle oma 
majakka- ja luotsilaitos, joka myöhemmin muodostettiin »luotsi- ja ma- 
jakkalaitoksen ylihallitukseksi». Se kuten koko luotsilaitos oli järjes
tetty sotilaalliseen tapaan ja joutui viimeisellä venäläisellä sortokau
della kokonaan venäläisten viranomaisten haltuun. Tsaarivallan kukis
tuttua muodostettiin v. 1917 vanha luotsihallitus uudeksi kotimaiseksi 
»merenkulkuhallitukseksi», jonka ohjelma samalla suuresti laajennettiin. 
Merenkulkuhallituksen on hoidettava luotsi- ja majakkalaitosta, val
vottava merenkulkua, laivanrakentamista, laivanmittausta, laivantar- 
kastusta, lastimerkkien asettamista ja laivarekisterin pitämistä, hoi
dettava valtion jäänmurtajalaivoja, valvottava merenkulkuoppilai
toksia, valtion satamain hallintoa, merimieshuoneita ja yksityisiä sata



mia, toimitettava merenkulkutilasto jne. Merenkulkuhallitukseen kuu
luu ylitirehtöri ja merenkulkuneuvoksia, kukin osastonsa päällikkönä. 
Varsinaiset osastot ovat: (i) luotsi- ja majakkaosasto (alaosastoina 
luotsi- ja majakkakonttori, merikarttalaitos ja merenmittaustoimisto), 
joka käsittelee merikarttalaitosta, merenmittauksia, kulkuväyliä ja nii
den merkitsemistä ja valaisemista koskevia asioita; (2) merenkulku- 
osasto, jolle kuuluu kauppalaivaston, satamain, merimieshuoneiden ja 
jäänmurtajain valvonta sekä merenkulkuoppilaitosten johto, ja (3) tek
nillinen osasto (alaosastoina laivatoimisto ja majakkatoimisto), joka 
käsittelee m.m. laivainrakentamista, laivainmittausta ja tarkastusta, 
majakkarakennuksia yms. koskevia asioita.

Suomen luotsialue on jaettu »luotsipiireihin», joita piiripäälliköt 
johtavat. Luotsipiireissä on määrättyjä luotsipaikkoja, joissa luotsi- 
vanhimmat ja luotsit toimivat. Maj a koita hoitavat majakkamestarit 
ja majakkalaivoja majakkalaivurit. Merenkulun valvomista varten 
maa on jaettu »merenkulkupiircihin», kunkin päällikkönä merenkulun
tarkastaja, jota taas laivankatsastajat ja laivanmittaajat avustavat. 
Valtion satamia (Hangossa ym.) hoitavat satamakapteenit. —  Välittö
mästi merenkulkuhallituksen alaisia ovat jäänmurtajat, luotsilaivat ja 
merenmittauslai vat.

Merenkulku Suomen vesillä on järjestetty lukuisilla laeilla ja ase
tuksilla (merilaki vita 1873, asetukset kauppa-aluksista, kauppa-alus
ten katsastuksesta, kauppa-alusten merikelpoisuuden silmälläpidosta, 
a-luksenmittauksesta, kauppa-alusten lastimerkistä sekä erinäisten tava
rain ja aineiden aluksilla kuljettamisesta vita 1920, ym.).

Valtiolla on merenkulkulaitoksesta suuria kustannuksia (vn 1921 
talousarvion mukaan vakinaiset merenkulkumenot i 6.3 milj. mk). 
Valtion satamain, luotsien, jäänmurtajain ym. merenkulkulaitosten 
käyttämisestä ym. tavoin valtio kantaa erinäisiä maksuja, jotka vn 1921 
talousarviossa on merkitty 15.; milj. mk:ksi.

524. Merenkulkuopetus. Merikouluja perustettiin Turkuun, Hel
sinkiin ja Vaasaan jo 1812. Uudestaan on koko merenkulkuopetus jär
jestetty v. 19x8. Merenkulkuoppilaitokset jakaantuvat merenkulku- 
korkea kouluihin ja merenkulkukouluihin, joita viimemainittuja on 
ylempiä ja alempia. Merenkulkukouluja on Kuopiossa, Viipurissa,
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Loviisassa, Turussa ja Oulussa, alempi merenkulkukoulu Maarianhami
nassa ja merenkulkukorkeakouluja Turussa ja Raumalla. Näissä kou
luissa on eri kursseja perämiesten, kauppalaivurien ja merikaptenien 
kehittämistä varten.

TIETOLIIKENNE.

525. Suomen postilaitoksen kehitys. Järjestetty postilaitos saa
tiin Ruotsin valtakuntaan jo 1636. Meidän maassamme perustettiin 
ensimmäiset postitoimistot ja järjestettiin ensimmäiset postiyhteydet 
1638, kaikesta päättäen Pietari Brahen toimesta.

Ensi aikoina kulki Ruotsista Turkuun yksi posti-viikossa Ahvenan
meren yli ja toinen kiertäen Pohjanlahden ympäri. Turusta kulkivat 
postit rannikkoteitä muutamiin merikaupunkeihin sekä Hämeenlinnaan, 
Savonlinnaan ja Käkisalmeen sisämaassa. V. 1809 oli Suomessa 33 
postikonttoria, missä määrässä niiden luku oli vielä 1861. Postikont
torien välillä liikkuivat postit menneen vuosisadan alkupuolella kerran 
pari viikossa; Helsingin ja Pietarin välille saatiin kolmas viikkoposti 
1848. Sitäpaitsi oli vanhempina aikoina virkamiehiä varten järjestetty 
ns. kihlakunnanposti, joka kuljetti myöskin yksityisten postilähetyk
siä. Yleistä postia kuljettivat v:een 1845 saakka »postitalot», jotka 
siitä palveluksestaan nauttivat verohelpotuksia. Ahvenanmaan talon
poikain suorittama postinkuljetus Ahvenanmeren yli Ekkeröstä Grissle-. 
hamniin Ruotsin puolelle oli talvisin seikkailurikasta ja usein hengen
vaarallista.

Postimaksut laskettiin alkuaan painon sekä matkan pituuden mu
kaan. 1840-luvun alussa oli siten kymmenenlaisia postimaksuja koti
maisille kirjelähetyksille, riippuen kuljetettavan matkan pituudesta, ja 
ulkomainen kirjeenvaihto oli vielä mutkikkaampani taksoin alainen. 
Tästä järjestelmästä luovuttiin 1844, jolloin samanlainen kirjemaksu 
tuli käytäntöön koko maassa (leimatut 10 ja 20 hopeakopeekan kirjekuo
ret). V. 1849 tosin alin kirjemaksu alennettiin 5 kopeekkaan, mutta lisä
maksua ruvettiin jälleen ottamaan kuljetusten pituuden mukaan, jota 
ei laskettu lyhinten välimatkain, vaan postin todella kiertämäin mat-
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käin mukaan. Yhdenmukainen postinkuljetusmaksu tuli käytäntöön 
lopullisesti vasta 1875. Postimerkit otettiin käytäntöön 1856 
»koetteeksi».

Aikaisimmat tilastotiedot postilaitoksen välittämän kirjeenvaih
don suuruudesta ovat menneen vuosisadan keskivaiheilta, jolloin lähe
tysten lukumäärän lasketaan nousseen lähes 1/2 miljonaan (v. 1845: 
486 616 lähetystä). Kaksikymmentä vuotta myöhemmin lähenee luku
määrä täyttä miljonaa (v. 1865: 939601 lähetystä) ja vuosisatain vaih
teessa se oli 45 miljonaa. Nykyään Suomen postilaitos kuljettaa vuosit
tain n. 200 miljonaa lähetystä. Kuitenkin on Suomi postinkäyttämisen 
yleisyydessä kansan kesken vielä hyvinkin takapajulla sivistyneen Euro- 
pan muista maista, paikkamme kun siinä suhteessa on ollut Balkanin 
valtioiden joukossa.

Uudenaikaiset edistykset Suomen postilaitoksessa ovat alkaneet 
vasta sitten kuin kansainvälinen postiyhdistys 1874 oli perustettu ja 
Suomi siihen 1879 (itsenäisenä valtakuntana 1918) yhtynyt.

»Postilaitoksen kehitys on meillä, kuten muuallakin, osoittanut ole- 
vansa yleisen edistymisen hyvänä mittapuuna. Ei voida kieltää, että 
postinkin kehityksessä on paljon mielenkiintoa, joka on omiaan valai
semaan sivistyksen edetystä aikain kuluessa. Kun esim. silmäiltyään 
alkuperäisiä olosuhteita menneen ajan postikonttoreissa, missä hoitaja 
oli samalla kertaa sekä postimestarina että postiljoonina, luo katseensa 
elämään ja liikkeeseen jossakin suuremmassa postitoimistossa meidän 
päivinämme, tai kun nykyajan postivaunusta tuhansine lähetyksineen 
ajattelee siirtyvänsä postitielle sellaisina kuin ne tavallisesti olivat pos
tilaitoksemme ensi aikoina —  erämaan polulle, missä postirenki-poika- 
nen postin vaakuna rinnassaan ja lyhyt keihäs aseenaan puhaltaen posti- 
torveensa kiiruhtaa kohti lähintä postinvaihtopaikkaa, missä odottava 
toveri postitorven toitotuksen kuultuansa on valmiina ottamaan vas
taan postilaukun kuljettaakseen sitä edelleen —  niin silloin huomaa, 
että postinkin alalla on merkityksellisesti vaikutettu maamme sivis
tykselliseen kehitykseen.» (Postihallituksen julkaisu Suomen Mes
suiksi 1920.)

526. N ykyinen postiliike. Postilaitoksen yleisestä kehityksestä 
Suomessa tällä vuosisadalla antaa seuraava vertailu käsityksen:
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Suom en postilaitoksen y lein en  kehitys vv. i g o i — z g ig .

v. 1901 V .  I9IX v. 1919
postiteitä km ........................... . . .  40154 65466 68 066
postinkulkukin milj.................... X2.1 20.1 19.8
postipaikkoja ........................... ■ ■ • I 073 2 n o 2518
kirjelaatikoita ........................... 2 267 4582 5121
postihenkilökunta ................... 6040 7218
kirjepostilähetyksiä milj............ 21.4 48.9 67.2
sanomalehtinumeroita milj. . . . 22.1 60.6 126.9
arvolähetyksiä milj. mk ........ 197.6 484.2 1947.6

Näistä numeroista selvenee Suomen postilaitoksen nopea kehitys 
kuluvalla vuosisadalla sekä kapinavuoden ehkäisevä vaikutus kehityk
sen vauhtiin.

- Talousmaantieteellisesti valaisevaa on vertailla postiliikettä maan 
eri osissa. Sitä esittää seuraava katsaus:

P ostiliik e Suom en eri osissa v. ig i8 '.

p 0 s t i p a i k k c > j a asukasta kohden

läänit yhteensä alueen 
1000 km2:ia

xo OOO 
l asukasta postilä- arvoläh.

koht. kohden hetyksiä mk

Uudenmaan ............... 270 23.6 6.3 189.6 I  620

Turun ........................... 13.3 5-9 41.3 3 0 3
Ahvenanmaan ........... 3 0 21.0 II.O 22.2 243
Hämeen ....................... 3 16 l8.1 8.3 50.0 5 2 8
Viipurin ....................... 427 13.6 7.6 36.6 5 4 9
Mikkelin ....................... . 185 I I .1 9.1 2 5 -’ 3 3 7
Kuopion ....................... 315 8.7 8.9 27.3 5 3 5
Vaasan........................... 9.6 6.7 34-6 310

Oulun ........................... 3 1 9 2.0 8.7 32.1 429

koko maa . • 2 5X8 7.6 7.5 56.7 5 7 9

Maamme asutusolojen vuoksi postiliike eri osissa maata esiintyy 
melkoisen erilaisena. Postipaikkoja on edellisen taulukon mukaan pinta- 
alaan verraten tiheimmässä Uudenmaan läänissä (23.fi postipaikkaa



kutakin i ooo km4:iä kohden), harvimmassa Oulun läänissä (2.0 posti- 
p. 1000 km2:iä kohden). Väkilukuun verrattuna taas Oulun lääni on va
rustettu postilaitoksilla paremmin (8.7 postipaikkaa kutakin 10 000 asu
kasta kohden) kuin etelämmät Vaasan, Viipurin, Turun ja Uudenmaan 
läänit.

Lähetettyjen postilähetysten keskiluku asukasta kohden on suurin 
Uudenmaan läänissä (189.6 lähetystä), vähin Ahvenanmaan, Mikkelin 
ja Kuopion lääneissä. Arvolähetysten arvomäärässä väkilukuun ver
rattuna tulee ensimmäiseksi Uudenmaan lääni (1 620 mk kutakin asu
kasta kohden) ja jää viimeiseksi Ahvenanmaa (243 mk). Maaseutu- 
postipaikoista oli v. 1918 suurimmat arvolähetysliikkeet Imatralla 
(3.1 rnilj. mk) sekä Terijoella, Viialalla ja Vilppulalla (kullakin yli 2 milj. 
mk). Yli miljonan markan arvolähetvsmäärän saavutti vielä 24 muuta 
postipaikkaa.

527. Postihallinto. PostihallLtus perustettiin maahamme jo 1811. 
Uudelleen se järjestettiin viimeksi 1918. Se jakaantuu kansliaosastoon, 
liikenneosastoon ja tiliosastoon.

Postihallintoon nähden on maa jaettu postipiireihin, joiden lisäksi 
rautatien postivaunut muodostavat oman piirinsä. Postipiirejä hoitavat 
postitarkastajat. Paikalliset postitoimistot (postipaikat) ryhmitetään 
posti konttoreihin, postitoimituksiin, postiasemiin, postipysäkkeihin, 
postivaunuihin ja laivapostitoimistoihin.

Postilaitoksen tulot v. 1918 tekivät 20.7 ja menot 20.9 milj. mk. 
Vn 1921 talousarviossa ovat laitoksen tulot merkityt 68.0 milj. ja menot
40.0 milj. mkksi.

528. Lennätinlaitos. V. 1796 rakennettiin ilmaleimätinlaitos (op- 
tillinen telegrafi) Tukholmasta Turkuun. .Sellainen lennätinlaitos, joka 
antoi tietoja kukkulalta kukkulalle pitkien riukujen nenään asetettujen 
erilaisten merkkien kautta, oli vielä Itämaisen sodan aikana toimessa 
pitkin Suomen etelärannikkoa. V. 1855 rakennettiin Venäjän kruunun 
laskuun ensimmäinen sähkötelegrafijohto Pietarin ja Helsingin välille. 
Itämaisen sodan jälkeen ruvettiin uutta sähkölcnnätinjohtoa laajenta
maan, kun monet kaupungit .halusivat sellaista laitosta ja myönsivät 
sille kaikenlaisia etuja. Lennätinlaitos jäi kuitenkin edelleenkin Venäjän

6oo



kruunun omaksi. Vasta Suomen itsenäistymisen kautta joutui maamme 
lennätinlaitos Suomen valtion haltuun, mikä muutos Tarton rauhan
sopimuksessa vahvistettiin.

Sähkölennätinlinjoja maassamme on nykyään 2365.6 kmn pituu
delta. Lennätinlinjat yhdistävät kaikki kaupungit ja ulettuvat pohjoi
sessa Inarijärvelle saakka. Kansainvälisistä linjoista on pitänyt huolta 
Kööpenhaminan Suuri Pohjoismainen Telegrafiyhtiö, joka on laskenut 
kolme merenalaista johtoa Uudenkaupungin ja Grisslehamnin välille 
sekä yhden johdon Maarianhaminasta Grisslehamniin, mitkä johdot 
yhtiö vieläkin omistaa. Merenalainen johto on myös Helsingin ja Tal
linnan väljllä. Tarton rauhansopimuksessa on määrätty, millä ehdoin 
ja tavoin Venäjä saa käyttää hyväkseen Suomen lennätinlinjoja.

Suomen lennätinlaitosta hoitaa väliaikainen lennätinhallitus.

529. Puhelin. Ensimmäisen puhelinlaitoksen lienee merikap
teeni F. F. Nordfors 1880 puuhannut Turkuun. V. 1882 järjestettiin 
ensimmäinen puhelinkeskus; puhelinlaitoksia oli silloin paitsi Turussa 
ainoastaan Helsingissä, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa ja Oulussa. 
Nykyisin on telefonilinjoja 116 235 kmn pituudelta. Harva maalais
kunta ja suurempi kyläkään eteläisemmässä Suomessa on enään puhe
limien puutteessa. Johtoja menee jo Kuhmoon, Kuusamoon, Kuola
järvelle ja Petsamoon saakka. Etelä-Suomen kaupungit ovat keskenään 
yhdistetyt välittömillä telefonijohdoilla, ja telefonilinja on katkaissut 
Pohjanmaan ja muun Suomen välisen erämaanvyöhykkeen Pohjanlah
den rannikolla sekä Tampereen— Vaasan ja Iisalmen— Kajaanin välillä.
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VIII. KAUPPA.

530. Kaupan määritelmä ja jako. Tuotteet, jotka maatalous 
jättää käsistään raaka-aineina (alkutuotanto) ja joita teollisuus valmis
taa käyttökelpoisiksi (jalostustuotanto), saapuvat liikenteen ja  kaupan 
välityksellä kuluttajilleen (jakelu), Vaikka siten kauppa, kuten liiken
nekin, on ainoastaan tuotteiden jakelun välittäjä ja niiden kulutuksen 
järjestäjä, on sillä talouselämässä mitä tärkein tehtävä, koska tuotteista 
ilman kaupallista jakelua ei olisi hyötyä eikä niillä olisi arvoa. Yleisen 
talouselämän kannalta on siis kauppa yhtä tärkeä ja arvokas elinkeino 
kuin mikä muu elinkeino tahansa.

Jokaisen maan kauppa jakautuu alueellisesti »ulkomaiseen kaup
paan» ja »kotimaiseen kauppaan». Kansalliselta kannalta on viimemai
nittu kaupan laji katsottava varsinaiseksi kaupaksi ja edellinen vain 
sen täydennykseksi. Missä kotimainen tuotanto on puutteellinen, hank
kii ulkomainen kauppa tarpeelliset hyödykkeet maahan (»tuontikauppa»); 
missä kotimainen tuotanto taas on kulutusta suurempi, vie ulkomainen 
kauppa liikatuotannon maasta (»vientikauppa»). Maailmankaupan kan
nalta sitävastoin on eri maitten ulkomainen kauppa, kansainvälinen 
kauppa, varsinaista kauppaa ja niiden kotimainen kauppa toisarvoista 
paikalliskauppaa.

»Suurkaupalla» ymmärretään suuressa muodossa harjoitettua kaup
paliikettä,. »tukkukaupalla» määrättyjen tuotteiden kauppaa suurissa 
erissä.

SUOMEN KAUPAN KEHITYS.

531. Itämeren vanhemmat kauppaolot. Vaikka Suomen maan
tieteellisen aseman mukaisesti se kauppayhteys, jota maatiet ja suuret 
sisämaiset vesitiet aina ovat ylläpitäneet meidän maamme ja Itä-Euro-
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pan luonnonrikkaiden ja tuotantovoimaisten alueitten kanssa, on ollut 
sangen tärkeä, ajoittain maallemme kaikkein tärkeinkin, on Suomen 
kaupan kehitys kaukaisimmasta muinaisuudesta tähän päivään saakka 
saanut suuntansa ja luonteensa Itämereltä ja sen kautta kulkeneilta 
länsimaisilta kauppayhteyksiltä. Itämeren kaupan päävaiheet ovat 
senvuoksi Suomenkin kaupan päävaiheita.

(i) Harvinaisen edullisena luonnollisena liikekeskuksena ja -tienä 
Itämeri jo hämärimpinä muinaisaikoina välitti Pohjois-Europan maitten 
keskinäistä kauppa- ja kulttuuriyhteyttä. Itämeren piirissä olivat mui
noin vesitiet tärkeimpiä teitä, joita myöten niin sodallinen kuin rauhal- 
linenkin liike kulki ja joiden avulla meren ympärillä asuvat heimot saat
toivat ylläpitää keskinäisiä suhteitaan. Itämereen yhtyvän tavattoman 
laajan ja edullisen virtaverkon kautta avautui meren kulttuurivaiku
tukselle mahtavia maa-alueita. Meren saaret ja niemet tarjosivat joki- 
teille sopivia päätepisteitä ja yhdistivät nämä sivutiet edullisesti meren 
suuriin valtateihin.

Gotlannin saari, ollen maantieteellisen asemansa puolesta Itämeren 
eri haarausten ja sinne yhtyväin jokiteiden mereinen solmukohta, oli 
kuin luotu Itämeren muinaisen merikaupan keskukseksi. Gotlannin 
kauppa alkoi varsinaisesti kehittyä jo pronssikaudella. Kauppa ja me
renkulku olivatkin tällä ajalla Skandinavian kansain pääelinkeinoja. 
Roomalaisella rautakaudella Gotlanti jo hallitsi Itämeren kauppaa ja 
Veikseliä ja Oderia pitkin kulkevaa itägermanilaista jokiliikettä. Sil
loisia kauppaoloja kuvaavaa on, että Itämeren maista löydetyistä n. 
6 ooo roomalaisesta denarirahasta kokonaista 4 200 on löydetty Gotlan- 
nista (Suomesta niitä on löydetty kaiken kaikkiaan 3 kpl.l).

Kansainvaellusten aikana Itämeren suoranaiset kauppayhteydet 
etelämaitten kanssa täydellisesti lakkasivat ja Itämeren kauppa järjes
tyi kokonaan uudelle kannalle. Kun näet arabialainen maailmanvalta 
oli katkaissut Europan vanhat eteläiset yhteydet itämaitten kanssa, 
idän ja lännen kauppa rupesi etsimään itselleen pohjoisempia pääsyteitä. 
Itämerestä tuli nyt sadoiksi vuosiksi osa uutta pohjoista maailman
kaupan tietä, joka Länsi-Europasta Pohjanmeren, Itämeren ja Itä-Eu- 
ropan suuria jokia myöten suuntautui Mustanmeren ja Kaspianmeren 
maihin. Kunnia näiden merkillisten kauppateiden avaamisesta tulee 
rohkeille viikingeille, etupäässä ruotsalaisille. Nevajokea, Olhavanjo-



kea ja Dnepriä pitkin Konstantinopolissa saakka retkeilevät ruotsalai
set »varjagit» perustivat tiensä varrelle Venäjän vallan, jossa varjagi- 
lainen kauppahenki alkoi uudelleen voimistua ja kukoistaa. Koko tämän 
kansainvälisen kaupan polttopisteenä oli kuitenkin Gotlanti. Sen itse
tietoiset »kestit» ja »farmannit» kulkivat kauppakuormineen lännessä 
Englantiin ja idässä Novgorodiin saakka, missä heillä oli oma kauppa- 
siirtolansa. Gotlannin maasta löydetyt kymmenettuhannet arabialaiset 
ja anglosaksilaiset hopearahat ja saaren yhdeksänkymmentä vanhaa 
kivikirkkoa nykyajallekin kertovat »guutien» silloisesta varallisuudesta 
ja mahdista. Se oli Itämeren kaupan ensimmäinen historiallinen loisto- 
kausi. Itämeren maiden tärkeimpiä vientitavaroita olivat silloin niin
kuin luultavasti aikaisemminkin kaikenlaiset turkikset, joiden parhai
siin saantiseutuihin Suomen erämaat lienevät kuuluneet.

(2) Tämän gotlantilaisen kauppa vallan työnsi syrjään saksalainen 
kauppavalta, joka vanhemmalla keskiajalla vähitellen levisi Itämeren 
eteläisille rannikoille, sitten sai jalansijan itse Gotlannin pääpaikassa 
Visbyssä ja vihdoin keskiajan lopulla yksinvaltaisena hallitsi koko Itä
meren kauppapiiriä. Kaikkien Itämeren saksalaisten kaupunkien muo
dostama ja mahtavan Lyybekin johtama Hansaliitto piti Itämeren 
kauppaa täydellisesti monopolinaan.

Hansan kauppavallan aikana Itämeren alue tuli koko Keski- ja 
Länsi-Europan suureksi varastoaitaksi. Eteläisessä Itämeressä, varsin
kin Beltinmeressä harjoitettiin suurenmoista sillinkalastusta, kunnes 
silli uuden ajan alkupuolella melkein kokonaan pakeni Itämereltä. Lyy
pekin mahtavuus perustui suureksi osaksi sen laajaan sillikauppaan; 
Hansaliiton pääkaupungin muistorikkaat taiderakennukset ovat suola- 
sillillä kustannetut. Ruotsin malmit, Suomen metsän- ja karjantuotteet, 
Venäjän tavarat, Itämerenmaakuntain ja Puolan vilja löysivät nyt 
varmat tiensä länsimaiden markkinoille. Itämeren maat alkoivat näin 
saada uuden huomattavan aseman elpyvässä maailmantaloudessa.

532. Suomen vanhin kauppa. Muinaislöytöjen todistuksen mu
kaan Suomen asukkaat jo vanhimpina pakanallisina aikoina harjoitti
vat kauppaa keskenään ja naapurikansa!n kanssa. Pakanuuden ajan 
viimeisinä aikakausina oli kauppa jo melkoisen vilkas. Kaukaa Kaspian
meren ja Volgan puolelta kulkeutui itämaisia rahoja tänne ja Itämeren
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puolelta toivat Gotlannin kauppiaat tänne länsimaiden tuotteita. 
Toiselta puoleni Suomen tuotteet, etupäässä monenlaiset turkikset, 
olivat haluttuja vieraissa maissa. Arvattavasti oli sen aikuinen 
kauppa suureksi osaksi sellaista alkuperäistä vaihtokauppaa, jota Suo
menlahden hailinkalastajat ja Viron talonpojat vieläkin käyttävät kes
kenänsä kaupoissaan. Ulkomaan kiiltäviä kulta- ja hopearahoja käyt
tivät pakanalliset suomalaiset mielellään naisten helyiksi ja koristeiksi.

Muistotarinat ja historialliset tiedot kertovat muinaisista kauppa
paikoista, joita jo aikaisella keskiajalla oli Suomen rannikoilla ja mereen 
laskevain jokien suussa, kuten Koroisissa (nykyisen Turun yläpuolella 
Maarian kirkon lähellä), Halikossa, Kokemäellä, Virolahdella, Viipu
rissa, Koivistolla, Käkisalmessa ja useissa paikoin Pohjanmaan ranni
kolla. Siihen aikaan saattoivat »saksat», »voiolaiset» ja muut »kauppa- 
kestit» soutaa pieniä merihaaksiansa kappaleen matkaa jokiakin ylös, 
joiden suut eivät vielä olleet niin maatuneita kuin nykyjään. Sana 
»Turku» näyttää pohjolan kansain keskuudessa muinoin merkinneen 
kauppapaikkaa ja antaneen nimen m.m. Varsinais-Suomen Turulle, 
Oulujoen Turkan kylälle ja pohjoisessa Norjassa olevalle Torgar’ille, 
jotka kaikki olivat muinoin tunnettuja kauppapaikkoja. Nimitys »pirk
kalaiset» näyttää johtuneen muinaisruotsalaisesta sanasta »birka», joka 
merkitsi kauppalaa, kauppapaikkaa. Sellaisia kauppaloita oli kaikkialla, 
missä skandinavialaiset kauppiaat pitivät markkinoita varsinkin vie
raitten kansain kanssa: Ruotsissa Mälarin kuuluisa Birka eli Björkö, 
joka kukoisti noin w . 800— 1000, Norjassa Bjarkö Amidissa, Karjalassa 
»Bjärkö» (=  kauppasaari, sittemmin Björkö =  Koivisto), Peräpohjo
lassa »Björkö (»Pirkkiö») Tornionjoen suussa. Luetteloon voisi vielä li
sätä Ylä-Satakunnan ja Kokemäen »Pirkkalat». Ruotsalaisten kauppi
aitten tuomia siirtonimiä lienevät myöskin sellaiset kuin Kokemäen 
vanhan kauppapaikan nimi »Teijan kaupunki» (Telje), Kemin »Sihtuuna» 
(Sigtuna) ym.

533. Myöhemmän keskiajan kauppa. Kristinopin ja Ruotsin 
vallan vakaannuttua tulivat maamme kauppa-, kuten muutkin yhteis
kunnalliset olot, säännöllisen järjestyksen ja hallinnon alaisiksi. Mui
naisista kauppapaikoista kehittyi erioikeuksilla varustettuja kaupun
keja. Kokemäen kaupungista tuli Ulvilan kaupunki ja vanhasta Tu
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rusta uusi Turku. Toisia kaupunkeja syntyi linnain ja luostarien lähei
syyteen (Viipuri, Naantali). Porvoon ja Rauman kaupungit saivat eri- 
oikeuskirjansa. Kuningas ja kirkko -ottivat kaupankäynnin suojeluk
seensa. Kuningas lyötti rahoja, ja suojeli niin hyvin kuin taisi meren
kulkijoita merirosvoja vastaan. Meriliike ja kaupanteko Suomen ranni
koilla edistyivät. Kirkon suojeluksessa kokoontui kansa pitämään 
markkinoita kirkkojen ääressä niiden suurina kirkkojuhlina. Sillä ta
voin saivat Henrikin markkinat Turussa, Laurin markkinat Mynä
mäellä ja lukuisat muut markkinat alkunsa. Ulkomainen kauppa pysyi 
kuitenkin melkein koko keskiajan saksalaisten kauppiaitten (hansalais- 
ten) monopolina. Suomen kaupunkeihin, kuten Turkuun ja Viipuriin, 
asettui saksalaisia kauppias- ja käsityöläisperheitä pysyvästi asumaan. 
Vasta Kustaa Vaasan onnistui vapauttaa Ruotsin valtakunta muuka
laisten kauppavallasta.

534. Itämeren kauppa m yöhem pinä aikoina, (i) Amerikan löy
dön jälkeen Europan suurkauppa ja kauppavalta siirtyivät Hansan koti- 
vesiltä Atlantin meren maihin. Itämeren maat eivät asemansakaan 
vuoksi voineet siinä kohden kilpailla länsimaitten kanssa. Toisejta puo
len länsimaitten taloudellinen kehitys teki Itämeren maitten tuotteet 
niille yhä tärkeämmiksi. Kuta enemmän länsimaissa kaupunkiasutus 
kasvoi maalaisasutuksen kustannuksella, metsät harvenivat, kauppa ja 
teollisuus varttuivat, sitä tärkeämmiksi niille tulivat Itämeren maitten 
vilja ja karjantuotteet, laivanrakennuspuut, tervat ja muut metsätava- 
rat, malmit ja yleensä kaikki tuotteet, mitä sieltä oli saatavissa. Mutta 
Itämeren maissa ei ollut sitä kehittynyttä kauppaa ja merenkulkua, ei 
niitä pääomia ja sitä yritteliäisyyttä, mitä Itämeren kaupan hallitsemi
nen ja johtaminen länsimaiden tarpeita tyydyttävällä tavalla olisi vaati
nut. Itämeren täytyi lakata olemasta suljettu meri, sen täytyi aueta 
länsimaitten purjehtijoille ja sen kaupan joutua uusiin käsiin.

Näin ollen oli luonnollista, että valtiollisesti ja taloudellisesti vah
vistuneet pohjoismaiset valtiot uskonpuhdistajalla irtaantuivat Han
san holhouksesta ja avasivat Itämeren kaupan länsivalloille koettaen 
itsekin voimainsa mukaan siihen ottaa osaa. Uskonpuhdistusaikana 
alkanut kansallisruotsalainen merikauppa ei vielä ollut päässyt alku
vauhtiinkaan, kun se jo rupesi taantumaan. Ruotsin oli helpompi saa



vuttaa Itämeren valtiollinen ylivalta kuin sen kauppavalta. Keskellä 
Ruotsin mahtavuuden aikaa Europan silloinen johtava merivalta, Hol
lanti, anasti itselleen Itämerenkin kauppavallan. »Meritaistelu Juutin
raumassa 29 p. lokak. 1658 osoittaa tavallaan kohtalonkäännettä Ruot
sin koko suuruudenajan draamassa. Vuosisadan jälkipuoliskolla oli hol
lantilaisilla Itämerellä kauppavalta, jota melkein voi verrata lyypekki- 
läisten valtaan edellisenä aikana. Hollantilaiset niinikään nujersivat 
Ruotsin siirtomaayritykset heti alkuunsa. Hollannin suurvaltion var
jossa ei ollut tilaa ruotsalaiselle kauppavallalle» (R. Kjellen). Suomen 
kuten Ruotsinkin johtavat kauppiaat ja tehtailijat olivat siihen aikaan 
huomattavaksi osaksi hollantilaisia ja näiden maiden alkava teollisuus
kin nojautui Hollannin teollisuuteen.

(2) Vasta kahdeksannentoista vuosisadan kuluessa Itämeren maat 
Hollannin kauppamahdin kukistuttua tulivat tehokkaiksi, vihdoin pää
tekijöiksikin Itämeren kaupassa. Aseelliset puolueettomuusliitot, joita 
Itämeren vallat vv. 1780 ja 1800 tekivät merenkulkunsa ja kauppansa 
suojelemiseksi, osoittavat näiden valtain itsenäisen merikaupan merki
tystä. Myöhemmät valtiolliset ja taloudelliset maailmantapaukset kui
tenkin menneen vuosisadan puolivälissä katkaisivat tämän vuosisadan 
kestäneen suuria lupaa van kansallisen kauppakauden. Venäjän ja Suo
men meri kaupalle antoi Itämainen sota lamaavan iskun. Syrjäiset Itä
meren maat eivät muutenkaan jaksaneet pysyä sen nopean ja mullista
van kehityksen rinnalla, minkä teollisuuden vallankumous, höyrylaivat, 
rautatiet ja mahtavat kapitalit menneen vuosisadan alkupuolella pani
vat käyntiin länsimaissa.

Kun Itämeren maissa viime vuosisadan loppupuoliskon kuluessa 
avautui uusia suuria tuotantolahteitä, kun niiden metsäteollisuudelle 
alkoi uusi ennen aavistamaton kukoistuskausi, niiden koskivoimat 
alkoivat tulla käytäntöön ja niiden maataloudellinen tuotantokyky 
nousi, eivät nämä maat ole täysin määrin pystyneet näitä uusia etuja 
hyväkseen käyttämään, vaan on niiden kauppa niinkuin meriliike, vuo- 
rityö ja metsäteollisuuskin melkoiseksi osaksi joutunut vieraitten käsiin. 
Itämeren maitten talouspolitikan yhteisenä päämääränä on oleva näit
ten olojen muuttaminen sellaisiksi, että nämä maat itse saavat Itämeren 
talouselämän johdossa ja hyödyksikäyttämisessä aseman, joka vastaa 
Itämeren yhä kasvavaa arvoa maailmantaloudessa. Nyt enemmän kuin 
milloinkaan ennen on siihen edellytyksiä olemassa.



535. Merkantilismin alkuajat Suomessa. Voimakkaiden Vaasa- 
ja Kaarle-kuninkaitten aikana sai Ruotsin valtakunnan ulkomainen 
kauppa ja koko kauppaelämä ajan merkantilististen oppien mukaisen 
ankaran ulkonaisen ja sisällisen järjestyksen. Kauppaa koetettiin johtaa 
siihen suuntaan, että valtakunta tulisi omillaan toimeen ja mikäli mah
dollista hyötyisi ulkomaankaupastaan. Meriliike tuli turvatuksi ja meri
kaupungit alkoivat harjoittaa laajempaa ulkomaankauppaa omilla aluk
sillaan. Uusia kaupunkeja perustettiin maaliamme, varsinkin Pohjan
lahden rannikolle. Muutamista suuremmista kaupungeista tehtiin »merni
eli »tapulikaupunkeja», joilla oli oikeus harjoittaa ulkomaankauppaa, 
kun taas pienempiin »ylä»- eli »maakaupunkien» tuli tyytyä vain 
kotimaan kaupan harjoittamiseen. Sittemmin koetettiin erityisillä kei
noilla edistää Tukholman ja Turun ulkomaista kauppaa; 1636 riistettiin 
tapulioikeus kaikilta Pohjanlahden rantakaupungeilta, jotta mainittu
jen »pääkaupunkien» kauppaliike siten lisääntyisi. Kahdeksannentoista 
vuosisadan keskivaiheilla oli Suomessa ainoastaan Turulla, Helsingillä 
ja Loviisalla täydellinen tapulioikeus.

Samaan henkeen järjestettiin kaupan sisällisetkin olot. Kaikki 
kauppa keskitettiin kaupunkeihin. Kaupunkien kauppiaskunta muo
dosti erioikeutetun, suljetun sääty- tai ammattikunnan, joka jakaantui 
varsinaista kauppaa harjoittaviin kauppamiehiin ja maalais- tai pikku
kauppaa harjoittavaan alempaan porvaristoon (porvarit, höökarit, 
»suomalaiset porvarit»), Laivainsa ja rahainsa vuoksi kaupungit jo var
hain saivat valtiollisen edustusoikeuden.

Kaupan harjoittaminen maalla oli ankarasti kielletty. Markki
noista julistettiin monet »yksityisiksi» so. jonkun yksityisen kaupungin 
omiksi, joille muitten kaupunkien kauppiaita ei saanut tulla. Vähitellen 
kuitenkin muodostui tärkeimmistä markkinoista »vapaamarkkinoita», 
jotka ilman erotusta olivat avonaiset kaikille maalaisille ja kaikkien 
kaupunkien kauppiaille. Sisämaisen kaupan vapautta ei siten voitu 
kokonaan tukahduttaa. Rannikkojen ja saaristojen asukkaat osasiyat 
kautta aikain säilyttää vapaan purjehdus- ja maalaiskauppavapau
tensa oman maan ja naapuri maitten satamissa.

Maamme tärkeimmät vientitavarat olivat uskonpuhdistuksen ja 
mahtavuuden aikoina maatalouden ja metsän tuotteet (vilja, voi, puu
tavarat, terva, turkikset ym.). Tuontitavaroista olivat tärkeimpiä suola,



rauta, verat, viinit yms. Tullilainsäädäntö oli ahdasmielinen. 1600- 
luvulta lähtien käytettiin maassamme myöskin sisämaisia tulleja, siten 
että kaupunkeihin tuoduista maalaistavaroista kannettiin »tulliportilla» 
erityinen maksu (»pikkutulli») kruunun hyväksi. Kansan mieliksi lak
kauttivat venäläiset valloittajat tämän veron 1808.

536. M erikaupan vapautus. Merkantilistiset periaatteet ja halli
tuksen isäntävalta olivat Suomen kaupassa ja muussa talouselämässä 
vallalla 19. vuosisadan keskivaiheille saakka. Vapaampi talouselämä 
kuitenkin raivasi itselleen alaa ankarasta holhuusta riippumatta. Kah
deksannentoista vuosisadan loppupuolella Ruotsin valtakunnassa alkoi
vat uudenaikaiset fysiokratiset mielipiteet levitä ja jonkin verran vai
kuttaa valtion talouteen. Antti Chydeniuksen toimesta myönsivät val- 
tiosäädyt 1765 tapulioikeuden Porille, Vaasalle, Kokkolalle, Oululle ja 
Torniolle. Pohjanmaan muut kaupungit tehtiin osallisiksi lähikaupun- 
kien tapulioikeudesta ja saivat myöhemmin, kuten melkein kaikki Suo
men merikaupungit, oman täydellisen tapulioikeuden. Laivanrakennus, 
meriliike ja kauppa nousivat nyt Suomen merikaupungeissa ennen tun
temattomaan kukoistukseen, ja Suomen laivat alkoivat kulkea Etelä- 
Europassa ja Levantissa saakka. Merikaupunkien vaurastumista edisti 
suuresti maatalouden yleinen edistyminen sekä väkiluvun kasvaminen 
maassamme, jonka suuret sisämaan alueet olivat kaupallisesti merikau
pungeista riippuvia. Kustavilaisella aikakaudella kääntyi vihdoin huo
mio sisämaisenkin kaupan edistämiseen. Suomen sisämaihin perustet
tiin kaupunkeja ja maanteitä, sisämainen viljakauppa vapautettiin ja 
talonpoikain purjehdusvapaus turvattiin.

537. Ulkom aan kauppa menneen vuosisadan alkupuolella. Suo
men jouduttua Venäjän yhteyteen oli maamme kauppa jonkun aikaa 
lamaustilassa. Suomen sota ja Napoleonin sodat Englantia vastaan 
häiritsivät suuresti Suomen meriliikettä. »Barbareskien» merirosvouk- 
set katkaisivat pitkäksi ajaksi Suomen laivain purjehduksen Välime
rellä, jopa Atlantin merelläkin. Suomen ulkomainen kauppa supistui 
melkein kokonaan Ruotsin (Tukholman ja Gööteporin) kauppaan. Vä
hitellen alkoivat kuitenkin meriliike ja ulkomainen kauppa uudelleen 
elpyä ja nousivat ennen Itämaista sotaa melkoiseen kukoistukseen.

Suomen ta lousm aantiede —  39
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V. 1836 nousi maamme kauppavaihto 19.0 rnilj. mkn arvoon, josta tuon
nin 9.2 milj. ja viennin 9.8 milj. mk; viennistä tuli runsas puolet puuta
varain, tervan, voin ja talin osaksi. V. 1850 oli kauppavaihto 36.2 milj. 
mk, josta tuonti 26.4 milj. ja vienti 9.8 milj. mk. Viimeksimainitussa 
sodassa hävitettiin Suomen kauppalaivasto melkein kokonaan, ja 
kauppatavarani hinnat nousivat sen johdosta spuresti.

538. Vapaakaupan aikakausi. (1) Viime vuosisadan jälkipuolis
kon kuluessa maamme ulkomainen kauppa perinpohjin muuttui. Höyry
laivat alkoivat meriliikkeessä uuden aikakauden. Uusi vientiteollisuus, 
etupäässä sahaus ja meijeriliike, avasivat uusia markkinoita maamme 
tuotteille. Venäjän kauppa, joka kymmeniä vuosia oli ollut hallitsevassa 
asemassa maamme ulkopuolisessa tavarainvaihdossa, menetti suuren 
osan entistä merkitystään uudestaan vilkastuneen, Itämeren ja Pohjan
meren maitten kanssa harjoitetun kaupan rinnalla.

Toinnuttuaan 1860-luvun nälkävuosien ja 1870-luvun lopulla sat
tuneen Turkin-Venäjän sodan tuottamasta lainauksesta Suomen kauppa 
etenkin seitsemänkymmen- ja yhdeksänkymmenluvuilla suuresti edis
tyi. Senkin jälkeen kauppa tasaisesti kasvoi ja edistyi aina maailman
sotaan saakka. Tämän pitkän aikakauden kauppataloudellinen kehitys 
näkyy seuraavästa katsauksesta:

Suom en ulkom aankauppa vv. i 8 j 6 — 1 9 1 3 .

vuosij aksot 
(keskimäärin!

tuonti 
milj. mk %

vienti 
milj. mk %

koko 

milj. mk

vaihto 
asukasta 

kohden mk
1856—1860 3 9 -2 69.5 17.2 30.5 56.4 33-02
1866— 1870 65.6 6o.5 42.6 39-5 108.5 6o.70
X876—1880 134.2 56.9 I0I.8 43-1 236.O i i 8.83

1886— 1890 118.I 57-4 88.0 42.7 206.1 89.83
1896— 19OO 226.8 56.0 178.1 44.O 404.9 154-43
rqo6—1910 361.5 5 7 -'‘ 268.2 42.6 629.7 209.52

1913 495-4 5 5 -« 404.8 45-0 900.2 278.19

Kaupan kasvamista kuvaa parhaiten koko kauppavaihdon arvon 
kasvaminen kutakin asukasta kohden, joka arvo puolessa vuosisadassa 
on kasvanut kuusinkertaiseksi. Vertailu muiden maiden kanssa osoit
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taa, ettei meidän maamme kuulu maailman etevimpiin kauppamaihin, 
mutta voittaa kaupassa kuitenkin monet maanviljelysmaat. Erittäin 
pistää silmään, että Suomen kaupallinen asema on jokseenkin Ruotsin 
ja Venäjän keskivaiheella; siinäkin kohden näyttää ilmenevän maamme 
maantieteellinen välitysasema läntisen ja itäisen naapurimme välillä.

Myöskin viennin osa kauppavaihdossa oli aikakauden loppupuo
lella huomattavasti suurempi kuin alkupuolella, vaikka tuonnin arvo 
yleensä läpi koko aikakauden oli vientiä suurempi.

Tullit, jotka aikaisemmin olivat olleet ankaria suojelus- jopa osit
tain estetulleja, muutettiin aikakauden alkupuolella vapaakaupalle suo
siollisemmiksi ja pysyivät loppuun saakka sangen lievän tullisuojeluk- 
sen kannalla.

Vielä suurempia muutoksia kuin ulkomaisessa kaupassa tapahtui 
kotimaisessa kaupassa ja kaupan sisällisissä oloissa. Uudet taloudelliset 
opit pääsivät käytännössäkin vallalle, työ ja kauppa vapautuivat, kaikki 
vanhanaikaiset kaupunkeja ja kauppaelinkeinoa kahlehtivat lait ja lai
tokset hävitettiin. V. 1868 annetulla asetuksella avattiin kaupungit ja 
maaseutu vapaalle kotimaiselle kaupalle. Erotus tapuli- ja maakaupun
kien välillä poistettiin ja kaikki kaupungit saivat oikeuden toisistaan 
riippumatta harjoittaa ulkomaankauppaa. Vn 1879 elinkeinolain kautta 
vihdoin kauppa lakkasi olemasta erioikeutettuna, suljettuna elinkeinona 
ja tuli kaikille luvalliseksi. Suurimman muutoksen kotimaisissa kauppa- 
oloissa on kuitenkin aikaansaanut kulkuneuvojen sekä raha- ja luotto- 
liikkeen suunnaton kehitys. Kaiken sen vuoksi ovat maamme kauppa- 
olot parin viime sukupolven aikana muuttuneet ja kehittyneet enemmän 
kuin ennen monien vuosisatain kuluessa.

539. Maailmansota ja Suomen kauppa. V. 1914 puhjenneen 
maailmansodan tuhoisat vaikutukset kohdistuivat ensimmäiseksi ulko
maankauppaan. Suomenkin kaupassa alkoi kokonaan uusi aikakausi. 
Vanhat meritiet lännen markkinoille katkesivat kokonaan ja Venäjä 
joutui suuremmassa määrässä kuin koskaan ennen Suomen tuonti- ja 
vientimaaksi. Vaikkei tämä kauppa monessa suhteessa voinutkaan 
vastata kehittyneempää merikauppaamme, osoitti se kuitenkin, että 
Suomen ja Itä*Europan kaupalla oli parempia luontaisia edellytyksiä 
kuin olisi luullut.
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Maailmansodan tuottamat vaikeudet kehittyivät äärimmilleen v. 
1918, jolloin Venäjänkin kauppa katkesi Suomen jouduttua vihollisuuk
siin Neuvosto-Venäjän kanssa. Kauppasuhteet näinä vuosina seurasi- 
vat uskollisesti valtiollisten tapausten äkkikäänteistä kulkua. Venäjän 
kaikkivaltiutta kaupassamme seurasi lyhyt saksalainen valtakausi, 
Saksan romahdusta uudet kauppasiteet voittavain liittolaisvaltain 
kanssa.

Seuraavat numerot valaisevat kauppamme nousua ja laskua maail
mansodan aikana:

VUOSI tuonti
m ilj. mk %

vienti
milj. mk %

koko vaihto 
milj. mk

191.3 495-4 '55-0 404.8 45-0 900.2

19 14 380.2 57-1 285.2 42.9 665.3
19 15 578.4 68.5 266.5 31-5 844.9
19 16 962.8 65.3 510.6 34-7 r 676.8
19 1 7 I 231.9 73-5 444.9 26.5 1 676.8
19 18 504.6 69.O 226.8 31-0 731-5
19 19 2 5IO.0 70.4 880.4 29.6 3 390-3
1920 3 620.3 55-5 2 906.6 44.5 6 526.9

Tästä ilmenee kauppavaihdon kokonaisarvon aleneminen sodan 
aikana, etenkin vuosina 1914 ja 1918, ja suuri nouseminen sodan jälkeen, 
varsinkin vuonna 1920, joka edustaa kuulumatonta saavutusta siinä 
suhteessa. Toinen silmäänpistävä piirre on tuonnin tavaton kasvami
nen vientiin verraten sodan aikana ja jälkeen.

Kauppavaihdon nousseet arvosummat eivät kuitenkaan ole koko
naan johtuneet todellisesta tavaranvaihdon lisääntymisestä, vaan suu
reksi osaksi myös rahan arvon alentumisesta. Jos oletetaan tavaroilla 
vuoden 1913 jälkeen olleen samat arvot kuin main. vuonna, saataisiin 
seuraavanlaisia summia:

v u o n n a t u o n t i  
m i l j .  m k

v i e n t i  
m i l j .  m k

k o k o  v a i h t o  
m i l j .  m k

1 9 1 3 495-4 4 0 4 . 8 9 0 0 . 2

1 9 1 5 357-0 1 9 8 . 8 555-5
1 9 1 8 6 7 . 7 54-0 I 2 I .7

1 9 2 0 2 6 3 . 9 2 7 6 .O 539-0
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Tästä päättäen ei kauppamme vielä i92o:kaan olisi päässyt lähi
mainkaan v. 1913 saavutetulle tasolle. Viennin arvo v. 1920 sitävas
toin olisi ollut hiukan suurempi kuin tuonnin. Mutta Suomen rahan 
alhainen kurssi ulkomailla vaikuttaa, että maamme tosiasiallisesti on 
saanut viedyistä tuotteistaan paljon huonomman hinnan kuin se on 
maksanut ulkomaalta tuoduista tavaroista.

Maailmansodan päätyttyä näytti hetkisen siltä, kuin maailman
kauppa ja sen mukana meidänkin maamme kauppa nopeasti elpyisi. 
Mutta kaupan ja elinkeinojen uuden kukoistuksen sijasta onkin tullut 
yleinen taloudellinen pulakausi, jonka pohjimmaisina syinä ovat pit
källisen sodan tuottama hävitys ja köyhyys, taloudellisen elämän tava
ton epätasaisuus eri kansantalouksien piirissä ja kansain kesken kytevä 
sammumaton epäluulo ja viha.

KAUPPATAVARAT.

540. Tärkeimmät tuontitavarat. Suomen talouselämän tarpeet 
ja sen mukaan tuontitavarat ovat aikain kuluessa suuresti vaihdelleet. 
Kun ne kuitenkaan koskaan eivät lyhyessä ajassa ehdi kovin suuresti 
muuttua, ovat ne nykyään pääasiallisesti samoja, mitä ne ovat olleet 
jo vuosikymmeniä. Tärkeimmät tuontitavararyhmät ovat seuraavat:

Suom en tuontitavarain pääryhm ät vv. 18 8 6— 19 19 .

t u o n n i n  a r v o  ( m i l jo n i n  m a r k o i n )
ryhmät 1886— 1890

keskimäär. 1913 1919

v ilja ta v a ra t (ruis- ja  vehnäjauhot ym .) 

siirto m aatavarat (kahvi, sokeri, tu-

19.O 99.O 543-2

p a k k a  ym .) ........................................... 21.2 55-3 363-5
kehruuaineet (puuvilla, v illa t  ym .) . . 27.5 n o .3
v a a te tu sta v a ra t (langat, k an kaat ym .) 7  A 36.1 275-3
v a lm iit va a tteet ....................................... 9.8 35-5

(m etallit ja  m etallitavarat .................... 8.0 37-2 161.6
< koneet ............................................................. 3-9 33-1 174.9
(m ineralit ja  m aan lajit ......................... 3 ? 29.5 48.7
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väkirehut yms......................................... 1.9 22.9 73-7
vuodat ja nahat ................................ 6.3 22.1 IIO.S
öljyt ja rasvat .................................... 4.1 17.fi 203.O
kemialliset valmisteet ......................... 42.6 13-7 42.2
muut tuotteet ........................................ gr.fi 367.1

koko tuonti 118.1 495-4 2 509-5

Useimmista tuontitavararyhmistä ja tuontitavaroista sekä niiden 
suhteesta kotimaiseen tuotantoon on edellä jo ollut puhetta. Niistä 
tuontitavaroista taas, joilla ei ole suoranaista yhteyttä kotimaisen 
tuotannon kanssa, ovat monessa suhteessa huomattavimpia siirtomaa- 
tavarat. Tärkeimpäin niihin kuuluvien tuotteiden tuonti on kasvanut 
seuraavalla tavalla:

Siirtomaatavarain tuonti Suonteen vv. 1886— 1919.

t a v a r a t
1886— 1890 
keskitin ä är. 1913 19 1 9

m i l j .  k g m i l j .  m k  m i l j .  k g  m i l j .  m k m i l j .  k g  m i l j .  m k
k a h v i............... ; ...........  5.0 9.2 12.9 22.5 9.8 107.2
kahvinlisäkkeet . . . . . .  — — 2.3 0 . 8 1.3 6.0
tee ................................. O.05 0 . 2 0.1 0 . 6 0.1 1.2
kaakao .........................  — — 0 . 2 0.4 0.1 2.1
sokeri ja sokerituotteet — 5-6 48.3 19.7 33-8 1 4 1 . 7
suola ............................. — 1.5 — 1.9 — 1 0 . 7
tupakka ......................... — — 0.6 8.3 2.6 90.5
mausteet .....................  — — 0.6 1.0 0.5 4-1

koko ryhmä — — — 55-3 — 363-8

Siirtomaatavarain tuonti on verraten lyhyessä ajassa paisunut 
viljan jälkeen mahtavimmaksi tuonninhaaraksi. Vanhimmat näistä 
tuontitavaroista ovat suola ja mausteet, joilla meidän kauppahistorias*- 
samme on merkittävä sija. Nyt niiden merkitys maamme kaupassa on 
mitätön. Muut tämän ryhmän tavarat ovat vasta viimeisten vuosisatain 
kuluessa ilmestyneet maamme tuontitavarain joukkoon ja vasta viimeis
ten sukupolvien aikana saaneet siinä nykyisen suhteettoman suuren 
yaltasijan.
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Kahvinkäyttö näyttää alkaneen Suomessa vasta Isonvihan jälkeen. 
V. 1748 joi Porvoossa kahvia 5 henkeä, m.m. piispa, mutta v. 1783 mai- 
mainitaan Turussa olleen jo 4 kahvihuonetta. Nyt nousee kahvin 
tuonti vuodessa yli sadan miljonan markan ja yksin kahvilisäkkeiden 
tuonti useihin miljoniin. Teen ja kaakaon tuonti on kahviin verrattuna 
jäänyt harvinaisen vähäiseksi. Sokerin tuonti on viime aikoina käsittä
nyt melkein yksinomaan raakasokeria samoinkuin tupakan tuonti 
raakatupakkaa.

Huomattavimpain siirtomaatavarani vähitellen kasvavaa kulutusta 
sekä sen äkillisiä vaihdoksia sodan aikana valaisee seuraava katsaus:

H uom attavim pain siirtom aatavarain kulutus asukasia kohden Suom essa

vv. 189 0 — 1 9 1 8 (kiloin)

v u o s i k a h v i t e e s o k e r i t u p a k k a

1890 .................  2.32 O.Ui 5-74 1.32
1895 .................  2.32 O.03 6.51 1.31
1900 .................  4.28 O.06 r i .77 2.28
1 9 0 5 .................  4.05 O.05 11.62 1.42
1910 .................  4.IO O.05 14.O9 1.38
1913 .................  4.OO 0.04 14.88 1.33
1918 O.01 1.03 0.43

»Mineralit ja maanlajit» kuuluvat niihin tavararyhmiin, joiden
tuonti maahamme ennen maailmansotaa nousi nopeimmassa vauhdissa. 
Tämän ryhmän tavaroita on tässä mainittava etenkin kivihiili. Sen 
tuontiarvo oli vuosäjaksona 1886— 1890 ainoastaan i.l milj. mk, mutta 
v. 1913 jo 13.4 milj. mk. Sodan aikana kivihiilen tuonti melkein koko
naan lakkasi teollisuuden ja liikenteen suureksi vahingoksi, eikä se 
vielä v. 1919 ollut päässyt läheskään entiseen asemaansa.

Petroli ilmestyy tuontilistaamme v. 1863. Nyt se valmisteineen on 
huomattavimpia tuontitavaroitamme, öljystä ja rasvoista on nykyisenä 
konekulttuurin aikakautena tullut yleisen kansainvälisen kaupan tär
keitä esineitä. Niiden tuonti Suomeen on sodan aikanakin ollut vilkas 
riippuen siitä, että niitä suurimmaksi osaksi on saatu Venäjältä. Pet
rolin tuonti on tehnyt:
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v n o s i j a k s o n a m i l j .  k g m i l j .  m k

1886— 1890 keskim. 7 .3 1.1
1901— 1905 » 23.4 3-0

1913 » 36.I 6.5
1919 * 44.I 51 "

V. 19x8 petrolin tuonti melkein kokonaan lakkasi, mutta alkoi jo 
seur. v. uudelleen suuressa mittakaavassa, tällä kertaa Amerikasta.

Varsinaisia koneöljyjä ja -voiteita tuotiin v. 1913 maahamme 13.? 
milj. kg, arvoltaan 6.4 milj. mk, ja v. 1919 taas 14.4 milj. kg, arvoltaan 
IOI.5 milj. mk. Koko tämän ryhmän tuontiarvo teki viimemain. v. yli 
200 milj. mk.

541. Tärkeimmät vientitavarat. Maamme tärkeimmät vientita
varat ovat edellä jo tulleet luetelluiksi maatalouden, metsätalouden ja 
teollisuuden tuotteita esitettäessä. Olemme nähneet, että Suomella on 
harvoja vientitavaroita ja että näistäkin harvoista metsäteollisuustuot
teiden (puun- ja paperiteollisuustuotteiden) vienti ylivoimaisesti hallit
see koko vientiämme. Metsäteollisuustuotteiden jälkeen on karjantuot- 
teilla maailmansotaan saakka ollut maamme viennissä huomattavin 
sija. Sodan aikana ovat maamme teollisuudenkin, varsinkin metalli- ja 
kutomateollisuuden tuotteet olleet huomattavana osana Vientitava
roista, mutta sodan jälkeen on tämä vienti, joka oli suuntautunut etu
päässä Venäjälle, supistunut jälleen entistäkin pienemmäksi. Maamme 
vientitavarat ryhmittyivät näin ollen muutamiin yksinkertaisiin, toi
sistaan hyvin jyrkästi eroaviin pääryhmiin. Niiden keskinäiset suhteet 
käyvät esille seuraavasta vertailusta:

Suom en tärkeim m ät vientitavarat ryhmitettyinä vientielinkeinojen m ukaan

vv. 18 8 7— 1 9 1 9 .

1887— 1889
1 9 1 3 1919vienueunKemoi Kes&imaann 

m i l j .  m k  % m i l j .  m k 0//o m i l j .  m k %

m a a ta lo u s  (k a rja n tu o tte e t) . .  25.6 28.2 69.3 17 .2 25 .9 3-0
m e tsä te o llisu u s  ................. •• 49-1 55-0 300 .5 7 4 . 8 772 .3 90.8

m u u  te o llis u u s  ' ................. . .  14.3 17 .1 31.6 7.9 8 l . l 6.1

m u u t e lin k e in o n h a a r a t  . . . .  0.2 ,0.2 0.4 0.1 1.1 0.1

k o k o  v ie n t i  89.2 IOO. 0 4OI.6 100.0 880.4 100.0
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Maataloudellisen viennin jatkuva suhteellinen heikkeneminen ja 
metsäteollisuuden viennin vastaava kasvaminen ovat räikeimpiä piir
teitä vientimme kehityksessä.

542. Tuonti- ja vientitavarain tuotannollinen ryhmitys. Selvem
män käsityksen saamiseksi tuonti- ja vientitavarain merkityksestä maan 
taloudelliselle elämälle on tapana ryhmittää tavarat myöskin niiden 
erilaisten tarkoitusten mukaan, joihin ne ovat aiotut käytettäviksi, so. 
pitää silmällä, tulevatko ne käytettäviksi tuotannolliseen tarkoitukseen 
vai välittömään kulutukseen, sekä sen valmistusasteen mukaan, joka 
tavaroilla maahan tuotaessa on, so. ovatko ne valmiiksi jalostetut vai 
kaipaavatko ne vielä jatkuvaa jalostamista omassa maassa. Näiden 
näkökantain mukaan saadaan seuraavat neljä ryhmää: (x) raaka-aineet 
ja puolivalmisteet, (2) kuljetusneuvot, koneet, työkalut yms. tuotanto
välineet, (3) muut valmiit teollisuustuotteet ja (4) elintarpeet (ravinto
ja nautintoaineet). Kaksi edellistä ryhmää käsittää tuotantotarkoituk- 
sia palvelevat tavarat, kaksi jälkimmäistä kulutustavarat. Toinen ja 
kolmas ryhmä muodostavat valmiitten teollisuustuotteiden ryhmän 
vastakohtana ensimmäiselle ryhmälle. Vientitavaroihin nähden ei 
näillä ryhmityksillä luonnollisestikaan ole sitä merkitystä kuin tuontiin 
nähden.

Seuraava katsaus osoittaa, minkälaiset olot tässä kohden ovat olleet 
lähivuosikymmeninä ennen maailmansotaa:

tuonti (suhdeluvuin) 
1887— 1889 1911— 1913 
keskimäär. kcskimäär.

ryhmät
vienti (suhdeluvuin) 

1911— 1913 1887— 1889 
keskimäär. keskimäär.

25.1 32.I (x) raaka-aineet ja puolivalin. 65.9 6o.3
7-2 9.3 (2) koneet, kuljetusneuvot ym. 3.2 4.3

28.5 18.8 (3) muut teollisuustuotteet .. 16.2 I5-5
39-2 39'S (4) elintarpeet ......................... 14.7 ig .9

Maamme ulkomaankauppa on tämän mukaan meille kovin epäedul
linen. Suomi kuluttaa tavattoman suuressa määrässä ulkomaisia elin- 
tarpeita ja tehdastavaroita, mutta ansaitsee ulkomailta hyvin vähän 
maatalous- ja varsinaisilla teollisuustuotteilla. Meillä ei ole ulkomaille 
myytävänä työmme tuotteita, vaan pääasiallisesti maamme luonnon
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antimia (metsäntuotteita) hiukan jalostetussa muodossa. Raaka-ainei
den ja puolivalmisteiden jalostaminen täysin valmiiksi teollisuustuot
teiksi on se päämäärä, johon suuren vientiteollisuutemme, metsäteolli
suuden, ennen kaikkia on pyrittävä.

543. Suomen kauppatase. Suhdetta tuonnin ja viennin arvojen 
välillä sanotaan kauppataseeksi. Kuten tuonnin ja viennin vertailu 
osoittaa, on Suomen kauppatase jo pitempiä aikoja ollut pysyvästi »pas- 
sivinen» so. tuonti on ollut suurempi kuin vienti (taulukko s. 610). Tuon
nin enemmyys teki tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosiviidellä keski
määrin 37.2 milj. mk vuodessa, toisella viisivuodella 93.3 milj. mk vuo
dessa ja nousi sotavuosina vuosittain satoihin miljoniin markkoihin, vih
doin v. 1919 koko r 629.6 milj. mkaan!

Mikäli ylituonti on ollut tuottoista so. lisännyt maamme tuotantoa, 
se on ollut maallemme eduksi. Varmaan onkin ylituonti osaksi johtunut 
juuri uusien apuneuvojen, kuten raaka-aineitten ja koneitten tuonnista, 
joilla kotimaista tuotantoa ja vientiä koetetaan enentää. Mutta suureksi 
osaksi on ylituonti epäilemättä tapahtunut ylellisyyden ja muun tuo- 
tannottoman kulutuksen hyväksi ja siten suoraan maamme talouden 
vahingoksi.

Europan kaikkien sivistysmaiden kauppatasaukset ovat viime ai
koina osoittaneet ylituontia; poikkeuksena ovat ainoastaan jotkut maan- 
viljelysmaat ja taantumistilassa olevat kansat. Arvellaan, että tuo yli
tuonti johtuu osittain myös tuotujen ja vietyjen tavarain erilaisista ar- 
vonilmoituksista ja että, mikäli ylituonti johonkin maahan on todellista, 
se siellä tavallisimmin tasaantuu tavarain kuljetuksella säätäväin voit
tojen, ulkomaille sijoitettujen pääomain korkojen ja ulkomaalaisilta 
muulla tavoin hankittujen tulojen kautta. Vaikea on sanoa, missä mää
rin meidän maamme sillä tavoin saapi ylituontinsa peitetyksi; jotakin 
siinä kohden ovat painaneet ne rahat, joita melkoinen kauppalaivas
tomme on ansainnut ulkomailta, venäläiset huvila-asukkaat kesäisin 
jättäneet maahamme, sodan aikaiset Venäjälle suoritetut sotatilaukset 
tuottaneet teollisuudellemme sekä vihdoin siirtolaisten rahalähetykset 
tänne koonneet.
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SUOMEN KAUPPA EKI MAITTEN KANSSA.

544. Suomen ulkomaiset kauppapilrit. Suomi, kuten muutkaan 
sivistysmaat, ei harjoita ulkomaista kauppaansa sattuman varassa, 
vaan noudattaa se siinä maantieteellisiä lakeja ja talouspolitista har
kintaa. Maantieteellisesti ulkomainen kauppamme jakaantuu muuta- 
main yksinkertaisten kauppapiirien kesken.

(i) Suomen lähimmät ja lyhimmillä luontaisilla liikenneteillä 
maahamme yhdistetyt valtiot muodostavat kaupallisen naapuripiirimme. 
Siihen kuuluvat ikivanhat kauppatuttavamme Ruotsi ja Venäjä sekä 
Eesti. (2) Vähän etäämpänä sijaitseva, mutta kaikkina aikoina maal
lemme hyvin läheinen ja tärkeä kauppapiiri on Itämeren piiri, johon 
ovat luettavat Saksa, Tanska sekä uudet Itämeren valtiot Latvia, Liet
tua ja Puola.. (3) Kolmannen kauppavyöhykkeen muodostavat vien
nillemme mitä tärkeimmät Pohjanmeren maat Hollanti, Belgia, Ranska 
ja Englanti; niiden piiriin kuuluu, vaikka ainoastaan yleismaantieteelli
sesti, Norjakin. (4) Verraten vanhoja kauppasuhteita on maallamme 
myös eräissä Keski-Europan maissa ja (5) Välimeren piirissä, joka mei
dän aikanamme on maallemme saanut uutta merkitystä. (6) Valtame
rentakaisista maista vihdoin ovat Yhdysvallat ja Argentina maailman- 
taloudellisen tuotantonsa vuoksi tulleet meidänkin maallemme tärkeiksi 
kauppatuttaviksi.

Todellinen kauppa ei kuitenkaan ole kaavamaisesti järjestynyt 
maantieteellisten kauppapiirien ja niiden luonnollisten tuotanto-olojen 
mukaan, vaan riippuu se eri maitten yleisestä talouskannasta, tilapäi
sistä liikenneoloista, kansain historiallisista ja valtiollisista oloista sekä 
ennen kaikkia valtioitten talous- ja kauppapolitisista suhteista. Val
tiolliset olot ovat määräävästi vaikuttaneet Suomen ja Venäjän kauppa
suhteisiin, muodostaneet koko Itä-Europasta meille yhden kauppapiirin, 
vaikka siihen oikeastaan kuuluu kokonainen ryhmä erityisiä kauppapii- 
rejä. Historiallisella pohjalla muodostavat Skandinavian maat kaupalli
sestikin oman meille läheisen kauppapiirin, vaikka sen eri maat maan
tieteellisesti kuuluvat eri yhtymiin, Ruotsi naapurustoomme, Tanska 
Itämeren ja Norja Pohjanmeren kauppapiiriin. Monipuolisen ja suuren 
teollisuutensa ja tarmokkaan kauppatoimensa avulla Saksa on tullut
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tärkeimmäksi teollisuustavaraimme tuontimaaksi. Pohjanmeren maat 
eivät ole puutavaraimme parhaita ja luotettavimpia ostajia ainoastaan 
siitä syystä, että näitä tuotteitamme siellä tarvitaan, vaan myöskin 
siitä syystä, että ne ovat varakkaita ja korkeasti kehittyneitä maita, 
jotka pystyvät taipeitaan tyydyttämään.

Kauppasuhteittemme kehittyminen eri maitten kanssa riippuu vielä 
oman kansamme kauppataloudellise sta alotteesta ja toimitarmosta 
sekä valtiomme kauppapolitikasta . Varsinkin kaukaisempain kauppa- 
piirien avaaminen ja käyttäminen näyttää suuressa määrin riippuvan 
omasta alotteestamme.

Mille kannalle kauppasuhteemme eri maiden kanssa olivat ennen 
maailmansotaa ehtineet kehittyä monikymmenvuotisen verraten rau
hallisen ajanjakson kuluessa, näkyy seuraavasta asetelmasta:

Suom en tärkeim m ät kaufrpatuttavat v. 1 9 1 3 .
■ tuontimaat milj. mk vientimaat milj. mk

Saksa . . .  ............ ............ 202.5 Venäjä .....................
Venäjä ............... ...........  139-5 Englanti .....................
Englanti ............ Saksa ......................... .. 51-6
Tanska ............... Ranska ..................... .. 38.5
Ruotsi ............... Hollanti ..................... .. 21.O
Hollanti ............ ...........  10.4 Belgia ......................... IQ.O
Belgia ............... ............ 8.1 R u otsi......................... . . 15.5
Ranska ................ ...........  7.1 Espanja ..................... . . 12.2
Ksnania............... ____  2.7 Tanska ......................... .. II .3
muut Europan maat . . . .  4.2 muut Europan maat 2.4
muut maanosat . ............ 3-5 muut maanosat __ .. 8.8

yhteensä 405-4 takaisinvieti ............. -• 3-0
yhteensä 404.8

kokonaiskauppamaat milj. mk
S ak sa ............... ................  254.1
Venäjä ............................  252.3
Englanti .........
Ranska .....................1 . . .  45-6
Ruotsi ............................  43-0



621

Tanska ............................. 40.7
Hollanti.............................  31.4
Belgia .............................  27.1
Espanja............................. 14.9
muut Europan maat __  6.6
muut maanosat .............. 11.6
takaisinvienti .................  3.0

yhteensä 900.2

Maailmansodassa tämä vuosikymmenien työllä ja vaivalla aikaan
saatu rakennelma romahti. Maamme kauppa silloin ja sodan jälkeen 
joutui suureksi osaksi uusille urille eikä varmaankaan koskaan enään 
palaa aivan entisilleen. Mutta maamme luontaismaantieteelliset olot 
ja taloushistoriallinen kehitys ovat epäilemättä ennen pitkää palautta
vat kauppammekin oikeisiin talousmaantieteellisiin suhteisiinsa, jotka 
suurin piirtein eivät kokonaan voi poiketa entisistä.

SUOMEN JA VENÄJÄN KAUPPA.

545. Suomi ja Itä-Europan kauppa-alue. Suomen ja Venäjän 
satakymmenvuotisen yhteiselämän hyödyllisimpiä opetuksia oli se, että 
Suomella ja Venäjän valtaan kuuluvilla Itä-Europan mailla on toisil
lensa paljon enemmän taloudellista kuin valtiollista antamista. Uusim- 
pain aikain jatkuva taloudellinen kehitys on tätä kokemusta yhä enem
män vahvistanut. Suomi ja Venäjä tulevat, sen voimme varmuudella 
ennustaa, vastaisuudessa tarvitsemaan toistensa tuotteita ja taloudelli
sia palveluksia sellaisessa määrässä, jota nyt tuskin osaamme aavis
taakaan.

Me tarvitsemme taloudellisesti Venäjää. Se on kääntänyt karuim- 
man kylkensä Suomeen päin, mutta kun astumme yli Suomenlahden-- - 
Laatokan— Äänisen linjan, joudumme uuteen rikkaaseen talousmaail- 
maan, missä toinen maa- ja ilmastovyöhyke seuraa toistansa, missä
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uudet luonnontuotteet ja talousmuodot loppumatta vaihtelevat ja missä 
kuitenkin kaikkea tuota talouselämän moninaisuutta hallitsee sama 
maantieteellisen ykseyden laki, joka niin selvästi toisiintuu Venäjän asu
tuksessa ja historiassa. Siellä ovat koti- ja tehdasteollisuuden vyöhyk
keet, joiden tuotteet ovat Suomessakin tunnetut, siellä meille tärkeät 
ruis- ja vehnävyöhykkeet, Volgan arot erikoisine karjatuotteineen, Ete
lä-Venäjän vuorenaarteet, Krimin puutarhat, Kaukasian tyhjentymät- 
tömät naftalähteet, ja toisaalla Uralin ja Länsi-Siperian luonnonrikkau
det, joiden kukkurat vielä tuskin ovat alentuneet. Se kaikki on meille 
tarjolla suureksi osaksi mukavain vesiteitten eikä liian pitkäin matkain 
takana.

Mutta toiselta puolen Venäjäkin tarvitsee Suomea. Tämä sen tarve 
on osittain ehdotonta osittain suhteellista laatua. Suomen vuoripohja, 
kosket, asema sellaisen kulutuskeskuksen kuin Pietarin lähellä tarjoavat 
meikäläiselle tuotannolle Venäjän markkinoilla tilaisuuksia kilpailuun 
Venäjän oman tai ulkomaisen tuotannon kanssa, edellyttäen ettei kilpai
lua keinotekoisella tavalla estetä. Suhteelliset edut Suomen viennille 
Venäjälle johtuvat Suomen kansan taloudellisesta etevämmyydestä 
ja Venäjän kansan taloudellisesta jälkeenjääneisyydestä. Venäjähän 
on taloudellisesti vielä keskentekoinen maa, siirtomaa, joka tarvitsee 
edistyneempien maitten taloudellista apua ja johtoa. Tässä kohden taas 
Suomi sekä maantieteellisesti että historiallisesti on Venäjän likin lähim
mäinen.

546. Suomen ja Venäjän kaupan kehitys, (i) Muinaislöytöjen ja 
historiallisten tietojen mukaan Suomi on aina ollut kauppasuhteissa 
Itä-Europan kanssa. Jätämme tässä kuitenkin sikseen nuo muinaiset 
ja historialliset suhteet ja siirrymme suoraan 19. vuosisadalle. Suomen 
jouduttua Venäjän alaisuuteen vilkastuivat Ruotsin aikana kituneet 
itäiset kauppasuhteet sitä myöten kuin Suomen läntiset kauppasuhteet 
Ruotsin kanssa heikkenivät. Suomen ja Venäjän kauppatuttavuuteen 
vaikutti tietysti paljon näiden maiden valtiollinen yhteys ja elpynyt 
kulkuyhteys. Myöskin keisari Aleksanteri I:n kauppapolitiset toimenpi
teet tarkoittivat vilkkaan kauppayhteyden aikaansaamista Suomen ja 
Venäjän välille. Näiden kauppasäännösten mukaan saatiin venäläisiä 
raaka-aineita, tehdastavaroita ja elintarpeita tuoda Suomeen aivan va-
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päästi tai alhaisia tullimaksuja vastaan, jotka koskivat vain aniharvoja 
tavaroita. Se oli sääntönä koko Venäjän ajan; venäläisistä tuontitava
roista pääasiallisesti ainoastaan nautintoaineita saatiin täällä valtion 
tulojen vuoksi tulliverottaa, kuitenkin niin, että tulli oli halvempi kuin 
vastaavain muualta tulleitten tuontitavarain tulli. Kun tuontia tällä 
tavoin erityisesti suosittiin, se luonnollisesti suuresti kasvoi.

Aluksi saatiin Suomenkin luonnontuotteita ja tärkeimpiä tehdas- 
tavaroita viedä tullitta Venäjälle, kun ne olivat varustetut todisteilla 
suomalaisesta alkuperästään. Vaikka tätä vapautta v. 1835 ruvettiin 
Venäjän puolelta rajoittamaan (ns. viennin rajamäärät eli »limitit»), 
jäi sitä toki sen verran, oli maallamme siksi edullinen asema Venäjän 
nopeasti suurenevaan pääkaupunkiin nähden ja olivat maamme tuot
teet Venäjällä siksi haluttuja, että maamme vienti Venäjälle kasvamis
taan kasvoi, vaikkei voinutkaan paisua yhtä suureksi kuin tuo erioikeu- 
tettu tuonti Venäjältä.

(2) Millä tavoin itäiset kauppasuhteemme myöhempinä Venäjän 
aikoina kehittyivät, näkyy yleisimmin piirtein seuraavasta katsauksesta:

Suonien V  en äjän -kau p p a vv. 1 8 4 1 — 19 18 .

vuosi tuonti vienti koko vaihto
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. »

GO o** 
Ö **

S ><
I st S 0s sr

3Is. rt M rt

< O
e.o' 
& sr3 3

P O
3 3 » K  

»» O
3 3k* <0 . pt II£ 0

1841 5-5 30.5 2.1 21.8 7.6 27.4
1850 6.8 25-7 2 .3 23.5 9.1 25.1
1860 15.3 35-2 12.7 55-9 28.0 42.4
1870 22.0 33-0 20.7 46.8 42.7 38.5
r88o 57-5 41.4 51-0 41.4 108.5 41.4

1890 46.5 33-1 36.4 39-4 82.9 35-9
1906 99.2 36A 57-2 28.9 156.4 33-4
1910 109.7 28.6 79.5 27.4 189.2 28.1
1914 144.O 38.0 125.5 44.O 270.0 40.6

1916 594-5 60.7 471.3 92.3 I 065.8 73«
1918 47.8 9.5 17.7 7.8 65.5 9.0
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Koko sinä pitkänä ajanjaksona, jota talukko koskee, on Venäjän 
kauppa ollut Suomelle hyvin tärkeä. Aina Suomen itsenäistymiseen 
saakka Venäjän kaupalla oli ensimmäinen sija maamme ulkomaan
kaupassa. Menneen vuosisadan kuudennella, seitsemännellä ja kahdek
sannella vuosikymmenellä tämä kauppa näkyy olleen, suhteellisesti vilk
kain; se teki niihin aikoihin n. 40 %- maamme koko ulkomaisen kauppa
vaihdon arvosta. Tuo itäisen kauppamme loistokausi johtui ilmeisesti 
suureksi osaksi siitä vapaamielisemmästä Suomenkin etuja silmälläpitä
västä hengestä, jolla Suomen ja Venäjän kauppasuhteet olivat järjes
tetyt aikajaksona 1859— 1885; Suomen vienti Venäjälle nousi näinä 
vuosikymmeninä melkein Venäjältä tuonnin verroille ja teki tavattoman 
suuren osan Suomen kokonaisviennistä (v. 1860: 55.9, v. 1870 46.8, v. 
t88o: 41.4 %).

(3) Mutta kun seuraavina aikoina Venäjällä käännyttiin yhä anka
rampaan tullisuojelukseen, vaikeutui Suomenkin tuotteiden vienti Venä
jälle; rajoittavia määräyksiä, osittain Suomelle hyvinkin haitallisia, an
nettiin vv. 1885 ja 1897. Suomen vientiteollisuuden täytyi silloin ruveta 
etsimään uusia markkinoita lähimerten takaa, ja vaikka Venäjän kauppa 
ehdottomin mitoin yhä suurenikin, se alkoi suhteellisesti kuitenkin huo
mattavasti taantua. V. 1913 Venäjän kauppa teki enään ainoastaan
28.1 % Suomen koko kauppavaihdosta. Venäjä oli kyllä edelleenkin 
ensimmäisellä sijalla Suomen koko kauppavaihdossa ja viennissä, mutta 
Suomen tuontikaupassa oli Saksa jo voittanut ensimmäisen paikan.

(4) Maailmansodan vuodet muodostivat ainoalaatuisen loppu- 
näytelmän Suomen ja Venäjän tähänastisessa pitkässä ja monivaihei
sessa kauppayhteisyydessä. Suomen läntisten kauppateitten katketessa 
joutui Venäjä yksinään täyttämään valtaavimman osan (v. 1916: 73.0 %) 
Suomen ulkomaisesta kaupasta, ja vaikkeivat Venäjän tuotteet laadul
taan aina läheskään vastanneet lännen tuotteita, niin ihmeteltävän 
monipuolinen kuitenkin oli se kauppavaihto, joka näissä poikkeukselli
sissa oloissa syntyi maamme ja sen itäisten naapurialueitten välillä.

(5) Koko tämä omituinen kauppasuhde vuorostaan loppui äkisti 
Suomen repeytyessä irti Venäjän valtiollisesta yhteydestä. Vsta 1918 
ruveten näihin saakka on Suomen ja Venäjän kauppa ollut täydellisesti 
lamassa. Tarton rauhansopimus on kuitenkin luonut pohjan uusien 
luonnollisempani ja Suomelle oikeudenmukaisempain kauppasuhteitten 
rakentamiselle vanhain naapurimaitten välille.
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547. Venäjän tuotteet Suomessa. Vasta yksityiskohtaisemmin 
tarkastaessamme Suomen ja Venäjän kauppasuhteita huomaamme, 
kuinka syvät ja luonnolliset juuret niillä todella on.

(i) Suomen tuonnissa Venäjältä pistää heti silmään maanviljelys- 
tuotteiden hallitseva, melkeinpä yksinhallitseva asema. Tässä ryhmässä 
taas on viljalla vanhastaan ollut ensimmäinen sija niinkuin se yleensä ja 
aina on ollut tärkein erä koko venäläisessä tuonnissamme; menneen vuo
sisadan puolivälissä vilja teki lähes 3/4 (v. 1851: 72.5 %) ja menneen 
vuosikymmenen lopussa vielä yli 1/J (v. 1910: 28.0 %) kaikkien Venä
jältä Suomeen tuotujen tavarain arvosta. Suomen tuontiruis on taval
lisesti ollut kotoisin Venäjältä silloinkin, kun se on meille tullut Saksan 
kautta ja saksalaisen viljan nimessä; lännestä tänne tuotu vehnäkin 
on usein ollut venäläistä vehnää, vaikka se on tehnyt kiertokulun Mar
seillen tai muiden myllyjen kautta. Kun vilja epäilemättä vastaisuu
dessakin tulee ottamaan ensimmäisen paikan Suomen tuontilistassa ja 
tämä vilja varmaan on edullisimmin saatavissa idästäpäin, on siinä Suo
men tulevalle kauppapolitikalle tärkeä ja kiitollinen tehtävä. .

Toiseksi tärkeimmälle sijalle Suomen tuonnissa Venäjältä on viime 
aikoina tullut raakasokeri. Aikaisemmin tuotti maamme raakasoke
rinsa Länsi-Intiasta. Venäläisen raakasokerin tuontia suosiva tullimää
räys vita 1897 aiheutti maamme koko sokeritaloudessa perinjuurisen 
muutoksen, kuten näkyy seuraavista luvuista:

Raakasokerin tuonti Suom een vv. 18 9 5— 1 9 1 0 .

Venäjältä muualta

v. 1895 .....................  40 tonnia 547 tonnia
» 1898 .....................  18 330 » 1469 »
» 1910 .....................  43118 » 50 »

Venäläinen raakasokeri oli siis ennen sotaa täydellisesti valloittanut 
Suomen markkinat. Ei ole kuitenkaan sanottu, että olot vastaisuudessa 
palautuvat samalle kannalle. Venäläinen raakasokeri on meille tullut 
etupäässä verraten etäisiltä Ukrainan ja Suur-Puolan alueilta, ja on hy
vinkin otaksuttavaa, että Saksa raakasokcrituotantonsa korkean kan
nan ja kehittyneiden kulkuneuvojensa nojalla voi saada haltuunsa Suo-

Suomen talousmaantiede —  40
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men raakasokeriniarkkinat, ellei Suomi muista syistä tahdo tehdä sokeri- 
sopimuksia itäisempäin tuottajain kanssa.

Toinenkin uusi maataloudellinen kauppatavara on viime aikoina 
saanut ennen aavistamattoman sijan Suomen itäisessä tuonnissa. Se 
on karjanrehu (leseet, öljykäkut). V. 1913 tämän tuontierän määrä nousi 
95.8 milj. kgaan ja arvo 13.9 milj. mkaan. Karjanrehua voidaan Suo
meen saada muualtakin, mutta luonnollisinta ja varmaan edullisinta- 
kin on tuottaa sitä lähimmästä saantimaasta, Venäjältä.

Venäjä on maailman tärkein siipikarjamaa. Kuusikymmenluvuin 
lopulla tuotiin Suomeen Venäjältä munia muutamia kymmeniätuhansia 
kappaleita vuodessa. Kahdeksankymmenluvun lopulla määrä kasvoi 
muutamaksi miljonaksi ja vihdoin muutamaksi kymmeneksi miljo- 
naksi (v. 1913: 36 milj. kpl., arvoltaan 2.1 milj. mk). Siksi kunnes koti
mainen tuotantomme riittää tyydyttämään maamme tarpeen lienee 
munat edullisimmin tuotettava Venäjältä.

Maanviljelystuotteisiin,joita vanhastaan on maahamme Venäjältä 
tuotu, kuuluvat vielä pellavat (vähemmässä määrässä myös hamppu) 
sekä tupakka. Suomen pellavateollisuuden tarpeet ovat edelleenkin tuo
tettavat pääasiallisesti Venäjältä. Tupakka on aikoinaan ollut viljan 
jälkeen tärkein tuontitavaramme Venäjältä, ja mahdollista on, että 
meille olisi edullisinta vastaisuudessakin hankkia raakatupakkaa pääa
siallisesti Venäjältä.

(2) On ollut aikoja, jolloin Suomi on tuottanut melkoisen osan teol- 
lisuustavaroita Venäjältä, jopa ollut Venäjän tehdasta varain paras os
taja. »Ennen vuotta 1885 —  siitä O. Donner kirjoittaa —  tuli melkein 
puolet Suomen koko tuonnista Venäjältä, joka meidän maassamme oli 
löytänyt suurimman ostajan teollisuustuotteilleen. Mikä merkitys tällä 
viennillä on ollut Venäjän teollisuudelle, näkyy siitä, että Suomi esim. 
v. 1882 on kuluttanut venäläisiä teollisuustuotteita 31 miljonan markan 
arvosta, eli kaksi kertaa niin paljon kuin oli viety koko muuhun Europ- 
paan.» Ajat ovat nyt toiset, mutta vielä äsken oli Venäjän tehdastuot- 
teillakin, varsinkin tekstilitavaroilla ja sellaisilla erikoisuuksilla kuin 
kummiteoksilla (kalosseilla ym.), luujauhoilla ja kasviöljyillä sangen 
huomattava sija Suomen tuonnissa (v. 1910 main. Venäjän tavarain 
tuontiarvo 15.5 milj. mk). Suurelta osalta ovat Venäjän tuotteet näil
lä aloilla meille vastaiseksikin tärkeitä.



627

(3) Viimeisinä vuosikymmeninä ovat Venäjän vuorityön tuotteet 
tulleet Suomessa yhä yleisempään käyttöön. Ensimmäisenä niistä on 
mainittava petroli. Vielä kahdeksankymmenluvulla kilpaili maassamme 
amerikkalainen petroli venäläisen kanssa, mutta myöhemmin on jäl
kimmäinen täällä saanut täydellisen yksinvallan (sen tuonti Suomeen 
v. 1885: 3.7, mutta v. 1910 jo 32.3 milj. kg). Luultavasti on Suomelle 
vastaisuudessakin edullisinta tuottaa petrolinsa Volgaa pitkin Kas
pianmereltä; Amerikan orjuus on meille aina avoinna, mutta Venäjän 
tai Kaukasian kanssa voimme tehdä kaupallisesti meille edullisia sopi
muksia. *

Ennen Suomi vei rautaa ja rautatavaroita Venäjälle. Äskeisinä 
aikoina on kulkusuunta ollut päinvastainen; Etelä-Venäjän uusien suu
rien rauta- ja hiilikaivosten avattua on niistä syntyneiden tuotteiden 
levikki vähitellen ulettunut Suomeenkin (metallitavarain tuonti Venä
jältä Suomeen v. 1910 yht. 4.2 milj. mkn arvoinen). Ei näytä kuitenkaan 
luultavalta, että venäläiset rautateollisuustuotteet tästedes enään kyke
nevät metallimaikkinoillamme kilpailemaan muiden maiden kanssa 
muilla kuin aivan määrätyillä aloilla.

Edellä oleva katsaus, joka rajoittuu ainoastaan kaikkein tärkeim
piin tuotteisiin, mitä tähän saakka on Venäjältä Suomeen tuotu, on riit
tävä osoittamaan tämän tuonnin tärkeyttä ja sen vastaisen järjestelyn 
tarpeellisuutta.

548. Suomen vienti Venäjälle. Katsahtakaamme nyt vuoros
taan Suomen vientiä Venäjälle. Tähän kuuluvat vientitavaramme la
jittuvat kahteen selvään pääryhmään: karjantuotteisiin ja tehdastava- 
roihin. (1) Karjantuotteiden vienti Suomesta Venäjän karjarikkaaseen 
maahan tuskin voisi tulla kysymykseen, ellei Suomella olisi edullista 
maantieteellistä asemaansa karjantuotteiden suuren kulutuskeskuksen, 
Pietarin lähellä. Menneen vuosisadan puolivälin jälkeen vilkastunut 
voinvienti Pietariin tosin pian monesta syystä suuntautui merimaihin 
päin, niin että yhdeksänkymmenluvun puolivälissä ainoastaan 1/10 Suo
men voinviennistä meni Venäjälle, mutta sen sijaan on maidon vienti 
Suomesta Pietariin tavattomasti kasvanut, nousten v. 1910 jo 9.6 milj. 
ja v: 1915 koko 32.'» milj. litraan. Kun myöskin juuston vienti Venäjälle 
on suuresti kasvanut, on karjantuotteiden vienti itäänpäin yhä pysynyt
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tärkeänä. Kaikkia edistymismahdollisuuksia tällä .viennin alalla ei ole 
vielä käytetty, vaan on tulevalla kauppapolitikallamme siinä vielä 
paljon tehtävää.

(2) Vanhastaan on meidän maastamme viety Venäjälle huomatta
via määriä kalaa, etupäässä Suomenlahden silakoita. Vn 1910 vienti- 
listassa tämä erä teki 3.9 milj. mk, viittä vuotta myöhemmin 9.1 milj. 
mk. Suomen kalanviennillä on kuten tunnettu suuret kehitysmahdolli
suudet ja luonnollisimpia vientialueita on tässäkin Venäjä.

(3) Elintarpeitten ryhmä, jota karjahtuotteet ja kalat edustavat, 
jää viennissämme Venäjälle kuitenkin aivan varjoon teollisuustuotteiden 
rinnalla. Kuten edellä jo kerrottiin, ei ole kauan aikaa kulunut siitä kuin 
Suomi osti suuria määriä Venäjän tehdastuotteita; samalla Suomi itse 
möi sangen vähän teollisuustavaroita Venäjälle. Ennen pitkää kuiten
kin Suomen teolliset edut, sen mineralit, koskivoimat, metsät ja kansan 
korkeampi sivistystaso alkoivat vaikuttaa kauppaoloihinkin ja raivata 
meikäläisille teollisuustuotteille menekkiä Venäjällä. Se seikka, että 
tämä vienti perustuu niin luonnolliselle ja tukevalle pohjalle, antaa hy
viä toiveita sen tulevaisuudestakin, ellei sen kehittymiselle aseteta kei
notekoisia esteitä.

Puheenaolevasta vientitavararyhmästä ovat ensinnä mainittavia 
kivi- ja lasiteollisuuden tuotteet. Vuoreton ja kallioton Venäjä tarvitsee 
meidän kovia ja kauniita granittejamme ja muita kivilaatujamme ja 
molempia maita yhdistävät vesitiet tarjoavat oivallisen välineen tälle 
viennille. Sen huomattavan aseman, minkä Suomen kiviteollisuuden 
tuotteet jo ovat Venäjällä saavuttaneet, ne epäilemättä voivat edelleen
kin pitää ja sitä yhä enemmän kehittää. Suomen lasitavarain Venäjällä 
saavuttama menekki on vanhaa juurta ja on sekin perustunut määrättyi
hin luontaisiin ja hankittuihin etuihin: polttoaineen runsauteen ja hal
puuteen sekä työtaitoon. Luulisi tälläkin vienninhaaralla vielä olevan 
tulevaisuutta Venäjällä päin.

Tullittomuus, jota Suomen kotikudonnan ja Finlaysonin tehtaan 
tuotteet vanhastaan nauttivat Venäjällä, antoi alkusysäyksen Suomen 
kutomateollisuustuotteiden Venäjälle viennille, joka on jatkuvasti pysy
nyt huomattavana (v. 1910 viennin arvo 6.1 milj. mk). Mainittava on 
myöskin ollut Suomen nahkateollisuuden vienti Venäjälle (v. 1910: 6.2 
milj. mk). Näillä vienninhaaroilla ei ole nojanaan sellaisia pysyviä luon-
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nonetuja kuin muutamilla muilla, mutta muistettava on, että myöskin 
hankituilla eduilla, sellaisilla kuin teollisuuden ijällä ja juurtuneisuu- 
della, perityillä ja hyvin järjetetyillä menekkioloilla ja ennenkaikkea 
työtaidolla on kansain taloudellisessa kilpailussa useinkin aivan ratkai
seva merkitys. Näitä etuja on Suomen puheenalaisilla vientiteollisuu- 
denhaaroilla ja senvuoksi voi niilläkin olla tulevaisuutta Venäjän mark
kinoilla.

Samaa on sanottava Suomen nuorimmasta ja voimakkaimmasta 
vientiteollisuudesta, metsäteollisuudesta. Sekä luonnollisten että han
kittujen etujensa avulla on se raivannut itselleen suuren menekin Venä
jällä; sen vientituotteet, joista tärkein on paperi, ovat viime aikoina 
tehneet enemmän kuin puolet Suomen koko viennin arvosta Venäjälle 
(v. 1910: 54 %). Pidettäköön kuitenkin mielessä, että Pohjois-Venä
jän suuret metsävarat ja koskivoimat sekä sinne epäilemättä sijoit
tuvat ulkomaiset pääomat saattavat hyvinkin pian aiheuttaa meikä
läiselle metsäteollisuudelle vakavaa kilpailua Venäjän markkinoilla.

Joka tapauksessa on useilla meidän maamme tuotteilla jo kauem
man aikaa ollut Venäjän markkinoilla sangen huomattava menekki, 
joka perustuu maamme ilmeisiin luonnonetuihin ja sen väestön hankit
tuun tuotantokykyyn. Tätä lupaavaa asemaa voidaan yhä edelleen pa
rantaa ja se on parannettava, jos tahdomme pitää luonnollisen paik
kamme Europan edistyväin talouskansain joukossa.

549. Suomen kaupan asema Venäjän markkinoilla. Suomen ase
maa Venäjän kaupassa valaisee vertailu muitten pohjoismaiden kanssa 
samassa kaupassa. Jos merkitsemme Venäjän viennin pohjoismaihin 
ja tuonnin pohjoismaista ioodla, saamme sotaa edeltäneeltä vuosikym
meneltä seuraavat suhdeluvut:

V en ä jä n  kau p p a pohjoism aiden kanssa vv. 1 9 0 3 — 1 9 1 3 .

(venäläisen tilaston mukaan)
V e n ä j ä n  v i e n t i

v .  19 0 3  v .  1 9 1 0  • v .  1 9 1 3
0/ 0/ 0/
/o jo JO

Suomeen ................................. 48.9 50.7 48.3
Ruotsiin ......................... <... io .9 io .5 ro.O
Norjaan....................................  i i .5 7.3 4.;

Tanskaan ................................. 28.7 31.5 37.0
vhteensä 100.0 100.0 100.O
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V e n ä j ä n  t u o n t i

v. 1903 v. 1910 v. 1913
0/ 0/ 0//o  /o  /o

Suomesta ................................. 55.8 62.3 6o.5
Ruotsista ............................. .. ix .7 13.2 15.2
Norjasta ........................   18.O n . l  15.2
Tanskasta................................. 14.4 13.4 9.1

yhteensä 100.O 100.O 100.0

Näitä numeroita katsellessa tuskin voi olla epäilystä Suomen suu
resta tulevaisuudesta Itä-Europan kaupassa. Venäjän viennistä pohjois
maihin on sodan edellisenä vuosikymmenenä suunnilleen puolet mennyt 
Suomeen. Eikä ihme, sillä ovathan Venäjän tuotteet meille tuiki tar
peellisia ja onhan niiden tuonti Suomeen ollut niille suotujen erioikeuk
sien vuoksi melkein pakollinen. Se kauppa, mikä tähän saakka on ta
pahtunut puolipakosta, voi tulevaisuudessa jatkua sopimuksen perus
teella. Taulukosta näkyy, että venäläisten tuotteiden vienti Tanskaan 
on melkoinen. Emeisesti tanskalaiset eivät, kuten suomalaiset, itse ku
luta kaikkia näitä tavaroita, vaan myyvät niistä suuren osan edelleen. 
Luonnonmukaisimmalta tuntuisi, että Venäjän lähin naapurimaa, 
Suomi, välittäisi Venäjän kauppaa länteenpäin, mikäli siinä välikäsiä 
tullaan tarvitsemaan.

Taulukosta ilmenee vielä, että Venäjän pohjoismaisesta tuonnista 
paljon enemmän kuin puolet —  sodan edellisinä lähivuosina määrä ei 
ollut kaukana a/.,:stä —  on tullut Suomesta. Tämä meidän maamme 
osaksi tullut suuri etu johtuu kieltämättäkin meidän maamme muihin 
pohjoismaihin verraten edullisemmasta asemasta Venäjään nähden, 
suomalaisten perityistä suhteista ja saavuttamasta kokemuksesta Venä
jän kaupassa sekä osaltansa myöskin niistä rajoitetuista eduista, joita 
Venäjän tullit ovat Suomelle suoneet.

Kovassa kansainvälisessä kilpailussa ei mikään kansa rankaise
matta sysää luotaan luonnon ja historian tarjoamia etuja. Meidänkään 
maamme ei ymmärrä asemaansa maailmantaloudessa, ei täytä velvolli- 
suuksiansa taloudellisessa kansainliitossa, ellei se jatka edelleen luonnon 
ja kansain alkamaa talousrakennusta sillä maailman äärellä, jossa koh
talo on meille toimialan antanut.



631

Venäjän tuotteet saapuvat Suomeen kovin suureksi osaksi kalliilla 
rautatiekuljetuksella kaukaisista Venäjän seuduista. Sama on laita Suo
men tuotteiden kuljetuksen Venäjälle. Suomen ja Venäjän tuleva kaup
pavaihto on jo siitä syystä supistuva vain välttämättömimpään, ellei 
sen kuljetuskustannuksia saada alenemaan. Amerikan loistava esi
merkki on osoittanut, että rautatiekuljetuskin voidaan järjestää usko
mattoman halvaksi. Venäläisillä rautateillä tosin ei ole amerikkalaisten 
edellytyksiä, mutta jotakin voitettaisiin Suomen ja Venäjän rautateit- 
ten yhdysliikenteellä, jos se käytännöllisesti järjestettäisiin ja entisiä 
karvaita kokemuksia varteenottamalla viisaasti rajoitettaisiin.

Suurempia toiveita herättää Venäjän verraton jokitieverkko. Jos 
tämä jokiverkko jo sellaisenaan on ollut erinomainen elämänsuonisto 
Venäjän taloudelliselle ruumiille,.niin se ajanmukaisesti kanavoituna ja 
järjestettynä tarjoisi monin verroin suurempia etuja; Suomen ja Venäjän 
väliselle kaupalle se avaisi halvempia ja mukavampia kuljetusmahdolli
suuksia kuin mitkään rautatiet ja luultavasti mitkään meritietkään.

SUOMEN JA ITÄBALTILAISTEN MAIDEN KAUPPA.

550. Suonien ja itäbaltilaisten maiden kauppasuhteitten kehitys.
Suomenlahden pohjois- ja eteläpuolella olevain maiden luonnon ja yleis
ten kulttuuriolojen samanlaisuus ei tarjoa parhaita edellytyksiä keski
näiselle kauppasuhteille, koska samanlaisilla talouksilla ei ole toisilleen 
paljoa antamista. Kuitenkin on kauppa itäbaltilaisten maiden kanssa 
aina ollut Suomelle tärkeä. Se on johtunut osittain niiden läheisyydestä 
ja Suomen helpoista liikenneyhteyksistä niiden kanssa, osittain talous- 
historiallisista seikoista. .Itäbaltilaisten maiden kauppa järjestyi paljon 
aikaisemmin kuin Suomen. Danzigista Narvaan ulettuva rivi toimeli
aita ja rikkaita Hansakaupunkeja jo ■ varhaisemmalla keskiajalla välitti 
näiden maiden tuotteiden vientiä lännen markkinoille. Suomen kauppa- 
oloihin itäbaltilaisella kaupalla oli monipuolinen vaikutus. Usein sattu
vassa viljanpuutteessaan meidän maamme sai viljaa läheisissä Hansa
kaupungeista. Vastavuoroon voitiin niihin edullisesti myydä eteläisten
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saaristojemme ja rannikkojemme kalastuksen, karjanhoidon ja metsän 
tuotteita.

Tämä vanha historiallinen kauppavaihto on parina viime vuosisa
tana jatkunut osittain uudella pohjalla, kun itäbaltilaisten maiden pel
lava- ym. maataloustuotteita ruvettiin meilläkin enemmän kysymään 
ja vanhoista hansalaisista pääpaikoista oli tullut Venäjän huomatta-* 
vimpia meri- ja teollisuuskaupunkeja.

Nyt kun Suomesta ja itäbaltilaisista maista Eestistä, Latviasta, 
Liettuasta ja Puolasta sekä Danzigin kaupungista on tullut itsenäisiä 
valtioita, on mahdollisuus järjestää Suomen ja mainittujen lähimaiden 
kauppasuhteita niiden keskinäiseksi eduksi. Erityisiä toiveita on kiin
nitetty Suomen ja Puolan kauppasuhteisiin, koska Puola raakasokerin, 
petrolin ja useitten muiden tärkeitten kauppatavaran tuottajana sekä 
Suomen vientitavarain kuluttajana voisi tulla hyvinkin tärkeäksi kaup- 
patuttavaksi Suomelle. Alkuasteita pitemmälle eivät kauppasuhteet 
ole vielä kehittyneet. Poikkeuksen tekevät ainoastaan Suomen ja Ees
tin kauppavälit, jotka jo ovat päässeet vähäiseen alkuvauhtiinkin.

551. Suomen ja Eestin kauppa. Keskiajalla saksalainen Tallin
nan kaupunki hallitsi Suomenlahden ja samalla koko Etelä-Suomenkin 
kauppaa. Mahtavammat kilpailijat myöhemmin syrjäyttivät Tallinnan, 
kunnes se 19. vuosisadalla uudelleen tultuaan tärkeäksi viljakaupan kes
kukseksi ja teollisuuspaikaksi sai uutta merkitystä Suomen kaupassa. 
Tallinnan kaupan ohella on Suomenlahden poikki kautta aikain tapahtu
nut Suomensilakkain ja Viron maanviljelystuotteiden vaihtoa. Viimemai
nittujen tuotteiden joukossa on perunoilla ja omenoilla mainittava sija.

Näissä perinnäisissä kauppaoloissa sekä itsenäistjmeiden naapuri- 
ja heimolaisvaltioiden luonnollisissa ystävyyssuhteissa on hyvä perustus 
Suomen ja Eestin uudelle kaupalle. Se on viime vuosina ollut suurempi 
kuin kauppamme muiden itäbaltilaisten valtioiden kanssa. Tähänasti
set tulokset näkyvät seuraavista merkinnöistä:

Suom en ja  E estin  kauppa vv. i g i 8 — ig 2 0 .

vuosi tuonti Eestistä vienti Eestiin yhteensä
milj. mk m ilj. mk_ m ilj. mk

19x8 20.2 l6 .2 36.4
19 19 29.7 27.O 56.7
1920 15,0 H " 29.7
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Tuontiin Eestistä on kuulunut etupäässä viljaa,-perunoita, pellavia, 
raakasokeria, kahvinlisäkkeitä ym., vientiimme Eestiin taas silakoita ja 
paperia ym. Kaupan ja liikenteen edistämiseksi Suomen ja Eestin kes
ken on v. 1921 ollut tekeillä kauppasopimus.

SUOMEN JA SKANDINAVIAN MAITTEN KAUPPA.

552. Pohjolsmaitten talouspiiri. Luontaismaantieteellisesti ja his
toriallisesti Suomi on luettava »pohjoismaiden» nimellä tunnettuun maa
ryhmään (»neljäs pohjoismaa») (13). Pohjoismaiden luonnonolojen ja 
luonnonvarojen samanlaisuudesta johtuu myös niiden taloudellinen yh
teisyys. Lähinnä kuuluvat yhteen Suomi, Ruotsi ja Norja granitteineen, 
malmeineen, koskineen ja metsineen. Tanska kuuluu seuraan etupäässä 
maantieteellisen asemansa sekä taloudellisten ja kansallisten edellytys
tensä perusteella. Vielä enemmän kuin luonto on kansa kehittänyt poh
joismaista yhteistaloutta.Vaikka kunkin pohjoismaan väestöllä on omat 
elinkeinolliset erikoisuutensa —  kuten Norjan väestöllä merenkulkunsa 
ja kalastuksensa —  on kaikkien pohjoismaiden väestöjen suurena yhtei
senä elinkeinona maatalous. Suhteellisesti suurin maataloudella elävä 
luokka on Suomessa, jotavastoin meidän maamme teollisuudella ja kau
palla ei ole väestölle sitä merkitystä kuin muissa pohjoismaissa.

Pohjoismailla on vielä eräs toinen yhteinen taloudellinen piirre: ta
louselämän monipuolisuus kaikissa pohjoismaissa. Monipuolisen maa
talouden rinnalla ovat näet kalastus, teollisuus, kauppa ja liikenne

Väestön elinkeinoryhmät pohjoismaissa (ig o o — 1910).

elinkeinoryhm ät
m a a ta lo u s  .........................................
k a la s tu s  ..............................................
te o llisu u s j a  v u o r ity ö  .................
k a u p p a  ..............................................
m a a liik e n n e  .....................................
m e riliik e  .........................................
v ir a t  j a  v a p a a t  a m m a tit  ............
v a r a tto m a t,  i lm a n  a m m a tt ia  o le
v a t ,  e lä k k e illä  j a  k o ro illa a n  e lä jä t  

y h te e n sä

Suomi Ruotsi Norja Tanska
% % % %

65.8 4  5.7 4 2 .I 44-8
0.5 0.0 5 -* 1.5

12 .2 23.6 26.6 28.6
2.2 3.6 \ 12 .6  

I

Q.2

\ 2.9 3.1

{>■ •1 1.3 4.8
2.7 5-8 4.6 6.8

13-7 >6.8 4 - i  6.4
100.0 100.0 100.0 100.0
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kaikissa pohjoismaissa huomattavia elinkeinoja, joskin toisissa kehitty
neempiä kuin toisissa.

Vilkkaampaa kauppavaihtoa ei tietenkään voi syntyä sellaisten 
maitten välillä, joiden talouselämän perusteet ovat pääpiirteissään samat 
ja kehitys ollut yleensä samanlainen. Suomen ja Skandinavian maiden 
välisellä kaupalla on varsinaisena perusteena ainoastaan näiden maiden 
muutamat erikoistuotteet sekä toisten suurempi kauppataloudellinen 
kyky ja yritteliäisyys. Vaaka näissä kohdin ei painu Suomen puolelle, 
joka ostaa Skandinavian maista paljon enemmän kuin se sinne myy.

Pohjoismaiden talouselämän yleinen samanlaisuus ja monipuolisuus 
sekä monessa suhteessa selvä eristyneisyys muun Europan talouselä
mästä ovat hyvin luonnollisia edellytyksiä pohjoismaiden yhteiselle 
talouspolitikalle. Toisistaan valtiollisesta irtaannuttuaan pohjoismaat 
kuitenkin ovat taloudellisesti vieroneet toisiansa. Suomen ja Ruotsin 
kauppasopimusten samoinkuin Ruotsin ja Norjan kauppasopimuksen 
(valtakuntain välisen lain) ajat ovat olleet ja menneet. Tanska yksin 
on pysynyt vanhalla vapaakaupan kannalla, muut pohjoismaat ovat 
sulkeutuneet suojelustullikuorensa sisään. Taloudellisella alalla poh
joismaat nyt ovat toisiinsa keskinäisen kilpailun ja keinottelun ikävässä 
suhteessa samalla kun ne vieraita valtoja vastaan ovat hajanaisia ja 
heikkoja. Nykyhetken olot kuitenkin kehoittavat pohjoismaita otta
maan taloudellisenkin liittoutumisensa mahdollisuudet vakaan harkin
nan alaisiksi.

553. Suomen ia Ruotsin kauppa. Suomen ja Ruotsin kauppasuhtei
den päävaiheita viimeisen vuosisadan kuluessa kuvaa seuraava katsaus:

i
Suom en ja  R uotsin  kaupan k-ehitys vv. 1 8 4 1 — ig ig -  

Suomen tu o n ti R u otsista  Suomen v ien ti R uotsiin
v u o d e t y h te e n sä  

m il j . m k
%  k o k o  

tu o n n ista
y h te e n sä  
ip ilj • m k

%  k o k o  
v ie n n istä

1 8 4 1  *) 2.4 12 .9 2 .1 2 1 .1

1 8 5 0  *) 2 .5 9.8 9.8 S. 7

I9T3 2 7 .5 5-5 15 .5 3-8

1 9 1 7 580 .0 4 7 -1 15 .9 3-6
1 9 1 9 3 2 0 .5 12 .7 70 .8 8 .1

*) V v . 1841 ja  1850 lu vu t koh d istu vat R uotsiin  jm nä N orjaan (jälkimm äisen 
osuus kuitenkin vähäpätöinen).
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(1) Suomen ja Ruotsin kauppasuhteet pysyivät vn 1809 valtiolli
sen eron jälkeen varsin vilkkaina. Aina vuoteen 1844 saakka tämä 
kauppa oli järjestetty erityisillä kauppasopimuksilla, jotka edistivät 
Suomen maataloustuotteiden vientiä Ruotsiin ja Ruotsin vuorityön 
ja teollisuuden tuotteiden tuontia Suomeen. Kauppasopimusten loppu
aikoina (1841) teki Suomen vienti Ruotsiin 21.1 % maamme koko vien
nistä ja tuonti 12.8 % maamme koko tuonnista. Suomi vei Ruotsiin 
etupäässä karjataloutensa liikeneviä tuotteita, voita, lihaa, vuotia sekä 
lisäksi kaloja, halkoja ja viljaa, ja toi Ruotsista suureksi osaksi rauta
tavaroita (malmia, kankirautaa, levyjä) sekä vähemmässä määrässä so
keria, silliä (Norjasta) ja tupakkaa. Tämä tavarainvaihto oli silloisissa 
oloissa useissa suhteissa luonnollinen ja epäilemättä eduksi kummallekin 
maalle. Suomi sai malminsa ja rautansa vähimmällä vaivalla ja kulje
tuksella Ruotsista, Tukholma taas sai maalaistuotteita mukavasti ja 
halvalla meritietä läntisestä Suomesta. Nämä talousmaantieteelliset 
perussuhteet ovat vieläkin pätevät; talousmaantieteellisesti on Ruotsin 
edullisempaa lähettää malmejansa Suomeen kuin Eng’antiin tai Keski- 
Europpaan, ja Länsi-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maalaistuotteilla 
on osittain luonnollisimmat menekkipaikkansa Itä-Ruotsin kulutus
keskuksissa.

(2) Mutta kauppaystävyys Suomen ja Ruotsin välillä katkesi v. 
1844 ja sen lähimpänä seurauksena oli luonnollisten kauppasuhteiden 
yleinen heikkeneminen. V. 1850 Suomen vienti Ruotsiin teki vain 8.7 % 
maan koko viennistä ja tuonti Ruotsista 9.3 % maamme koko tuonnista, 
vaikka vaihtotavarat pysyivät pääasiassa entisinä. Kilpailussa Suomi 
tästä lähin joutui entistä huonompaan asemaan, sillä tuonti Ruotsista 
on myöhempinä aikoina yleensä ollut huomattavasti paljon suurempi 
kuin vienti Ruotsiin.

Suomen ja Ruotsin vaihdon luonnekin on samalla suuresti muuttu
nut. Ruotsi ei enää ole ollut Suomen lähimainkaan ensimmäisiä kauppa- 
tuttavia; sen osuus meidän tuonnistamme oli v. 1913 ainoastaan 5.5 % , 
meidän viennistämme ainoastaan 3.8 %. Suomen viennistä Ruotsiin 
oli mainittuna vuonna suurempi puoli puuaineita (tukkeja), tuonnissa 
taas olivat pääerinä koneet, metallit, malmit, kirjatuotteet ja kalat. 
Samalla kuin tämä kauppa osoittaa Ruotsin vientiteollisuuden edisty
mistä, paljastuu siinä myöskin Suomen teollinen jälkeenjääneisyys;
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pitäisihän meidän toki kyetä 
edes sahauttamaan tukkimme, 
joita nyt ruotsalaisille lauttaam
me, ja valmistamaan edes osan 
niitä koneita, jotka nyt ovat 
Ruotsista tuotettavat. Jos niin 
käy, niin Suomen ja Ruotsin 
kauppasuhteet vielä kerran muut
tavat muotoansa ja palaavat 
niille luonnollisemmille urille, 
joilla ne olivat menneen vuosi
sadan alkupuolella, siihen aikaan, 
jolloin Suomi vei kaloja Ruot
siin eikä tuonut niitä Ruotsista, 
ja toi rautaa Ruotsista, mutta 
itse valmisti siitä työkalunsa.

(3) Maailmansodan luonnot
tomissa oloissa Suomen länsi
mainen kauppa joutui täydelli

sesti Ruotsin välitettäväksi. Ylimmilleen tämä kauppa nousi v. 1917, 
jolloin Suomen tuonti Ruotsista merkittiin 580 milj. mksi eli lähes 
puoleksi (47.I %) maamme kokonaistuonnista. Maailmansodan jäl
keen on Ruotsinkauppamme palannut luonnollisemmille urille, 
vaikka tuontimme Ruotsista edelleenkin on monin verroin suu
rempi kuin vientimme Ruotsiin. Metallit, metalliteokset ja koneet 
ovat edelleenkin tärkeimpiä tuontitavaroitamme Ruotsista, mutta 
paljon välittävät Ruotsin välikauppiaat tänne muittenkin maitten 
tuotteita. Tärkeimpiä vientitavaroitamme Ruotsiin taas ovat metsän- 
ja karjantuotteet.

554. Suomen ja  Norjan kauppa. Pohjoismaiden kahdella kau- 
kaisimmalla ja vähäväkisimmällä maalla ei ole ollut mahtavaa keski
näistä kaupankäyntiä. V. 1913 teki Suomen ja Norjan koko kauppa
vaihdon arvo ainoastaan 2.1 milj. mk. Maailmansodan jälkeen Norjan- 
kauppamme on huomattavasti vilkastunut suuren sillintuonnin ja 
osittain myös norjalaisten kauppiaitten yritteliäisyyden johdosta. Nor

Suonien kauppa Jiuotsin kanssa v. 1919.

t u o n t i t a v a r o i t a  R u o t s i s t a
m ilj. m k

k o n e i t a ........................................................  80.4
m e ta lle ja  ja  m .te o k s ia  .................  69.1
s iir to m a a ta v a r o ita  ................................ 43.1
v u o tia  j a  n a h k o ja  ........................... 22.0
v i l ja ta v a r o ita  .........................................  16.4
k a n k a ita  ...................................................  11.3
m in e ra le ja  j a  m a a la je ja  .................  8.5
v a lm iita  v a a t t e i t a  y m s .......................  7.0
m u ita  t a v a r o it a  ....................................  61.8

yhteensä 320.5

v i e n t i t a v a r o i t a  R u o t s i i n

milj. mk

p u u ta v a r o ita  ............  24.7
p a p er im a ssa a  j a  p a p e r ia  .................  12.1
k a la t a lo u s t u o t t e i t a  ......................  8.4
v u o t ia  j a  n a h k o ja  ........................... .5 .1
e lä v iä  e lä im iä  ..................................... 2.3
k a lo ja  ...................................................  1.8
m u ita  t u o t t e i t a  ....................................... 1 6 .4

y h te e n sä  70.8



6 3 7

jalaisten suuresta rahdinkulusta Suomen kauppa Norjan kanssa v. igig.

Suomessa on ennen mainittu t u o n t i t a v a r o i t a  N o r j a s t a

(s. 590). mill' ml£
k a lo ja  ...................................................  2 1 .s
k o n e ita  ............................................... 8.6

555. Suonien ja Tanskan v ilja a  .................................................  8.2

kauppa. Suomen ja Tanskan öljyjä ja rasvoja ......................  4.5
kaupan kehitys on monessa m u ita  tu o t t e i t a  ......................   10.2

suhteessa mielenkiintoinen. Van- yhteen sä 37.4

hempina aikoina Tanska oli v  i e n t  i t  a”v  a r o i t a  N o r j a a n

Suomelle pääasiallisesti vienti- . mlli-mk
maana. Suomen metsäntuotteet, j K T Ä t a  ' ' ! ! "  !! “  !!!!! a?
m.m. Vakka-Suomen puutavarat, yhteensä 4.6

edustivat- maamme perinnäistä
vientiä Tanskaan. Seitsenvuotiskaudella 1846— 1852 nousi Suomen 
ylivienti Tanskaan 3.2 milj. mkn arvoon. Sama luonne pysyi Tanskan 
kaupalla kuluvalle vucs sadalle saakka. Vanhempi Tanskan kaup
pamme oli siten luonteeltaan lähinnä samantapaista kuin Englannin 
kauppamme.

Tämän vuosisadan toisella viisivuodella nämä olot muuttuvat koko
naan toisiksi. Yli vientimme Tanskaan muuttuu ylituonniksi Tanskasta 
so. Tanskankauppamme tulee samanluontoiseksi kuin Saksankaup- 
pamme. Muutos on ilmeisesti aiheutunut Tanskan kaupallisesta yrit
teliäisyydestä, ehkäpä osaksi Kööpenhaminan vapaasatamalaitokses- 
takin. Aluksi Tanska myi Suomeen etupäässä teollisuustuotteita, omia 
ja muiden maiden, mutta sodan loppuessa ja sen jälkeen ovat kaikenlai
set elintarpeet olleet Tanskan suurena myyntitavaralajina Suomeen 
(v. 1919 viljaa 68.5 milj., siirtomaatavaroita 38.0 milj., kasviksia ja 
maanhedelmiä 20.O milj., hedelmiä 15.6 milj., karjantuotteita 9.8 milj. 
mkn arvosta jne.)

SUOMEN JA SAKSAN KAUPPA.

556. Suonien ja Saksan kauppasuhteitten kehitys. Suomen ja 
Saksan varsinaiset ja pysyvät kauppasuhteet alkavat Hansan valta
kaudesta keskiajalla. Hansa kauppatavaroillaan silloin valloitti meidän



638

kin maamme, »saksa» nimitys tuli kansan suussa merkitsemään kauppa- 
miestä, Suomen meret muuttuivat saksalaisiksi meriksi, Suomen meri- 
paikat saivat saksalaisia nimiä (»Hogland», »Krysserort» ym.), kaupun
keihin kotiutui saksalainen porvaristo (keskiajan sukunimistä Turussa 
oli 42 % saksalaisia), kaupunkien hallinto ja käsityö järjestyi täysin 
saksalaiseen tapaan, ja alasaksan kieli oli 1400-luvulla melkeinpä 
Suomen virallisena kielenä. Oppinsa ja tietonsa suomalaiset kävi
vät etsimässä ensi sijassa Saksan yliopistoista. Pohjolassa oli nyt 
saksalaisen kulttuurin valtakausi.

Hansan vallan murruttua Saksan kauppa Suomessa väheni, mutta 
suuren »Saksan sodan» aikoja lukuunottamatta se ei päässyt milloin
kaan kokonaan katkeamaan. Kun Saksa sitten kolmikymmenvuotisen 
sodan jälkeen vähitellen alkoi kehittyä Keski-Europan henkisesti ja 
vihdoin valtiollisestikin johtavaksi maaksi, sen vaikutus pian uudelleen 
ulettui Suomeenkin. Henkisillä aloilla Saksan arvovalta 19. vuosisadan 
Suomessa, semminkin nykyaikaisessa suomalaisessa Suomessa, on ollut 
kiistämättä suurempi kuin minkään muun suuren sivistysmaan.

Mutta Saksa ei ole tyytynyt henkiseen valtaansa Suomessa. Viime 
vuosisadan kuluessa se on vallannut Suomen kaupankin. Menneen vuo
sisadan alkupuolelta saakka Saksa on mc n st yksillä kilpaillut Venäjän 
kanssa meidän kauppamarkkinoillamme. Erityisen huomattava on 
saksalaisten tavarain suuri tuonti Suomeen. Vuosisadan puolivälistä 
saakka Saksalla on meidän tuonhissamme ollut toinen sija (Venäjällä 
ensimmäinen), vsta 1905 maailmansodan alkuun saakka ensimmäinen. 
Suomen vientiin nähden ei Saksalla ole ollut yhtä huomattavaa sijaa, 
vaikka se vähitellen onkin tullut kolmanneksi vientimaaksemme.

Saksan lyhyenä valtiollisena valtakautena Suomessa tehtiin ke
väällä 1918 näiden maiden kesken kauppa- ja merenkulkusopimus, joka 
olisi saattanut maamme täydellisesti Saksan kauppavallan alaiseksi, 
alkanut täällä uuden Hansa-ajan. Saksan suuri romahdus saman vuo
den lopulla veti mukaansa tämänkin sopimuksen. Suomen vanhat 
luonnolliset sivistys- ja taloussuhteet Saksaan ovat maailmansodan 
jälkeisissä uusissa oloissa alkaneet kuitenkin uudelleen nopeasti elpyä 
paremmalla pohjalla kuin meitä polkevan kauppasopimuksen, niin että 
Saksa nyt jälleen on Suomen ensimmäisiä kauppatuttavia.
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557. Nykyinen Saksankauppa. Saksa on monien vuosikymme
nien aikana ollut Suomelle toiseksi tärkein kauppa-alue. Saksankaup- 
pamme on vuosikymmen vuosikymmeneltä tasaisesti kasvanut. Vuosi- 
jaksona 1886— 1890 teki tuonti Saksasta keskimäärin 28.9 %  Suomen 
kokonaistuonnista, vuosijaksona 1906— 19x0 keskimäär. 40.2 % ja v. 
1913 saman verran (40.9 %). Tuontimaistamme Saksa vsta 1905 alkaen 
aina maailmansotaan saakka oli ensimmäinen. Saksalainen on Suomelle 
ollut kaiken kauppias. Saksan tehdastuotteet (metalliteokset ja koneet, 
värit ja kemialliset tuotteet, kankaat ja valmiit vaatteet) ja osittain 
vilja (jauhettu) ovat kauan hallinneet tuontimarkkinoitamme. Huo
mattava on, että Suomen tullissa merkitään Saksan tavaroiksi sellaisia
kin, joita ei Saksassa kasvateta eikä valmisteta, vaan joita tuodaan 
Suomeen Saksan satamista, Hampurista, Lyypekistä, Stettinistä ym. 
(kehruuaineita, vuotia, siirtomaatavaroita); mistä ei saksalainen saa 
valmistusvoittoa, siitä hän kuitenkin vie kauppavoiton.

Tuontimme laatu Saksasta ennen ja jälkeen maailmansodan käy 
selville seuraavasta vertailusta, joka ei selityksiä kaipaa:

tuontitavarat V. 1913 
milj. mk

v. 1919 
milj. mk

v ilja ........................................... . . .  49.9 1.5
siirtomaatavarat ................... • • • 25.4 11.5
koneet....................................... • • • 15-7 34-4
vuodat ja nahat................... . .. 14.I 3-1
kutoma-aineet ....................... . . .  13-0 o.O
metallit ja metalliteokset... . . .  10.9 50.6'
kankaat ................................... . . . 9.6 2.6
väkirehut yms........................ . . .  6.1 o.x
valmiit vaatteet ................... . . .  5-8 2.7
kumituotteet ........................... . . .  5.0 2.8
värit ...................................... 6.9
juomat........................... .......... . . .  4.6 0.8
hedelmät................................... . . .  4.1 0.0
langat ...................................... . . .  4.1 0.6
konekalut ............... ............... 2." 6.3
kemialliset valmisteet............ 2.5 4.6
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Suomen kauppa Saksan kanssa 
vv. 1886— ig ig .

vuosijaksot tuonti vienti yhteensä
(keskimäärin) miij. mk miij. mk miij. mk
I 886— 18 9 0 34-2 6.6 40.8
1 8 9 1 — 18 9 5 45-4 8.4 5 3 8
18 9 6 — 190 0 74  1 1 4 .4 88.6
1 9 0 1 — 19 0 5 8 9 .1 20.2 10 9 .3
190 6 — 1 9 1 0 14 5 .4 30.4 175-8

1 9 1 3 202 .5 5 1 .6 254-1
1 9 1 8 IO I .2 8 1 .4 18 2.6
1 9 1 9 157-0 8 1.8 238.8

Suomen vienti Saksaan on 
kuten tuontikin Saksasta tasai
sesti kasvanut tehden vuosijak- 
sona i886- -1890 keskimäär. 
19.8 % maamme kokonaisvien- 
nistä ja vuosijaksona 1906— 19x0 
jo 27.9 % viennistämme. Saksa 
oli ennen maailmansotaa vähitel
len tullut kolmanneksi vienti

maaksemme. Mutta huomattavin piirre koko Saksankaupassamme on 
kuitenkin pysyvästi ollut tuonnin suuri enemmyys.

Suomen tärkeimmät vientitavarat Saksaan ennen ja jälkeen maa
ilmansodan esiintyvät seuraavassa vertailussa:

v ie n t ita v a r a t
v .  19 13  
m iij. m k

v . 19 19  
m iij. m k

puutavarat......................... .......... 32.1 19.3
karjantuotteet (v o i)......... ...........  6.3 5-7
paperituotteet...............................  5-4 44-6
vuodat ja nahat ........ ...........  3-8 2.0
hedelmät (marjat) ......... ...........  X.4 3-0

Maailmansodan temmellyksien jälkeen alkaa Suomen ja Saksan 
kauppa jälleen saavuttaa tasapainonsa sillä tavoin, että Saksa jälleen 
on noussut kolmanneksi tärkeimmäksi tuontimaaksemme, vaikka 
tuontitavarat sieltä nyt ovat yksinomaisemmin kuin ennen Saksan 
omia vuorityön ja. teollisuuden tuotteita, ja että se vientimaanakin on 
tulemassa meille yhä tärkeämmäksi.

558. Suomen ja Saksan kaupan luonne. Silmiinpistävänä omi
naisuutena Suomen — Saksan kaupassa on kauan aikaa ollut tuonnin ja 
viennin suuri ero siinä. Se on tehnyt:

Suomen tuonti Saksasta Suomen vienti Saksaan
vuonna % koko % Suomen Sak- % koko % Suomen Sak-

tuonnista sankaupasta viennistä sankaupasta

1850 37 93 8 7
1910 42 82 12 18
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Jos verrataan Suomen Saksankauppaa muiden pohjoismaiden Sak- 
sankauppaan, niin huomataan, että niiden kaikkien Saksankauppa 
mutta etenkin Tanskan (saksalaisen tilaston mukaan v. 1910: 383 milj. 
M.) ja Ruotsin (354 rriilj. M.) on ollut paljon suurempi kuin Suomen 
(100 milj. M); meidän Saksankauppamme on ollut lähinnä verrattava 
Norjan vastaavaan kauppaan (170 milj. M). Edelleen pohjoismaiden 
Saksankauppaa tarkastaessamme näemme Ruotsin ja Tanskan kaupan 
poikkeavan Norjan ja Suomen kaupasta siinä, että edellisten pohjois- 
maitten tuonnissa Saksasta ja viennissä Saksaan ei ole sanottavan 
suurta erotusta, jotavastoin tämä ero Norjan ja Suomen Saksankau- 
passa on hyvin suuri, jopa kerrassaan huimaava, kuten Suomessa. Suo
men Saksankaupan ei luulisi luonnonehdoiltaan ja muilta perusteiltaan 
niin suuresti poikkeavan Ruotsin Saksankaupasta, ettei Suomen vienti 
Saksaan voisi kasvaa lähemmäksi Suomen tuontia Saksasta.

SUOMEN JA POHJANMEREN MAIDEN KAUPPA.

559. Pohjanmeren kauppapiiri. Pohjanmeren maat Saksa, Hol
lanti, Belgia, Ranska ja Englanti ovat jo keskiajalta saakka olleet maan
osamme huomattavimpia kauppamaita, niiden keskellä oleva' Pohjan
meri maanosamme —  ja kauan aikaa koko maailman —  tärkein kauppa
teiden keskus. Meidän maamme välittömät kauppasuhteet tämän 
kauppapiirin kanssa ovat peräisin kansallisen purjehduksen ensi ajoilta 
(s. 589). Suomen kauppa varsinaisten Pohjanmeren maitten —  Hollan
nin, Belgian, Ranskan ja Englannin —  kanssa on mjmhempinä aikoina 
tehnyt varsin suuren ja yhä kasvavan osan maamme koko kauppavaih
dosta: vuosijaksona 1846— 1852 se oli 20.9 %, v. 1895: 28.0 % ja v. 1913 
jo 30.4 % tästä kauppavaihdosta.

Vielä huomattavampi on Suomen kaupan laatu Pohjanmeren mai
den kanssa, maamme vienti niihin kun aina on ollut paljon suurempi kuin 
tuonti niistä. Vienti Suomesta Pohjanmeren maihin on tehnyt suuren 
ja yhä lisääntyvän osan viennistämme: vuosina 1846— 1852 keskimää-

Suom en talousm aantiede — 41



642

Suomen kauppa Pohjanmeren maiden 
kanssa vv. 184(1— I 9I 9-

vuodet
tuonti 

m ilj. m k
vienti 

milj. m k
yhteensä 
m ilj. m k

1 8 4 6 — 1 8 5 2  
( k e s k im ä ä r . ) 3-4 3-8 7 .3

1 8 9 5 2 6 .4 55-7 82.3
1913 8 6 .4 1 8 7 .0 2 7 3 .4
1919 7 7 9 .0 557-8 1 3 3 6 -8

s u u r im m a k s i o s a k s i. m e t s ä te o llis u i

rin 32.1 %, V. 1895: 39.0 % ja 
v. 1913: 46.5 % maamme koko 
viennistä. Suomen ylivienti sille 
taholle on seitsemässä vuosikym
menessä kasvanut o.S milj. mksta 
(keskimäärin vv. 1846— 1852) 
koko 10 0 .6  milj. mkaan (v. 19x3). 
Maamme vientitavarat ovat olleet 

?n tuotteita (v. 1913 viennistä
Pohjanmeren maihin 80.5 %  puutavaroita ja paperiaineita); muista 
vientitavaroista on ainoastaan voilla ollut suurempi merkitys.

Tuontitavarat Pohjanmeren maista ovat olleet pääasiallisesti mi- 
neraleja (kivihiiliä), metalliteoksia, koneita ja vaatetusaineita Englan
nista, metalliteoksia Belgiasta ja Hollannista, väkijuomia, suoloja ja 
ylellisyystavaroita Ranskasta.

Maailmansodan aikana Suomen kauppa Pohjanmeren maiden 
kanssa kokonaan katkesi ja sodan jälkivuosina on tuonti Hollannista 
ja varsinkin Englannista ollut suurempi kuin Suomen vienti niihin, 
mutta lienee sellaista tilaa pidettävä ohimenevänä.

560. Suomen kauppa Englannin kanssa. Pääosana Suomen ja 
Pohjanmeren maitten välisestä kaupassa on kauan ollut Englannin- 
kauppa. Useiden vuosikymmenien aikana ennen maailmansotaa tämä 
kauppa kehittyi säännöllisesti ja kasvoi tavallista voimakkaammin, 
niin että Englanti v. 1913 oli meidän toinen vienti- ja kolmas tuonti
maamme. Englanti on kauan aikaa» ollut Suomen sahaustuotteiden 
pääostaja: 1860-luvulla meni yli puolet sekä \niosijaksoina 1886— 1890 
keskimäär. 36.2 % j a i9 i i — 1915 
keskimäär. 28.0 % maamme puu- 
tavarainviennistä Englantiin.
Vähenevät suhdeluvut eivät 
osoita viennin vähentymistä, 
sillä Englantiin vietyjen puuta
varain arvo oli noussut 13.5 milj. 
mksta (keskimäär. v. 1886— 1890)
40 .4 milj. inkaan (1911— rgis),

Suomen kauppa Englannin kanssa 
vv. 1886— 1919.

vnosijaksot tuonti v ienti yhteensä
(keskimäärin) m ilj. m k m ilj. m k milj. m k

1 8 8 6 — 1 8 9 0 16.S 17.O 33-6
1 8 9 1 — 1 8 9 5 1 7 .9 2 6 .8 4 4 .7

1 8 9 6 — 1 9 0 0 33-5 5 2 .9 8 6 .4
1 9 0 1 — 1 9 0 5 2 6 .2 6 3 .3 8 9 .5
1 9 0 6 — 1 9 1 0 43-7 8 3 1 1 2 6 .2

1 9 1 3 6 0 .8 1 0 8 .5 169 .1
1 9 1 7 1 .2 0.7 1 .9

1919 6 7 6 .4 3 7 7 2 1 0 5 0 .2
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vaan uusien markkinain avautumista Suomen puutavaroille muilla 
tahoilla. Kaivospylväitä, lankkuja ja battensia on Englanti ostanut 
Suomesta enemmän kuin mikään muu maa.

Ennen maailmansotaa Englanti oli myöskin Suomen voin pääos- 
taja (vrt. s. 312).

Suomen tärkeimmät tuontitavarat Englannista olivat v. 1913: 
kivihiilet (12.4 milj. mk), kutoma-aineet (9.'* milj.), langat ja kudokset 
(8.7 milj.), metallit ja metalliteokset (6.4 milj.), koneet (5.1 milj.), kemial
liset aineet (i.9 milj.), alukset ja laivat (1.8 milj. mk) jne.

Maailmansodan jälkeen on Englanninkaupallamme ollut kokonaan 
uusi luonne, tuontimme Englannista kun on noussut sinne menevää 
vientiämme paljon suuremmaksi. Tämä tila lienee kuitenkin katsottava 
ohimeneväksi poikkeustilanteeksi.

561. Suomen kauppa Ranskan kanssa. Suomen Ranskankaup- 
pa on vielä suuremmassa määrässä kuin Englanninkauppamme ollut 
vientikauppaa. Ranska on vuosikymmenien halki ostanut Suomesta 
puutavaroita, etupäässä laukkuja, battensia ja lautoja, mutta ei juuri 
mitään muuta. Vuosijaksona 1909— 1913 teki lankkujen vienti Rans
kaan 21.1 %, battensien 29.4 % ja lautain 36.3 % Suomen lankkujen, 
battensien ja lautain kokonaisviennistä. Suomi taas on tuottanut Rans
kasta alkoholipitoisia juomia (konjakkeja, viinejä), joiden rinnalla muu 
tuonti Ranskasta on ollut vähäpätöinen; vv. 1909— 1913 teki alkoholi
pitoisten juomain tuonti Ranskasta keskimäärin 3.1 milj. mk vuodessa 
(48.5 %  alkoholipitoisten juomain kokonaistuonnista). Sodan jälkeen 
on Ranskankauppamme varmaan saava jonkun verran uuden luonteen 
sen kauppasopimuksen perusteella, joka v. 1921 on solmittu Suomen ja 
Ranskan kesken ja jossa Suomi on myöntänyt tullihelpotuksia 
useille Ranskasta ja sen siir
tomaista tuleville tavaroille Suomen kauppa Ranskan kanssa
• . . . .  , ... w . 1886—roro.
ja toiselta puolen saanut tulli
helpotuksia Suomen metsäteolli
suustuotteille Ranskassa. Epäi
lemättä kuitenkin on Suomen 
vienti Ranskaan edelleenkin py
syvä paljon suurempana kuin 
tuonti sieltä.

vuosi jaksot tuonti vienti yhteensä
(keskimäärin) mii. mk milj mk milj. mk
1886— 1890 0.5 6.3 6.8
1891— 1895 2.2 9.4 II.6
1896— 1900 4.8 14.9 19-7
1901— 1905 4.0 18.9 23.5
1906— 1910 4.9 23-2 28.1

1913 71 38.8 45-6
1919 11.0 71.4 83.0



6 4 4

SUOMEN KAUPPA ETÄISEMPÄIN MAITTEN KANSSA.

562. Suonien kaukokauppa. Suomen kauppa Välimerenmait- 
ten kanssa on vanhaa juurta, vaikkei se tähän saakka ole ollut erittäin 
vilkas. Mainittavin on ollut Espanjankauppa, jota on edistänyt v. r887 
solmittu kauppasopimus. Vv. 1909— 19x3 teki tuontimme Espanjasta 
keskimäärin 2.3 miJj. mk vuodessa ja vientimme sinne 9.5 milj. mk; 
tuontitavarat olivat pääasialliset! viinejä, suoloja, rusinoita ja etelä- 
hedelmiä, vientitavarat pääasiallisesti puutavaroita.

Italiasta on viime vuosikymmeninä noudettu pääasiallisesti vain 
rikkiä, jotavastoin vienti sinne on ollut mitätön. Sen sijaan on Suomen 
puutavaroita viety jonkinverran Egyptiin (vrt. s. 403).

Säännöllisten kansainvälisten kauppasuhteiden uudelleen elvyttyä 
voisivat epäilemättä Suomen metsäteollisuuden tuotteet saada menek
kiä metsättömissä Välimerenmaissa ja Välimerenmaiden monet arvok
kaat hedelmät ja hedelmätuotteet menekkiä Suomessa.

Suomi kuten kaikki sivistysmaat on kauan käyttänyt suuria mää
riä valtamerentakaisten maitten tuotteita, Pohjois-Amerikan vehnää, 
silavaa, puuvillaa ja sen mainioita koneita ym. teollisuustuotteita, 
Keski-Amerikan ja Brasilian kahvia, loimia ja jalopuita, Argentinan 
vuotia ja karvausaineita, Taka-Intian riisiä, Australian villoja, vaikka 
tuo valtaava siirtomaatavarain ja raaka-aineiden tuonti on ollut Itä
meren ja Pohjanmeren saksalaisen, tanskalaisen ja englantilaisen 
välikaupan käsissä. Suomen välitön kauppa Europan ulkopuolella ole
vain maitten kanssa supistui vielä vv. 1909— 1913 keskimäärin 2.8 milj. 
mkn tuontiin ja 6.5 milj. mkn vientiin vuodessa. Mihin määriin valta
merentakainen kauppamme nykyoloissa saattaa kohota, osoittaa parina 
viime vuonna Yhdysvaltain kanssa käyty kauppavaihto, jonka arvo 
v. 1919 teki 659.6 milj. mk (siitä 638.9 milj. mk tuontia ja 20.7 milj. mk 
vientiä). Ei liene epäilemistäkään siitä, etteikö valtamerentakaisten 
tuotteiden tuonti lähiaikoina tule olemaan pääosana koko tuonnissamme. 
Siihen nähden on katsottava maallemme eduksi, että tätä kauppaa koe
tetaan mikäli mahdollista saada oman maamme ja tähän kuuluvain 
kauppatavarain kuljetusta oman maan kauppalaivaston haltuun (vrt. 
s. 594)-
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563. Suomen kauppaedustus ulkomailla. Itsenäistyttyään Suomi 
on järjestänyt itselleen itsenäisen kauppaedustuksen ulkomailla. Suomen 
kauppaetuja ulkomailla valvoo ylinnä valtioneuvoston ulkoasiainmi
nisteriö, johon kuuluu erityinen kauppapolitinen osasto. Ulkomailla 
toimivia valtion kauppaedustajia ovat konsulit (pääkonsulit, konsulit 
ja varakonsulit), jotka ovat joko Suomesta lähetettyjä palkattuja virka
miehiä (»lähetettyjä konsuleja») tai ulkomaan paikkakunnilta »valittuja 
konsuleja». Niissä ulkomaisissa valtioissa, missä ei ole erityistä kauppa- 
edustusta, hoitavat sitä tointa Suomen valtiolliset edustajat (lähetys
töt). Suomen konsulit ovat lähetystön alaisia niissä maissa, missä suo
malaisia lähetystöjä on.

Lähettiläiden ja konsulien tehtävänä on valvoa ja edistää Suomen 
etuja, antaa hallitukselle tiedoksi kaikki, millä voi olla merkitystä kau
pan, teollisuuden, merenkulun ja muiden elinkeinojen edistämiselle, sekä 
valvoa Suomen kansalaisten oikeuksia toimialueellaan. Kaikkien edus
tajain tulee tämän vuoksi vaarinottaa Suomen ja asianomaisen vie
raan maan keskinäisiä suhteita, seurata vieraan maan taloudellista ja 
yhteiskunnallista kehitystä, kansainvälisten kysymysten valmistelua, 
muutoksia tullipolitikassa ym. lainsäädännössä ja yleensä hankkia kai
kilta aloilta tietoja, jotka voivat olla kotimaan elinkeinoille hyödyksi. 
Heidän on avustettava tiedonannoilla myös yksityisiä Suomen kansa
laisia, jotka heidän puoleensa kääntyvät. Kauppaedustajain tulee pitää 
erityistä huolta Suomen merimiehistä ja suorittaa erinäisiä oikeudellisia 
tehtäviä.

Varsinaisia pääkonsulinvirastoja on Suomella nykyisin Englannissa 
(Lontoossa), Hollannissa (Rotterdamissa), Ranskassa (Parisissa), Yhdys
valloissa (New Yorkissa) ja Argentinassa (Buenos Airesissa). Konsulin
virastoja on Latviassa (R iassa), Belgiassa (Antwerpenissä), Sveitsissä 
(Lurichissä), Portukalissa (L:ssabon'ssa), Brasliassa (Rio de Janeirossa) 
ja Australiassa (Sydneyssä). Varakonsulinvirasto on Danzigissa. Näissä 
kaikissa konsulateissa palvelee suomalaisia virkamiehiä, vaikka 
kolmessa neljässä päällikkö onkin ulkomaalainen. Sen lisäksi on 
yksityisiä Suomen konsuleja ja varakonsuleja, jotka harvoja poik
keuksia lukuunottamatta ovat ulkomaalaisia, suuressa joukossa ulko
maan kaupunkeja.

Koko kauppaedustuksemme on vielä väliaikaisena ja lopullista jär
jestelyä odottavalla kannalla.



646

TULLIT JA KAUPPASOPIMUKSET.

564. Suomen tullit Ruotsin aikana. Ulkomaisen kaupan verotus 
tullien avulla oli Ruotsissa ja Suomessa käytännössä jo Vaasa-kunin- 
kaitten aikoina. »Suurella meritullilla», jonka määrät yleensä olivat 
sangen vähäiset, oli etupäässä fiskalinen tarkoitus so. sillä koetettiin 
lisätä kruunun tuloja, ja otettiin tullia sekä maahan tuoduista että 
maasta viedyistä tavaroista. Vähitellen kuitenkin ruvettiin tullilain
säädännön kautta pyrkimään kotimaisten elinkeinojen suojelemiseen. 
Jo vn 1739 tullitaksassa kuvastuivat, selvästi ulkomaan tavarain tuon
tia kiristävät (prohibitiviset) ja kotimaisia elinkeinoja suosivat (pro
tektionistiset) mielipiteet. Raaka-aineet erotettiin tarkasti teollisuuden 
tuotteista. 1  uodut raaka-aineet pääsivät vähäisellä tullilla, jotavastoin 
viedyistä oli maksettava enemmän, jotta ne jäisivät maahan. Ulko
mailta tuoduille tehdastavaroille oli määrätty korkeat maksut, koti
maasta viedyille tehdastuotteille taas vähäiset. Satoja tavaralajeja, 
etenkin sellaisia, joita luultiin kotimaassa, voitavan valmistaa, oli koko
naan kielletty maahan tuomasta, ja useita raaka-aineita oli kielletty 
maasta viemästä. Ulkomaista kauppaa raskauttivat lisäksi monenmoi
set ylimääräiset verotukset ja maksut. Viimeiset Ruotsin aikaiset tulli- 
taksamme olivat vita 1799 ja olivat ne yleensä entisten tapaiset. Elin- 
tarpeista, kuten suolasta ja viljasta otettiin suuret tuontitullit: suola- 
tullilla tietysti koetettiin lisätä valtion tuloja ja viljatullilla suojella 
kotimaista maataloutta. Raaka-aineille oli halvat tuontitullit, mutta 
teollisuuden tuotteille taas korkeat, mikäli niitä ei kokonaan kielletty 
maahan tuomasta. Ylellisyystavaroista oli niinikään tulli korkea, ja 
sellaisia ylellisyystavaroita kuin esim. kahvia oli kokonaan kielletty 
maahan tuomasta: kansaa oli tullillakin kasvatettava siveyteen ja hy
veisiin. Vientiin nähden oli yleisenä ohjeena se, että valmistumattomia 
tavaroita kiellettiin viemästä valtakunnasta pois, jotavastoin valmiste
tuista vientitavaroista maksettiin vain vähäisiä tullimaksuja. Viljan ja 
muiden »syötäväin» vientiä tullattiin ankarammin, ettei ruoka loppuisi 
valtakunnasta. Puutavaroita, tervaa ja pikeä verotettiin myöskin 
maasta viedessä ankarasti, osittain metsänhaaskauksen estämiseksi, 
mutta etupäässä arvatenkin kruunun tulojen lisäämiseksi, koska nämä



olivat sellaisia tavaroita, joita ulkomaat tarvitsivat, ja koska, luultiin 
tullimaksun tässä tapauksessa tulevan ulkomaalaisten kukkarosta. Tul
lit otettiin yleensä tavaran arvon mukaan (ad valorem).

Näistä yleisistä säännöistä tehtiin kotimaisen kaupan ja meriliik- 
keen edistämiseksi useita poikkeuksia. Vanhemmat kauppamonopolit. 
(tervakomppaniat yms.) ja yksityisten henkilöitten ja säätyluokkain 
tullivapaudet samoinkuin vapauden ajan käyttämät vientipalkkiot 
tosin myöhemmin lakkautettiin. Mutta kotimaisen laivanrakennuksen 
ja meriliikkeen edistämiseksi oli kotimaisilla limisaumaisilla aluksilla ja 
vieraitten kansakuntain laivoilla tuoduista ja viedyistä tavaroista mak
settava tullitaksan eriä 40— 50 % korkeampi tulli (»epävapaa» tulli), 
jotavastoin kotimaisilla tasasaumaisilla aluksilla tuodut ja viedyt tava
rat pääsivät tullitaksan säätämillä tullimaksuilla (»täysin vapaa» tulli).

Suuri merkitys kotimaisen meriliikkeen kehityksessä oli myöskin 
vn 1724 kuuluisalla »tuoteplakatilla», joka määräsi, että ulkomaisilla 
laivoilla saatiin Ruotsin valtakuntaan tuoda ainoastaan niiden maiden 
omia tuotteita, mistä rahtia kuljettava laiva oli kotoisin. Tätä sään
nöstä noudatettiin Suomessa vn 1845 loppuun saakka, mikäli ei siitä 
eri sopimuksilla oltu poikkeuksia tehty.

Kauppansa suojelemista ja edistämistä varten Itämeren merival- 
tiot tekivät Amerikan vapautussodan ja Ranskan vallankumouksen 
aikana keskinäisiä suojelussopimuksia, joista sitten vv. 1800 ja 1801 ke
hittyi varsinainen kauppasopimus Ruotsin ja Venäjän välillä. Sen mu
kaan olivat kummankin maan alamaiset tasa-arvoiset molemmissa 
maissa, joten tullimaksutkin olivat kummankin valtion asukkaille 
samat. (G. Sarvan mukaan.)

565. Suomen tullit Venäjän aikana. Niiden yhdentoista vuosi
kymmenen kuluessa, jotka Suomi joutui olemaan Venäjän yhteydessä, 
taisteli Suomen tullipolitikassa lakkaamatta kaksi vastakkaista pyrki
mystä, toinen, joka tahtoi kehittää Suomen tullipolitikkaa oman maan 
taloudellisten etujen mukaiseksi, ja toinen, joka ennen kaikkia koetti 
saada maatamme tullipolitisestikin sulatetuksi keisarikuntaan.

Ruotsista erottuaan Suomi v. 1812 sai ensimmäisen oman tullitak- 
sansa. Se oli laadittu mahdollisimman yhdenmukaiseksi Venäjän silloi
sen tullitaksan kanssa ja poikkesi melkoisesti Ruotsin aikaisista sään
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nöksistä. Uuden tullitariffin määräämät maksut, jotka koskivat Suomen 
ja ulkomaitten, vaan eivät Suomen ja Venäjän välistä kauppaa, olivat 
yleensä pienemmät kuin ruotsalaisen tullitaksan. Kokonaan tullitta 
saatiin nyt tuoda Suomeen suoloja (lyhyen aikaa) ja joitakuita raaka- 
aineita, kuten kehruuaineita, ja useitten ylellisyys- yms. tavarain tuonti
tullia oli helpotettu. Tuontikiellettyjen tavarain luku oli kuitenkin 
suuresti kasvanut. Vientiin nähden uusi tullitaksa oli vapaamielisempi 
kuin ruotsalainen, sallien maasta viedä kaikkia muita tuotteita paitsi 
venäläistä metallirahaa ja hevosia. Sangen monia tavaroita saatiin nyt 
viedä ulkomaille aivan tullitta, toisista taas otettiin alhaisia vientimak
suja. Venäjän tullijärjestelmästä Suomessa voimaan saatettu poikkesi 
pääasiallisesti siinä, että Suomessa edelleen jäivät voimaan täysivapaus- 
säännökset ja tuoteplakatti.

Seuraavina aikoina tullitaksaa ehtimiseen muutettiin, mutta yleensä 
se tuontikieltoineen ja vientitullineen pysyi vanhalla fiskalisella, prohi- 
bitivisellä ja protektionistisella kannallaan. Niinpä luetellaan esim. 
vn 18x6 tullitaksassa 162 ja vn 1822 tariffissa 311 tuontikiellettyä
tavaraa.

»Se ankara tullisuojelus, joka tällöin saatettiin maassamme voimaan 
ja jota myöhemmin Venäjän esimerkin mukaan vielä osittain jyrkennet
tiin, vaikutti salakuljetuksen yltymiseen niissä erittäin houkuttele- 
vissa tilaisuuksissa, joita Suomessa oli runsaasti tarjolla. Taistellessaan 
tätä epäkohtaa vastaan maan hallitus teki myös useita yrityksiä tulli- 
politikan lieventämiseksi maan omien olosuhteiden mukaisesti, mutta 
verraten harvoja muutoksia saatiin aikaan, ja niitäkin etupäässä sen 
johdosta, että Venäjällä tehtiin tullitariffiin eräitä huojennuksia. Olo
suhteiden täten jouduttua kohtuuttomien tuontimaksujen takia aivan 
luonnottomiksi, turvauduttiin sitten, 1840-luvulla, salaiseen tullitak- 
saan, ja siten alennettiin niitä maksuja, joita julkisesti oli pidettävä 
meilläkin noudatettavina. Tosiasiallisesti Suomi sai siten oman 
tuontitullitaksan pitkäksi ajaksi.» (Leo Harmaja.)

Uudenaikaiseen vapaamielisempään tullijärjestelmään maamme 
siirtyi vasta vvn 1852, 1859 ja etenkin 1869 tullitaksain kautta, joilla 
tuontikiellot (vn 1852 taksassa vain 8 kiellon alaista nimikettä) ja vienti
tullit samoinkuin tuoteplakatin muistot ja muut ulkomaista kauppaa 
häiritsevät säännökset suurimmaksi osaksi hävitettiin ja tullipolitikan
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tarkoitukseksi jäi ainoastaan valtion tulojen kartuttaminen sekä koti
maisen teollisuuden kohtuullinen suojeleminen.

Vn 1869 tullitaksa pysyi vähäisin muutoksin maassamme voimassa 
Venäjän ajan loppuun saakka. Kotimaisen teollisuuden edistämiseksi 
olivat useat raaka-aineet, kuten raakapumpuli, aivan tullittomat. Sitä
vastoin olivat melkein kaikki ulkomaiset tehdastuotteet erikorkuisten 
tullien alaisia. Viljan tuonti ulkomailta, joka vv. 1812— 1821 oli koko
naan kielletty, viimemainitun vuoden jälkeen tullin alainen ja vsta 
1864 täysin tulliton, jäi edelleenkin tullivapaaksi "aina v:een 1914 saakka, 
jolloin säädettiin viljatulli ulkomaiselle viljalle, mutta ei venäläiselle. 
Muita välttämättömiä elintarpeita tulliverotettiin ainoastaan vähäisen. 
Fiskalisista syistä jatkettiin kuitenkin kahvin ja sokerin tuonnin anka
raa verottamista. Sokerin, kahvin, teen, väkijuomain ja tupakan tullit 
tuottivatkin Venäjän vallan loppuaikoina suurimman osan valtion tulli
tuloja.

566. Itsenäisen Suomen tullit. Suomen itsenäistymisen jälkeen 
on maamme tullipolitikkakin vapautunut siitä raskaasta painostuk
sesta, jonka alaisena se Venäjän aikana kotimaamme koko talouselä
män vahingoksi oli. V. 1919 Suomen hallitus julkaisi uuden tulliasetuk- 
sen ja tullitariffin, jotka merkitsevät uuden aikakauden alkua maamme 
kauppapolitikassa. Uusi tariffi on suuremmassa määrässä kuin entiset 
suojelustariffi. Suojelus koskee nyt myöskin maataloutta, vaikka 
aluksi säädetyt viljatullit eivät varsin korkeita olekaan. Teollisuuden 
raaka-aineiden tullittomuuteen ja siirtomaatavarain ankaraan tullivero
tukseen nähden uusi järjestelmä on entisen kannalla. Uusi tulliasetus 
edellyttää, että »erikoisesti suosittuihin maihin» nähden voidaan poiketa 
yleisestä tariffista. Myöskin vientitulleja on entistä paljon laajemmassa 
määrässä otettu käytäntöön.

Hintatason noustessa on tullimääriä vastaavasti korotettu ja 
niissä muitakin osittaisia muutoksia tehty.

567. Suomen vanhat kauppa- ja merenkulkusopimukset. Yhä
mahtavammaksi paisunut kansainvälinen kauppa on vähitellen yhä 
enemmän murtanut vanhoja tullimuureja ja aukoista pyrkivät kansat 
lähentymään ja veljestymään toistensa kanssa taloudellisellakin alalla.
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Kuumia tulliotteluja on käyty eri valtain välillä, mutta mahtavimmat - 
kaan maat eivät enää voi määrätä tullitaksaansa oman mielensä mu
kaan, sillä niittenkin tuonti ja vienti riippuu muista maista. Todellisuu
dessa ovat sivistysmaat yhä ahkerammin ruvenneet tekemään keske
nään erityisiä kauppasopimuksia, joiden kautta sopimuksen tekijät 
myöntävät usein hyvin suuriakin helpotuksia yleistullitaksastaan. Maa
ilmansota on väkivaltaisesti rikkonut monet kauppasopimukset ja 
useimmat valtiot ovat epäluuloisesti jälleen sulkeutuneet ahtaaseen 
kuoreensa, mutta varmaan on maailmantalouden oma välttämättömyys 
ennen pitkää avaava entiset tiet ja raivaava uusia uria vapaammalle 
kansainväliselle kaupalle.

(1) Sellainen ystävällinen kauppasopimus oli menneen vuosisadan 
alkupuolella pitkiä aikoja olemassa Suomen ja Ruotsin välillä. Hami
nan rauhansopimukseen otetut määräykset entisten esteettömäni kaup- 
pasuhteitten jatkamisesta Suomen ja Ruotsin välillä pysyivät voimassa 
v:een 1817 saakka, jolloin näiden maiden välillä tehtiin erityinen kaup
pasopimus. Siinä molemmat maat myönsivät toistensa tuotteille niitä 
toiseen maahan vietäessä tullihelpotuksia, joiden tuli olla ainakin puolta 
vähempiä kuin tavalliset tullit; erinäisiä tuotteita saatiin tuoda toiseen 
maahan tullitta. Pääasiallisesti samoilla perusteilla kauppasopimus 
uudistettiin vv. 1828, 1834 ja 1838, mutta v. 1844 se lakkasi vahingoksi 
läntisen Suomen maataloustuotteiden viennille Pohjanlahden toiselle 
puolelle, mutta eduksi Suomen alkavalle teollisuudelle.

(2) V. 1831 teki Venäjä Tanskan kanssa kauppaa koskevan sopi
muksen. »Tämän johdosta piti Tanskan lipun myös Suomen vesillä ja 
satamissa vastedes nauttia niitä erioikeuksia, jotka Suomen alamaisille 
oli suotu Tanskan alueilla; Tanskan alusten piti siis saada tuoda Suomeen 
ja viedä sieltä kaikenlaisia tuotteita ja kauppatavaroita, jotka eivät 
olleet tuotaviksi ja vietäviksi kiellettyjä, suorittamatta muita tullimak
suja, kuin mitä yleinen tariffi kotimaan aluksille määräsi. Uudenkau
pungin, Rauman ja Porin kaupungeille pysytettiin niiden vanha eri
oikeus puutavaroiden vähittäismyyntiin Tanskan satamissa 21 vuoro
kauden kuluessa alusten saapumisesta.»

(3) »Maaliskuun Vl* p:nä 1857 tehdyllä sopimuskirjalla myönnet
tiin Tanskalle oikeus saada niin sanotun Juutinrauman tullin lakkautta
misesta korvausta Venäjän kruunulta 7 milj. hopearuplaa; siihen oli



Suomen valtion otettava osaa sen mukaan, kuin se oli osallinen Itäme
ren ulkopuolella olevien maiden kauppaan, verrattuna Itämeren ja Suo
menlahden rannalla oleviin satamiin. Täksi määräksi tuli 400 000 rup
laa, ja senaatti sai' sitten tehtäväkseen laatia ehdotuksen siitä, miten 
Suomen valtio saattoi Suomen kaupalta tulla nauttimaan korvausta 
täten aiheutuneesta menosta. Tämä johti merenkulkumaksun nimellä 
kannetun 3 %:n suuruisen lisätullin säätämiseen, joka vasta tullitariffin 
uudistuksen yhteydessä 1919 on lakkautettu.» (Leo Harmaja.)

(4) Myöhempinä Venäjän vallan aikoina tehtiin yksi ainoa mainit
tava meidän maatamme koskeva kauppasopimus. Se solmittiin v. 1887 
Espanjan kanssa, jonka viinille, öljylle ja muille tuotteille myönnettiin 
täällä tullihelpotuksia; Suomen puutavaroille, tervalle ym. tuotteille 
annettiin vastaavia helpotuksia Espanjassa. Samaa menettelyä ruvet
tiin noudattamaan myöskin Ranskan, Italian ja Portukalin kanssa, 
joille vanhemmissa kauppasopimuksissa oli myönnetty »enimmin suosi
tun kansan» oikeus Suomen kanssa harjoittamassaan kaupassa.

Myöhemmin ovat Venäjän ja Saksan sekä Venäjän ja Ranskan 
kesken tehdyt kauppasopimukset sisältäneet joitakuita Suomenkin ul
komaiseen kauppaan koskevia säännöksiä.

Suomen ja Venäjän kauppasopimuksia, joilla koko Venäjän vallan 
ajan oli Suomen kaupan kehittymiselle mitä suurin merkitys, on koske
teltu jo edellä (ss. 622— 624).

568. Itsenäisen Suomen kauppasopimukset. Suomen kuten mui
denkin tuontia ja vientiä harjoittavain ja niistä riippuvain maiden 
asema kansainvälisessä talouselämässä ja yleinen taloudellinen kehitys 
on suuressa määrin muodostuva sen kauppasopimusjärjestelmän mu
kaan, jota paraikaa luodaan. Vastaiseksi on tällaisia sopimuksia— v. 1918 
Saksan, Itävalta-Unkarin ja Bulgarian kanssa tehtyjä aivan lyhytai
kaisiksi jääneitä sopimuksia lukuunottamatta—  pantu alulle tai tehty 
kolmella taholla.

(1) Tarton rauhansopimus 1920 sisältää muutamia Suomen ja Ve
näjän tulevan kauppa- ja liikennesopimuksen perusmääräyksiä. Niiden 
mukaan on heti rauhansopimuksen vahvistamisen jälkeen asetettava 
yhteinen komitea laatimaan ehdotusta Suomen ja Venäjän väliseksi
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kauppasopimukseksi. Siihen saakka on noudatettava väliaikaisia mää
räyksiä 6 kuukauden kummankinpuolisella irtisanomisoikeudella.

Näiden väliaikaisten määräysten mukaan Suomi myöntää Venä
jälle ja päinvastoin kauttakulkuoikeuden, jolloin valtion radoilla ja 
laivoilla kauttakulkutavaroista kannettavat rahdit ja muut maksut 
eivät saa olla korkeampia kuin omassa maassa kuljetettavista samanlai
sista tavaroista. Myöskään niistä tavaroista, joita lähetetään toisesta 
maasta toiseen, ei saa kantaa korkeampia rahteja ja maksuja, kuin 
oman maan samanlaisista tavaroista. Jos edellämainitut rahdit ja mak
sut Venäjällä lakkautetaan, niin Suomen tavaroista ei saa kantaa kor
keampia kuljetusmaksuja kuin ne, joita kannetaan suosituimman maan 
tavaroista.

Sopimusvaltioiden rahti- ja matkustaja-alukset ovat määrätyin 
ehdoin oikeutetut menemään kaikkiin niihin toisen maan satamiin ja 
kulkemaan niitä toisen maan aluevesiä, sisävesiä, jokia ja kanavia., 
jotka on avattu tai vastedes avataan oman maan aluksille.

Suomalaiset tavarat ovat Venäjälle vietäessä vapautetut kaikista 
tullimaksuista (Venäjällä ei nykyään ole mitään tullimaksuja).

Venäjällä vallinneen valtiollisen sekasorron vuoksi ei Suomen ja 
Venäjän kauppa ole päässyt kohoamaan lamaustilastaan.

(2) V. 1921 Suomi on tehnyt Ranskan kanssa kauppasopimuksen, 
jossa toiselta puolen on myönnetty tullietuja Ranskassa Suomen metsä- 
teollisuustuotteille, toiselta puolen taas Suomessa huomattavia tulli
etuja monenlaisille Ranskasta tai Ranskan siirtomaista tai, Ranskan 
kaupan välityksellä, muualtakin kotoisin oleville tuotteille. Huomat
tava on, että Ranskan väkijuomain vapaa tuonti Suomeen on kieltola
kimme vuoksi lakannut, mutta että Suomen hallitus on sitoutunut 
tuottamaan Ranskasta laillisiin tarkoituksiin tarvittavat ns. ranskalai
set viinit.

(3) Suomen ja Eestin välillä on tekeillä kauppasopimus, joka 
todennäköisesti tulee sisältämään useita veljeskansain keskinäistä lii
kennettä ja muuta yhteyttä edistäviä säännöksiä.

569. Tullitulot. Tullimaksut, joihin pääosana kuuluu tuonti
tulli, ovat menneen vuosisadan alkupuolelta asti aina näihin saakka 
muodostaneet suurimman erän ja enemmän puolen valtiomme tuloja.
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Sodan aittana tullitulot suuresti vähentyivät, 
eivätkä ne sen jälkeenkään tullimaksujen kaikista 
korotuksista ja tullitulojen tavattomasta näen
näisestä lisääntymisestä huolimatta ole saaneet 
entistä suhteellista merkitystään. Suurimmat 
tullitulot on viime aikoina saatu Helsingistä, Tu
rusta ja Viipurista sekä sen jälkeen Kotkasta, 
Vaasasta, Hangosta, Pietarsaaresta, Tampe
reelta jne.

570, Tullihallinto. Oman tullihallituksen
maamme sai v. 1812. Tullihallituksen alaisia
ovat tullikamarit, joita on maassamme 37; 
niitä on kaikissa kaupungeissa paitsi Käkisalmessa, Heinolassa ja Ka
jaanissa; sen lisäksi on tullilaitoksia Ekkerössä ja Degerbyssä Ahvenan
maalla sekä Rajajoella. Kaakkoiselle maarajalle Venäjää vastaan, 
Laatokan rannikolle sekä jokirajalle Ruotsia vastaan on asetettu tulli- 
vartioimisasemia ja liikkuvia rajavartioita. Tullivartiopaikkoja on sen 
lisäksi tärkeimpien rannikkoreittien varsilla. Sitäpaitse on tullilaitok
sella käytettävänään useita höyrylaivoja ja joukko pienempiä tulli- 
aluksia. Tullihallitus, jonka tilastollisessa osastossa maamme kauppa- 
tilasto (kuukautinen ja vuotuinen) laaditaan, on valtioneuvoston valtio
varainministeriön alainen.

S u o m e n  v a l t i o n  t u l l i 
t u lo t .

vuonoa m ilj. m k

1 8 3 0 ____  0 .8
1 8 4 0
1 8 5 0 . . . .  4 . 2
1 8 6 0 —  5 - t
1 8 7 0
1 8 8 0 —  1 3 0
1 8 9 0
T 9 0 0
1 9 1 0 . . . .  51-6
1 9 1 3  - • —  5 9 .5

1 9 1 8

1 9 1 9  . .

KAUPUNGIT JA KOTIMAANKAUPPA.

571. Suomen kaupunkien synty. Kaupunkiemme syntymään ja 
yleiseen kehitykseen nähden voidaan erottaa kolme aikakautta, joilla 
kullakin on oma tunnettava luonteensa. (1) Vanhimmalla aikakaudella, 
jota kesti keskiajan loppuun, syntyivät ja kehittyivät kaupungit oman 
kauppansa varassa ilman mainittavaa valtion myötävaikutusta. Kaikki 
meidän keskiaikaiset kaupunkimme, kirkon perustamaa Naantalia 
lukuunottamatta, nim. Turku, Ulvila, Rauma, Porvoo ja Viipuri olivat
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syntyneet ikivanhoille satama- ja kauppapaikoille. Ne olivat kaikki me- 
rikauppapaikkoja, ja koska Suomen merikauppa keskiajalla oli muuka • 
laisten vallassa, muukalaistuivat keskiajan suuremmat kaupungit mel
koisesti (Turun ja Viipurin saksalaiset).

(2) Vanhinta kaupunkiaikakautta seurasi merkantilismin aika
kausi, jota kesti päälle kolme vuosisataa. Hallitus silloin omain kauppa- 
politisten periaatteittensa mukaan määräsi kaupunkien paikat, oikeudet, 
elinkeinot. Tällä aikakaudella annettiin ensin oikeuksia ja koetettiin 
sitten kehittää kaupunkeja näiden oikeuksien perusteella. Useimmat 
Suomen nyk. kaupungit —  25 kaupunkia eli 3/', kaikista —  ovat sillä 
aikakaudella ja mahtikäskyllä syntyneet. Niihin kuuluvat maamme pie
nimmät ja heikoimmat kaupungit. Myöskin Helsinki, Tampere, Vaasa, 
Oulu ja Kuopio, jotka kuuluvat samaan syntymäkauteen, vaikka nyt 
ovat maamme suurkaupunkeja, olivat vielä pitkiä aikoja perustamisensa 
jälkeen heikkoja ja edistyivät varsin hitaasti. Useimmat tällä aikakau
della syntyneet kaupungit perustettiin kauppapolitisissa tarkoituksissa, 
joko rannikon satamapaikoille, kuten Helsinki ja useimmat Pohjanlah
den rannikkokaupungit, tai sisämaan markkinapaikoille (Lappeenranta, 
Jyväskylä, Joensuu). Teollisuustaloudellinen tarkoitus näyttää hää- 
möittäneen Tampereen perastajade. Toiset kaupungit taas syntyivät 
vanhain tai uusien linnain liepeille; sellaisia sotilaskaupunkeja olivat 
Hämeenlinna, Savonlinna, Kajaani. Valtiollisista syistä saivat Hamina 
ja Loviisa alkunsa. Hallinnon keskuksiksi perustettiin Kuopio, Heinola, 
Mikkeli.

(3) Yhdeksännentoista vuosisadan taloudellinen kehitys sai aikaan 
käänteen kaupunkipolitikassakin. N}d ei enään koetettu mahtikäskyillä 
perustaa kaupunkeja, vaan vapautuneet elinkeinot ovat itse saaneet 
luoda itselleen keskuksia, jotka ajan tullen ovat luonnollisesti muuttu
neet kaupungeiksi. Sillä tavoin ovat syntyneet Suomen viisi viimeksi 
perustettua kaupunkia. Sahateollisuus on luonut Kemin ja Kotkan, 
satamaliike Hangon, yhtynyt rautatie- ja laivaliike Lahden. Usean 
näiden kaupunkien ripeä edistyminen osoittaa, että hallituksia väke
vämmät taloudelliset voimat ovat olleet niitä kasvattamassa.

572. Kaupunkien maantieteellinen asema. Erilaisista syntymä- 
seikoistaan riippumatta jakautuvat maamme kaupungit kahteen suu
reen toisistaan jyrkästi eroavaan maantieteelliseen ryhmään.



6 5 5

S u o m e n  k a u p u n k i e n  k e h i t y s .  

virall.
p e r u s t .

v u o s i
v - 1571

1 6 5 0 -
l u v .

v . 1 8 1 5 v . 18 6 0 v .  1 9 1 9

T u r k u  1 1 9 8  * )  . . . . — 3  000 6  000 1 2  530 1 6  8 70 5 5  5 8 4
P o r i  ( U l v i l a  1 3 4 7  * ) 1 5 5 8 700 75 0 2  75 0 7 1 3 0 1 7 0 4 5
R a u m a  1 4 1 3 * )  . . . . 1 4 4 2 600 6 50 I 70 1 i 2  825 7 9 5 6
N a a n t a l i  ................. • 14 4 3 300 200 6 6 8 1 531 8 *4
V i i p u r i  1 3 3 6 * )  . .  . • 140 3 1 700 3 500 2  7 4 6 5  421 30  0 3 9
K ä k i s a l m i  1 3 0 0 * ) . . •— ? ? 4 6 4 1 18 1 2 3 8 9
P o r v o o  1 3 8 3  * ) . .  . . — > 800 2 223 3  1 1 8 5  1 6 1
T a n f f n is a a r i  1 4 5 1  <1 1 5 4 6 IOO 2 50 1 0 9 5 1 3 53 . 3  19 8
H e l s i n k i ...................... - 1 5 5 0 600 1 2 5 0 4  801 22  228 18 8  9 22
O u lu  ............................ . 1 6 1 0 — I  OOO 3 54 3 7  0 18 2 1  2 1 6
V a a s a  ....................... . i 6 r i — 800 2  602 s  9 6 6 2 4  4 7 9
U u s ik a u p u n k i  __ . 1 6 1 6 — I  OOO I 2 9 1 3 0 8 1 4 2 3 1
U u s ik a a r l e b y  . .  . . 162 0 — 700 7 1 2 I IO I 1 2 6 8
K o k k o l a  ................ .  162 0 — 7 0 0 1 7 9 9 , 2 2 3 1 4 2 9 8
T o r n io  ...................... . 1 6 2 1 — ? 692 69 3 2  O 72
S a v o n l in n a  ............ • 1 6 3 9 — — 2 7 7 I  0 4 6 4 8 06
S o r t a v a l a  ................. • 16 4 3 — — I 7 2 5 8 9 3 6 4 2
L a p p e n r a n t a ............ • 16 4 9 — — 2 3 5  j 1 0 30 3  508
K r i s t i i n a n k a u p u n k i  16 4 9 — — 1 1 6 5 1 2  4 9 5 3 5 2 1
R a a h e  ...................... . 1 6 4 9 — — . 1 1 2 7  f 2  5 1 2 4 0 3 7
H ä m e e n l i n n a ........... . 16 5 0 — — x 668 2 9 1 5 6  562
K a j a a n i ...................... . 1 6 5 1 — . ---- 3 1 7  I 5 6 3 4  0 48
P ie t a r s a a r i  ............ • 1 6 5 3 — — 1 i ° 3  ( 1 8 7 4 7  1 7 1
H a m i n a ...................... • 1 6 5 3 — — 860 1 2  6 4 7 3 2 1 7
L o v i i s a ....................... - 1745 — — 2 382 2 5 7 1 3  7 9 6
T a m p e r e  ................. • 1779 — — 793 5 232 4 6  8 19
K u o p io  ...................... . 1 7 8 2 — — 1 0 8 7 4 0 6 6 18  1 3 7
K a s k in e n  ................. • 1 7 8 5 — — 432 8 5 1 1 6 2 5
J y v ä s k y l ä ................. • 1 8 3 7 — — 858 5 52 3
M ik k e l i  ...................... ■ 1 8 3 7 — — — 692 4  6 0 7
H e in o la  1 7 7 9 * )  . . . • 18 3 9 — — 5 8 6 9 7 4 1 73 8
J o e n s u u  ...................... . 18 4 8 — — — 5 9 6 5 108
M a a r i a n h a m in a . .  . 18 6 1 — . — ---- 1 5 4 6
K e m i ............................ 18 6 9 — ■___ __ — . 2 5 6 3
H a n k o  ...................... 1 8 7 4 — — — — 5  93 6
K o t k a  ...................... 1 8 7 9 — — — — 1 1  56 3
I is a lm i  ................ 18 9 1 — — — — 3  0 5 4
L a h t i ........................... 19 0 5 — —  - — — 6 6 4 8

k a i k k i  k a u p u n g i t . — 6  300 1 7  800 5 1  8 41 n o  3 3 9 5 2 7  864

* )  p a i k k a k u n n a l la  e n s i k e r r a n  m a in i t t u  k a u p u n k i a  t a i  k a u p p a -
paikkaa.

(i) Maamme vanhimmat, lukuisimmat (24) ja vielä tänäkin päi
vänä tärkeimmät kaupungit ovat merikaupunkeja. Ne hallitsevat vie
läkin maamme kauppaa, sillä niillä on vanhastaan ollut vallassaan meren 
kulkuneuvot ja lähellään maamme parhaiten viljellyt, väkirikkaimmat
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seudut. Asemansa puolesta on 15 rantakaupunkia jokien suissa, toiset 
(Tornio, Kemi, Oulu, Uusikaarleby, Vaasa, Pori, Kotka) suurten joki- 
väylien suuseuduilla, toiset pienempäin jokien ja jokilaaksojen suissa 
(Kokkola, Pietarsaari, Kaskinen, Kristiinankaupunki, Turku, Helsinki, 
Porvoo, Loviisa). Yksinomaisemmin satamansa nojalla eläviä rantakau- 
punkeja, ilman mainittavia jokilaakso-taustoja, on 7 rannikkokau- 
punkia (Raahe, Rauma,- Uusikaupunki, Naantali, Hanko, Tammisaari, 
Hamina, Viipuri). Turku ja Viipuri ovat edullisissa asemissa sisämaata 
koskettavain lahdelmain perukoissa; Hangolla taas on edullinen asema 
pitkälle mereen ulettuvan niemen päässä. Näiden kolmen kaupungin 
suuri meriliike johtuu ilmeisesti mainituista syistä.

(2) Toisen kaupunkiryhmän muodostavat sisämaan kaupungit (Kä
kisalmi ja Sortavala niihin luettuina). Näillä kaupungeilla on kauppa
keskuksina merikaupunkien rinnalla ainoastaan toisarvoinen merkitys. 
V. 1840 oli kaikissa sisämaan kaupungeissa yhteensä ainoastaan 14 % 
kaupunkiemme koko väestöstä ja v. 1918 tämä suhdeluku oli ainoastaan
22.1 %, huolimatta siitä, että jotkut sisämaan kaupungit, kuten Tam
pere ja Kuopio, ovat harvinaisen nopeasti kasvaneet. Kaikki sisämaan 
kaupungit ovat laivakululle sopi vain vesistöjen ääressä. Toiset näistä 
kaupungeista ovat suurempien tai pienempien vesiteitten päässä (Hä
meenlinna, Jyväskylä, Lahti, Heinola, Mikkeli, Lappeenranta, Iisalmi, 
Kajaani, Käkisalmi, Sortavala), toiset taas suurten laivareittien keski
matkalla (Savonlinna, Kuopio, Joensuu) ja siitä syystä erityisesti höyry- 
laivaliikkeen keskuksia. Tampere poikkeaa asemansa puolensa muista 
sisämaan kaupungeista: kannas estää sen höyryläivaliikkeen kehitystä, 
mutta kaupungin keskellä kuohuva koski on siitä sen sijaan tehnyt 
yhden maamme huomattavimpia suurteollisuuskeskuksia.

573. Kauppakaupungit. Historiallisesti ovat maamme kaupun
git kauppakaupunkeja, sillä useimmat niistä ovat perustetut tai synty
neet kaupan vuoksi. Kaupallisessa suhteessa huomattavimpia ovat ne 
kaupungit, joilla on suurin tuonti. Tärkeimmät tuontikaupungit ovat 
viime aikoina olleet seuraavat:
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tuontikaupungit
v u o n n a  1 9 1 3  
tuonti tullikanto

v u o n n a  1 9 1 9  
tuonti tullikanto

Helsinki.......................................

m ilj. mk 

...............  I 50.J

m ilj. mk 

21.3
milj. mk 

I 098.O

m ilj. mk 

m . 7
Turku.................................. ...............  54-0 9.5 543-8 48.I

Viipuri .............................. ...............  43-5 7.0 158.8 l 6.3
Vaasa.......... ........................ ...............  23.3 5-6 — 9.7
Kotka ....................................... 3-1 42.3 13.O

Hanko ....................................... ...............  13-9 1.3 298.9 7.4

Oulu ............................................ 1.3 17 .1 3-8
Pori .................................. ............... 9-5 1.3 65.4 4.8

Tampere .................................. — 82.0 4 1

Tärkeimmät tuontikaupungit tämän mukaan ovat Etelä-Suomen 
vanhat kauppakeskukset Helsinki, Turku ja Viipuri. Hangon suuret 
numerot johtuvat sen suuresta kauttakulusta. Kotkalla on myöskin 
tuontikaupunkina erittäin huomattava saavutus, mikä kuitenkin mel
koiseksi osaksi johtunee tuentitavarain kauttakulusta. Pohjanlahden 
huomattavimmat tuontikaupungit ovat Vaasa, Oulu ja Pori.

Maamme tärkeimmät vientikaupungit ovat seuraavat:

v ie n t i  19 13  v ie n t i  19 19  
m i l j .m k  m i l j .m k

Hanko ........................................  48.6 136.1
Viipuri ........................................  48.3 117.2
Kotka ........................................  45.2 189.9
Helsinki........................................  23.4 133.?
Turku....................................   20.O 62.1
Pori ............................................ 16.6 66.4
Oulu ..............................................  12.9 36.2
Vaasa...............................................  8.1 —

Tässä esiintyvät vientimäärät ovat pääasiallisesti metsäteollisuu
den vientimääriä, jotka melkoiseksi osaksi ovat ainoastaan kulkeneet 
vientisatamani kautta. Todennäköisesti ovat Viipuri, Helsinki, 
Kotka, Turku, Pori, Oulu ja Vaasa ne kaupungit, joiden oma vienti 
on suurin.

Stfnmrn ♦ ft1o«9maantiM»v — 1!



658

Jos lasketaan yhteen kaupunkien tuonti ja vienti, tulevat 
maamme suurimmiksi kauppakaupungeiksi v. 1913 Helsinki (173.5 milj. 
mk), Viipuri (91.8 milj.), Turku (74.O milj.), Hanko (62.5 milj.), Kotka 
(59.4 milj.), Vaasa (31.4 milj.), Pori (26.1 milj.) ja Oulu (25.1 milj. mk) 
sekä v. 1919: Helsinki (1 231.6 milj. mk), Turku (606.0 milj.), Hanko 
(334.9 milj.), Viipuri (276.0 milj.), Kotka (232.2 milj.), Pori (131.8 
milj.) ja Oulu (53.3 milj. mk); (Vaasasta puuttuu tietoja).

574. Kotimaankaupan kehitys. (1) Kotimaankaupan alkunai- 
sinta muotoa edustaa kulkukauppa, jota meidän maassamme on har
joitettu nähtävästi jo esihistoriallisina aikoina. Uskonpuhdistuksen 
ja mahtavuuden ajalla olivat Käkisalmen läänin karjalaiset (»Käkisal
men ryssät») kautta maan tunnettuja kulkukauppiaita. Myöhemmin 
kulkukauppa siirtyi Venäjän Karjalan asukkaiden käsiin, kunnes se 
meidän aikanamme on melkein kokonaan loppunut.

(2) Tärkeänä asteena kotimaan kaupan kehityksessä ovat olleet 
markkinat. Keskiajalla niitä pidettiin etupäässä suurten kirkollisten 
juhlain yhteydessä. Merkantilistisena aikana markkinat saivat lisään
tyneen merkityksen, kun kaikki kauppa oli sidottu kaupunkeihin, 
mutta määräaikaisia markkinoita pidettiin maaseudullakin. Mer
kantilistisena aikana vallinnutta kotimaisen kaupan järjestelmää 
voidaan syyllä nimittää »markkinajärjestelmäksi.» Markkinoita oli 
kahta laatua: »yksityisiä markkinoita», jotka olivat määrätyille kau
pungeille myönnettyjä ja joille muiden kaupunkien kaupanharjoittajat 
eivät saaneet tulla, ja »vapaamarkkinoita», jotka olivat kaikille avoinna. 
V. 1788 muutettiin yksityisetkin markkinat vapaiksi ja v. 1821 maalais- 
markkinain lukua vähennettiin; mutta vielä v. 1853 pidettiin maassamme 
vuosittain 80 markkinat, osaksi kaupungeissa osaksi muissa paikoin 
Pohjanmaalla ja Lapissa. Myöhemmin on markkinain luku edelleen 
vähennyt, mutta vielä tänäkin päivänä niillä on harvaanasuttujen seu
tujen kauppaelämässä suuri merkitys, ja uudenaikaisissa erikoismark- 
kinoissa (»eläinmarkkinoissa» yms.) sekä kaupunkien ja kauppalain tori- 
päivissä vanha kauppatapa elää uudessa muodossa.

(3) Keskiajalta alkaen elinkeinovapauden säätämiseen saakka on 
kotimaankauppa osittain luonnollisen taloudellisen kehityksen seurauk
sena, osittain hallituksen merkantilististen pakkotoimien johdosta ollut 
pääasiallisesti kaupunkien käsissä. Poikkeuksena kaupunkien kauppa-



monopolista olivat maataomistavan aatelin ja rautaruukkien erioikeuk
siensa nojalla harjoittama kauppa sekä rannikkojen ja saaristojen talon
poikain ikivanhaan tapaoikeuteen perustuva merikauppa. Laajat sisä
maat sitävastoin olivat pakotetut kauppatarpeittensa tyydyttämiseksi 
kulkemaan kymmenien peninkulmain päässä oleviin merikaupunkeihin 
tai tekemään kauppansa markkinoilla, mikäli niillä voitiin taipeita tyy
dyttää. Kaupunkien kaupan järjestämiseksi olivat kaupungit ryhmi
tetyt eri luokkiin (»tapulikaupunkeihin». ja »ylämaankaupunkeihin»), 
joilla oli erilaiset kauppaoikeudet, ja kaupungin kauppiaat olivat niin
ikään jaetut jyrkästi erotettuihin luokkiin. Vasta Ruotsin vallan lopulla 
ruvettiin perustamaan kaupunkeja sisämaahankin, laajentamaan tapu- 
lioikeutta ja hävittämään elinkeinoluokkain keinotekoisia rajoja. 
Mutta vasta 1859 vn asetuksella maakaupan kielto periaatteellisesti 
lakkautettiin, v. 1868 poistettiin elinkeinollinen erotus kaupunkien ja 
maaseutujen välillä ja vn i879elinkeinolain kautta tuli kauppaelinkeino 
kaikkialla täysin vapaaksi.

(4) Viimeiset vuosikymmenet ovat olleet vapaan kotimaankaupan 
aikaa. Elinkeinovapauden, yhä parantuneen liikenteen ja yhä kehitty
neen luottotalouden nojalla on sisämainen kauppa saanut ennen aavis
tamattoman vauhdin. Kauppiaiden luku on sekä kaupungeissa että 
maaseudulla kasvanut tavattomasti: kaupungeissa, joissa v. 1870 oli 
1 590 kauppiasta, oli niitä v. 1918 kaikkiaan 10025 ja maalla, missä v. 
1865 oli vain 612 kauppiasta, oli niitä v. 1916: 5 757 ja 1918: 5 307. 
Kotimaisen kauppaliikkeen suuruudesta, laadusta ja jaosta sitävastoin 
ei ole käytettäviä tietoja.

575. Kotimaan kauppapiirit. Kaupunkien kotimaisten kauppa- 
piirien laajuus ja muoto on aina riippunut liikenneteitten pituudesta ja 
laadusta. Siinä kohden on maanteillä yleensä suurempi merkitys kuin 
talviteillä, rautateillä suurempi merkitys kuin maanteillä, laivateillä 
suurempi merkitys kuin rautateillä. Vanhempina aikoina, huonojen 
kulkukeinojen vallitessa, olivat kauppapiirit usein suunnattoman laajat 
ja kauppamatkat uskomattoman vaivaloiset (savolaisten ja keskisuo
malaisten Oulun ja Kokkolan matkat). Kaupunkien luvun lisääntyessä 
ja liikennekeinojen edistyessä ovat kauppapiirit pienentyneet ja suuresti 
muuttuneet. Nykyiset kauppa-alueet voidaan parhaiten määrätä mer
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kitsemällä toisiaan lähimpänä olevain kaupunkien välisten rautatie- ja 
höyrylaivamatkain puolivälit, missä rautatiet ja höyrylaivareitit kau
punkeja yhdistävät. Jos toisella kaupungilla on näitä kulkukeinoja, 
vaan toisella ei, käy kauppapiirin raja rauta- tai laivatien päätekohdan 
ja rauta- tai laivatiettömän kaupungin keskiväliltä. Tällä tavoin esim. 
Tampereen kauppa-alue sisältää koillisen osan Turun lääniä, kolkan 
Vaasan lääniä ja luoteisosan Hämeen lääniä. Koska tällä alueella asuva 
väestö on n. 233 000 henkeä eli 7.6 % maan koko väkiluvusta, voidaan 
mainitun suhdeluvun katsoa edustavan Tampereen osallisuutta koti
maan kaupassa. Tietysti tällaiset seikat eivät kuitenkaan riipu ainoas
taan väkiluvusta, vaan myöskin väestön ostokyvystä yms. seikoista.

576. K auppayhtlöt ja  suurliikkeet. Varsinaisen kaupan alalla 
toimivia osakeyhtiöitä oli v. 1903 Suomessa 271, joilla oli omia pää
omia 22 milj. mk. Osakeyhtiöitten myöhempi kehitys ilmenee seuraa- 
vista luvuista, jotka koskevat sellaisia kaupan alalla toimivia osakeyh
tiöitä, joiden oma pääoma oli vähintään 100 000 mk:

vuonna yhtiöitä pääomat
yhteenäs milj. mk

vararahastot 
y h t. m ilj. mk

1907 108 35-3 1.2

19 12 151 48.3 1.9
1 9 1 7 225 IOO.0 9.8

V. 1917 oli kauppaosakeyhtiöitä ainoastaan yksi sellainen, jonka 
osakepääoma oli yli 5 milj. mkn suuruinen, ja 9 sellaista, joiden osake
pääoma oli 1 ja 5 milj. mkn välillä. Myöhemmin on perustettu lisäksi 
useita samalla alalla toimivain liikkeiden tuonti- yms. yhtiöitä ja lukui
sat yhtiöt ovat lisänneet pääomiansa. Merkittävä kuitenkin on, ettei 
maamme kaupan alalla ole yleensä toiminut sellaisia suuryhtiöitä ja 
-yhtymiä, joilla teollisuudessamme on niin mahtava asema. Yksinäinen 
sellainen ilmiö kaupan alalla oh v. 1918 perustettu Suomen Valtameren
takainen Kauppa-Oy., jonka osakepääoma on 30 milj. mk. Tähän yh
tiöön ovat liittyneet useimmat suuret tuontiliikkeet.

Nykyajan kauppaliike pyrkii toiselta puolen erikoistumiseen (eri
koiskaupat), toiselta puolen yhdistymiseen (»tavaratalot»). Kummalla



kin alalla on kehitys meidän maassamme synnyttänyt suurliikkeitä (esim. 
suuret konekaupat, kangaskaupat, G. F. Stockmann Ovn tavaratalo 
Helsingissä jne.)

OSUUSKAUPAT.

577. Osuuskauppain kehitys. Osuuskaupan luontoisia kauppa
liikkeitä oli muutamissa kaupungeissa jo 1880-luvulla (»Viipurin työläis
ten ravintoaineitten kauppayhtiö», per. 1882, »Tampereen työläisten 
ravintoyhdistvksen osakeyhtiö» per. 1883, »Helsingin yleinen kulutus- 
yhdistys» per. 1889 ym.). Ensimmäiset varsinaiset osuuskaupat perusti 
Tampereen työväki vv. 1900— 1901 (»Finlayson ja K:n työväen osuus
kauppa» per. 1900, »Tampereen Pellavatehtaan työväen osuuskauppa- 
yhdistys» ja »Tampereen työväen osuuskauppayhdistys» per. 1901). 
Ensimmäinen vn 1901 osuustoimintalain mukaan rekisteröity osuus
kauppa oli samana vuonna perustettu »Vähäväkisten Osuusliike» 
Turussa. Sen jälkeen on osuuskauppaliike edistynyt seuraavalla tavalla:

o s u u s k a u p a t
vuonna osuuskuntain m yym ä jäse m yynti

luku löitä niä m ilj. mk

1905 168 210 28 000 10.8

1910 512 695 80 000 43-6

1915 539 980 105 531 89.2

19 19 740 2 107 3 0 14 6 3 833-9

Osuuskauppain suuri perustamiskausi oli suurlakon jälkeen, vv. 
1906— 1908/jolloin äkisti pantiin alkuun 342 osuuskauppaa. Niistä 
kyllä ennen pitkää 122 lakkasi, mutta toimimaankin jäi niin monia, 
että mainitut vuodet pysyvästi jäävät osuuskauppaliikkeen vahaavaksi 
nousukaudeksi.

Viime vuosina havaitaan osuuskauppain luvun lisääntymisen hilje
nevän, mutta myymäläin luvun rupeavan nopeasti enenemään jäse
nistön yhä edelleen voimakkaasti kasvaessa. Tämä tietää sitä, että
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osuuskaupat ovat ruvenneet keskittymään, muuntumaan pienliikkeistä 
suurliikkeiksi.

Huomattavana edistysaskeleena osuuskauppaliikkeen kehittyessä 
on suurten osuuskeskuskauppain synty. V. 1904 perustettiin Suomen 
Osuuskauppani Keskuskunta r. 1. '(SOK) ja v. 1918 toinen keskusliike, 
Osuustukkukauppa (OTK), jonka syntyminen merkitsi siihen saakka 
yhtenäisenä pysyneen osuuskauppaliikkeen jakautumista.porvarilliseen 
ja työväen suuntaan. Kummallakin suunnalla on omat valistusjärjes
tönsä ja äänenkannattajansa, edellisellä »Osuuskauppain Liitto» ja »Yh
teishyvä», jälkimmäisellä »Kulutusosuuskuntain Keskusliitto» ja »Kuhit
ta] ain Lehti.»

578. Nykyiset osuuskaupat. Huomattavimpia osuuskauppa- 
seutuja maassamme on Viipurin lääni. Sen osuuskaupoilla v. 1919 oli 
suurin jäsenluku, joka teki lähes viidenneksen (18.9 %) koko maan 
osuuskauppain jäsenluvusta ja samoin suurin liikevaihto (18.2 %) koko 
maan osuuskauppain liikevaihdosta. Osuuskauppain lukumäärässä 
Vaasan lääni kuitenkin on Viipurin lääniä edellä ja liikevaihdon suuruu
dessa edellinen lääni tuli sangen lähelle jälkimmäistä.

Sellaisia osuuskauppoja, joiden jäsenmäärä nousi päälle tuhannen, 
oli v. 1919 kaikkiaan 50. Niitä, joiden jäsenmäärä nousi päälle 2 000, oli 
kaikkiaan 19. Suurimmat olivat: Osuusliike Elanto Helsingissä (23 199 
jäs.). Osuusliike Voima Tampereella (9770), Työväen Osuusliike Kansa 
Porissa (5284), Helsingin Yleinen Kulutusyhdistys (4901), Oulun 
Osuuskauppa (4 314) ja Kymenlaakson Osuusliike Kotkassa (3 700 jäs.).

Osuuskauppain kiinteimistöjen arvo main. v. teki 43.5 milj. mk.

S u o m e n  o s u u s k a u p a t  v .  1 9 1 9 .

läänit kauppoja myymä
löitä

jäseniä
yht. %

liikevaihto 
milj. mk %

Uudenmaan . .  . 60 *54 49950 i6.e 119.7 14.4
Turun ............ 102 322 38149 12.6 i l l . l t3-3
Ahvenanmaan . 14 21 2 703 0.9 5-7 0.7
Hämeen . . . . 57 167 27 IIO s.» 81.4 9.8
Viipurin ........ 129 380 56 925 18.9 I5I .3 18.1
Mikkelin ........ 32 97 13 823 4.6 35-8 4-3
Kuopion .. . . 55 281 37 239 12.4 90.2 10.8
V aasan ............ • 133 354 46031 15.3 134-6 l6.1
Oulun .......... 50 231 29 533 9.8 IO4.I 12.4

koko maa 632 3 lOf 301463 100.0 833.9 100.0
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niiden omat pääomat 47.fi milj. mk ja niiden puhdas voitto 21.9 milj. 
mk. Vn 19x9 aikana on osuuskauppoihin yhdistetty säästökassaliike 
saanut hyvän alkuvauhdin.

579. Osuuskaupalliset keskusliikkeet. V. 1904 perustetun Suo
men Osuuskauppain Keskuskunnan r. 1. (SOK:n) kehitystä valaisevat 
seuraavat numerot:

jäse myynti puhdas
niä milj. mk voitto milj. mk

1905 27 1.0 o.o

1910 139 13.6 0.2

19 15 341 35-1 1.5

1919 503 205.0 4-'
1920 500 323-7 4.0

SOKn saavutukset ovat alallaan suurenmoiset. Se omistaa suuria 
liikekiinteimistöjä ja rakennuksia Helsingissä ja useilla muilla paikka
kunnilla, jopa Lontoossakin. Omia tuotantolaitoksia sillä on Helsin
gissä neulomo, pakkaamo, sikuritehdas, kahvipaahtimo, konepaja ja 
trikootehdas; Vaajakoskella lähellä Jyväskylää SOK:lla on maatiloja, 
tiilitehdas, voima-asema, saha, tulitikkutehdas, harjasitomo, marjala 
ja kuivaamo, marjaviljelvs- ja kasvitarha, Jämsässä on SOKn tiilitehdas, 
Merikarvialla silakkasuolaamo. Myyntikonttoreita SOKlla on eri kau
pungeissa.

Osuustukkukayppa (OTK), joka aloitti toimintansa vasta 1918, 
on jo ehtinyt hankkia itselleen liiketaloja Helsingissä ja perustaa toimis
toja 3 kaupunkiin. Se omistaa useita silakkasuolaamoja Satakunnan 
rannikolla. Kokonaismyynti v. 1919 teki 56.3 milj. mk.

Maataloudellisista keskuskauppaliikkeistä on mainittu edellä (s.
326).

580. Elanto. Suomen ja kaikkien pohjoismaiden suurin kulu
tusosuuskunta on Osuusliike Elanto r. 1. Helsingissä. Sen nopea kehitys 
näkyy seuraavista numeroista;



vuusi jäse
niä

m yymä
löitä

m yynti 
m ilj. mk

varat 
m ilj. mk

1907 1 7 3 2 12 0.3 0.6

1910 2  4 3 7 24 1.4 0 .7

19*5 7 207 00 7.4 o.O

19 19 23 199 77 5 7 -* 2 1.I

1920 2 84 0 5 89 105.5 34-2

Elannon lukuisista liikehaaroista mainittakoon leipomo, maitoliike, 
sekatavaraliike, ravintolaliike, jalkineliike, rohdosliike, liha- ja makka
ratehdas myymälöineen, kaljapanimo ja kasvisäilykelaitos, kuivaamo, 
työpaja ym. laitoksia. Helsingissä ja maaseudulla Elanto omistaa arvok
kaita kiinteimistöjä.

KAUPPAELINKEINO JA VALTIO.

581. Kauppahallinto. Maamme kotimaisen kaupan yleisestä 
edistämisestä ja hallinnosta pitää ylinnä huolta valtioneuvoston kauppa- 
ja teollisuusministeriö, jonka alainen keskusvirasto on kauppa- ja teolli- 
suushallitus. Viimemainitun hallituksen tehtävänä on m.m. pitää kaup
parekisteriä, jonka tärkeimmät merkinnät julaistaan virallisessa »rekis- 
terilehdessä». — ■ Suomen kauppasuhteita ulkomaitten kanssa valvoo 
ulkoasiainministeriö kauppapolitisen osastonsa ja ulkomaanedustuksen 
avulla (ks. s. 645).

Kauppaelinkeinon hyväksi ei valtio aikaisemmin uhrannut suurem
pia varoja, mutta maamme kauppaedustus ulkomailla sekä kauppa
kamarien ja kauppaopetuksen avustaminen tuottavat valtiolle jo mel
koisia vuotuisia kustannuksia.

Kotimaankauppa on avoin ja vapaa kaikille kansalaisille. Joukko 
erityisiä liikelaatuja, kuten kirjakaupat, apteekki- ja rohdosliikkeet, 
myrkyllisten ja räjähtäväin aineiden kauppa, ravintola- ja kahvilaliike, 
erinäiset näytännöt, kaupanvälittäjäin ja huutokaupantoimittajain 
ammatit, siirtolaisliikkeet yms. elinkeinolliset toimet ovat erityisten



säännösten alaisia. Yleistä kauppaa ja liikettä säännöstelevistä laeista 
ovat huomattavampia laki osakeyhtiöistä vita 1895, asetus kauppare
kisteristä vita 1895 ja osuustoimintalaki vita 1901.

VAPAA TOIMINTA KAUPAN HYVÄKSI.

582. Kauppaopetus. Ensimmäinen yksityinen kauppakoulu pe
rustettiin v. 1839 Turkuun. V.-1864 perustettiin Ouluun ja v. 1882 Hel
sinkiin kauppakoulut. Viimemainittuna vuonna perustettiin kauppias 
Johan Fellmanin testamentissaan lahjoittamilla varoilla Raahen por
vari- ja kauppakoulu. Kaikki nämä koulut olivat ruotsalaisia.

V. 1877 perustettiin valtion ja asianomaisten kaupunkien kanna
tuksella Kuopioon ja Viipuriin suomalaiset kauppakoulut. Uusia suo
menkielisiä kauppaoppilaitoksia syntyi sen jälkeen vasta 1890-luvulla. 
Nyt niitä on maassamme varsin lukuisia.

Kauppaopetus on säännöstelty v. 1904 annetulla asetuksella. Nykyi
set kauppaoppilaitokset ovat kuntain tai yksityisten perustamia lai
toksia, joita valtio määräehdoilla avustaa. Kauppa-apulaiskoulut edel
lyttävät suoritettua kansakoulun oppimäärää ja antavat opetusta etu
päässä toimessa oleville liikeapulaisille; tällaisia kouluja on 15 kau
pungissa. Kauppakoulut ovat 2-vuotisia ammattikouluja, joiden pääsy
vaatimuksena on kansakoulun oppimäärä. Näitä kouluja on nykyään 
14. Kauppaopistot taas ovat 2- tai 3-luokkaisia ja ne perustuvat keski
koulun kurssiin, mutta niihin otetaan myös täydellisen kauppakoulun 
kurssin suorittaneita oppilaita. Kauppaopistoja on nykyisin maas
samme 6. Korkein kauppaoppilaitos on ylioppilastutkintoa edellyttävä 
kauppakorkeakoulu (suoma!.) Helsingissä. Vastaavanlainen ruotsin
kielinen korkeakoulu on Helsingin korkeampaan ruotsalaiseen kauppa
opistoon yhdistetty oppilaitos.

583. Kauppakamarit. Maassamme on kauan tunnettu sellaisten 
ulkomailla yleisten vapaitten kauppakamarien tarvetta, jotka maamme
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eri kauppakeskuksissa neuvoilla ja töillä tukisivat kaupparientoja ja 
yksityisiä liikkeenharjoittajia. V. 1917 annetulla asetuksella kauppa- 
kamarilaitos vihdoin tuli täälläkin järjestetyksi. Kauppakamareja, 
jotka nauttivat määrättyä valtionavustusta, on Helsingissä, Turussa, 
Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Kuopiossa ja Oulussa. Kauppaka
marin tarkoituksena on toimintapiirissään hankkia tietoja kaupan ja 
teollisuuden tilasta ja tarpeista; kerätä kauppaa ja teollisuutta koskevia 
tilastotietoja; ryhtyä toimenpiteisiin epäkohtain korjaamiseksi ja edis
tyksen aikaansaamiseksi kaupan ja teollisuuden alalla; antaa viranomai
sille lausuntoja kauppaa ja teollisuutta koskevista asioista; ottaa osaa 
kaupan ja teollisuuden julkisten laitosten valvontaan; perustaa ja hoi
taa ammattikirjasto; julaista vuosikertomuksia toiminnastaan ja pii
rinsä kaupan ja teollisuuden tilasta; huolehtia teknillisen ja muun am
mattiopetuksen hankkimisesta kaupan ja teollisuuden alalla palvele
ville apulaisille ja oppilaille ja valvoa kaupan ja teollisuuden alalla työs
kenteleväin eläke- ja avustuseduista. Kauppakamaria ylläpitää vapaa
ehtoisesti muodostettu kauppakama^didistys, joka valitsee kauppaka
mariin vähintään 15 jäsentä kolmeksi tod ek si kerrallaan; jäsenistä 
tulee ainakin toisen puolen edustaa tukkukauppaa ja teollisuutta. 
Kauppakamari ottaa palvelukseensa sihteerin ja muun tarpeellisen 
henkilökunnan.

Helsingissä olevaan keskuskauppakamariin kuuluu paitsi esimiestä 
vähintään 15 kauppakamarien keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Kes
kuskauppakamarin tehtävät ovat koko maahan nähden samantapaiset 
kuin kauppakamarien omaan piiriinsä nähden, minkä lisäksi se toimii 
kauppaoikeuslaitoksena.

584. Seuroista ja yhdistyksistä, joiden tarkoituksena on maamme 
kaupan edistäminen tai kauppa-alalla toimivain luokkain etujen val
vominen, mainittakoon suurempien kaupunkiemme kauppiasyhdis- 
tykset sekä lukuisat kauppa-apulaisyhdistvkset. Koko maata käsittävä 
kauppiaitten yhdistys on Suomen Liikemiesyhdistys (per. 1900). Mai
nittava on vielä Kotimaisen Työn Liitto (per. 1912).

Kauppaelinkeinon keskusäänenkannattajia ovat »Kauppalehti» ja 
ruotsinkielinen viikkolehti »Mercator».



RAHA- JA LUOTTOI.IIKE.

585. Raha. (i) Suomen jouduttua Venäjän' yhteyteen tuli Ve
näjän raha täällä viralliseksi rahaksi, mutta Ruotsin raha pysyi yleisessä 
liikkeessä maassamme aina vn 1840 »raharealisatioon» saakka, jolloin 
Venäjän hopearupla tuli maan päärahaksi. (2) V. 1860 määrättiin Suo
melle oma raha, hopeamarkka ( = 1/4 hopearuplaa) ja penni (=>/,„„ 
markkaa); vsta 1864 ruvettiin Suomen rahaa lyömään valtion rahapa
jassa Helsingissä ja v. 1865 metalliraha julistettiin ainoaksi lailliseksi 
maksuvälineeksi maassamme. (3) V. 1877 määrättiin kulta Suomen 
rahakannaksi, joten »kultamarkka» tuli maamme perusrahayksiköksi. 
Hopearahat jäivät tämän johdosta samoin kuin kuparirahatkin vain 
»vaihtorahoiksi», joilla ei ollut täyttä nimellistä kulta-arvoansa. Myö
hemmin on metallisen vaihtorahan leimamuotoa, kokoa ja ainetta 
tarpeen mukaan muutettu. (4) Rahan asemasta on meidänkin maas
samme jo vanhemmista ajoista saakka käytetty luott.otodistuksia eli 
seteleitä. Suomen pankilla on alustansa alkaen ollut setelinanto-oikeus. 
Kullan tullessa Suomen rahakannaksi tulivat myöskin setelit lunastet
taviksi kullalla. Mutta maailmansodan alkaessa Suomen pankki lakkasi 
lunastamasta seteleitänsä kullalla. Kun myöskin kulta- ja pian hopea
rahatkin katosivat yleisestä liikkeestä, on maamme muitten sivistys
maiden tapaan tosiasiallisesti joutunut paperikannalle, jonka varsinai
sena tukena ja katteena on valtion omaisuus.

586. Pankit ja pääomanmuodostus. (1 ) »Pankkilaitoksesta on 
nykyajan liike-elämä luonut välikappaleen, jolla olevissa yhteiskunta
oloissa on samanlainen merkitys liikkeelle ja tuotannolle kuin sydä
mellä ihmisen elimistössä». Rahaliikkeen keskuksena meidän maas
samme on valtionpankki eli Suomen Pankki (per. 1811 Suomen suuri
ruhtinaanmaan vekseli, laina- ja talletuskonttori, 1840 Suomen Pankki, 
1867 valtiosäätyjen valvonnan ja vastuun alainen). Suomen Pankilla 
on pääkonttori Helsingissä ja haarakonttoreja 13 kaupungissa (Turussa, 
Porissa, Vaasassa, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa, Sortavalassa, Vii
purissa, Mikkelissä, Hämeenlinnassa, Tampereella, Jyväskylässä ja 
Kotkassa). Pankin kantarahasto on 100 milj. mk. Liikkeessä oleva 
pankin setelimäärä on viime aikoina yhtämittaisesti kasvanut, tehden:



m
v. 1914.......... 141.7 milj. mk v. 1918 1 156.2 milj. mk

»1917.......... 764.5 » » » 1920 1 341.O » »

Suomen Pankin tuottamat vuosivoitot ovat olleet varsin suuret, 
paitsi vv. 1917 ja 1918, jolloin pankin liike Venäjän rahan pakollisen 
vastaanoton ja kapinaliikkeen vuoksi kärsi suuria vahinkoja. Voitto
varat eduskunta käyttää valtiontarpeisiin.

(2) Kaupassa ja liikkeessä ei Suomen Pankilla ole ollut johtavaa 
asemaa, vaan on se jäänyt yksityisten kauppapankkien haltuun. Täl
laisia pankkeja oli v. 1920 maassamme toimimassa seuraavat 22: Oy. 
Pohjoismaiden Yhdyspankki (muodostunut v. 1919 jo 1862 perustetun 
Yhdyspankin ja 1872 perustetun Pohjoismaiden Osakepankin yhdyn
nästä), Kansallisosakepankki (1889), Suomen Liittopankki Oy (v. 1879 
perustetun Vaasan pankin, 1896 perustetun Turun pankin ja 1910 perus
tetun Maamiespankin liittymä), Helsingin Osakepankki (per. 1912, sii
hen yhtynyt Uudenmaan pankki, per. 1887), Yksityispankki (Privat- 
banken, per. 1896), Tampereen Osakepankki (1898), Suomen Kauppa- 
pankki Oy (1907), Länsi-Suomen Osakepankki (19x2), Savo-Karjalan 
Osakepankki (19x6), Suomen Käsityöläis-Osakepankki (1917), Suomen 
Maatalous-Osakepankki (1917), Liikepankki Oy. (1917), Luottopankki 
Oy. (1917), Pohjolan Osakepankki (1917), Etelä-Suomen Osakepankki 
(1918), Säästöpankkien Keskus-Osakepankki (1919), Osakepankki 
Ulkomaankauppaa varten (1919), Suomen Teollisuuspankki-Oy. (X919), 
Pohjois-Suomen Pankki (1919), Heisin,gin Diskonttopankki Oy. (1920), 
Ahvenanmaan Osakepankki (1919) ja Maakuntain Keskuspankki (1920). 
Yksitvispankkien tähänastiset saavutukset ilmenevät seuraavasta:

vuonna omat pääomat 
m ilj. mk

talletukset 
milj. mk

1862 3-0 2.8

1870 3 -fi 21.2

1880 16.O 42.2

1890 21.8 IO4.3

19OO 50.6 3 X6.5

19 10 I 2 I .4 588.6

i 9 I 5 162.8 825.I

1920 I 190.2 3 613.2



(3) Erityistä tarkoitusta varten perustettuja pankkilaitoksia ovat 
kiinteimistöpankit, jotka lainaavat varoja kiinteimistökiinnitystä vas
taan. Niistä ovat huomattavimmat Suomen Hypoteekkiyhdistys (289), 
Kaupunkien Hypoteekkikassa (per. 1895), joka lainaa rahoja kaupunki- 
kiinteimistöihin;, ja Suomen Kiinteistöpankki (1907). Näiden ynnä 
eräitten yksityispankkien samanlaista liikettä harjoittavain osastojen 
omat varat v. 1919 olivat 45.5 milj. mk ja niiden välittämäin lainain 
määrä 330.7 milj. mk.

(4) Maamme ensimmäinen säästöpankki perustettiin Turkuun 
v. 1822. Sen jälkeen perustettiin säästöpankkeja Helsinkiin 1826, 
Porvooseen ja Jyväskylään 1842, Ouluun 1845 ja Viipuriin 1846. V. 1918 
oli Suomessa säästöpankkeja 443, joihin oli säästöönpantu 772.2 milj. 
mk. Säästöpankkien omat rahastot olivat main. v. 42.6 milj. mkn 
suuruiset. Vsta 1895 on säästöpankkien toiminta ollut valtion tarkas
tuksen alainen (säästöpankkien tarkastaja). V. 1918 annetun lain pe
rusteella voivat säästöpankit harjoittaa eräillä ehdoilla kaikkia tärkeim
piä nykyaikaisia pankkitehtäviä.

(5) Postisäästöpankki perustettiin maahamme v. 1886. Talletta
jana saatavat vn 1919 lopussa nousivat 33.9 milj. mkaan.

587. Yksityispankkien toiminta. Vn 1920  lopussa oli maassamme 
toimimassa 22 pankkilaitosta. Niiden omat pääomat tekivät silloin
1190.2 milj. mk., josta osakepääomat 873.0 milj. ja vararahastot
317.2 milj. Pankkeihin talletetut varat (talletus-, säästökassa-, 
juoksevat- ja kirjeenvaihtajain tilit) tekivät 3 613.2 milj. mk. Nämä 
varat muodostavat pääosan kansantaloutemme liikkuvasta pääomasta. 
Suurista numeroista huolimatta ei pankkipääoma viime aikoina ole 
todellisuudessa kasvanut, sillä yleisen hintatason vsta 1913 lähtien 
noustessa ainakin kymmenkertaiseksi ei pankkipääoma ole kasvanut 
viisinkertaiseksikaan.

Ominaista meidän maamme pankeille on talletusten suhteellinen 
suuruus niissä; v. 1920 tekivät pankkien omat varat ainoastaan n. 1/3 
talletuksista. »Sillä seikalla, että maamme pankit ovat alusta alkaen 
panneet suurta painoa pääomain kokoamiseen suhteellisen pienistäkin 
talletuksista ja ovat siinä onnistuneet, on epäilemättä ollut erittäin 
suuri merkitys maan teollisuuden ja kaupan kehittymiselle ja koko kan
santaloudelle.»
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Talletuksia yksityispankit kokoavat etupäässä laajan haarakont- 
toriverkkonsa avulla, joka on levinnyt yli koko maan. V. 1914 oli pan
keilla 166 haarakonttoria, mutta v. 1921 jo n. 400. Enimmän niitä oli 
viimeksimain. v. Kansallisosakepankilla (123); Liittopankilla oli 55, 
Pohjoismaiden Yhdyspankilla 50, Maakuntain Keskuspankkiin yhty
neillä pankeilla 75, jne.

Viime vuosina on liikepankkien keskuudessa ollut havaittavissa 
voimakas suurenemis- ja yhtymisliike (Pohjoismaiden Yhdyspankki, 
Liittopankki). Kolmen suurimman pankkimme omat varat ovat ny
kyään (1921):

o s a k e p ä ä o m a t 
ja  v a r a r a h a s to t  

m ilj. m k

Pohjoismaiden Yhdyspankin __  246.0
Liittopankin ................................  2 4 2 .O
K a n s a l l is o s a k e p a n k in  ......................  240.0

»Tällaiset keskieuroppalaisenkin mittapuun mukaiset suurpankit 
ovat sisäänpäin voimakkaana tukena viime vuosina yhä suurempaa 
keskittymistä kohti kehittyneelle teollisuudelle ja ulkomaankaupalle 
samalla kuin ne ulospäin osoittavat, että maamme on pankkialallakin 
pysynyt muiden maiden kehityksen tasalla.» (F. Hallio.)

588. Säästöpankit. V. 1918 oli Suomessa 443 säästöpankkia, joi
hin oli talletettu 772.2 milj. mk, siitä 302.3 milj. kaupunkilais- ja 469.8 
milj. mk maalaissäästöpankkeihin. Suurin oli säästöpankkien luku 
Turun läänissä (88) ja pienin Ahvenanmaan läänissä (1) ja sitä lähinnä 
Mikkelin läänissä (29). Kaupunkilaissäästöpankkeihin nähden on kui
tenkin Viipurin lääni ensimmäinen ja sitten Vaasan lääni. Säästöpank
kien luku Viipurin läänissä on niin nopeasti kasvanut, että se lääni nyt 
sivuuttaa Uudenmaan, Hämeen, Mikkelin ja Kuopion läänit. Maan 
kaupungeista ovat ainoastaan Maarianhamina ja Kaskinen säästöpank
kia vailla. Useissa kaupungeissa on jo kaksi tai useampia säästöpank
kia. Maaseudullakin on jo Salon kauppalassa sekä Laukaan, Liperin, 
Lohjan ja Närpiön kunnissa kaksi säästöpankkia.

Pinta-alaan verraten on säästöpankkeja tiheämmässä Turun lää
nissä ja sen jälkeen Uudenmaan, Hämeen ja Vaasan lääneissä, harvim- 
massa Oulun läänissä. Jos taas verrataan säästöpankkien lukua väki-
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Suomen säästöpankit v. 1917. 
Säästöönpanot henkilöä kohden eri kunnissa.
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läänit s. pank- maata asuk-
kien luku km' kaita

Uudenmaan .. . • •• 43 262 9 813
Turun ................. . . . 88 247 5 595
Ahvenanmaan • - I 1426 22_3oo
Hämeen . . . . . . • • 51 342 7063
Viipurin ............. . . .  52 603 ro 907
M ikkelin ............. . . . 29 575 7 050
Kuopion . . . . . . . ■ 35 1051 10 080
Vaasan ............. • • .79 487 6878
O u lu n .................. 2 44O 5649

koko maa 443 75° 7 525

lukuun, On suhde aivan toinen. Säästöpankkien leveneminen Suomessa 

Tällöinkin on ensimmäisenä Tu- * 1918'
kutak. s. pank. kobd.

run lääni, mutta sen jälkeen Ou
lun, Vaasan, Hämeen ja Mikkelin 
läänit. Viimeisenä ovat Viipurin 
ja Ahvenanmaan läänit.

Mitä kaupunkilais- ja lnaa- 
laissäästöpankkien keskinäiseen 
suhteeseen tulee, on pääpaino jo 
ratkaisevasti siirtynyt maalais- 
pankkien puolelle: kun säästöön- 
panijain saamisista vielä v. 1900 koko 70.4 % tuli kaupunkilais- ja 
vain 29.6 % maalaispankkien osalle, olivat vastaavat suhdeluvut vn 
1918 loppuessa 39.2 % ja 60.8 %. Suurimmat säästöpankit ovat kui
tenkin edelleenkin kaupungeissa.

Seitsemässätoista, kaupunkilaissäästöpankissa talletukset nousivat 
yli 5 milj. mkan ja kymmenessä yli 10 milj. mkn. Maalaissäästöpank- 
kienkin joukossa oli 177 säästöpankilla talletuksia yli miljonan, 60 
säästöpankilla yli kaksi milj. ja 24 säästöpankilla yli 3 milj. mk.

Säästöpankkien vaikutusta v. 1918 maan eri osissa valaisee seu
raa va katsaus:

Säästöpankkien asema Suomessa v. 1918.

v a s ta k ir jo j. s a a s - sa a m is e t sä ästö p .
lä ä n it lu k u 1000 a su k . 

k o h d e n
tö ö n p . v a s ta k ir j .  

m ilj .  m k  k o h d en
o m a tv a r a t  

m il j. m k

Uudenmaan.......... 1 0 1  5 0 5 2 3 9 I l ö . l I  1 4 4 8 . 1
Turun .................. 131  3 7 6 2 6 8 2 0 7 . 2 1  577 1 4 . 6
Ahvenanmaan .. .. 2  1 0 5 77 2 .9 1 3 9 0 o . l

Hämeen ............. 4 7  405 I l 8 8 0 .O 1  6 9 0 4 . 0

Viipurin ............. 3 7  4 i 8 6 6 5 7 .8 1 5 4 5 3-3

Mikkelin ............. 2 6  4 7 5 1 3 0 4 1 . 4 1  5 6 4 1 . 8
Kuopion ............. 2 5  1 2 3 7 i 4 4 . 7 1  7 7 8 1.4

Vaasan ................. 7 7  5 4 9 143 1 5 0 . 6 1 9 4 2 6 . 0

Oulun ................. 3 9  8 0 8 1 0 9 7 1 . 5 1 7 9  7 3.3

koko maa 4 8 8  7 6 4 147 7 7 2 . 2 1  5 8 0 42.9

V. x 9 r 7 4 6 2  7 7 1 r .3 8 6 0 3 . : 1 3 0 5 3 8 . ;
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Vastakirjain lukumäärä sekä ehdottomasti että väkilukuun verrat
tuna on suurin Uudenmaan ja Turun läänissä. Niissä sekä lisäksi Vaasan 
läänissä ovat säästöönpanijain saamiset sekä säästöpankkien omat varat 
suurimmat. Kaikissa suhteissa siis eteläinen ja läntinen Suomi ovat 
säästöpankkiliikkeen varsinaiset pesäseudut.

589. Vakuutuslaitokset. Viime sukupolven aikana on myöskin 
vakuutustoimi maassamme paisunut mitä tärkeimmäksi liikehaaraksi, 
jonka vaikutukset ulottuvat kaikkialle elinkeinoelämään.

(i) Kotimaisia henkivakuutusyhtiöitä toimii maassamme kolme, 
nim. Kaleva (1874), Suomi (1890) ja Salama (1909); näistä on Suomi 
yhtiöllä enemmän kuin puolet kaikkien vakuutusten kokonaisarvosta, 
joka nykyään nousee yli 1 800 milj. mkn, so. noin 500 mkaan kutakin 
asukasta kohden.

Henkivakuutuksen maantieteellistä levenemistä tarkastamalla on 
tehty valaisevia havaintoja. »Huomaamme selvästi, että paikalliset 
tuloseikat välittömästi vaikuttavat henkivakuutusintensiteettiin. Kun 
nämä varsin huomattavassa määrässä riippuvat yleisestä taloudelli
sesta valppaudesta ja ajattelevaisuudesta paikkakunnalla, voidaan toi
selta puolen osoittaa, että juuri ne paikalliset sosialipsykologiset seikat, 
jotka ovat aiheuttaneet tulojen lisääntymisen, ovat myöskin johtaneet 
henkivakuutukseen, mikä niinmuodoin siis ei olisikaan yksinomainen 
seuraus jo saavutetusta taloudellisesta asemasta, vaan ehkäpä yhtä pal
jon ilmaus väestössä asuvasta pyrkimyksestä varallisuuden edistämi
seen.»

Kunnissa esiintyvä tulojen erilaisuus ei kuitenkaan riipu ainoastaan 
väestön toimista, vaan on suurin piirtein katsottuna myöskin välttämä
tön seuraus paikallisista luonnollisista lisätyn ansion edellytyksistä. 
Tämä seikka kuvastuu vakuutuksen heikkoudessa vähämetsäisessä ja 
maanviljelykselle vähemmän suotuisassa vyöhykkeessä, mikä ulottuu 
sisämaan vesistöjen ympärillä olevain metsäseutujen ja Pohjanmaan 
rannikkoseudun välitse. Tätä vyöhykettä jatkuu tasamaan itäistä reu
naa myöten Kajaanin kihlakuntaan asti, missä henkivakuutuskanta 
nousee, ilmaisten metsätalouden vaikutusta. Pohjois-Pohjanmaan ja 
Lapinmaan alueilla tapaamme taas suuremman intensiteetin seurauk
sena samoista taloudellisista vaikutuksista. Paitsi tätä silmiinpistävää

S u o m en  ta lo u sm a a n tie to  —  43
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yhteensattumaa henkivakuutusolojen ja geologis-taloudellisten olojen 
välillä, esintyy sellaisia useilla pienemmilläkin aloilla. (Aug. Ramsayn 
mukaan 1910.)

(2) £1 ityisemmin kauppaa koskevista vakuutuslaitoksista mainit
takoon kuljetus-jamerivakuutusyhtiö Triton (per. 1889), Suomen Meri- 
vakuutus-Oy. (1898) ja Yleinen Suomalainen Vakuutusyhtiö (1917), 
keskinäiset yhdistykset Suomen merivakuutusyhdistys (1850) ja Keski
näinen vakuutuslaitos Sampo (merivakuutusosasto 1909).

Kotimaisten palovakuutusyhtiöiden vakuutuskanta on jo n. 8-—9 
miljardia markkaa. —  Maataloudellisesta vakuutuksesta on jo edellä 
mainittu'(291), samoin työväenvakuutuksesta (459). Muilla vakuutus- 
liikkeen haaroilla ei ole maassamme yleisempää merkitystä.



A vu k si ja  opastukseksi niille, jo tk a  h a lu a v a t laajem m in  p ereh tyä  täm än 
teoksen eri lu vu issa  k äsite lty ih in  asioihin, ju la istaa n  seu raava k irjallisuusluettelo  
Se on la ad ittu  silm älläpitäen  etupäässä uudem pia, helposti saatavissa  o lev ia  tie to 
lähteitä . L iiallisen  laaju uden  k arttam iseksi on suuri jou kko yksinom aisesti t ie 

teellistä  ja  van hem paa ta i m uuten h  rv in aista  sekä toisarvoista  kirja llisu utta  
jä te t ty  pois. Ensi sijassa on luettelossa otettu  huom ioon suom enkielinen k ir ja lli
suus. m inkä ohella m yös tärkeäm p iä  ruotsinkielisiä  , (vaan ei m uunkielisiä) teoksia  
ja  k irjo itu ksia  on m a in ittu . K e rta  k a ik k iaan  huom autetaan  tässä  Tietosanakirjan 
ja  Tilastollisen Vuosikirjan tä rk e y ttä  talousm aantieteellisinäkin  tietolähteinä; 
niihin ei luettelossam m e erikseen v iita ta , ku n  on e d e lly te tty  lu k ijan  ilm ankin  
kussakin  tapau ksessa  n iihin  k ä ä n ty v ä n . Lu ette lo  ei siis p y y d ä  o lla  lähim ainkaan 

täydellin en . Se a u ttaa  lu k ija a  v ain  alkuun; useissa luettelon  m ainitsem issa te o k 
sissa lö y ty y  lisää tie to ja  k irja llisista  lähteistä,

I. Yleistä.

Suomen talousmaantieteellinen tunteminen (ss. i — 6).
i  §. Rosberg, J. E ., M itä on m aantiede? (Terra, M aantieteen. Y h d ist. A ik a- 
kau sk . 1919, ss. 1— 26). —  G ranö, J. G ., M aantieteestä, sen asem asta y liop is
tossam m e ja  sitä  m eillä  e d u sta vista  seuroista (Terra, M aantieteen. Y h d ist. 
A ik ak a u s' . 1920, ss. 1— 50).
§ 2. Palm än, E . G ., V an h o ja  Suomen k a rtto ja  (Suomen K a rta sto  1910. T eksti 
II. K a rtta le h ti 47. H istoriallisia k a rtto ja , ss. 19— 3 1. H k i 19 1 1 . —  Palm än, 
E . G ., ja  Rosberg, J. E .,  Suom en k a rtta  (Oma M aa I, ss. 121-— 130). P o rvoo
1907. —  Ignatius, K . E . F ., K a tsau s Suomen m aantieteen historiaan (Suomen 
m aantiede kan salaisille, ss. I— 46). H ki 1880— 1890.
§ 3. O llila, Onni, K a rtta la ito s  (Suomen K a rta sto  1910. T ek sti I . K a rtta le h ti 
1. M aan ra ja t ja  p in ta-ala . K a rtta la ito s, ss. 2— 8). H k i 19 11.
§ 4. B . A arnio, Ekonom iset k a rttam m e (Geoteknillisiä T iedonantoja 19). 
10 s. H k i 1917. —  M aanm ittaushallituksen  m aantieteellisen osaston ty ö t  
(M aanm itt. hallituksen  kertom us v . 1917. S . V ir. T il. X I V  A , 33, ss. 5— 8). 
H k i 1920. —  K s . m yös § 2.
§ 5. Ignatius, K .  E . F .,  K a tsau s Suom en m aantieteen historiaan (Suomen 
m aantiede kansalaisille, ss. 1— 46). H ki 1880— 1890. P eru stav ista  talousm aan- 
tieteellisistä, om aa m aatam m e v ala isevista  yleisteoksista m ainittakoon tässä  
ainoastaan  seu raavat: R ein, G abriel, S ta tistisk  tecknin g a f  Storfurstendöm et 
F in lan d . 257 s. H ki 1853. —  Ignatius, K .  E . F .,  Suomen m aantiede k a n sala i
sille . 587 s. H k i 1880— 1890. —  Suom en m aantieteellinen Seura, Suom en 
K a rta sto  1910. K a rta sto , 55 k artta leh teä , H k i 19 11. T ek sti I . L u on to. 769

KIRJALLISUUTTA.
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s. ja  Iiitt. H ki 19 11. T ek sti I I . V äestö ja  k u lttu u ri. 758 s. ja  liitt . H k i 19 11. 
—  Paim en, E. G ., y .m ., O m a M aa. T ietok irja  Suom en kodeil’ e I— V I  ynnä 
H akem isto, 774 ^ - 839-j- 835 -j— 869 -f- 877 -j- 9 36 -j- 118  s. Porvoo 1907—  
1912. —  T ietosan akirja  I— X. H k i 1909— 1919. —  Rosberg, J. E., G rotenfelt, 
K u sta v i, G ranö, J. G ., ja  H ilden, K aarlo , Suom enm aa, m aantieteellis-talou- 
dellinen ja  historiallinen tie to k ir ja . I. U udenm aan lääni. 244 -j- 36 s. ja  k a rtta . 
H k i 1919. II . A hvenan m aan  lään i. 79 -f- 12 s. ja  k a r tta . H ki 1920. III . 
Turun ja  Porin  lääni. 516 -f- 62 s. ja  k a r tta . H ki 1921.

S u o m e n  y le in e n  a sem a  ( s s .  7— 1 7 ) .
§ 7. R en qvist, H enrik, K ansainvälin en  a ik a  ( V a lv o ja  1919, ss. 274— 279).
§ 13. Voionm aa, Väinö, Suom i ja  S kan din avia  (Suomen uusi asem a, ss. 171— ■ 
228). Porvoo 1919.
§ 14. Hom än, Theodor, I tä -K a rja la  ja  K u ollan  L ap p i. 384 s. ja  k a rtto ja . H ki 
1918. — ■ Voionm aa, Väinö, Itä -K a rja la n  k y sy m y s (Suomen uusi asem a, ss. 
371— 399). P orvoo i g i g .
§§ 15— 16. Voionm aa, V äin ö, V altio llin en  Suom i (Suom en uusi asem a, ss. 
6 1— 101). P orvoo 1919.
§ 17. Vennola, J. H ., K an san talo usp oliittisia  te h tä v iä  n yk yh etk e llä  (Yhteis- 
k u n tataloud. A ik ak au sk . 1916, ss. 53— 107). — V oion m aa, V äinö, T alouselä
m ämm e yleiset perusteet (Suom en uusi asem a, ss. 102— m ) .  P o rvoo 1919.

H a  jä t  (s s . 18 — 25 ) .
§§ 18— 22. R uuth, J. W ., V altio lliset ra ja t (Suomen K a rta sto  1910. T eksti 
II. K a rtta le h ti 47. H istoriallisia k a rtto ja , ss. 1— 6). H k i 1 9 1 1 .— V oionm aa, 
Väinö, Itärajam m e (Suomen uusi asem a. ss. 328— 344). Porvoo 1919.

Suuruus, muoto ja jäsennys (ss. 25— 29).
§ 25. O llila Onni, P in ta-a la  (Suomen k a rta sto  1910. T ek sti I. K a rtta le h ti r. 
M aan ra ja t ja  p in ta-ala. K a rtta la ito s, ss. 8— 12). H k i 19 11.

II. Luonto.

Vuoripohja (ss. 30— 38).
§§ 30— 34 ' Rosberg, J. E ., Suomen pinnanmuodostus (Suomen maantiede 
maakuntakuvauksittain, ss. 4— 13). Porvoo 1911.—  Sederholm, J. J., Suo
men vuoriperä (Oma Maa I, ss. 379— 394). Porvoo 1907. —  Sederholm, J. J., 
Vuoriperä (Suomen Kartasto 1910. Teksti I. Karttalehdet 3 ja  5. 27 -f- 37 s. 
Hki 1911. — ■ Sederholm, J. J., Fennoskandia (Suomen Kartasto 1910. Teksti 
I. Karttalehti 5. 98 s. Hki 1911. — Sederholm, J, J., Murrosviivat ja niiden 
merkitys Fennoskandian geomorfologiassa (Suomen Kartasto 1910. Teksti I. 
Karttalehti 6 a . Fennoskandia, ss. 67— 79). Hki 1911.

Irtaimet maakerrokset (ss. 38— 47).
§| 35— 36. Frosterus, Benj., Maanlaatujen syntyminen ja ominaisuudet 
(Geotekn. Tiedonantoja 10). 33 s. Hki 1913. —  Sederholm, J. J., Irtonaiset 
maalajit (Suomen Kartasto 1910. Teksti I. Karttalehti 4). 27 s. Hki 1911 
—  Sederholm, J. J., Fennoskandian irtonaiset maalajit (Suomen Kartasto 1910. 
Teksti I. Karttalehti 5. Fennoskandia, ss. 39— 52). Hki 1911. 
f  37. Ramsay, Wilhelm, Jääkaudesta (Oma Maa I, ss. 155— 169). Porvoo 
1907. —  Sederholm, J. J., Pohjois-Europan maajään laajuus ja fennoskandia- 
laisten siirtolohkareiden leviäminen (Suomen Kartasto 1910. Teksti I. K art
talehti 5. Fennoskandia, ss. 53— 57). Hki 1911. —  Sederholm, J. J., Jään-
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liikunnot Fennoskandiassa (Suomen K a rta sto  1910. T ek sti I. K a rtta le h ti 5, 
F ennoskandia, ss. 58— 66). H k i 1911.
§ 38. Sederholm , J. J ., Moreeni (Suomen K a rta sto  1910. T eksti I . K a rtta -  
le h t i4 . Irtonaiset m a ala jit, ss. 2— 7). H k i i g i i .  — L e iv isk ä , J ., Suom en sora- 
m aalaje ista  ja  niiden syn n ystä  (Suomen T iedeakatem ian  E sitelm ät ja  P ö y tä 
k ir ja t 1916, ss. 97— 117), H k i 1917.
§§ 39— 40. R osberg, J. E ., H a rju t. K a n k a a t. Päätem oreenit (Suomen m aan 
tiede m a ak u n tak u vau k sitta in , ss. 95— 9 7  ja  105— 106). Porvoo 19 11. —  
Sederholm , J. J ., H arju t, reunaharjut ja  reuna m oreenit; h iekka (Suomen 
K a rta sto  1910. T eksti I. K a rtta le h ti 4. Irtonaiset m a ala jit, ss. 7— 15). H ki 
19 11.
§ 41. Sederholm , J. J ., Jääkauden jälkeinen m aan vajoam inen (Suomen K a r 
ta sto  1910. T eksti I. K a rtta le h ti 5). 7 s. H k i 19 11, — Sederholm , J .J ., M e
ren laajuus m yöhäisglasiaaliajalla  (Suomen K a rta sto  1910. T eksti I. K a r tta 
lehti 5). 12 s. H k i 19 11.
§§ 42— 44. Sederholm , J. J ., S a v i (Jäämeren sa v i, A n cylu ssav i, L itorin asavi). 
H iekka (Suomen K a rta sto  1910. T eksti I. K a rtta le h ti 4. Irtonaiset'm aalajit, 
ss. 15— ig ) . H k i 19 11.
§ 44- Ks. §§ 35— 36.

Pintasuhteei (ss. 48— 56).
§§ 46— 52. Sederholm , J. J ., Suomen k o rk o k u va  (Oma M aa I, ss. 660— 671). 
Porvoo 1907. —  Sederholm, J. J ., Korkeussuhteet (Suomen K a rta sto  1910. 
T ek sti I. K a rtta le h ti 2). 20 s. H ki 19 11. — M annerm aa, K . H ., Suom en
m aan korkeussuhteet (Terra 1915, ss. 39— 66). —  Ignatius, K . E . F .,  M aan 
pin tasu hteet ja  ulkom uoto (Suomen m aantiede kansalaisille, ss. 123— 154). 
H k i 1880— 1890.

Sisävedet (ss. 56— yo).
| 53. Sederholm , J. J ., Veden k u lk u  m aalajeissa (Oma M aa IV , ss. 586— 588). 
Porvoo 1909. —  Sederholm , J. J ., Suom en p oh javedestä , sen esiytym isestä, 
paljoudesta ja  liik k e istä  (Geoteknillisiä T iedonantoja 4). 32 s. H k i 1909. —- 
W illebrand, K . R . v .,  Sade, p in tavesi ja  poh javesi (Suom en K a rta sto  1910. 
T ek sti I. S isävesistöt, ss. 9— 15), H ki 19 11. —  G agn eur, B e m h ., V a tten - 
ledningsfrägan i W asa. 24 s. V iipuri 1913. —  G agneur, B em h ., G run d vatten - 
undersökningam a v id  Tam m erfors. T ekn ikem  19T7.
§§ 54— 58. Ignatius, K . E . F .,  Sisäm aan ved et (Suom en m aantiede k a n sa la i
sille, ss. 217— 308). H ki 1880— 1890. —  Paim en, J . A .,  Suom en sisävesistöt 
(Oma Maa V , ss. 245— 256). P o rvoo 1910. —  W illebrand, K .  R . v .,  S isä
vesistöt (Suomen K a rta sto  1910. T eksti I . K a rtta le h ti t4 ). 5 3 s . H k i l 9 i i .  —  
R osberg, J. E .,  Suomen järvia lu e  (Suomen K a rta sto  1910. T ek sti I . K a r tta 
leh ti 12). 26 s. H ki 19 11. — Sederholm , J . J ., ja  A lfth a n , M ax, Päijänteen 
jä r v i ja  K y m ijo k i (Suomen K a rta sto  ig r o . T ek sti I . K a rtta le h ti 13). 2355. 
H ki 19 11. —  B lom q vist, E d v ., K y m ijo k i ja  sen vesistö  1. T ek sti (Lisiä S u o
men h yd rografiaan  II. T ie- ja  V esirakenn. Y lih a ll. H ydrografinen toim isto). 
235 s. H ki 19 11 . — - V u oksen -virta  (Lisiä Suom en h yd rografiaan  I . L iite  T ie- 
ja  Vesirakenn. Y lih a ll. kertom ukseen 1904). 5 9 +  71 s. ja  liitte itä .
§ 59- W illebrand, K . R . v . , Putouskorkeudet ja  vesivo im a (Suomen K a rta sto  
1910. T eksti I. K a rtta le h ti 14. S isävesistöt, ss. 30— 4 1). H k i 1 9 1 1 . — R a m 
sa y , A ugust, K o sk ista  (Oma Maa I, ss. 644— 649). P o rvoo  1907. —  K oskien  
luettelo (Suomen K rrta sto  1910. T eksti I. K a rtta le h ti 14). 51 s. H k i 1911. 
§ 60, W illebrand, K . R . v .,  Vedenkorkeuksien ja  vesim äärien v a ih te lu t (Suo
men K a rta sto  1910. T eksti I. K a rtta le h ti 4. S isävesistöt, ss. 15— 30). H k i
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I9 H - —  Korhonen, V . V ., T u lv ista  Suom essa (Oma M aa IV , ss. 382— 388). 
P orvoo 1909.
§ 61. Palm an, E . G ., Ä ldre och nyare sjöfälln ingar och sjöfällningsförsök i 
F in lan d  (Fennia 20, nro 7). 108 s. ja  k a r tt .  H ki 1902. —  Palm an, E . G ., 
S isäm aan re itit ja  k a n a v a t (Oma M aa V , ss. 109— 120). Porvoo 1910. —  
W illebrand, K . R . v ..  Järvien lask u t, jokien perkaukset sekä laitokset la ivak u l- 
k u a, la u ttau sta  ja  k a lastu sta  varten  (Suomen K a rta sto  1910. T ek sti I. S isä
vesistöt, ss. 41— 53). H ki 1911.
§ 62. B lom q vist, E d v ., En  blick  p ä  färskvatten h yd rografin s u tveck lin g  i 
F in lan d  (Fennia 39, nro 6). 31 s. H ki 1916.

Suomen meret (ss. 70— 80).
§§ 63— 70. Ignatius, K . E . F .,  Y m p ärillä  o le v a t m eret (Suomen m aantiede 
kansalaisille, ss. 73— 122). H k i 1880— 1890. — \Vitting, R olf, R annikkom eret 
(Suomen K a rta sto  1910. T ek sti I. K a rtta le h d e t 6 b — 9). 92 s. H ki i y i  1 . —  
Hom6n, Theodor, Suom en rajam eret ja  niiden tutkim inen (Oma M aa III , ss. 
601— -612). Porvoo 1908. —  R am say, W ilhelm , Suom enlahden ja  L aatok an  
sy v y y sk a rtta  (Suomen K a rta sto  1910. T ek sti I. K a rtta le h ti n ) .  17  s . H ki 
19 11.
§ 71. Rosberg, J. E . , Turun saaristo (Suomen m aantiede m aak u n tak u vau k - 
s itta in , ss. 130— 134). P orvoo 19 11. —  H ausen, H ., A hvenan m aan  ja  Turun 
saaristo 1. M aantieteellinen yleiskatsau s ja  geom orfologisia tutkielm ia  (Suo
men K a rta sto  1910. T ek sti I. K a rtta le h ti 10). x o s . H k i 19 11. — Fagerlund, 
L . W ., A hvenanm aan ja  Turun saaristo 2. S aaristokan sa ja  sen elinehdot 
(Suomen K a rta sto  1910. T ek sti I. K a rtta le h ti 10). 9 s. H k i 19 11.
§ 72. M. R ., Ä land, dess natur, folk och minnen (Skrifter, u t g .a f  Svenska F olk - 
skolans Vänner 17). 94 s. ja  k a rtta . H k i 1888. — ■ Olsson, P . H j., A land . 
Illustrerad landskapsbeskrifning. 113  s. ja  k a r tta . V iip u ri 18 9 5 .— Voionm aa, 
V äinö, A hvenanm aan k y sy m y s (Suomen uusi asem a, ss. 229— 263). P o r
voo 1919. —  A hvenan m aan kysym ys. K ansainliiton  neuvoston asettam an 
selostajakom issionin lausunto liitteineen (U lkoas. m inist. ju lk . diplom . asia
kirjo ja). 106 s. H k i 1921. —  K s . m yös § 71.
§ 73' Voionm aa, V äin ö, Jääm eren k y sy m y s (Suomen uusi asem a, ss. 400— 416). 
P orvoo 1919. —  Voionm aa, V äinö, Suom i Jääm erellä. 152 s. H k i 1919. —  
Lam p io , Eero, ja  H annikainen, Lauri, Petsam on op as. 133 s. ja  k a r tta . H ki 
1921. —  H ornin, Theodor, Itä -K a rja la  ja  K u ollan  L ap p i. 384 s . ja  k a rtto ja . 
H ki 1918.

Ilmasto (ss. 80— go).
§ 74. Johansson, Oso. V .,  M aan ilm asto (Suomen K a rta sto  19x0. T ek sti I, 
K a rtta leh d et 16— 19. M eterologiaa, ss. 4— 8). H k i 19x1.
§ 75. Johansson, Osc. V .,  Suom en läm pösuhteet (Om a M aa III , ss. 739—  
— 758). Porvoo 1908. —  Johansson. Osc. V .,  Läm pösuhteet Suom essa (Suo
men K a rta sto  1910. T eksti I. K a rtta le h d e t 16— 19. M eteorologiaa, ss. 9—  22). 
H k i 1911.
§ 77. Johansson, Osc. V .,  Ilm anpaine ja  tu u let (Suomen K a rta sto  1910. 
T ek sti I. K a rtta le h d e t 16— 19. M eteorologiaa, ss. 23— 35). H k i 19 11.
§§ 78— 79. Korhonen, V . V .,  Lum ipeitteen  paksuus, jä itte n  lä h tö  ja  sade
m äärä (Suomen K a rta sto  1910. T ek sti I. K a rtta leh d et 16— 19. M eteorologiaa, 
ss. 36— 50). H ki 19 11. —  Korhonen, V . V .,  S adetau lu ja  Suom esta vuosilta  
1886— 19x5 (Suom al. T ied eakatem ian  E site lm ät ja  P ö y tä k irja t 1916, ss. 
177— 221). H ki 1917. —  H einrichs, A x e l, Lum i- ja  jääsu hteet Suom essa 
(Oma M aa II, ss. 79— 99). Porvoo 1908. —  K s . m yös §§ 148— 153.
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Kasvillisuus  fss. 90—rxor) .
§§ 81— 84. Ignatius, K . E . F .,  K a sv ik u n ta  (Suomen m aantiede kansalaisille. 
ss . 331— 356). H ki 1880— 1890. —  N orrlin, J . P .,  Luonto ja  k asv ip eite  (Suo
m en K a rta sto  1910. T ek sti I. K a rtta le h ti 20. .K asv isto  ja  kasvillisuus, ss. 
t — 37). H ki 19 11. —  Lindberg, H arald , K asvillisu ud en  k e h ity stä  v a la ise v ia  
subfossiilisia k a sv ilö y tö jä  (Suomen K a rta sto  1910. T eksti I . K a rtta le h ti 20. 
K a sv isto  ja  kasvillisuus, ss. 61— 71). H ki 19 11 . —  Cajander, A . K . ,  Suom en 
kasviston  historia (Oma M aa IV , ss. 484— 493). P orvoo 1909- —  Cajander, 
A . K .,  M etsäkasviston  vaellukset (Metsänhoidon perusteet I, ss. 622— 633). 
Porvoo 1916. —  C ajander, A . K . ,  K u lttu u rin  vaik u tu s Suom en kasvillisuuteen  
M etsänhoidon perusteet I, ss. 686— -731). P orvoo 1916.
§ 86. C ajander, A . K .,  Suom en tärkeim m ät k asviyh d ysku n n at: Varsinaiset 
m etsät. K u iv a t  kangasm etsät (Metsänhoidon perusteet I , ss. 448— -462). 
P orvoo 1916. —  Cajander, A . K . ,  K atsau s Suomen m etsätyyppeih in  (Metsä- 
ta l. A ik ak au sk . 1917, ss. 303— 314). —  Ilvessalo, Y rjö , Suom alaiset m etsä
ty y p it  (Tutkim uksia m etsätyypp ien  taksatoorisesta m erkityksestä, ss. 26—  
37). H k i 1920. —  Aaltonen V . T .,  Kangasm etsien  luonnollisesta u udistam i
sesta Suom en Lapissa I. H ki 1919. —  Ilvessalo , L .  T u tkim u ksia  m än tym et
sien uudistum isvuosista E te lä - ja  Keski-Suom essa (Acta F orestalia  Fennica 6). 
H ki 1917.
§ 87 C ajander, A . K .,  Suom en m etsät (Oma M aa II, ss. 56— 66). P orvoo
1908. —  K airam o, A . Osw., Suom en p u u la jit (Oma M aa II, ss. 818— 839). 
P orvoo 1908. ■— ■ H jelt, H jalm ar, P u u k a sv it (Suomen K a rta sto  1910. T eksti I. 
K a rtta le h ti 20. K asv isto  ja  kasvillisuus, ss. 50— 60). H k i 1 9 1 1..„—  Ilvessalo, 
L .,  Leh tiku usen vilje lys Suom essa (Suomen M etsänhoitoyhd. E rikoistu tki
m uksia 5). 108 s. ja  liitt . H k i 1916.
§ 88. Homen, Theodor, Vära sk ogar och v ä r  vattenhushällning. 290 s. ja  
liitt . H ki 19x7.
§§ 89— 92. Cajander, A . K . ,  Suoturvem uodostus (Metsänhoidon perusteet I, 
ss. 186— 205 ja  462— 477. P orvoo 1916. —  C ajander A . K .,  S u o t, niiden sy n ty  
ja  k eh itys (Oma M aa I. ss. 636— 642). P o rvoo 1907. — C ajander, A . K . ,  Soiden 
kasvitop o grafia  (Suomen K a rta sto  19x0. T ek sti I .  K a rtta le h ti 15. S uot, ss. 
1— 26). H ki 19 11 . —  C ajander, A . K . ,  Suom en suot (M aahenki TI, ss. 69— 83). 
H ki 1910. —  B ackm an, A . L .,  Torvm arksundersökningar i  m ellersta ö ste r- 
botten  (A cta F orestalia  Fennica 12). 190 s. ja  liitte itä . H k i 1919.

Eläimistä (s. 102).
§ 94. Paim en, J. A ., N isäk k äät ja  lin n ut (Suom en K a rta sto  1910. T ek sti I . 
K a rtta le h ti 2r b. E läim istö, ss. r — 27). H ki 19 11.

III. Kansa.

Kansallisuudet (ss. 103— m ) .
§ 97. Gylling, E dv., Statistiska bidrag tili svenska folkstammens historia i 
Finland. 26 s. Hki 1910. — Sax6n, Ralf, Suomea puhuvat ja  ruotsia puhuvat 
asukkaat (Suomen Kartasto 1916. Teksti II. Karttalehti 46. Kielisuhteet, 
ss, 1— 22). Hki 1911.
§ 98. Setälä, E. N., Kielikysymys ja kielilainsäädäntö (Valtiotieteiden Käsi
kirja I, ss. 598— 610). Hki 1921.
§ 99. Westerlund, F. W., Antropologisia tietoja Suomen asujaimistosta (Suo
men Kartasto 1910. Teksti II. Karttalehdet 24— 28. Väestötilastoa, ss. 58—  
68 ja liitt.) Hki 1911.
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§ ioo. Rosberg, J. E., Lappalaiset (Suomen Kartasto 1910. Teksti II. Kartta
lehti 46. Kielisuhteet, ss. 23— 33.) H k iig n . — Rosberg, J. E., Suomen lappa
laiset (Suomen maantiede maakuntakuvauksittain, ss. 48— 51). Porvoo 1911. 
—  Rosberg, J. E., Lappi. 248 s. ja kartta. Hki 1911. — ■ Salminen, Väinö, 
Lappi ja lappalaiset (Oma Maa VI, ss. 28— 38). Porvoo rg it.
§ 101. Soikkeli, Kaarle, Inkerinmaa (Oma Maa III, ss. 802— 818). Porvoo 
1908. —  Ervasti, A. V ., Suomalaiset jäämeren rannalla. 352 s. ja kartta. 
Oulu 1884. •—  Viitanen, F. O., Pohjois-Ruotsin suomalaiset. Hki 1917. ■—  
Voionmaa, Väinö, Suomen uusi asema, ss. 201— 210, 347— 352, 371— 416. 
Porvoo 1919.
§ 102. Rauanheimo, Akseli, Amerikan suomalaiset (Oma Maa III, ss. 427—  
436). Porvoo 1908.

Väeslöoloi (ss. m — 116).
§§ 103— 105. Ignatius, K . E. F ., Väestö ja  sen muutokset (Suomen maantiede 
kansalaisille, ss. 465— 523). Hki 1880— 1890. —  Gylling, E., Väestöolot Suo
messa (Yhteiskunnallinen Käsikirja, ss. 602— 607). Hki 1910. —  Hjelt, Aug., 
Suomen väestön luku ja demografinen rakenne (Oma Maa II, ss. 589— 597). 
Porvoo 1908. — ■ Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I (S. Vir. Til. 
VI. Väestötilastoa 47). Hki 1915. -— Tudeer, A. E., Viimeaikaisesta 
syntyneisyyden vähenemisestä (Yhteiskuntataloud. Aikakausk. 19x5, ss. 
15— 25). —  Gylling, Edvard, Syntyneisyys ja lastenkuolleisuus Suomessa
viime vuosikymmeninä (Yhteiskuntataloud. Aikakausk. 1915, ss. 80— 86). —  
Väestösuhteet Suomessa vuonna 1918 (Tilastollisia Tiedonantoja 29). 20 s. 
Hki 1920. —  Väestösuhteet Suomesa vuonna 1919 (Tilastollisia Tiedonantoja 
30). 20 s. Hki 1921.

Asutusnlot (ss. 116— 125).
§ 105 a. Ignatius, K. E. F ., Suomenmaan asutus (Suomen maantiede kansa
laisille, ss. 425— 464). Hki 1880— 1890. -  • Ruuth, J. \V., Suomen asutus ja 
-valtiolliset rajat vuoteen 1617 (Oma Maa I, ss. 720— 730). Porvoo 1907. —  
Fontell, A. G., Yleiskatsaus väestöön ja sen ryhmitykseen 1749— 1908 (Suo
men kartasto 1910 Teksti II. Karttalehdet 24— 28. Väestötilastoa, s s .t— 17). 
Hki 1911.
§ 106. Gylling, Edv., Väentiheys v. 1749 ja väenlisäys vuosina 1749— 1908 
(Suomen Kartasto 19x0. Teksti II. Karttalehdet 24— 28. Väestötilastoa, 
ss. 25— 39). Hki 1911.
§§ 107— ro8. Taajaväkisten yhdyskuntain asukasluku (Suomen Kunnallis
lehti 1916, s. 137).
§ 109. Gylling, Edv., Väestön ryhmitys syntymäpaikan mukaan ja sisäinen 
muuttoliike Suomessa (Suomen Kartasto 1910. Teksti II. Karttalehdet 
24— 28. Väestötilastoa, ss. 45-— 52). Hki 1911.
§ 110. Ignatius, K. E. F., Maastamuutto (Suomen maantiede kansalaisille, 
ss. 492— 495). Hki 1880— 1890. —  Kilpi, O. K ., Suomen siirtolaisuudesta 
(Oma Maa V, ss. 694— 708). Porvoo 1910. —  Kilpi, O. K ., Suomen siirtolai
suus ja 19-vuosisadan kansantalous (Taloustieteen. Tutkimuksia, julk. Kan- 
santaloud. Yhdist. X X II). 216 s. Hki 1917. —  Siirtolaisuus vuonna 1918 
(S. Vir. Til. X X V III, 15). 37 s. Hki 1920.

Valtio (ss. 125— 139).
§§ i i i — 122. Suomi (Kansalaisen Valtiotieto 1921, ss. I— 285 ja 733— 752). 
—  Ahla, Eino J., Kansaneduskunta (Valtiotieteiden Käsikirja I, ss. 418— 439). 
Hki 1921.
§§ 123— 126. Valtion talous (Kansalaisen Valtiotieto 1921, ss. 247— 261 ja 
745— 752). —  Paimen, E. G., Suomen valtiotalous 1809— 1909 (Oma Maa IV,
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ss. 277— 290). Porvoo 1909.—-Nevanlinna, E., Valtiotalous (Yhteiskunnalli
nen Käsikirja, ss. 56$— 576). Hki 1910. —  Sama, Verot (Yhteiskunnallinen 
Käsikirja, ss. 583— 596). Hki 1910.

Henkinen elämä (ss. 140— 146).
§§ 127— 129. Voionmaa, Väinö, ja Helenius-Seppälä, Matti, Kirkko (Yhteis
kunnallinen Käsikirja, ss. 162— 169). Hki 1910. —  Hainari, O. A., Kreikkalais
katolinen kirkko Suomessa (Oma Maa IV, ss. 633— 642). Porvoo 1909.
§§ 130— 132. Soininen, Mikael, Kansakoululaitoksemme, sen voitot ja voi
tettavat (Oma Maa III, ss. 333— 347). Porvoo 1908. —  Malinen, V ., Oppi
koulut (Yhteiskunnallinen Käsikirja, ss. 339— 343). Hki 1910. — Voionmaa, 
Väinö, Kansanvalistustyö (Yhteiskunnallinen Käsikirja, ss. 126— 134). Hki 
1910. —  Engelberg, Rafael, Kansanvalistustyö (Valtiotieteiden Käsikirja I, 
ss. 456— 464). Hki 1921. — Cannelin, Helle, Kirjastot (Valtiotieteiden Käsi
kirja 1, ss. 647— 652). Hki 1921. —  Hjelt, Aug., Tilasto (Yhteiskunnallinen 
Käsikirja, ss. 488— 492). Hki 1910. — Kansalaisen Valtiotieto 1921, ss. 52—
53 ja 78— 86.

Kansanterveys ja  hansansiveys (ss. 147— 150).
§§ 133— 135. Taskinen, K . Terveydenhoito (Yhteiskunnallinen Käsikirja, 
ss. 488— 492). Hki 1910. —  Valtari, Toimi, Vankeinhoito (Yhteiskunnallinen 
Käsikirja, ss. 576— 582). Hki 1910. —  Kansalaisen Valtiotieto 1921, ss. 55—  
57 ja  278— 285. ■—  Hytönen, Viljo, Kieltolaki (Valtiotieteiden Käsikirja I, 
ss. 610— 614). Hki 1921.

Varallisuus ja köyhyys (ss. 15c— 153).
§ 136. Autere, Oskari, Suomen yksityisomaisuuden raha-arvo (Ykteiskrnta- 
taloud. Aikakausk. 1909, ss. 267— 297). —  Kovero, Martti, Kanssnvarallisuus 
(Valtiotieteiden Käsikirja I, ss. 464— 468). Hki 1921.
§ 137. Rauhala, K. N., Elinkustannukset ja palkat Suomessa sodan aikana 
(Tuleva Suomi 1920, ss. 168— 179). —  Elintarvikkeiden ja eräiden muiden 
tarveaineiden hinnat Suomessa vuonna 1920 (Sosialir.en Aikakausk. 1921, 
ss. 216— 231). —  Tudeer, Maija, Laskelmia elinkustannusten vaihteluista Hel
singissä vuosina 1917— 1919 (Sosialinen Aikakarek. 1921, ss. 77c— 777).
§ 138. Helsingius, Gust. Ad., Vaivaishoidosta (Oma Maa V, ss. 204— 214). 
Porvoo 1910. —  Talas, Onni, Vaivaishoito (Yhteiskunnan. Käsikirja, ss.
342— 548). Hki 19x0. —  Suomen köyhäinhoito vuonna 1919 (Sosialinen Aika
kausk. 1921, ss. 778— 785).

Yhteiskuntaolot (ss. 133— 158).
§§ 139— 140. Kilpi, O. K ., Suomen ammatissatoimiva väestö ja sen yhteis
kunnalliset luokat vuosina 1815— 1875. I. Maaseutu. 263. s. Hki 1914. —  
Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. II. Läsnäolevan väestön ryhmi
tys ammatin ja elinkeinon mukaan (S. Vir. Til. VI. Väestötilastoa 47) 
—  Gebhard, Hannes, Maanviljelysväestö, sen suhde elinkeirorylmiin ja sen 
yhteiskunnallinen kokoonpano Suomen maalaiskunnissa v. 1901 (Tilat!erfan 
väestön alakomitean Tilast. tutkim. 1) 14 9 +  127 s. Hki 1913. —  Gebhard, 
Hannes, Yhteiskuntataloudelliset olot Suomen maalaiskunnissa (Cma Maa 
VT, ss. 8— 24). Porvoo 1909.
§ 141. Voionmaa, Väinö, Suomen työväenliike (Oma Maa VI, ss. 881— 893). 
Porvoo 1911.
§ 142. Böök, Einar, Työväenlainsäädäntö (Yhteiskunnallinen Käsikirja, ss. 
531— 541). Hki 1910. — ■ Sosialihallitus (Kansalaisen Valtiotieto 1921, ss. 
67— 73)-

Elinkeinolliset ryhmät (ss. 138— 162).
• §§ I43— I45- Ks. §§ 139— 140.



6 8 2

IV. Maatalous.

Maataiouden yleiset perusteet (ss. 163— 180).
§§ 148— 153. Hom6n, Theodor, Yöhallat (Oma Maa IV, ss. 741-— 761). Porvoo
1909. —  Gylling, E., Nälkävuodet 1867— 1868 (Työväen Kalenteri 1918, ss. 
n o — 121). Hki 1917. —  Ignatius, K. F., Katovuosien vaikutuksesta väestöön 
(Oma Maa V, ss. 81— 86). Hki 1910. —  Korhonen, V. V., Kevättulvasta ja 
kesäkauden sateista maanviljelysoloja silmälläpitäen (Maataloushallituksen 
Tiedonantoja 123). 36S. Hki 1918. —  Ks myös §§ 74— 79.
§§ 154— 156. Sederholm, J. J., Suomen maalajeista (Oma Maa IV, ss. 580—  
603). Porvoo 1909. —  Leiviskä, I., Suomen maalajit (Maahenki II, ss. 100—  
117). Hki 1910. — Aarnio, B., Agrogeologisia karttoja 3.- Mustiala (Suomen 
Geologinen toimisto). 75 s. ja kartt. Hki 1920. —  Cajander, A. K ., Viljavien 
maa-alojen jakaantuminen Suomessa (Metsänhoidon perusteet I , ss. 483—  
— 489). Porvoo 1916. —  Ks. myös §§ 35— 36.
§ 157. Lukkala, O. J., Tutkimuksia viljavan maa-alan jakautumisesta eten
kin Savossa ja Karjalassa. 223 s. ja karttoja. Hki 1919.

Suomen maatalouden yleinen kehitys (ss. 180— igg).
§§ 158— 162. Grotenfelt, Gösta, Suomessa käytetyt alkuperäiset viljelystavat 
(Maahenki I, ss. 118— 144), Hki 1910. —  Grotenfelt, Gösta, Alkuperäiset vil
jelystavat Suomessa (Oma Maa II, ss. 736— 750). Porvoo 1908. ■—  Grotenfelt, 
Gösta, Suomen poltto viljelys. 150 s. Porvoo 1901. —  Sirelius, U. T., Kaski- 
viljelys (Suomen kansanomaista kulttuuria I, ss. 238— 250). Hki 1919. —  
Heikinheimo, Olli, Kaskiviljelyksen vaikutus Suomen metsiin (Acta Forestalia 
Fennica 4). 264-f- 149 s. Hki 1915.
§§ 163— 166. Sirelius, U. T., Peltoviljelys (Suomen kansanomaista kulttuu
ria I, ss. 254— 264), Hki 1919. —  Kaasalainen, Antti, Asutus (Valtiotietei
den Käsikirja I, ss. 122— 130). Hki 1921. —  Piponius, Elias Aug., Maanmit
taus ja maanjako (Oma Maa II, ss. 465— 479), Porvoo 1908. —  Harvio, J. 
Maanjaoista Suomessa (Maahenki I, ss.40— 56). Hki 1910.
§§ 167— 168. Cygnaeus, Gustaf, K. Suomen Talousseura 1797— 1897. 480 s. 
Turku 1897. —  Liakka N ., Ilmajoen Maamiesseura 1803— 1903, 184-)- 16 s. 
Hki 1903. —  Piponius, E. A., Isojako (Valtiotieteiden Käsikirja I, ss. 341—  
— 350). Hki 1921. —  Kovero, Martti, Valtion uutisasutus Ruotsin-Suomessa 
jälkeen Ison-vihan (Taloustieteen. Tutkimuksia, julk. Kansantaloud. Yhdist. 
10). 258-)- 63 s. Hki 1910. —  Gylling, Edvard, Suomen torpparilaitoksen 
kehityksen pääpiirteet Ruotsinvallan aikana (Taloustieteen. Tutkimuksia, 
julk. Kansantaloud. Yhdist. 9). 247-f- 106 s. Hki 1909.
§§ 169— 170. Rein, Gabriel, Det reguliera äkerbruket (Statistisk teckning af 
Storfurstendömet Finland, ss. 87— 102). Hki 1853. —  Ignatius, K. E. 
F., M lanviljelys (Suomen maantiede kansalaisille, ss. 524— 538). Hki 1880— 
1890. —  Grotenfelt, Gösta, Suomen maanviljelys. 328 s. Porvoo 1897 — Kat
saus Suomen taloudelliseen tilaan. Viisivuotiskausi 1891— 1895 (S. Vir. Til. 
II, 7). 213-)- 288 s. Hki 1899. —  Katsaus Suomen taloudelliseen tilaan. 
Viisivuotiskausi 1896— 1900 (S. Vir. Til. II, 8). 383-)- 151 s. Hki 1904.
§ 171. Enckell, Karl, Vuoro- sekä yhdistetty vilja-heinäviljelys, 37 s. Hki 
1907. —  Sunila, J. E., Peltoviljelysjärjesteimät ja kiertojako (Maahenki I, 
ss. 380— 409). Hki 1910. —  Sunila J. E., Peltoviljelysjärjestelmän valintaan 
vaikuttavista seikoista (Oma Maa III, ss. 61— 68). Porvoo 1908. — Sunila, 
J. E., Peltoviljelysjärjesteimät ja niiden kehitys Suomessa (Oma Maa VI, ss. 
314— 323). Porvoo 1911.
§ 172. Grotenfelt, Gösta, Suomen maatalouden kehitysmahdollisuudet ja 
tulevaisuuden toiveet (Maahenki I, ss. 699— 710). Hki 1910. —  Sunila, J. E., 
Ajantehtäviä maataloudessa, 39 s. Hki 1916. —  Ks myös § 17.
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Maanomistusolot (ss. 199— 219).
§§ r73— 191. Grotenfelt, R., Piirteitä Suomen maanomistusoikeuden histo
riasta (Maahenki I, ss. 537— 554). Hki 1910. — ■ Vennola, J. H., Maakysymys 
talouspolitiikassamme (Kansantaloud. Yhdistyksen Taloustieteellisiä Tutki
muksia 23). 322 s. Hki 1918. — Valtion virkatalojen käyttäminen. Asutus- 
komitean mietintö n:o- 1, 115 s. Hki 1919. —  Maanmittaushallituksen kerto
mus vuodelta 1917 (S. Vir. Til. X IV A, Maanmittaus 33). 106 s. Hki 1920. —  
Haataja, Kyösti, Maanomistus ja maiden luonnot (Oma Maa VI, ss. 256— 265). 
Porvoo 1911.

Maanvuokraus (ss. 219— 231).
§§ 192— 200. Gebiard, Hannes, Torpparilaitos Suomessa (Oma Maa V, ss. 
271— 281). Porvoo 1910. —  Vennola, J. H., Maanomistus ja torpparien itse
näistyttäminen meillä. 64 s. Hki 1917. —  Paimen, E. G., Itä-Suomen lahjoi
tusmaista (Oma Maa VI, ss 347— 359). Porvoo ign. —  Gylling, Edvard, 
M lanvuokraolot (Yhteiskunnan. Käsikirja, ss. 251— 264). Hki 1910. —
Itsenäiset viljelmät ja vuokra viljelmät (Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, 
I, S. Vir. Til. III, 9, ss. 76— 88 ja Taululiitt.,ss. 96— 159 ja 224— 255). Hki 1916. 
—  Haataja, Kyösti, Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. I. Teksti (S. Vir. Til. 
X X X . M lanvuokratilastoa 6). 12-|-242 s. ja karttoja. Hki 1916.—  Haataja, 
Kyösti, M lanvuokraolot Suomessa v. 1912. II (S. Vir Til. X X X . Maanvuokra- 
tila.stoa 7), 89 -j- 233 s. Hki 1917.

Valtion maapolitikka (ss. 231— 236).
§§ 201—-203. Kruununmetsämutten asuttamisesta (Tilattoman väestön ala
komitean mietintö n:o 2) 384 -f- 39s. Hki 1904. —  Gebhard, Hannes, Asunto- 
kysymyksemme (Oma Maa VI, ss. 843— 851). Porvoo 1911. —  Valtion metsä
maiden asuttaminen. (Asutuskomitean mietintö n:o 3 (Komiteanmietintö 6, 
1920). 62 s. —  Haataja, Kyösti, Asutustoimi (Valtiotieteiden Käsikirja I. 
ss. 130— 141). Hki 1921.

Maan käyttö maataloudessa (ss. 236— 232).
§ 204. Kilpi, O. K., Suomen viljellyn maan alan kasvaminen 19-ja 20-vuosi- 
sadilla (Yateiskuntatal. Aikakausk. 1918, ss. 105— 115). —  Boman, Aarne, 
M .ki on eri m lankäyttölajien suhteellinen laajuus Suomessa? (Metsätalouden. 
Aikakausk. 1920, ss. 61 seur.). —  Viljelty ja  viljelemätön maa (Maatalous- 
tiedustelu Suomessa v. 1910, I, S. Vir. Til. 111,9, ss. 1— 16 ja Taululiitt. 
ss. 1— 31). Hki 1916.
§§ 206— 208. Peltomaa ja sen käyttö (Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910. 
I. S. Vir Til. III, 9, ss. 17— 45 ja Taululiitt., ss. 64— 223). Hki 1916. —  Viljel
mät, niiden luku sekä pelto- ja niittyala (Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, 
I, S. Vir. Til. III, 9, ss. 53— 76 ja Taululiitt. ss. 32— 63). Hki 1916. —  Cajander, 
A. K., Niityt ja viljelysmaat (Oma Maa IV, ss. 41— 50). Porvoo I9° 9 - 
§ 209, Suninen, J. F., Uutisviljelyksestä. 79 s. Porvoo 1920. —  Uutisviljelys- 
suunnitelmat v. 1919. Yhteenveto tehty Suomen Maatalousseurojen Keskus
liiton toimistossa. 23 s. Hki 1920.
§§ 210— 212. Rein, Gabriel, Ängsskötseln (Statistisk teckning af Storfursten- 
dömet Finland, ss. 102— 105). Hki 1853. —  Cajander, A. K ., Luon
nonniityistä (Maahenki II, ss. 191— 199). Hki 1910. — Cajander, A. K ., Suo
men tärkeimmät kasviyhdyskunnat: Niityt (Metsänhoidon perusteet I, ss. 
477— 482). Porvoo 1916. —  Pöyhönen, M,, Niityn kastelu Kuusamossa
(Maahenki II, ss. 533— 556). Hki 1910. —  Teräsvuori, Kaarlo, Muistiinpanoja 
Pohjois-Savon »luonnonniityistä» (Suomen Maataloustieteellisen Seuran jul
kaisuja 4). 181 s. Hki 1920. -— Luonnonniitty (Maataloustiedustelu Suomessa 
v. 1910. I. S. Vir Til. III, 9, ss. 46— 52 ja Taululiitt., ss. 1--31 ja 224— 255). 
Hki 1916. —- Ks. myös §§ 206— 208.
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§§ 213— 2I4 - Grotenfelt, Gösta, Suoviljelys (Suomen polttoviljelys, ss. 91—  
142). Porvoo 1901. —  Malm, E. A., Soiden viljeleminen ja muu käyttäminen 
(Oma Maa III, ss. 24— 34). Porvoo 1908. —  Malm, E. A., Suoviljelys Suo
messa (Maahenki II, ss. 169— 190). Hki 1910. —  Malm, E. A., Soiden talou
dellinen merkitys (Suomen Kartasto 1910. Teksti I. Karttalehti 15. Suot, 
ss. 27— 38). Hki 1911. —  Rautakoski, A. E., Suonien suot (Kansanvalistus- 
seuran Kalenteri ig n ,  ss. 177— 191). — • Sirelius, U. T., Suonviljelys (Suomen 
kansanomaista kulttuuria I, ss. 251— 254). Hki 1919. —  Rindell, Arthur, 
Suoviljelyksen leviäminen Suomessa SuoviljelysyEdistyksen toimittaman 
tiedustelun mukaan (S. Suoviljelysyhdistyksen Vuosikirja 1918, s. 68— 85). 
Hki 1919.
§ 215. Malm, E. A., Sammalkuivikkeista ja niiden valmistuksesta (Maahenki 
II, ss. 405— 419). Hki 1910.
§ 216. Nylander, Hannes, Nykyaikainen laiduntalous. 61 s. Porvoo 1919. —  
Heikel, A. O., »Fäbodar» i Malaks (Suomen Museo— Finskt Museum 1904, ss. 
9— 12). —  Multamäki, S. E., Metsälaiduntamisesta ja hakamaiden hoidosta, 
(S. Metsänh. Yhd. Erikoistutkim. 7). 92 s. Hki 1916.

Viljelysmaitten hoito (ss. 252— 259J.
§ 217. Gadd, Pehr Adrian, Plogar (Försök tili en Systematisk Inledning i 
Svenska Landtskötselen III, ss. 102— 104, 106— 107,115, 118). Tukholma 1777.
—  Sirelius, U. T., Peltokalut. Elonkorjuu. Heinänteko (Suomen kansan
omaista kulttuuria I, ss. 264— 285 ja 289— 296). Hki 1919. —  Teräksinen, 
August, Peltomaan muokkaus (Maahenki II, ss. 83— 100). Hki 1910. —  
Bockström, Bertel, Peltomaan ojittamisesta (Maahenki II, ss. 210— 228). 
Hki 1910. —  Schroeder (Hallakorpi), I. A., Vesiperäisten maitten kuivatus 
Suomessa (Maahenki I, ss. 501— 530). Hki 1910. —  Suomen salaojitusyhdis- 
tuksen johtokunnan kirjelmä eduskunnan jäsenille 20. 2. 1920. —  Valtioneu
voston päätös sisältävä määräyksiä valtion osanotosta eräitten maanparannus- 
töitten.kustannuksiin, 24. 7. 1919 (Asetuskok. 1919, n:o 100).
§§ 218— -219. Jännes, Juho, Kasvien ravinnosta ja lannoittamisesta (Oma 
Maa II, ss. 570— 586). Porvoo 1908. •—  Lannoituskysymyksiä koskeva kirjoi- 
tussarja »Maataloudessa» 1920, nioissa 3, 6— 9 ja 11. —  Rindell, Arthur, Viljan
tuotanto Suomessa ja sen kohottamisen perusehto. 58 s. Porvoo 1917. ■—  
Gripenberg, R., Maamme viljanviljelyksen ehdotettu lisääminen (Maanvilje- 
lyshallituksen Tiedonantoja 104). 37 s. Hki 1917.
§ 220. Sauli, J. O., Kasvijalostuksen tehtävät maassamme. Mitä Hankkija 
on tällä alalla tehnyt ja aikaansaanut (Pellervo 1921, n:o 5) —  Sauli, J. O., 
Siemenviljelyksestä ja laatuvalinnasta (Maahenki II, ss. 493— 507), Hki 1910.
—  Hallituksen esitys n:o 43 laiksi siementavaran maahan tuonnista ja kau
pasta sekä siihen kuuluvat asiakirjat (Valtiopäivät 1919. Asiakirjat II). —  
Asetus valtion siementarkastuslaitoksen perustamisesta 4. 7. 1919. (Asetus
kok. 1919, n:o 89).
§§ 221— 222. Maanviljelyksessä käytetyt koneet (Maataloustiedustelu Suo
messa v. 1910, I, S. Vir. Til. III, 9, ss. 89— 94 ja Taululiitt., ss. 256— 327). 
Hki 1916. — • Käpy, Artturi, Maatalouskoneiden kaupasta ja valmistuksesta 
Suomessa (Maahenki I, ss. 237-—253). Hki 1910.

Korsiviljan viljelys (ss. 259— 272).
§§ 223— 234. —  Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekavilja (Maataloustiedustelu 
Suomessa v. 1910, I, S. Vir. Til. III, 9, ss. 17— 31 ja Taululiitt., ss. 64— 95 
ja 160— 223). Hki 1916. —  Maatalous ja karjanhoito Suomessa vuonna 1918 
(S. Vir. Til. III. Maatalous 15). 68 -f- 149 s. Hki 1920. —  Sirelius,
U. T., Viljelyskasvit (Suomen kansanomaista kulttuuria I, ss. 232— 238).
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Hki 1919. —  Elfving, Fredr., Tärkeimmät viljelyskasvit. 232 s. Hki 1896 —  
Grotenfelt, Gö3ta, Suomen maanviljelys. 328 s. Porvoo 1897. —  Grotenfelt, 
Gösta, ja Elfving, Fredr., Viljelyskasvit (Suomen Kartasto 1910. Teksti I. 
Karttalehti 21 a). 6 s. Hki 1911. — Elfving, Fredr., Viljalajit ja niiden jalosta
minen (Oma Maa III, ss. 576— 584). Porvoo 1908. —  Relander, Lauri 
K ., Korsiviljalajeista ja niiden viljelyksestä (Maahenki II, ss. 565— 584). 
Hki 1910. —  Sauli, J. O., Viljelyskasvilaatuja. 24 s. Hki 1920. —  Hildan, 
Kaarlo, Vehnäalueet ja vehnäkauppa Suomen oloja silmälläpitäen (Terra 
1921, ss. 43— 65). —-Ohran viljelyksestä Perä-Pohjolassa ja Lapissa (Maa
talous 1921, ss. 61—-62). —  S(auli), J. O., Vanhoja ja uusia kaurajalostuksia 
(Maatalous 1921, ss. 114— 115). —  Voiko Suomi kyetä menestyksellisesti
kilpailemaan viljantuotannossa muitten maitten kanssa? (Maataloushalli- 
tuksen Lentolehtisiä 1). 4 s. Hki 1920,

M u u t  v i l j e ly s k a s v i t  ( s s .  272— 2 8 2 ) .
§ 235. Grotenfelt, Gösta, Palkokasveista (Maahenki II, ss. 335— 359). Hki
1910. —  Herne ja papu (Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, I, S. Vir. Til. 
III, 9, ss. 31— 32 ja Taululiitt., ss. 64— 95). Hki 1916.
§§ 236— 238. Hällström, K . H., Juurikasvimme (Oma Maa IV, ss. 709— 717). 
Porvoo 1909. —  Grotenfelt, Gösta, Juurikasvien viljelyksestä Suomessa
(Maahenki II, ss. 118— 135). Hki 1910. —  Peruna. Varsinaiset juurikasvit 
(Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, I, S. Vir. Til. III, 9, ss. 33— 36 ja 
Taululiitt., ss. 64— 95 ja 160— 223). Hki 1916. —  Ailio, V. Pasi, Perunanvilje
lyä. 125 s. Hki 19x9.
§ 239. Pellava ja hamppu (Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, I, S. Vir. 
Til. III, 9, ss. 37— 39 ja Taululiitt., ss. 64— 95). Hki 1916. —  Kehruukasvit 
(Maatalous ja karjanhoito Suomessa v. 1918, S. Vir. Til. III, 15, s. 25 ja Taulu
liitt., ss. 2— 31). Hki 1920. — Grotenfelt, Gösta, Den finländska linboken. 
72 s. Hki 1920.
§§ 240—'244. Rehukasvit (Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, I, S. Vir. Til. 
III, 9. ss. 39— 43 ja  Taululiitt., ss 64— 95 ja 160— 223). Hki 19x6. —  Heinän- 
sato (Maatalous ja  karjanhoito Suomessa v. 1918, S. Vir. Til. III, 15, ss. 25 —  
28 ja Taululiitt., ss. 2— 31). Hki 1920. —  Ks. myös §§ 171— 172 ja 210— 212.

Puutarhanhoito (ss. 282— 2S7J.
§5 245— 249. Rein, Gabriel, Odlingaf fruktträd, trädgärdsskötsel, bär, krydd- 
gärdsskötsel (Statistisk tcckning1 af Storfurstendömet Finland, ss. 77— 83). 
Hki 1853. —  Elfving, Fredr., Tärkeimmät viljelyskasvit. 232 s. Hki 1896.—  
Grotenfelt, Gösta, Suomen maanviljelys, 328 s., Porvoo 1897 —  Ignatius, G., 
Kasvitarhanhoidon kehityksestä maassamme (Maahenki I, ss. 192— 211). 
Hki 1910. —  Puutarha (Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, I, S. Vir. Til. 
III, 9, ss. 15 ja Taululiitt., ss. i-— 31). Hki 1916. —  Heikel, B. W., Hedelmä- 
puitten viljelemisestä Suomessa (Maahenki II, ss. 359— 379). Hki 1911. —  
Stigell, Rich. V., Tupakan viljelys, kuivatus ja hiostus. 48 s. Hki 1919. —  
Snellman, G. R., Tutkimus Suomen tupakkateollisuudesta (Työtilasto I). 
215 s. Hki 1903. —  Ramsay, August, Tupakka, sen viljelys ja verotus Hki 
1909.

Kotieläinten hoito (ss. 2&y—-306).
§§ 250— 252. Rein, Gabriel, Husdjur (Statistisk teckning af Storfurstendö
met Finland, ss. 121— 124). Hki 1853. —  Kekki, M., Piirteitä karjan
hoidon ja maitotalouden tilasta Viipurin läänissä vv. 1811— 1911 (Kauko
mieli V, ss. 141— 155). —  Ignatius, K. E. F., Karjanhoito (Suomen maantiede 
kansalaisille, ss. 538—-356). Hki 1880— 1890. —  Maataloustiedustelu Suo
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messa vuonna igto. II. Karjanhoito (S. Vir. Til. III, Maatalous io). 65 +  
295 s. Hki 1918. —  Karjanhoito (Maatalous ja karjanhoito Suomessa v. 1918. 
S. Vir. Til. Iti, 15, ss.32— 35 ja Taululiitt., ss, 32— 39). Hki 1920. — Poron
hoito (Komiteanmietintö 3, 1905, Lapinmaan taloudellisista oloista, ss. 
76— n  o, 292— 373 ja 409— 433). — Grotenfelt, Gösta, Suomen poronhoito, 
99 s.Hki 1920.
§§ 253"—254- Hevoset (Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, II, S. Vir. Til. 
III, to, ss. 15— 24 ja Taululiitt., ss. 2— 115). Hki 1918. —  Fabritius, Ludvig, 
Hevosjalostuksesta (Oma Maa TV, ss. 321— 334). Porvoo 1909. — Alfthan, 
Axel, Suomen hevoshoidosta (Maahenki II, ss. 433— 450}. Hki 1910. —  Ase
tus toimenpiteistä suomalaisen hevosrodun parantamiseksi, 20. 12. 1918 
(Asetuskok. 1918, nro 188).
§§ 255—-259• Nautaeläimet (Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, II, S. 
Vir. Til. III, 10, ss. 24— 32 ja Taululiitt., ss. 1— 33 ja 116— 205). Hki 1918. —  
Nylander, Hannes, Karjanjalostustyö (Oma Maa III, ss. 510— 523). Porvoo 
1908. —  Nylander, Hannes, Suomen maatiaiskana (MaaLerki II, ss. 3— 46). 
Hki 1910, —  Peltovuoma, A., Peräpohjolan karja. 113 s. Porvoo 1916. —  
Savela, H., Ayrshirekarja (Maahenki II, ss. 245— 274). Hki 1910.
§§ 260— 262. Lampaat. Vuohet (Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, II,
9, S. Vir. Til. III, 10, ss. 33— 43 ja Taululiitt., ss. 1— 33 ja 206— 295). Hki 
1918. —  Vohlonen, Maija, Lammas, sen jalostus, ruokinta ja hoito. 75 s. 
Porvoo 1919. ■—  A. M. v. B., Vuohenhoidosta Keskisuomessa ja Satakunnassa 
(Maatalous 1921, ss. 69— 72).
§§ 263— 264. Siat (Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, II, S. Vir. Til. III,
10, ss. 44— 50 ja Taululiitt., ss. 1— 33 ja 206— 295). Hki 1918.
§ 265. Ilkka, Mikko, Kananhoidosta ja sen merkityksestä (Maahenki II, ss. 
318— 335). Hki igto. —  Rein, Gabriel, Biskötsel (Statistisk teckning af 
Storfurstendömet Finland, ss. 134— 135). Hki 1853. —  Ilkka, Mikko, Mehiläis
hoidosta (Maahenki II, ss. 228— 244). Hki 1910.
§ 266. Korpisaari, Paavo, Karjan ja karjantuotteiden, kalan ym. vienti 
(Suomen ulkomaankaupasta vv. 1812— 1825, ss. 150— 162). Kotka 1911. —  
Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuonna 
1918 (S. Vir. Til. I A, 38). 72-)- 202 s. Hki 1920.

Meijeritalous (ss. 306— 317).
§| 267— 279. Grotenfelt, Gösta, Vanhanaikainen suomalairen maitotalous. 
261 s. Porvoo 1916. —  Sirelius, U. T., Maitotalous (Suomen kansrromaista 
kulttuuria I, ss. 322— 337). Hki 1919. —  Vitikka, J., Suomen meijeriliike (Oma 
Maa II,ss. 620— 633). Porvoo 1908. — Bredenberg, G. A., Piirteitä maamme 
voin valmistuksesta (Maahenki I, ss. 275— 289). Hki 1910. —  Meijeriliike 
(Maatalous ja karjanhoito Suomessa v. 1918. S. Vir. Til. III, 15, ss. 36— 53 
ja Taululiitt., ss. 40— 73). Hki 1920. —  Säntti, Jonni, Katsaus osuusmeijeri- 
liikkeemme kehitykseen (Yhteiskuntatal. Aikakausk. 1912, ss. 168— 178). —  
Mannelin, Karl, Finlands smörexport, en statistisk-ekoromisk sludie. 196 s. 
Hki 1911. —  Voss-Sehrader, Alb., Juuston valmistuksesta Suomessa (Maa- 
henki II, ss. 275— 293). Hki igro. —  Pehkonen, Otto P., Valion tähänas
tinen toiminta juustonvalmistuksen edistämiseksi (Pellervo 1921, ss. 206—  
209). —  Collan, K. J. M., Pietarin maitokauppaolot. 106 s. 1913.

Maatalouden kannattavaisuus (ss. 317— 323).
§§ 280— 281. Sunila, J. E,, Ajan tehtäviä maataloudessa, 39 s. Hki 1916. —  
Sunila, J. E., Työnteon vaikutus maatalouden liiketulokseen erityisesti tila- 
suuruutta silmälläpitäen (Pellervo 1920, ss. 238—-242). —  Vennola, J. H., 
Venäjän asema Suomen viljantuonnissa (Yhteiskuntataloud. Aikakausk. 1912,
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ss. 257— 273 ja 321— 34.3). —  Korpisaari, Paavo, Ulkomainen viljankauppa 
ja viljapol.tiikka (Suomen ulkomaankaupasta vv. 1812— 1825, ss. 88— 122). 
Kotka 1911. —  Harmaja, Leo, Viljan tuonti ja vienti (Suomen tullipolitiikka 
Venäjän vallan aikana I, ss. 150— 165). Porvoo 1920. —  Maataloustuotannon 
tullisuojelus (Tullitariffikomitean mietintö 1919, ss. 30— 61; Vastalause, ss. 
122— 127). —  Johansson, V. F., Itsenäinen elintarvepolitiikka, 50 s. Hki 1917.
—  Ks. myös §§ 169— 172.
§§ 282— 283. Gebhard, Hannes, Yhteiskuntatilastollinen kartasto Suomen 
maalaiskunnista v. 1901 (Suomen Maantieteellinen Seura). 55 karttaa. Hki 
1908. —  Gebhard, Hannes, Katsaus yhteiskuntataloudellisiin oloihin Suomen 
maalaiskunnissa. 26 s. ja karttoja. Porvoo 1909. — Gebhard, Hannes, Yhteis
kuntatilastollinen kartasto Suomen maalaiskunnista. Teksti. 34 s. Hki 1908.
—  Gebhard, Hannes, Maan viljelys väestö, sen suhde muihin elinkeinoryhmiin 
ja  sen yhteiskunnallinen kokoonpano Suomen maalaiskunnissa v. 1901 (Tilat
toman väestön alakomitea. Tilast. tutk. yhteiskunta-taloud. oloista Suomen 
maalaiskunnissa v. 1901, I). 148-!- 127 s. Hki 1913. •—  Maataloustiedustelu 
Suomessa vuonna 1910. I. Maanviljelys (S. Vir. Til. III, Maatalous, 9). 
94-(- 327 s. Hki 1916.

Maataloudellinen osuustoiminta (ss. 324— 328).
§§ 284— 286. Gebhard, Hedvig, Suomen osuustoimintaliike ja Pellervo-Seura 
(Oma Maa V, ss. 457— 473). Porvoo 1910. —  Ks. myös §§ 267— 279.

Maataloudelliset luotto- ja vakuutusolot (ss. 328— 331).
§§ 287— 291. Kiinnitykset (Oikeusministeriön kertomus vuodelta 1919. S. 
Vir. Til. XXIII, Oikeustilasto 29, ss. 41-— 44). Hki 1921. —  Schybergson, 
Emil, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen viisikymmenvuotinen toiminta 1861—
1911. m  s. Hki 1912. —

Metsästys (ss. 331— 334).
§5 292— 293. Sirelius, U. T., Kansan metsästys, hylkeenpyynti ja kalastus 
(Oma Maa IV, ss. 259— 274). Porvoo 1909. —  Sirelius, U. T., Metsänkäynti 
(Suomen kansanomaista kulttuuria I, ss. 21— 136). Hki 1919. —  Kein, 
Gabriel, Rofdjur (Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland, ss. 
119— 121, 124— 127). Hki 1853. —  Ignatius, K. E. F., Metsästystä (Suomen 
Suuriruhtinaskunta, ss. 58— 60). Hki 1876. —  Böök, A. Til., Suomen peto
eläimet (Oma Maa I, ss. 599— 613). Porvoo 1907. —  Böök, A. Th., Metsän
riista ja metsästys (Oma Maa V, ss. 6— 16). Porvoo 1910. — • Casträn, Kaarlo, 
Metsästys (Yhteiskunnallinen Käsikirja, ss. 298-—300). Hki 1910. ■—  Met
sästys (Komiteanmietintö 4, 1910, Kajaanin kihlakunnan taloudellisista 
oloista ss. 160— 167). —  Metsästys (Komiteanmietintö 3, 1905, Lapinmaan 
taloudellisista oloista ss. 122— 129 ja 273— 275).
§ 294. S.relius, U. T., Hylkeenpyynti (Suomen kansanomaista kulttuuria I, 
ss. 137— 150). Hki 1919. —  Järvi, T. H., Hylkeenpyynti (art. Valtiotieteiden 
Käsikirjassa I). Hki 1921.

Kalastus, (ss. 334— 345).
§§ 295— 305. Sirelius, U. T., Kalastus (Suomen kansanomaista kulttuuria I, 
ss. 151— 210). Hki 1919. —  Rein, Gabriel, Fisket (Statistisk teckning af 
Storfurstendömet Finland, ss. 133— 134). Hki 1853. —  Ignatius, K .
E. F., Kalastusta (Suomen Suuriruhtinaskunta, ss. 6i-— 64). Hki 1876. —  
Sandman, J. Alb., Kalastuksesta ja sen hoidosta (Oma Maa V, ss. 227— 242). 
Porvoo 1910. —  Wallenius, I. M., Kalastuksen nykyinen kanta ja toimenpi
teet sen kohottamiseksi (Maahenki I, ss. 254— 275). Hki 1910. •—  Järvi, T. H., 
Kalataloutemme kehittämisestä (Maatalous II, ss. 686— 692). Hki 1910. —
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Järvi, T. H., Tärkeimmät kalat ja kalatalous (Suomen Kartasto 1910. Teksti 
I. Karttalehti 21 b. Eläimistö, ss. 28— 40). Hki 1911. — Järvi, T . H., Kala
talous (art. Valtiotieteiden Käsikirjassa I). Hki 1921. —  Kalastus (Komitean
mietintö 4, 1910, Kajaanin kihlakunnan taloudellisista oloista, ss. 149— 160).
—  Kalastus (Komiteanmietintö 3, 1905, Lapinmaan taloudellisista oloista, 
ss. 110— 122 ja 275-— 277). —  Rautavaara, A. E., Kalastus (Yhteiskunnallinen 
Käsikirja, ss. 78— 82). Hki 1910. —  Kalastuskomitean mietintö ja  ehdotuk
set (Komiteanmietintö 17, 1910). 247 s. —  Cajander, E ., Tilastotietoja eri
näisistä kalastajatorpista ja -mäkituvista Suomessa (^sutushElhlukstr. Tutki
mustoimiston julkaisuja 3). 59 s. Hki 1921. — Oy. S-S-S Ab. Lyhyt selostus 
liikkeen toimintasuunnasta. 15 s. Turku 1920. —  Suomen Senaatin päätös, 
joka koskee kalapörssien perustamista, 13. 5. 1918 (Asetuskok. 1918, n:o 23).
—  Ks. myös § 73 (Petsamon kalastus).

Valtio ja  maatalous (ss. 345— 349).
§§ 306— -309. Paavilainen, H., Maatalous valtion rahasäännöissä vuosina 
1908— 1910, 1905 ja 1900 (Yhteiskuntataloud. Aikakausk. 1913, ss. 142— 149).

Maataloudelliset järjestöt ja vapaa toiminta maatalouden hyväksi (ss. 330— 353). 
§§ 310— 314. Teräksinen, August, Maatalousseurat (Maahenki I, ss. 57— 86). 
Hki 1910. —- Gebhard, Hannes, Suomen maanviljelijäin ammattijärjestö
(Oma Maa VI, ss. 8—-27). Porvoo 1911. — Maataloudellisia erikoisyhdistyk- 
siä (Maahenki I, ss. 306— 346). Hki 1910. —  Suomen Maatalousseurojen
Keskusliiton toiminta v. 1919. 100 s. Hki 1920. —  Suomen X II yleinen maa
talousnäyttely Tampereella kesäkuun 30 p. — heinäkuun g p . 1922. Ohjelma. 
77 s. Hki 1920.

V. Metsätalous.

Suomen metsät ja  maailmanmarkkinat (ss. 354— 374)..
§§ 315— 323. Valtionmetsäkomitean mietintö n:o 1, 14. 4. 1920. (Komitean
mietintö 16, 1920). 386 s. ■—  Ignatius, K . E. F., Metsät (Suomen maantiede 
kansalaisille, ss. 546— 553). Hki 1880— 1890. — Hannikainen, P. W ., Suomen 
metsät kansallisomaisuutenamme. 273 s. ja kartta. Hki 1896. —  Helander, 
A. B., Yksityismetsät (Suomen Kartasto 1910. Teksti I. Karttalehdet 22— 23. 
Metsät ja metsätalous, ss. 32— 49). Hki 1911. —  Cajander, A. K ., Metsät ja 
metsätalous yleensä (Suomen Kartasto 1910. Teksti I. Karttalel.det 22— 23. 
Metsät ja metsätalous, ss. 1— 14). Hki 1911. —  Cajander, A. K ., Metsiemme 
hoidosta (Oma Maa V, ss. 622— 636). Porvoo 1910. —  Boman, Aarne, Mikä on 
eri maankäyttölajien suhteellinen laajuus Suomessa? (Metsätaloud. Aikakausk.
1920, s. 61— 00. )—  Kairamo, A. Osw., Suomen puulajit (Oma Maa II, ss. 
818— 839). Porvoo 1908. ■—■ Aaltonen, V. T., Kangasmetsien luonnollisesta 
uudistumisesta Suomen Lapissa. I. 319 s. ja liitt. Hki 1919. —  Ilvessalo, 
Yrjö, Metsämaitten puuntuotantokyvyn, nykyisen tuoton ja puunkulutuksen 
välisestä suhteesta (Acta Forestalia Fennica 15). 8 s. Hki 1920. —  Multamäki, 
S. E., Tutkimuksia metsien tilasta Savossa ja Karjalassa. 167 s. ja liitt. Hki 
1919. —  Renvall, Heikki, Teollisuuden ja maatalouden välinen taistelu Suo
men metsistä. 150 s. Hki 1914. —  Boman, Aarne, Tutkimuksia yksityisten ja 
yhtiöiden m aa-ja metsätaloudesta I (Acta Forestalia Fennica 19). 196 s. Hki
1921. —  Ks. myös §§ 85— 87.

Valtion metsätalous (ss. 374— 386).
§§ 324— 332. Hannikainen, P. W .. Kruununmetsät (Suomen Kartasto 1910. 
Teksti I. Karttalehdet 22— 23. Metsät ja metsätalous, ss. 15— 31). Hki rgir-



—- Cajander, A.. K ., Valtion metsätalous liikeyrityksenä. 38 s. Hki 1921. —  
Metsähallituksen kertomus kruunun metsätaloudesta vuosina 1915 ja 1916 
(S. Vir. Til. XVII, Metsätilasta 19— 20). 270 -f- 277 s. Hki 1920. ■—  Metsä
hallitus (Kansalaisen Valtiotieto 1921, ss. 62-— 64).

Metsäntuotteiden valmistus ja  myynti vanhempina aikoina (ss. 386— 388).
§§ 333— 334- Ruuth, J. W., Suomen kauppa vuoteen 1617 (Oma Maa Y, ss. 
396— 605). Porvoo 1910. —  Paimen, E. G., Kauppapakon ajoilta (Oma Maa 
II, ss. 316— 326). Porvoo 1908. —  Palmän, E. G., Tervanpoltto ja tervakomp- 
paniat (Oma Maa II, ss. 435— 439). Porvoo 1908. —  Korpisaari, Paavo, 
Metsäntuotteiden vienti ja metsäpolitiikka (Suomen ulkomaankaupasta vv. 
1813— 1825, ss. 123—-149). Kotka 1911. —  Korpisaari, Paavo, Tervakauppa 
(Suomen ulkomaankaupasta vv. 1812— 1825, ss. 130— 135). Kotka 1911. —  
Rein, Gabriel, Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland, ss. 170— 251. 
Hki 1853.

Puutavarat (ss. 388— 405). ,
§§ 335— 348- Hanho, J. T., Tutkimuksia Suomen metsätalouden historiasta 
19. vuosisadalla. I. Sahateollisuudesta ja sahantuotteiden viennistä 1840- ja 
1850-luvuilla.. 197 s. Hki 1915. — Palrnön, E. G., Suomen metsälainsäädäntö 
vuoteen 1861 (Ynteiskuntataloud. Aikakausk. 1914, ss. 103— 137). — Paimen, 
E. G., Niilo Ludvig Arppe (Oma Maa VI, ss. 580— 595). Porvoo 1911. —  
Paimen, E. G., Sahaliike ja puutavarainvienti (Oma Maa VI, ss. 134— 146). 
Porvoo 1911. —  Korpisaari, Paavo, Potaska (Suomen ulkomaankaupasta
vv. 1812— 1825,ss. 135—137). Kotka 19 11.—-Snellman, G. R., Tutkimus Suo
men sahateollisuudesta sekä sen yhteyteen kuuluvista metsänhakkuusta, laut
tauksesta ja lastauksesta (Työtilastoa XVI). 244 -f- 164 s. Hki 1914. — Pal
man, K. E., Teollisuus I. Yleinen katsaus (Suomen Kartasta 1910. Teksti II). 
48 s. Hki 1911. —■ Helander, A. Benj., Sahateollisuus (Metsänkävttö-oppi, 
ss. 395— 445). Porvoo 1918. —  Askergren, Th. A., Handbok för nordisk trä- 
varuindustri. Tukholma 1920. —  Helander, A., Benj., Lauttaus (Met- 
sänkäyttöoppi, ss. 236— 349). Porvoo 1918. —  Sommerschield, Ole, Stock- 
öfverföringen i Saimen— Mäntyharju— Kymmene vattendrag (Flottningstid- 

- skrift 1915, ss. 411— 412). —  Renvall, Heikki, Suomen metsäntuotteiden
vienti kansantaloudelliselta kannalta. 313 s. Hki 1910. — Paavonen, T. W.. 
Suomen metsäntuotteiden vienti 25-vuotiskaudella 1886--1910 (Suomen 
Metsänhoitoyhdistys Tapion julkaisuja 1). 84 s. ja liitt. Hki J911. —  Helan
der, A. Benj., Puutavarain mittaus myyntiä varten (Metsänkäyttöoppi, ss. 
362— 369). Porvoo 1918. — Helander, A. Benj., Lankarullien valmistus (Met
sänkäyttö-oppi, ss. 454— 455). Porvoo 1918. —  Helander, A. Benj., Faneerin 
valmistus (Metsänkäyttö-oppi, ss. 455— 456). Porvoo 1918. —  Yksityisistä puu
tavaraliikkeistä ks. sarjajulkaisua »Finlands Affärsfirmor— Suomen Liiketoi- 
minimet».

Paperiteollisuus (ss. 405— 413).
§§ 349— 358. Snellman, G. R., Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta (Työ
tilasta XIV). 256 -)- 12 7 +  98 s. Hki 1912. ■—  Wallin (Voionmaa), Väinö, 
Tampereen paperitehdas (Tampereen kaupungin historia I, ss. 151— 160). 
Tampere 1905. —  Voionmaa, Väinö, Tampereen tehtaat: Paperiteollisuus 
(Tampereen kaupungin historia III, ss. 53— 62). Tampere 1907— 1910.—  
Paimen,K. E., ja Ramsay, August, Paperiteollisuus (Oma Maa III, ss. 782—  
797). Porvoo 1908. — Alithan, Max, Paperiteollisuus (Suomen Kartasto 1910. 
Teksti II). 10 s. Hki 1911. — Helander, A. Benj., Hiotun puuvanukkeen 
valmistus (Metsänkäyttö-oppi, ss. 446— 454). Porvoo 1918. —  Helander, 
A. Benj., Kemallisen puuvanukkeen (selluloosan) valmistus (Metsänkäyttö
oppi, ss. 466— 476). Porvoo 1918.
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Erinäisiä metsäteollisuuden haaroja (ss. 415— 417).
§ 359- Komppa, Gust., Tervanpoltto (Oma Maa II, ss. 439— 446). Porvoo 
1908.

VI. Teollisuus.

Teollisuuden edellytykset Suomessa (ss. 418— 422).
§§ 361— 364. Ramsay, Henrik, Suomen teollisuuden kehityksen pääpiirteet. 
61 s. Porvoo 1919. —  Snellman, G. R., Den industriella utvecklingen och in- 
dustrins arbetare. 3x1 s. Porvoo 19x6.

Suomen teollisuuden historiallinen kehitys (ss. 422— 432).
§§ 365— 373- Hultin, Tekla, Historiallisia tietoja Suomen vuoritoimesta 
Ruotsin vallan aikana (Teollisuushan. Tiedonantoja 26). 354 s. Hki 1897.
—  NVallin (Voionmaa), Väinö, Manufakturikausi Suomessa (Tampereen 
kaupungin historia II, ss. 22— 49). Tampere 1905. —  Korpisaari, Paavo, 
Teollisuus ja teollisuustuotteiden kauppa (Suomen ulkomaankaupasta 
vv. 1812— 1825, ss. 162— 177). Kotka 1911. —  Rein, Gabriel, Manufak- 
turer och iabriker (Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland, ss. 
143— 156). Hki 1853. —  Manufaktur-Direktionens i Finland underdäniga 
utlätande angäende ätgärder tili befrämjande' af finska industrin och bergs- 
handteringen, med dertill hörande bilagor. 226 s. Hki 1857. — Ignatius, K. 
E. F., Teollisuus, kauppa ja merenkulku (Suomen maantiede kansalaisille, ss. 
566— 587). Hki 1880— 1890. —  Gripenberg, L ,̂ öfversigt af den industriela 
verksamheten i Finland jämte en kort redogörelse för landets utrikes handel 
och dess inre kommunikationsväsende (Tekn. För. Förhandl. 1893). 21 s.

N y k y i n e n  t e o l l i s u u s  ( s .  4 3 3 ) .
Yksityisistä teollisuuslaitoksista sisältää runsaita tietoja sarjajulkaisu *Fin- 
lands Affärsfirmor— Suomen liiketoiminimet*.
§ 374. Teollisuustilastoa vuonna 1917 (S. Vir. Til. X VIII A, 34). Hki 1921.
—  Teollisuus (S. Keskuskauppakamarin Vuosikertomus 1920, ss. 71— 93), 
Hki 1921. —  Suomen Messut Helsingissä 1920. Luettelo. 690 s. Hki 1920.
—  Suomen Messut Helsingissä 1921. Luettelo. 172 s. Hki 1921.

Vuorityö (ss. 434— 441).
§§ 375— 384. Laine, Eevert, Piirteitä Suomen vuoritoimen historiasta 19- 
vuosisadan ensipuoliskolla I. Rautateollisuus 1808— 1831 (Teollisuushan. 
Tiedonantoja 43). 3x7 s. Hki 1907. —  Ignatius, K. E. F., Vuorityö (Suomen 
maantiede kansalaisille, ss. 558— 565). Hki 1880— 1890. —  Solitander, C. P., 
Vuoritoimi Suomessa (Oma Maa V.ss. 474— 486). Porvoo 1910. —  Hallituksen 
esitys n:o 53 eduskunnalle vn 1920 valtiopäiville Outokummun kuparikai
voksen käytön turvaamisesta (Valtiopäivät 1920, Asiakirjat 111). 4 s. —
Eskola, Pentti, Suomen Vuorityöstä ja sen edellytyksistä (Geotekn. Tiedon
antoja 22). 26 s. Hki 1919.

Ei-metallisten mineralien louhinta (ss. 441— 448).
§§ 3®5-— 39i ' Sederholm, J. J., Suomen malmit ja hyödylliset kivilajit (Oma 
Maa II, ss. 5x6— 531). Porvoo 1908. —  Mäkinen, Eero, Tietoja Suomen mine- 
raliteollisuuden nykyisestä tilasta ja kehitysmahdollisuuksista (Geotekn. 
Tiedonantoja 26). 66 s. Hki 1920.—  Frostenis, B.; Lounais-Suömen kalkki- 
kivet ja kalkkxteollisuus (Geotekn. Tiedonantoja 3). 29 s. Hki 1909. —  
Frosterus, B,, Savi-, kivi- ja kalkkiteollisuus (Suomen Kartasto 1910. Teksti 
II). 15 s. Hki iq it , Frauenfelder, Herman, Grafiitti, t o  s . Kokemäki 
1921.
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Metalli- ja  koneteollisuus (ss. 448— 4 39 ).
§§ 392— 4 0 3 . S n e l lm a n , G . R . ,  T u t k im u s  S u o m e n  k o n e p a jo is t a  ( T y ö t i la s t o a  
X I I ) .  20 1 +  1 4 7  +  7 9  s . H k i  1 9 1 1 .  —  I g n a t iu s ,  K .  E. F . ,  K o n e p a j a t  (S uot 
m e n  S u u r ir u h t in a s k u n t a ,  s s .  74 — 7 6 ). H k i  1 8 7 6 . —  S o l i t a n d e r ,  C .  P . ,  M e t a l l i 
t e o ll is u u s  ( S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . T e k s t i  I I ) .  24  s .  H k i  1 9 1 1 .  —  K s .  m y ö s

§§ 3 6 5 — 38 4.

Kivi-, lasi- ja  maaleollisuus (ss. 459— 467).
§§ 404— 4 1 2 . S e d e r h o lm , J . J . ,  S u o m e n  m a l m it  j a  h y ö d y l l i s e t  k i v i l a j i t  (O m a  
M a a  I I ,  s s . 5 1 6 — 5 3 1 ) .  P o r v o o  19 0 8 . —  F r o s te r u s , B . ,  S a v i - ,  k i v i -  j a  k a l k k i -  
t e o ll is u u s  ( S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 , T e k s t i  I I ) .  1 5  s . H k i  1 9 1 1 .  — S e d e r h o lm , 
J. J . ,  S u o m e n  g r a n i i t t ie n  t e k n i l l i s i s t ä  o m i n a is u u k s is t a .  36  s .  H k i  1 9 1 3 .  ■—  
S e d e r h o lm , J . J . ,  V ä r a  t i l lg ä n g a r  a f  t i l i  b y g g n a d s m a t e r i a l  a n v ä n d b a r a  b e r g -  
a r t e r .  24  s . H k i  18 9 8 . —  F r o s t e r u s , B e n j . ,  K o v a s im ie n  v a lm is t u s  S u o m e s s a  
( G e o t e k n . T ie d o n a n t o ja  7 ). 18  s . H k i  1 9 1 0 . —  S n e l lm a n , G .  R . ,  T u t k im u s  
S u o m e n  la s i t e o ll is u u d e s t a  ( T y ö t i la s t o a  X V ) .  1 7 3 +  9 6  s .  H k i  1 9 1 3  —  K s .
m y ö s  §§ 3 8 5 — 3 9 1 .

Kemiallinen teollisuus (ss. 467— 471 j-
§§ 4 1 3 — 4 1 5 .  K o m p p a ,  G u s t . ,  T e r v a n p o l t t o  (O m a  M a a  I I  s s . 4 3 9 — 44 6). 
P o r v o o  190 8 . —  K o r p is a a r i ,  P a a v o ,  S a lp ie t a r i  (S u o m e n  u lk o m a a n k a u p a s t a  
v v .  1 8 1 2 — 18 2 5 , s s .  1 7 2 — 1 7 7 ) .  K o t k a  1 9 1 1 .  —  I g n a t iu s ,  K .  E. F . ,  K e m i a l l i 
n e n  te o ll is u u s  (S u o m e n  S u u r ir u h t in a s k u n t a ,  s s . 8 7— 8 9), H k i  1 8 7 6 . —  A l i t h a n ,  
M a x ,  K e m ia l l in e n  j a  s ä h k ö t e k n i l l in e n  t e o ll is u u s  (S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . T e k s t i  
I I ) .  3 s .  H k i  1 9 1 1 .  — H e la n d e r , A . B e n j .,  T u l i t i k k u j e n  v a lm is t u s  (M e ts ä n -  
k ä y t t ö - o p p i  s . 4 5 7 ) . P o r v o o  1 9 1 8 . ■— K s .  m y ö s  § 3 7 4 .

Nahkateollisuus (ss. 471— 473).
§§ 4 1 6 — 4 1 7 .  A l f t h a n ,  M a x ,  N a h k a t e o l l i s u u s  (S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0  . T e k s t i  
I I ) .  2 s .  H k i  1 9 1 1 .  — K s .  m y ö s  § 3 7 4 .

Kutomateollisuus (ss. 473— 481).
§§ 4 18 — 4 2 4 . V o io n m a a , V ä i n ö ,  T a m p e r e e n  t e h t a a t  ( T a m p e r e e n  k a u p u n g i n  h is 
t o r i a  I I I ,  s s . 10— 5 3 ). T a m p e r e  19 0 7 — 1 9 1 0 . —  S n e l lm a n , G .  R . ,  T u t k im u s  S u o 
m e n  k u t o m a t e o l l i s u u d e s t a  ( T y ö t i la s t a  I I ) .  244  +  1 8 3 -)-  1 2 3 S . j a l i i t t .  H k i  19 0 4 . 
—  A l f t h a n ,  M a x ,  K u t o m a t e o l l i s u u s  ( S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . T e k s t i  I I ) .  4  s . 
H k i  1 9 1 1 .  —  P a im e n , K .  E . ,  K u t o m a t e o l l i s u u d e n  k e h i t y s  S u o m e s s a  (O m a  
M a a  7 5 1 — 7 7 3 ) .  P o r v o o  1 9 x 1 .  —  S im o la ,  E m il ,  K e h r u u - j a  k u t o m a t e o l l i s u u s  
( a r t .  V a l t io t i e t e id e n  K ä s ik ir ja s s a  I ) .  H k i  1 9 2 1 .  —  F in la y s o n  A  C :o  O s a k e 
y h t i ö  p u u v i l la t e h d a s  ( t e h t a a n  M e s s u - ju lk a is u ) . 20 s . H k i  19 2 0 . —  T a m p e r e e n  
P e l l a v a -  j a  R a u t a t e o l l i s u u s - O s a k e y h t i ö  ( t e h t a a n  M e s s u - ju lk a is u ) . 1 6  s .  T a m 
p e r e  19 2 0 . —  K s .  m y ö s  § 3 7 4 .

Vaatetusteollisuus (ss. 481— 482).
§ 4 2 5 . K s .  § 3 7 4 .

Paperinjalostus (ss. 482— 483) 
g 4 2 6 . K s .  § 3 7 4 .

Puunjalostus (ss. 483— 484)
|  4 2 7 . A l f t h a n ,  M a x ,  P u u t e o l l is u u s  (S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . T e k s t i  I I ) .  8  s . 
H k i  1 9 1 1 .  —  H . P . ,  P u u s e p ä n t e o ll is u u d e s t a  ( K a u p p a l e h t i ,  K o t i m a is e n  t e o l l i 
s u u d e n  n u m e r o  1 9 1 1 ,  s s . 4 5 — 4 6 ). —  N o r d b e r g ,  S e t h ,  P a ju n  v i l j e l y s  ja  sen- 
e d e l l y t y k s e t  m e il lä .  62  s . H k i  1 9 x 9 . — K s .  m y ö s  g 3 7 4 .



Rakennusteollisuus (ss. 484— 48$).
§ 4 2 8 . A l f t h a n ,  M a x ,  R a k e n n u s t e o l l i s u u s  (S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . T e k s t i  I I .  
K a r t t a l e h d e t  34 — 3 6 , T e o ll is u u s , s s . 9 5 — 9 6 ). H k i  1 9 1 1 .

Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus (ss. 48$— 492).
§§ 4 2 9 — 4 3 7 . A l f t h a n ,  M a x ,  R a v i n t o -  j a  n a u t in t o a in e t e o l l is u u s  (S u o m e n  
K a r t a s t o  1 9 1 0 . T e k s t i  II). 5 s .  H k i  1 9 1 1 .. .—  F a b r i t iu s ,  E r n s t ,  M y l ly t e o l l is u u -  
d e s t a  j a  v i l j a k a u p a n  o lo is t a  S u o m e s s a  ( E s it e lm iä  K a n s a t a l .  Y h d is t y k s e s s ä  II, 
s s . 2 9 5 — -304). P o r v o o  18 9 6 . —  S n e l lm a n , G .  R . ,  T u t k im u s  S u o m e n  le ip u r in -  
a m m a t is t a  ( T y ö t i la s t o a  III). 1 2 4 - ) -  1 2 4  s .  H k i  19 0 5 . —  S n e l lm a n , G .  R . ,  
T u t k im u s  S u o m e n  t u p a k k a t e o l l i s u u d e s t a  ( T y ö t i la s t o  I ) .  2 1 3  s .  H k i  1 9 0 3 . —  
N ic o t ia n u s ,  T u p a k a s t a  j a  s e n  v a lm is t u k s e s t a  (P . C .  R e t t i g  & C :o )  ( T y ö v ä e n  
K a le n t e r i  1914» s s . 2 5 3 — 2 6 1 ) . — A B .  P h .  U . S t r e n g b e r g  &  C :o  O y .  ( t e h t a a n  
M e s s u - ju lk a is u ) . 4 s . H k i  19 2 0 . —  K s .  m y ö s  § 3 7 4 .

Valaistus- ja  johtoteollisuus (ss. 492— 493).
§ 4 3 8 . K s .  § 3 7 4 .

Grafillinen teollisuus (ss. 493— 495).
§§ 439—441. Snellman, G. R ., Tutkim us Suomen kirjapainoteollisuudesta 
(Työtilastoa IV), 18 4  s. Hki 19 0 7 . —  Palman, E .  G . ,  Suomen kirjapainot 
(Oma Maa V, ss. 789— 7 9 6 ). Porvoo 1 9 1 0 . —  Alfthan, Max, Graafillinen teolli
suus (Suomen K artasto 1 9 1 0 . Teksti II). 3 s. Hki 1 9 1 1 .  —  Hendell, Lauri, 
Kirjapainoteollisuus (art. Valtiotieteiden K äsikirjassa I). H ki 1 9 2 1 .  —  Ks. 
myös § 374.

Yleisiä teollisuusaloja (ss. 493— 501).
§§ 442— 4 4 7- K s .  § 3 7 4 .

Teollisuuden alueellinen ryhmitys (ss. 302— 307).
§§ 44 8 — 4 5 0 - K s .  § 3 7 4 .

Voima- ja polttoaine kysymys (ss. 5 0 7 — 317).
§ 4 5 1 .  P a im e n , ' K .  E . ,  H ö y r y  k u l k u n e u v o je n  j a  te o l l is u u d e n  p a lv e lu k s e s s a  
(O m a  M a a  III, s s . 330— 3 6 6 ). P o r v o o  1 9 0 8 . —  K s .  m y ö s  § 3 7 4 .
§§ 4 5 2 — 4 5 4 . M a lm i, H u u g o , S u o m e n  k o s k i s t a  j a  n iid e n  k ä y t t ä m i s e s t ä  ( Y h -  
t e i s k u n t a t a l o u d .  A i k a k a u s k .  1 9 2 1 , s s .  1 — 1 6 ) . —  T e k n i l l in e n  A ik a k a u s le h t i  
19 2 0 , s s .  1 4 7 — 3 5 6  ( V o im a n u m e r o ) . — K s .  m y ö s  § 5 9 .
§§ 45 5 — 4 5 6 . T e k n i l l in e n  A i k a k a u s le h t i  r 9 x g ,  n :o  1 2  ( P o lt t o t u r v e n u m e r o ) .  —  
K s .  m y ö s  §§ 89— 92.

Teollisuuden työväki (ss. 317— 521).
§§ 4 5 7 — 4 6 1 - K s .  § 3 7 4 .

Käsityöammatit (ss. 321— 527).
§§ 4 6 2 — 4 6 6 . H a r m a j a ,  L a u r a ,  A m m a t t i k u n t a l a i t o s  ( a r t .  V a l t io t i e t e id e n  K ä s i 
k ir ja s s a  I ) .  H k i  i 9 2 t .  —  R e in , G a b r ie l ,  H a n d t v e r k e r ie t  ( S a t is t i s k  t e c k n i n g a f  
S t o r fu r s t e n d ö m e t  F in la n d , s s .  138 — 14 3 ). H k i  1 8 5 3 . —  V o io n m a a , V ä i n ö ,  
K ä s i t y ö  ( Y h t e is k u n n a l l in e n  K ä s i k i r j a ,  s s .  203— 2 1 3 ) . H k i  1 9 1 0 . — K ä s i t y ö -  
t i l a s t o  I. V u o n n a  1 9 1 3  (S . V i r .  T i l .  X V III B ) .  20 +  1 3 7  s . H k i  1 9 1 5 . 
—  K s .  m y ö s  §§ 3 6 5 — 3 7 3 .

Kotiteollisuus (ss. 5 2 7 — 529).
§§ 4 6 7 — 4 6 9 . S ir e l iu s ,  U . T . ,  K a n s a n o m a is e t  k ä s i t y ö t  j a  k o r is t u k s e t  (O m a  
M a a  I , ss . 4 3 2 — 4 4 1 ) . P o r v o o  19 0 7 . —  R e in , G a b r ie l ,  H e m s lö jd  ( S t a t is t is k  
t e c k n in g  a f  S t o r fu r s t e n d ö m e t  F in la n d ,  s s . 13 6 — T38). H k i r 8 5 3 . —



S a m m a n s tä lln in g  o c h  b e a rb e tn in g  a f  re su lta to n  u ta f  1887 ä rs slö jd en q u £ te . 
U p p g jo rd  p ä  fö r a n s ta lta n d e  a f  F in a n s  E x p e d itio n e n  i K e js e r lig a  S e n a te n  fö r  
F in la n d . 114  s . H k i  1888. — 'K o tite o llis u u s k o m ite a n  m ie tin tö  1 1 . 4. 1908. 296 s . 
H k i 1908. —  M äk in en  (K u o p p a m ä k i) , L a u r i, A in e k sia  S u o m en  k o tite o llis u u s - 
t ila sto o n  (L iite  K o tite o llis u u s k o m ite a n  m ietin tö ö n ). 238 s. H k i 1908. —  
M äkin en  (K u o p p a m ä k i), L a u r i, K ä s ite o llis u u s  (Y h te isk u n n a llin e n  K ä s ik ir ja , 
ss . 1 7 7 — i 8 t ) .  H k i  19x0. —  M äk in en , (K u o p p a m ä k i)  L a u r i, K o t ite o llis u u 
te m m e  k a n sa n ta lo u d e llin e n  ja  y h te is k u n n a llin e n  m e r k ity s  (Oma' M aa  V ,  ss. 
283— 299). P o r v o o  1910 . —  K o tite o llis u u s  (K o m ite a n m ie tin tö  4, 1910 , K a j a a 
n in  k ih la k u n n a n  ta lo u d e llis is ta  o lo is ta , ss . 173— 18 1). —  K o tite o llis u u s  ( K o m i
te a n m ie tin tö  3, 1905, L a p in m a a n  ta lo u d e llis is ta  o lo is ta , ss. 153 ja  277— 280). 
—  K s . m yö s  §§ 365— 373-

Teollisuus ja valtio (ss. 329— 532).
§§ 470— 473. S u n d strö m , B ru n o  A .,  S u o m en  e lin k e in o la in sä ä d ä n tö  (a rt. 
E lin k e in o la in s ä ä d ä n tö , V a lt io tie te id e n  K ä s ik ir ja  I). H k i 19 2 1. •—  K a u p p a -  
ja  te o llis u u s h a llitu s  (K a n s a la is e n  V a lt io t ie to  19 2 1 , ss. 48— 52).

Vapaat teollisuushanastukset (s. 332).
§§ 474— 475. Ig n a tiu s , K .  E . F . ,  S u o m en  su u riru h tin a s k u n ta . T ila s to llis ia  
t ie to ja  S u o m en  en sim m äisen  y le ise n  n ä y t t e ly n  H e ls in g is sä  1876  jo h d o s ta . 103 
s. ja  k a r t t o ja .  H k i 1876. —  S u o m en  M essut H e lsin g issä  1920. L u e tte lo . 690 
s . H k i 1920. —  S u om en  m essut H e lsin g issä  19 2 1. L u e tte lo . 172 s. H k i 19 2 1.

VII. Liikenne.

Liikenteen edellytykset Suomessa (ss. 333— 534).
§§ 4 7 6 — 4 7 7 . P a lm ö n , E .  G . ,  K u l k u l a i t o k s e t  j a  p o s t i  (S u o m e n  K a r t a s t o  19 1 0 , 
T e k s t i  I I ) .  7 1  s. H k i  1 9 x 1 .  — J ä r v in e n ,  K y ö s t i ,  L i ik e n n e  j a  l i i k e n n e p o l i t ik k a ,  
S u o m e n  o lo j a  s i lm ä l lä p i t ä e n ,  4 4 7  s . P o r v o o  1 9 1 1 .

Maantiet (ss. 535— 537).
§§ 4 78 — 4 8 0 . S ir e l iu s ,  U .  T . ,  K u l k u -  j a  k u l je t u s n e u v o t  (S u o m e n  k a n s a n o m a is t a  
k u l t t u u r i a  I ,  s s .  3 5 7 — 4 3 6 ). H k i  1 9 1 9 .  —  L a p i n  k u l k u n e u v o t  j a  k y y t i l a i t o s  
( K o m it e a n m i e t in t ö  3 , 19 0 5 , L a p i n m a a n  t a lo u d e l l i s i s t a  o lo is t a ,  s s .  1 7 9 — 1 9 8  j a  
2 36 — 2 5 4 ). —  L a p i n  k u l k u n e u v o t  ( N e u v o t t e l u k o m it e a n  m ie t in t ö  4 . 1 1 .  19 0 7 . 
K o m it e a n m i e t in t ö  5 , 190 8 , s s .  1 1 — 2 1 ) . — W a l l in  ( V o io n m a a ) , V ä i n ö ,  S u o m e n  
m a a n t ie t  R u o t s in  v a l l a n  a i k a n a  ( F e n n ia  8, 2 ). 1 4 1  s . j a  k a r t t o j a .  K u o p io  18 9 3 . 

-  P a lm ä n , E .  G . ,  S u o m e n  m a a n t ie t  (O m a  M a a  I I I ,  s s .  638-— 6 4 6 ). P o r v o o  
19 0 8 . —  P a lm ö n , E .  G . ,  M a a n t ie t  (S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . T e k s t i  I I .  K a r t t a 

le h t i  4 1 .  K u l k u la i t o k s e t  j a  p o s t i .  s s .  2— 1 6 ) . H k i  1 9 1 1 .  — L a h d e n s u o ,  J a lo . 
T ie r a s it u k s e s t a  S u o m e n  m a a la is k u n n is s a  ( Y h t e is k u n t a t a lo u d .  A i k a k a u s k .  
1 9 1 3 , s s .  248— 2 6 1 ) . — - P a a s i k i v i ,  J .  K . ,  K y y t i l a i t o s  (O m a  M a a  I I ,  s s .  2 9 7— 3 0 3 ). 
P o r v o o  . 19 0 8 . —  K a l l i o ,  K y ö s t i ,  S i l m ä y k s i ä  k y y t i l a i t o k s e n  j a  m a r n t ie la in  
la in s ä ä d ä n n ö ll is e e n  k e h i t y k s e e n  ( M a a la is l i i to n  K ir ja l l i s e n  y h d is t y k s e n  t o i m i 
t u k s i a  3 ) . 4 2  s .  O u lu  1 9 1 6 .

Haut at iet (ss. 537— 353).
§§ 4 8 1 — 4 9 6 . S u o m e n  v a l t i o n r a u t a t i e t  18 6 2 — 1 9 1 2 . H i s t o r i a l l i s - t e k r i l l i s -
t a lo u d e ll in e n  k e r t o m u s .  I— I I .  4 1 r .-f-  7 3 3  s .  j a  k a r t t o j a .  H k i  1 9 1 2 — 1 9 1 6 . —  
P a im e n , E .  G . ,  S u o m e n  r a u t a t e i s t ä  (O m a  M a a  I I ,  s s . 2 4 1 — 2 5 3 ). P o r v o o  190 8 . 
—  P a lm ä n , E .  G . ,  R a u t a t i e t  ( S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . T e k s t i  I I .  K a r t t a l e h t i  
4 1 , s s .  35— 4 9 ). H k i  1 9 1 1 .  —  K u l k u la i t o s k o m i t e a n  m i e t i n l ö  2 4 , 1 1 .  192 0  
( K o m it e a n m i e t in t ö  4 , 1 9 2 1 ) , 28 s .  —  S u o m e n  R a u t a t ie h a l l i t u k s e n  k e r t o m u s
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v u o d e l t a  1 9 1 7  (S . V i r .  T i l .  X X .  R a u t a t i e t i l a s t o  4 7 ) . m  -f- 5 4 5  s .  j a  k a r t t a .  
H k i  1 9 1 9 . —  V a l t io n r a u t a t e id e n  y l i r e v is o r ie n  k e r t o m u s  K u l k u la i t o s t e n  j a  y l e i s 
t e n  t ö id e n  m in is te r iö l le  v i t a  19 2 0 . 1 9  s .  H k i  1 9 2 1 . —  L a s s i la ,  I . ,  P e t s a m o n  
r a u t a t i e s t ä  L a p i n  ta lo u d e l l is e n  e lä m ä n  e l v y t t ä j ä n ä  ( M e t s ä ta lo u d . A ik a k a u s k .  
1 9 2 1 , ss . 1 4 — 1 7 ) .

Sisämaina n vesiliikenne- (ss. 5 5 5 — 5 6 5 7 .
§§ 497— 5° 2 - P a lm a n , E . G ., S isä m a an  r e it it  ja  1 a n a v a t  (Om a M aa  V , ss. 109—  
120). P o r v o o  1910. — P a lm ä n , E .  G ., V e s it ie t  (S uo m en  K a r ta s to  1910. T e k s ti 
I I .  K a r t ta le h t i  41, ss. 16— 35). H k i 1911. —  R ein , G a b rie l, A n g b ä ta r  (S ta- 
t is t is k  te c k n in g  a f  S to rfu rs te n d ö m e t F in la n d , ss. 251— 253). H k i 1853. 
— ■ P a lm a n , K .  E . ,  H ö y r y  k u lk u n e u v o je n  ja  teo llisu u d en  p a lv e lu k se ssa  (Oma 
M aa I I I ,  ss . 350— 366). P o r v o o  1908. —  R e in , G a b rie l, K a n a le r  (S ta tis t is k  
te c k n in g  a f  S to rfu rs te n d ö m e t F in la n d , s . 38— 45). H k i 1853. —  S u o 
m en v e s it ie t . T ie -  ja  v e s irak e n n u ste n  y lih a llitu k s e n  ju lk a is u  X I :n  kan sa in  
v ä lisen  la iv a liik e k o n g r e s s in  jo h d o s ta . 53 s . ja  k a r t t o ja .  H k i 1908. — C a stren , 
J a lm a ri, K a n a v a t  ja  s a ta m a ra k e n n u k s e t  (Y h tv isk u n n a llin e n  K ä s ik ir ja ,  ss. 
83— 87). H k i 1910. — S n e llm a n , K . ,  K a n a v a t  (a r t. V a it i  t ie te id en  K ä s ik ir 
ja s s a  I). H k i 1921. —  K e sk i-S u o m e n — S a im a a n — K y m in  k a n a v o im a -k y s y 
m y k s iä  I— I I .  (K e sk i-S u o m e n — S a im a a n — K y m in  k a n a v o im is a s ia in  k e s k u s 
to im ik u n ta ) . K o tk a  1917— 1918. .—  K s .  m y ö s  478— 481.

Meritiet ja satamat (ss. 5 6 5 — 5 7 8 7 .
§§ 5° 3— 5° 4 - R e in ,  G a b r ie l ,  L o t s a r  o c h  f y r b ä k a r  ( S t a t i s t i s k  t e c k n i n g  a f  S t o r 
fu r s t e n d ö m e t  F in la n d ,  s .  2 5 7 ) . H k i  18 5 3 . —  K i l l i n e n ,  I lm a r i ,  M a ja k k a -  
r a k e n n u k s e t  { O m a  M a a  I I I ,  s s .  104— 1 1 5 ) .  P o r v o o  19 0 8 . —  K i l l i n e n ,  I lm a r i ,  
L u o t s i -  j a  m a j a k k a l a i t o s  ( Y h t e is k u n n a l l i n e n  K ä s i k i r j a ,  s s .  2 2 7 — 2 3 2 ). H k i
1 9 1 0 . —  A n d e r s in , E r n s t  F r . ,  M a j a k a t  (S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . T e k s t i  I I .  
K a r t t a l e h t i  4 0). 2 1  s . H k i  1 9 1 1 .  —  S u o m e n  S e n a a t in  p ä ä t ö s  k o s k e v a  u u s ie n  
m a a n  lu o t s a u s p i i r ie n  j a  lu o t s ip a ik k a in  lu e t t e l o je n  v a h v i s t a m i s t a  ( A s e t u s k o k . 
19 0 5 , n :o  2 4 ). — ■ M e r e n k u lk u h a ll i t u k s e n  k e r t o m u s  v u o d e l t a  1 9 1 9  (S . V i r .  T i l .  
X V .  M e r e n k u lk u la it o s  2 ). 16 4  s .  H k i  1 9 2 1 .
§§ 5° 5— 5 1 0 . C a s t r ä n , J a lm a r i ,  S a t a m a r a k e n n u k s e t  (O m a  M a a  I I I ,  s s .  1 1 5 — 
12 3 ). P o r v o o  190 8 . — H e ls in g in  s a t a m a .  S a t a m a t o im ik u n n a n  m ie t in t ö  n :ö t 
1 j a  2 H e ls in g in  k a u p u n g i n  s a t a m a o lo je n  jä r je s t ä m is e s t ä  (H e ls in g in  K a u p u n 
g i n v a l t u u s t o .  A s i a k i r j .  n :o t  15  ja  1 7 ,  19 2 0 ). 3 0 +  2 5  s .  — V in t e r s j ö f a r t e n  o c h  
H a n g ö . 38  s . j a  k a r t t o j a .  H a n k o  19 0 0 . —  H a n g ö  v in t e r h a m n .  4 5  s . H a n k o  
1 9 1 4 . —  H a n g o n  v a p a a s a t a m a .  S e l o s t u s t a  se n  s u u n n it t e lu is t a  s e k ä  s e n  m e r 
k i t y k s e s t ä  m a a lle m m e . 26  s .  H k i  19 2 0 . —  P a im e n , K .  E . ,  S u o m e n  t a l v i -  
m e r e n k u lk u  j a  j ä ä n m u r t a j a - h ö y r y l a i v a t  (O m a  M a a  V I ,  s s .  903— 9 1 9 ) . P o r v o o
1 9 1 1 .  - — K u l k u la i t o s k o m it e a n  m ie t in t ö  s y v ä s a t a m a k y s y m y k s e s t ä . 4 s .  H k i 
192 0 .

Suomen kauppalaivasto (ss. 5 7 8— 586).
§§ 5 1 1 — 5 1 6 .  K o r t  ö f v e r s ig t  a f  f in s k a  ä n g f a r t y g s f lo t t a n  p ä  Ö s t e r s jö n , F in s k a  
ö c h  B o t t n i s k a  v i k a m e  ( K a p t e n  P u f f ,  S m ä  b e r ä t t e ls e r  o c h  t i d s b i ld e r  V, ss . 3—  
4 1 ) .  T u r k u  1 8 7 8 . —  P a lm ä n , E .  G . ,  S u o m e n  k a u p p a l a i v a s t o  j a  la iv a n v a r u s -  
t u s l i ik e  (O m a  M a a  V ,  s s .  3 1 3 — 3 2 t ) .  P o r v o o  1 9 1 0 . —  K i l p i ,  O . K . ,  P i i r t e i t ä  S u o 
m e n  k a u p p a l a i v a s t o n  j a  m e r iv ä e s t ö n  m y ö h e m m ä s t ä  k e h i t y k s e s t ä  ( Y h t e is k u n t a  - 
t a lo u d .  A i k a k a u s k .  1 9 1 1 ,  s s . 233— 2 50 ). —  K r o g iu s ,  L a r s ,  S u o m e n  k a u p p a l a i 
v a s t o  (S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . T e k s t i  I I .  K a r t t a l e h t i  3 9 . M e r e n k u lk u , s s . 
2— 8). H k i  1 9 1 1 .  —  S u o m e n  l a i v a l i i k e  u l k o v a l t a i n  k a n s s a  v u o n n a  1 9 1 8  (S . 
V i r .  T i l .  I  B ,  38) H k i  19 2 0 . — L i ik e n n e  (S . K e s k u s k a u p p a k a m a r in  V u o s ik e r 
to m u s  19 2 0 , s s . 94;— 10 2 ). H k i  r g 2 i .  —  K a t a r a ,  L a u r i ,  V a l t io n  t e h t ä v i s t ä  
k a u p p a l a iv a s t o m m e  k e h it t ä m is e k s i  ( Y h t e is k u n t a t a lo u d .  A i k a k a u s k .  1 9 1 3 , ss . 
r— 16 ). Ks. m y ö s  §§ 4 9 7 — 50 2 .



Merenkulku (ss. 586— 523).
§§ 5 1 7 — 5 2 2 . K r o g iu s ,  L a r s ,  M e r e n k u lk u  ( S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . T e k s t i  I I .  
K a r t t a l e h t i  3 9 ). 2 1  s .  H k i  1 9 1 1 .  — F i n s k a  A n g f a r t y g s  A k t i e b o l a g e t  18 8 3 —  
190 8 . J u h la ju lk a is u .  H k i  1 9 1 0 . —  R e n v a l l ,  A . ,  M e r e n k u lk u  j a  m e r im ie h e t  
( Y h t e is k u n n a ll in e n  K ä s i k i r j a , s s .  2 9 1 — 2 9 7 ). H k i  1 9 1 0 . —  K s . m y ö s  § § 5 1 1 —  
5 1 6 .

Valtio ja merenkulku (ss. 5 9 5 — 5 9 7 J .
§§ 5 2 3— 5 3 4 - M e r e n k u lk u h a l l i t u k s e n  k e r t o m u s  v u o d e l t a  1 9 1 9  (S . V i r .  T i l .  X V .  
M e r e n k u lk u la it o s  2). 16 4  s .  H k i  1 9 2 1 .

Tietoliikenne (ss. 5 9 7 — 601).
§§ 5 2 5— 52 7 - P a lm a n , E .  G . ,  P o s t i l a i t o k s e n  s y n t y  j a  k e h i t y s  (O m a  M a a  I, 
s s .  70 7— 7 1 9 ) . P o r v o o  19 0 7 . —  P a lm a n , E .  G . ,  P o s t i  (S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . 
T e k s t i  I I .  K u l k u la i t o k s e t  j a  p o s t i) .  22 s .  H k i  1 9 1 1 .  — K a t s a u s  S u o m e n  
p o s t i la i t o k s e n  k e h it y k s e e n  163 8 — 19 2 0 . P o s t ih a l l i t u k s e n  ju lk a is u  S u o m e n
M e s s u ik s i 19 2 0 . 1 6  s .  H k i  19 2 0 . —  P o s t ih a l l i t u k s e n  k e r t o m u s  v .  1 9 1 9  (S . V i r .  
T i l .  X I I I .  P o s t i t i la s t o a  3 5 ) . 7 4 - f  1 3 9  s .  j a  p i i r r .  H k i  19 2 0 .
§ 5 2 8 . P a lm ä n , E .  G . ,  S ä h k ö le n n ä t in  (S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . T e k s t i  I I .  
T e le fo n i  j a  s ä h k ö le n n ä t in ) .  5 s .  H k i  1 9 1 1 .  — . N e n o n e n , V . ,  L e n n ä t in la i t o s  
(O m a  M a a  V I ,  s s .  16 4 — 16 8 ). P o r v o o  1 9 1 1 .
§ 5 2 9 . A l f t h a n ,  M a x ,  j a  R o s b e r g ,  F r e d r . ,  T e le f o n i  (S u o m e n  K a r t a s t o  1 9 1 0 . 
T e k s t i  I I .  K a r t t a l e h t i  4 2 , s s .  1— 1 1 ) ,  H k i  1 9 1 1 .  —  A l f t h a n ,  M a x ,  T e le fo n i  
(O m a  M a a  V I ,  s s . 168 — 1 7 2 ) . P o r v o o  1 9 1 1 .

V III. Kauppa.

Suomen kaupan kehitys (ss. 602— 613).
§§ 53i — 537- R u u th , J. W „  S u o m en  k a u p p a  v u o te e n  1 6 1 7  (O m a M a a  V , 
ss . 596— 605). P o r v o o  1910 . —  R u u th , J. W .,  T u tk im u k s ia  S u o m en  j a  H a n sa n  
v ä lis is tä  su h te is ta  en nen  v u o t t a  1435. 80 s . H k i 1882. —  G r o te n fe lt , H a n sa -  
l i i t to  (a rt. V a lt io tie te id e n  K ä s ik ir ja s s a  I) . H k i  1 9 2 1 . — G r o te n fe lt , K u s t a v i ,  
S u o m e n  k a u p a s t a  j a  k a u p u n g e is ta  e n s im m ä is te n  V a a s a -k u n in k a it te n  a ik o i
n a , 16 4  s . H k i 1887. — G r o te n fe lt , K u s t a v i ,  S o ta  L y y p e k in  k a n ssa  ja  
K u s t a v i  V a a s a n  k a u p p a p o lit i ik k i (Suo m en  h is to ria  u sk o n p u h d istu k sen  a ik a 
k a u d e lla  15 2 1— 1 6 17 , ss. 45— 58). J y v ä s k y lä  1902. —  P a lm ä n , E. G ., 
K a u p p a p a k o n  a jo ilta  (O m a M aa  II, ss. 316-— 326). P o r v o o  1908. ■—  P a lm a n , 
E. G ., H isto r is k  fr a m s tä lln in g  a f  d en  s v e n s k -fin s k a  h a n d e ls la g stiftn in -  
gen  frän  G u s ta f  V asa s  re g e rin g  t i l i  176 6. 180 s . H k i 1876. —  L in d strö m  
(S a rv a ), G u n n ar, S u o m en  k a u p a s ta  A le k s a n te r i I:sen  a ik a n a  I. J ä rje sty m is -  
v u o d e t  1808— 18 12 . 2 4 3 - j -  87 s .  H k i 1905. —  K o r p is a a r i, P a a v o , S u om en  
u lk o m a a n k a u p a s ta  v u o s in a  18 12 — 1825. 249 s . j a  l i i t t e i t ä .  K o tk a  1 9 1 1 . —  
R e in , G a b rie l, H än d e l (S ta t is t is k  te c k n in g  a f  S to rfu rs te n d ö m e t F in la n d , 
ss. 170— 257). H k i 1853.
§§ 538— 539- Leinberg, Georg, Suomen ulkomaisen kaupan ja merenkulun 
kehityksestä vuosina 1 8 6 5 — 1 8 9 4  (Esitelmiä Kansantal. Yhdistyksessä II, 
ss. 2 4 6 — 2 7 3 ) .  Porvoo 1 8 9 6 . — Suomen kauppa ulkovaltojen katissa sekä tulli
laitoksen ylöskanto vuonna 1 9 1 8  (S. Vir. Til. I A, Kauppa 3 8 ) .  72-f- 1 4 6 —|— 5 6 s. 
Hki 1 9 2 0 .  —  Suomen Keskuskauppakamarin Vuosikertomus I— III. 1 9 1 8 —  
1 9 2 0 .  1 0 9 - j -  8 3  1 0 7 S .  Hki 1 9 1 9 — 1 9 2 1 . — Autere, Oskari, ja  Palman, E. G.,
Suomen ulkomaankauppa ja tullit (Oma Maa VI, ss. 7 1 5 — 7 2 5 ) .  Porvoo 1 9 1 1 . 
—  Harmaja, Martti, Kauppa (Yhteiskunnallinen Käsikirja, ss. 1 3 8— 1 4 8 ) . 
Hki 1 9 1 0 . —  Jauri, Eino, Kauppa (Valtiotieteiden Käsikirja I, ss, 476— 484).



Hki 19.21. — Lindgren, Verner, Kauppatilasto (art. Valtiotieteiden Käsikir
jassa I). Hki 1921. —  Yksityisistä kauppaliikkeistä sisältää runsaita tie
toja vanhempi sarjajulkaisu »Finlands Aifärsfirrr.or-Se.oir.en liiketoiminirret

Kauppatavarat (ss. 613— 618).
§§ 540— 543- Ks. §§ 538— 539.

Suomen kauppa eri maiden kanssa (ss. 6ig— ■ 621).
§ 544- Ks. 538— 539-

Suomen ja Venäjän kauppa (ss. 621— 631).
§§ 545— 549- Harmaja, Leo, Suomen ja Venäjän kauppasuhteet (Suomen 
tullipolitiikka Venäjän vallan aikana I, ss. 657— 730). Porvoo 1920. —  Korpi
saari, Paavo, Suomen ja Venäjän väliset kauppa- ja tullisuhteet (Suomen 
ulkomaankaupasta vv. 1812— 1825, ss. 50-— 65). Kotka 1911. —  Donner, 
Otto, Suomen ja Venäjän välisistä kauppasuhteista (Esitelmiä kansantalou
dellisessa yhdistyksessä I, ss. 258— 310). Porvoo 1893. —  Neovius, Frith.. 
Handelsförhällandena emellan Finland och Ryssland, Hki 1890. —
Suomen« Keskuskomitea elintarpeiden tuonnin järjestämiseksi Venäjältä 
(Suomen kaupan järjestely maailmansodan aikana I). 123 s. Hki 1918. •— 
Wright, Tor v., Handelsrelationema mellan Finland och Ryssland under 
perioden J897— 1913 (Ekonomiska Samfur.dets Tidskrift 1916, ss. 191-—306).
—  Ks. myös §§ 538— 539.

Suomen ja itäbaltilaisten maiden kauppa (ss. 631— 633).
§§ 55°— 551- Voionmaa, Väinö, Suomi ja Viro (Suomen uusi asema, ss. 417—  
464). Porvoo 1919.

Suomen ja Skandinavian maitten kauppa (ss. 633— 637).
§§ 552— 555- Harmaja, Leo, Ruotsin kanssa tehdyt kauppasopimukset 
(Suomen tullipolitiikka Venäjän vallan aikana I, ss. 450— 656). Porvoo 1920.
—  Korpisaari, Paavo, Suomen ja Ruotsin väliset kauppa-ja tullisuhteet (Suo
men ulkomaankaupasta ■ tfv. 1812— 1825, ss.66— 87), Kotka 1911. — Harmaja, 
Leo, Suomen ja Tanskan kauppasuhteet (Suomen tullipolitiikka Venäjän val
lan aikana I, ss. 731— 773). Porvoo 1920. —  Ks. myös §§ 531— 539.

Suomen ja Saksan kauppa (ss. 637— 641).
§§ 556— 558. Harmaja, Leo, Suomen ja Saksan kauppasuhteet (Suc-ir.en tulli- 
politikka Venäjän vallan aikana I, ss. 773— 789). Porvoo 1920. —  Autere, O., 
Saksalaisten tavarain tuonti Suomeen (Yhteiskuntataloud. Aikakausk. 1914, 
ss. 91— 94)- —  Ks- myös §§ 531— 539-

Suomen ja Pohjanmeren maiden kauppa (ss. 641— 643).
§§ 559— 561. Harmaja, Leo, Suomen ja Englannin kauppasuhteet (Suonen 
tullipolitiikka Venäjän vallan aikana I, ss. 785— 794). Suomen ja Ranskan 
kauppasuhteet (sama teos, ss. 800— 805). Suomen ja Alankomaiden kauppa
suhteet (sama teos, ss. 806— 814). Suomen ja Belgian kauppasuhteet (sama 
teos, ss. 822— 825). Porvoo 1920. —  Ks. myös §§ 531— 539.

Suomen kauppa etäisempien maitten kanssa (ss. 644— 643).
§§ 562— 563. Harmaja, Leo, Suomen ja Italian kauppasuhteet (Suon en tulli
politiikka Venäjän vallan aikana I, ss. 814— 822). Suomen ja Portugalin 
kauppasuhteet (sama teos, ss. 825— 828). Suomen ja Espanjan kauppasuh



teet (sama teos, ss. 828— 831). Porvoo 1920. Kuha, Arvi, Handelsförbin- 
delsema mellan Finland och Xordamerikas Förenta Stater (Hkon. Samfun- 
dets Tidskrift 1916, ss. 91— 127). — Ulkomaiset suhteet (Kansalaisen Valtio- 
tieto 1921, ss. 194— 201). —  Ks. myös §§ 531— 539.

Tullit ja kauppasopimukset (ss. 646— 6537.
§§ 564— 57°- Lindström (Sarva), Gunnar, Suomen kaupasta Aleksanteri I:sen 
aikana I. Järjestymisvuodet 1808— 1812. 243+ 87 s. Hki 1905. —  Harmaja, 
Leo, Suomen tullipolitiikka Venäjän vallan aikana 1. Vuoteen 1839. 863 s. 
Porvoo 1920. —  Katsaus Suomen tullipolitiikan aikaisempiin vaiheisiin
(Tullitariffikomitean mietintö 1919, ss. 4— 18). —  Viranko, Allan, Muutamia 
piirteitä Suomen tullitariffien kehityksestä (Yhteiskuntataloud. Aikakausk. 
1914, ss. 55— 75). —  Tullitariffikomitean mietintö. (Komiteanmietintö 15.
1919). 264 s. —  Saari, Ilmari, Kauppasopimukset (art.' Valtiotieteiden käsi
kirjassa I). Hki 1921.

Kaupungit ja kotimaankauppa (ss. 653— 661).
§§ 571— 573- Grotenfelt, Kustavi, Kaupunkien alku ja historia (Suomen Kar
tasto 1910. Teksti II, Suomen kaupungit). 22 s. Hki 1911. — Grotenfelt, 
Kustavi, Suomen kaupasta ja kaupungeista ensimmäisten Vaasa-kurir.kaitten 
aikoma. 164 s. Hki 1887. —  Korpisaari, Paavo, Suomen kaupunkien kauppa 
(Suomen ulkomaankaupasta vv. 1812— 1825, ss. 217— 221). Kotka 1911. —  
Gylden, Claes Wilh., Historiska och statistiska anteckningar om städerr.a i 
Finland. 142 s. ja taulukk. Hki 1845. —  Frosterus, Sigurd, Kaupunkien 
paikat ja asemapiirrokset sekä kehitysmahdollisuudet (Suomen Kartasto 1910. 
Teksti II. Suomen kaupungit). 18 s. H k iig u .
§§ 574— 576. Rein, Gabriel, Inhemsk handel (Statistisk tcckning af Storfurs- 
tendömet Finland, ss. 250— 256). Hki 1353. — Wallin (Voionmaa), Väinö, 
Markkinakauden kauppa ja kauppiaat (Tampereen kaupungin historia 
II, ss. 200— 237). Tampere 1905. —  Järvinen, Kyösti, Kotimainen kauppa 
(Oma Maa IV, ss. 726— 738). Porvoo 1909. —  Harmaja, Martti, Kauppa 
(Yhteiskunnallinen Käsikirja, ss. 138— 148). Hki 1910. —  Jauri, Eino, 
Kauppa (Valtiotieteiden Käsikirja I, ss. 476— 484). Hki 1921.

Osuuskaupat (ss. 661— 664).
§§ 577— 581. Arola, Kaarlo, Osuuskaupat (Oma Maa VI, ss. 52a— 537). 
Porvoo 1911. —  Karhunen, Onni, Osuustoiminta (Suomen Kartasto 1910. 
Teksti II, Karttalehti 44). 21 s. Hki 1911. — Elanto. Kymmenen vuotta 
1905— 1915. Juhlajulkaisu. 221 s\ Hki 1915. ■—  Osuusliike Elanto r. 1. XIV. 
Vuonna 1920. 63 s. Hki 1921.

Kauppaelinkeino ja valtio (ss. 664— 663).
§ 581. Kauppa-ja teollisuushallitus (Kansalaisen Valtiotieto 1921, ss. 48— 52). 
—  Ulkomaiset suhteet (Kansalaisen Valtiotieto 1921, ss. 194— 20TV

Vapaa toiminta kaupan hyväksi (ss. 665— 666).
§§ 582— 584. Järvinen, Kyösti, Kauppakamarit 1 Valtiotieteiden Käsikirja 1, 
ss. 487— 490). Hki 1921. — Ks. myös § 581.

Haka- ja luoltoliihe (ss. 667— 674).
§§ 585— 589. Korpisaari, Paavo, Raha- ja luottoliike (Yhteiskunnallinen 
Käsikirja, ss. 395— 402). Hki 1910. —  Hjelt, Aug, Pääoman muodostuksesta 
Suomessa (Yhteiskuntataloud. Aikakausk. J912, ss. 193— 218). —  Vennola, 
J. H., Suomen Pankki i8 ti— 1911 (Yhteiskuntataloud. Aikakausk. 1911, rs. 
22r— 233). —  Korpisaari, Paavo, Suomen pankki 181 r-— 1911 (Kansanvalis
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tusseuran Kalenteri 1911, ss. 161-176). Hki 1910. —  Suomen Pankki 1914— 
1920. Vuosikirja. 169 s. Hki 1921. — Stenroth, O., Yksityispankit ja  pankki- 
liike (Oma Maa 1, ss. 492— 506). Porvoo 1907. —  Korpisaari, Paavo, Suomen 
pankit, niiden kehitys, rakenne ja toimintamuodot (Taloustieteen. Tutkimuk
sia, julk. Kansantal. Yhdist. X X V ). 330 s. Hki 1920. —  Korpisaari, Paavo, 
Piirteitä talletuspankkiemme sivukonttori verkon kehityksestä (Yhteiskunta
talouden. Aikakausk. 1917, ss. 50— 63 ja 163— 168). —  Nevanlinna, E., 
Kansallis-Osake-Pankki 1890— 1915 (Yhteiskuntataloud. Aikakausk. 1915, ss. 
1— 15). —  Järnefelt, G.- Säästöpankit (Suomen Kartasto 1910. Teksti II. 
Karttalehti 43). 16 s. Hki 1911. —  Säästöpankkien tarkastajan kertomus 
ynnä yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja hoitoon vuonna 1917 (S. Vir Til. 
VII A. Säästöpankkitilasto 28). 3 9 +  452 s- Hki 1919. —• Ramsay, August, 
Henkivakuutus (Suomen Kartasto 1910. Teksti II. Karttalehti 45). 9 s. Hki 
1911.



Suonien ja lähiseutujen palkkain hakemisto.

Aavasaksa 52
Ahkionlahden kanava 560. 561 
Ahmaskoski 65
Ahvenanmaa 6, 23, 28, 35i 40 55 ~t 

72> 73, 75, 76, 78— 79,81,83.84.9i , 92! 
96, 101, 103, 106, 117, 124. T29, 132, 
148, 156, 171, 174, 187, 209, 260, 267! 
283, 305, 309, 310, 332, 336, 442> 548, 
565, 566, 5^8, 58 3 , 584, 597, 599 600 
662, 668, 670, 671.

Ahvenanmeri 70, 71, 72, 73> 7ö_ 7g_ 547 
Aijala 440
Ajoksen valotorni 566
Akaa 290, 394
Alahärmä 241
Ala-Satakunta 77, 118, 470
Alastaro 303, 470
Ala-Särkijärvi 560
Alatornio 461
Alavus 517
Alholma 569, 571
Ancylus-järvi 44, 571
Anjalankoski 65, 398, 513, 514
Ankkapurha ks. Anjalankoski
Annan ruukki 376, 452
Anskuun tehdas 477, sulku 557
Anttola 53, 67, 177
Apia 563
Artjärvi 227
Asikkala 274
Asila 464
Askula 290
Asunta 550
Aunus 109
Aura 405, 453, 488
Aurajoki 239, 570

Baltian maat 12 
Baltian meri ks. Beltinmeri 
Baltic 74
Beltinmeri 70, 74, 587, 604 
Bengtskärin valotorni 566 
Bennäs 477 
Benvik 298 
Bergö 77, 332, 461

Billnäs ks. Pinjainen 
Birka 605 
Björkboda 451 
Bjärkö 605 
Björkö 605
Bogskärin valotorni 566 
Bomarsund 79 
Bomholm 587 
Bromarvi 42 
Brändö 78

Dalsbruk ks. Taalintehdas 
Danzig 592, 631, 632 
Degerby 590 
Dnjepr 604 
Dragsfjärd 202, 208

Eesti 12, 23, 36, 77 
Egyptinkorpi 100 
Ekkerö 78, 597 
Ekkerön valotorni 566 
Elimäki 208, 227, 290 
Elisenvaara 542, 545 
Emsalö 77 
Emäkoski 64, 65 
Eno 68, 440 
Enonkoski 53, 247
Enontekiö 51, 83, 107, 275, 290, 3° 7, 

368, 370
Enontekiön Lappi 91 
Enso 65, 409, 412 
Ensonkoski 65, 513 
Espoo 461, 466, 549 
Etelä-Häme 91, 119, 340, 4° 7, 473, 

477, 486, 541 
Etelä-Hämeen vesistö 60 
Etelä-Karjala 20, 76, 91, 5 „ 
Etelä-Pohjanmaa 49, 54, i ° 3, io 7> *4 • 

248, 250, 327, 451, 456, 486, 52°> 543, 
571

Etelä-Suomi 337, 340, 546, 55° 
Etelä-Savo 91, 119 
Eura 412
Eurajoki 239, 249, 396 
E v o  345, 349, 385



70o

Fagervik ks. Vaakeri 
»Faellesdistrikt» ks. Yhteismaa 
Fagerön valotorni 566 
Fennoskandia 12— 13, 14, 15, 8o 

38, 44. 71, 90 ’ 36'
Finby 442
Fiskari 227, 258, 423, 426. 428, 4.

4 5 1 . 4 5 2 . 4 5 4 . 4 5 7  4 4 ,
Forssa 57, 122, 428, 473, 475, 478 

5 0 5 . 50 6  48 ° .
Föglö 78 
Förby 442

Gerknäs 442
Gotlanti (Voionmaa) 30, 71, 335 

588, 603, 604, 605 ’ 587.
Grankulla 121, 464 
Grisslehamn 597, 601 
Gräharan valotorni 566 
Gustafsvärdin valotorni 566

Haapajärvi 369, 546 
Haapakoski 65, 451 
Haapamäki 446, rata 343 
Haapaniemi 402, 487 
Haapasaari 77, valotorni 560 
Haapasalmi 562 
Haapavesi 349 
Haapavirta 560 
Haidunen'462 
Hailuoto 77, 247 
Hakaniemi 454 
Halikko 4, 605 
Halila 148 
Halla 122, 412 
Mallinen 235 
Haisua 290
Hamina 122, 326, 343, 349, 3go 

458, 466, 552, 558, 654. 655, 656391' 
Haminansaari 396 
Hanhipaasi 83, 566 
Hanhisuo 457 
Hankasalmi 183 
Hankataipale 3 9 7 
Hanko 42, 73, 122, 311, 337, 3 

435. 462, 469. 487. 492, 503, 5, 8’ f? '*  
547, 552. 553. 566. 568, 569, g ! ’
573, 574. 575, 576, 578, 590. 5 g j’ ’ 
593. 596, 654, 655, 656, 657, 638 

Hankoniemi 55, 75, 77 
Harjavallankoski 65. 314 
Harju 477, 552 
Hartola 53. 207 
Harviala 227

Hattelmalan harju 42 
Hattula 34.5, 517, 536 
Hauhon reitti 60 
Haukila 275 
Haukipudas 396 
Haukivesi 60, 63, 560 
Havi 467. 468 
Heinjoki 175, 216
Heinola 57, 122, 548, 562. 654. 655, 650 
Heinolan lääni 274 
Heinoo 444
Heinäluodon valotorni 566 
Heinäsaaret 338 
Heinävesi 178, 394, 446, 561 
Helilä 122
Hellmanin valotorni 566 
Helsingin mlk 209, 256, 326 
Helsingin seutu 434 
Helsinki 28, 35, 57, 74, 76, 84, 88, 89, 

108, 122, 140, 141, 143, 146, 147, 148. 
149. 157. I&2, 259, 286, 306, 317, 324, 
326, 337. 343. 349, 394. 426, 442, 452, 
453, 454. 455, 456, 458, 462, 463, 464, 
465. 466, 468, 469, 470, 471, 473, 481, 
482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 
491, 492, 493, 494, 495, 502, 503, 505,

| 506, 507, 519, 520, 525, 526, 529, 531,
532, 537, 539, 542, 543. 547. 549. 55°, 

j  55r> 552, 553, 566, 568, 569, 570, 572, 
574, 575, 576, 578, 583, 590, 591, 592, 
593, 594, 596, 597, 600, 601, 608, 654, 
655, 656, 657, 658, 661, 662, 663, 664, 
665, 666, 667, 668, 669 

Helylä 484
Herraskosken kanava 562, 563 
Herrön valotorni 566 
Hertonäs 570 
Hietalahti 455, 570 
Hiidenmaa 71
Hiitola 97, 175. 362, 464, 540 
Hiittinen 445 

! Hinnerjoki 464 
1 Hinnonmäki 256, 347 

Hogland 77, 638 
Hollola 94, 276, 4441 328 
Honkalahti 396 
Houtskari 77 
Hovinmaa 465 
Hovinsaari 396 
Huippuvuoret 80
Huittinen 54, 250, 295, 303, 3° 9 , 444, 
Humppila 207 
Huttula 550 

I Hynnilän salmi 560



Hyrynsalmen reitti 6o, 65, 556 
Hyvinkää 122, 461, 477, 484, 540 
Hälliä 560
Häme 95, 97. i ° 3. 107, 182, 185, 187, 

188, 276, 298, 314, 324, 340, 363, 369, 
426, 475, 513. 528, 555. 565 

Hämeenkangas 42, 46 
Hämeenkoski 65, 413 
Hämeenkylä 434 
Hämeenkyrö 35, 42, 64, 239, 412 
Hämeenkyrön reitti 562 
Hämeenlinna 35, 57, 62, 122, 148, 149, 

284, 326, 349, 394, 396, 461, 477, 482, 
483, 490, 493, 494, 537, 538, 539, 543, 
547. 551. 552, 553, 557, 562, 563, 597, 
654. 855, 656, 667 

Hämeenlinnan mlk 202 
Hämeen lääni 25, 99, 115, 128, 129, 

132, 161, 183, 185, 200, 201, 204, 205, 
206, 207, 208, 214, 215, 220, 224, 225, 
226, 227, 228, 235, 238, 239, 242, 246,’ 
z47. 258. 260, 261, 263, 264, 265, 266, 
267, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 
282, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 
300, 301, 303, 304, 309, 3x0, 311, 314, 
316, 321, 322, 327, 328, 330, 342, 350, 
381, 39°. 503. 535. 548, 563, 599, 660, 
662, 670, 672 

Högfors 451 
Högvalla 349 
Höytiäinen 68, 345

Iharin virta 59
li 121, 122, 369, 379, 568, haulina 567 
Iijoki 52, 60, 339, 366, 367, 556 
Iilijärvi 36, 441 
Iisalmen mlk 295
Iisalmi 42, 122, 147, 308, 309, 381, 444, 

487.. 545. 546, 557, 560, 561, 564, 601, 
855/ 656

Iisvesi 60, 63, 561, 562, 564, kanava 562 
Iittala 467 
Iivaara 52
Ikaalinen 121, 300, 562 
Ilamo 345
Ilmajoen klk 4, 526 
Ilmajoki 117, 239, 249, 295 
Ilmakoski 477 
Ilmala 89 
Ilola 266
Ilomantsi 179, 206 
Ilomantsin reitti 60 
Imanteron Lappi 91 
Imatra 64, 65, 489, 514, 515

Inha 451
Inari 22, 24, 107, 108, 290, 367, 370 
Inarin Lappi 91 
Inarin vesistö 49, 63, 370 
Inhottujärvi 63 
Inkerinmaa 109 
Inkeroinen 412, 513 
Inkoo 274, 440 
Isohaara 550 
Isojoki 36, 461 
Isojärvi 63 
Isokyrö 239 
Iso-Löytänejärvi 463 
Isonkarin valotorni 566 
Itä-Karjala 14, 15, 16, 20, 30, 109, 110, 

297. 539. 658
Itämeren maat 12— 14, 313 
Itämeri 11, 17, 70— 79, 163, 186, 333, 

334. 335, 336, 337, 512, 565, 566, 567, 
572. 574, 576. 584, 585, 586, 587, 588, 
591, 592, 593, 603, 604, 6o6, 607, 619 

Itäranta 77 
Itä-Savo 32
Itä-Suomi 307, 316, 451, 461, 558 
Itä-Uusimaa 92 
Itä-Varanki 79 
Ivalonjoki 370, 438, 440, 556

Jaakkima 121, 183, 295 
Jakokoski 560 
Jalasjärvi 300 
Janakkala 412, 489 
Jepua 477
J o e n s u u  42, 122, 308, 310, 326, 394, 

396, 477, 493, 545, 560, 561, 564, 654, 
655. 656, 667 

Joensuu (Aminnefors) 451 
J o e n s u u n  seutu 177 
Johannes 216, 466, 467 
Johannislund 467 
Jokela 481 
Jokimaa 61

Jouhkola 348 
Joutsa 309
Joutseno 175, 183, 396, 413 
Joutsenvesi 560 
Juankoski (Strömsdal) 259, 3l 

424. 451. 455 7l
Juojärvi 439, reitti 60, 561, 564 
Jumalniemi 396

4 1 3 ,
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Jurmo 77 
Jarva 528
Jussaari 36, 77, 4 3 5 .  436. valotorni 5 ^
Juuka 462
Juukoski 65
Juurisalmi 560
Juustila 560
Juva 183, 295, 3°°
Juvakaisenmaa 434, 436 
Jynkkä 445, 446 
Jyväsjärvi 562
J y v ä s k y l ä  4 2 , 5 3 , 5 7 , 88, 1 2 1 ,  12 2 , 1 4 3 , 

3 0 3 , 3 2 6 , 3 4 3 , 3 9 4 . 4 ° 3 . 4 1 3 , 4 6 1 . 48 2, 
4 8 4 , 4 9 3 , 4 9 4 , 5 0 6 , 5 3 9 , 5 4 0 , 5 4 5 , 546, 
5 5 ° .  5 5 3 . 5 6 2 , 6 5 4 , 6 5 5 , 6 5 6 , 6Ö3, 6 6 7 , 
669

Jämsä 295, 413.' 472, 663 
Jämsänjoki 239 
Jämsänkoski 413 
Jänisjoki 65, 506 
Jänisjärvi 65 
Jänisvaara 437 
Jäppilä 247 
Järvenoja 405
Järviylänkö 27, 52, 6r— 62, 65, 114,

24°. 317. 365
Jäämeri xi, 17, 22, 27, 29, 44, 79— 80, 

261, 539, 545. 550 
Jääski 175, 182, 413

Kaakkois-Häme 475, 477 
Kaalamo 477 
Kaarina 202, 241 
Kaasmarkku 477 
Kaavi 561
Kainuunmaa 366, 369, 379 
Kainuunmeri 70, 76, 77 
Kaipiainen 549 
Kaivanto 59, 69 
Kaivoskanta 569
Kajaani 6, 88, 122, 168, 366, 413, 469, 

487, 5M. 539, 552, 563. 601. 654, 655. 
656, rata 539

Kajaaninmaa 91, 97, 148, 167, 188, 
265, 300, 302, 440 

Kajaanin klk 673 
Kajaanin mlk 206 
Kakskerta 405 
Kalajoki 69, 461
Kalastajaniemi (-saarento) 19, 338 
Kalkkisten kanava 557, 562 
Kallavesi 60, 62, 94, 339, 550, 558, 560 
Kallio 396 
Kalliokoski 466

Kallon valotorni 566 
Kaltimonkoski 63, kanava 560 
Kalvolla 207, 227, 327 
Kangas 412
Kangasala 258, 349, 444> 446, 457, 

harju 42 
Kangasniemi 562 
Kankaanpää 42, 58, 300 
Kannas ks. Karjalan kannas 
Kantamaa 50— 53 
Kantola 489 
Kapellskär 547
Karhula 395, 396, 412, 455, 466, 467, 

rata 540
Karihaara 394, 396 
Karijoki 54 
Karja 121, 349
Karjala 20, 49, 95, 97, 98,101, 103,107, 

171, 179, 224, 249, 263, 276, 360. 365, 
368, 369, 379, 387, 391, 438, 451, 452, 
477, 558

Karjalan kannas 11, 18, 24, 28, 38, 39, 
55, 61, 87, 91, 94, 108, 117, 174, 177, 
216, 217, 364, 369

Karjalan rata 402, 539, 342, 550, 551, 
553

Karjalankoski 540 
Karkkila 258, 450, 451, 456 
Karkku 303, 446 
Karstula 449 
Karttula «446, 452 
Karungin rata 539 
Karvianjoki 63 
Karvion kanava 560, 561 
Kaskinen 298, 455, 567, 571, 655, 656, 

rata 539, 550, 553
Kauhajoki 36, 295, 300, 309, 461, 463 
Kauhava 290, 484 
Kaukas 402, 409, 412 
Kaukola 175
Kaunissaari (Eurajoki) 396 
Kaunissaaren valotorni (Pyhtää) 566 
Kausalan rata 540
Keitele 53, 60, 275, 339, 558, 562, 564
Keiteleenpohja 562
Kellokoski 317, 451
Kellosalmi 562
Keltastenrinne 65
Keltinkoski 65
Kemi 122, 369, 408, 409, 413, 506, 567, 

568, 572, 605, 654, 655, 656 
Kemijoki 23, 36, 60, 65, 66, 339, 366, 

382, 398, 440, 442, 314. 350, 356, laak
so 297, vesistö 25
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Kemijärvi 121, 206, 267 
Kemin Lappi 24, g T '
Kemiö 37, 77, 442, 4 . .  , , ,  ,

461, 467, 527, 57a44 ' 445' 44 ’ 451' 
Kemiön saari 71 
Kerava 452, 455 
Kerimäki 178
Kermajärvi 560, kanava 560, 561 
Keski-Häme 52, 61, 62, 304, 456 , 6 . 
Keski-Pohjanmaa 54i 9Ij g4 , 25 4

545, 571 y '
Keski-Savo 100, 391 
Keski-Suomi 94, 306, 45i_ 539 
Keski-Uusimaa 55, 486
Keskusvlänkö 27, 28 ?n o _5,
Kesälahti 178, 561 ' 5 ’ 5 54'
Keuruu 303, 406, 542
Keuruun reitti 60, 65
Kevujoki 370
Kevätniemi 381
Kiannon järvi 556
Kianto 398
Kihlovirta 560
Kiihtelysvaara 177
Kiikala 467
Kiikka 303
Kiikoinen 303
Kiiminki 449
Kiiruna vaara 436 
Killinkoski 412, 481 
Kinterinkoski 406 
Kirjakkala 423, 451 
Kirjavalahti 55 
Kirjota 467 
Kirkontaipale 560 
Kirvu 175, 482 

-.Kisko 37, 434, 437, 4 4 1, 444 
Kitee 98, roo, 178, 183, 537, 558 
Kitkajärvi 367, 398 
Kittilä 24, 98, 206, 290, 436, 437 
Kiuruvesi 309, 560, 561 
Kiuskerin valotorni 566 
Kivalo 34
Kivennapa 108, 141, 177, 209, 216
Kivijärvi 60, 398
Kivikko palo 436
Kiviniemi 68, koski 65
Kläsarö 513
Koillis-Satakunta 87
Koita joki 65
Koitajärvi 60
Koitere 42
Koivikko 98, 388

Koivisto 70, 78, 209, 216, 564, 567, 568,
569, 583, 605, rata 539, 553 

Kokemäenjoki 49, 54, 61, 64, 65, 66,
67, 103, n  8, 239, 260, 339, 345, 398, 
4IO> 503, 5°6, 509, 511, 556, 571, 
laakso 303, 475, 477, 539, vesistö 61, 
63, 65

Kokemäki 36, 250, 303, 309, 339, 349, 
536, 605

Kokkola 122, 310, 388, 455, 4 57, 484, 
568, 569, 571, 572, 578, 590, 609, 655, 
656, 659 

Kolari 434, 436 
Koli 34, 62, 177, 444 
Kolima 339 
Kolivaara 53 
Koljonniemi 487 
Kolttajärvi 22 
Kolun kanava 561, 562 
Konevitsa 141 
Konnevesi 60, 562 
Konnuksen kanava 557, 560, 561 
Konnunsuo 100, 517 
Kontiolahti 177, 461, 463 
Koria 549
Korkeakoski 65, 398, 472 
Koroinen 605 
Korpilahti 303 
Korppoo 77, 442, 548, 572 
Korsholma 348 
Korsholman klk 4, 209, 526 
Korsnäs 332 
Kortekangas 569,
Kortesjärvi 461 
Korvatunturi 19 
Korvensuu 259 
Koskenkylä 440 
Knskensaari 451, 452 
Koski 309, 424, 477, 481 
Kotka 122, 255, 343, 364. 39K 392, 

394- 396, 399, 4°°, 4°8, 410, 412, 455, 
456, 469, 488, 539, 552, 567, 568, 569,
570, 572, 590, 591, 654, 655, 656, 657, 
658, 662, 667

Koutajärvi 367 
Kouvola i2 i, 122 
Koveron järvi 48 
Krasnoje Selo 108
Kristiinankaupunki 122, 343, 478. 578, 

655, 656, rata 539, 55<>, 553 
Kruunu byy 349, 457 
Krysserort 63S 
Kuhankoski 65 514



Kuhmo 398,. 601 
Kuhmoinen 35. 463 
Kukkola 426 
Kukkolankoski 315 
Kulosuonmäki 435 
Kuitata 440 
Kumlinki 461 
Kuninkaanlähde 58 
Kuolajärvi 44, 97, 244, 240, 290. 3$, 

369, 370, 601 '■
Kuolemajärvi 216 
Kuolimonjärvi 398 
Kuollanvuono 63
Kuopio 42, 53, 62, 122, 14a 148 l76 

190, 285 305, 309, 310, 326 243, J  ’ 
402, 446, 452, 470, 483, 480, 487, ig" ’ 
493, 5t>3 . 506, 519, 526, 329, 531 , 
552, 557, 560. 5<5x. 564, 565, 59ö! 654 
655, 656, 665, 666, 667. m l' 295, 34, 
rata 539 ’

Kuopion hiippakunta 23, 24 
Kuopion lääni 20, 25, 53, q9( I I j _ , a 

124, 128. 129. 136, 155,161, 179. xSj 
200, 201. 204, 206. 207, 208, 214, 213’ 
220, 224, 225, 226, 227, 228, 235] 238 
239. 242, 246, 247, 258, 260, 261] 262’ 
263. 264, 265. 266, 267, 273, 274, 275' 
276, 277, 278, 279, 280, *82, 288, 289 
290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 301’ 
304, 30S, 309, 310, 311, 3I4> 3i6_ 3, 7’ 
321. 322, 327, 328, 330, 342, 330, 364'
390, 5 i 3, 518, 535. 548, 563, 599 600, 
662, 670, 672

Kuopion seutu 174, 176 263 
Kuoreslaki 437 
Kuparia 192 
Kurikka 4.56, 482 
Kurkijoen klk 209 
Kurkijoki 121, 177, 348 349 
Kuru 303 
Kustavi 77 
Kutaankoski 5152 
Kutveleen kanava 560 
Kuukkanen 65 
Kuuma 391, 560 
Kuurtane 148
Kuusamo 36, 52, 63, 91, 94, 97, iOI 

206, 244, 300, 367, 369, 370, 398, 463] 
527, 601, reitti 556 

Kuusankoski 64, 65, 122, 410, 412 
413. 513 

Kuusiluoto 396 
Kuusijärvi 438 
Kuusisto 24x

Kuusjoki 241 
Kuuslahti 174 
Kylmäkoski 290
Kymenjoen vesistö 69, 65, 69, 104 
Kymensuu 397 
Kymi (kunta) 209 
Kymi (tehdas) 122, 413 
Kvminjoki 59, 60, 61, 64, 65, 66, 123, 

339, 345. 392, 398, 410. 412. 4 X3. 5° 6 , 
509, 511, 513, 514, 564, laakso 209, 
408, 410, 412 413, 505, 513, 539 

Kymin klk 209 
Kyrö 370
Kyrönjoki 60, 63, 66, 67, 117, 239 
Kyröskoski 64, 412 
Kyrösselkä 59, 103, 239, 562 
Kyyrölä 108, 209, 464 
Kyröskoski 65 
Kyöperilä 64 
Käkisalmen lääni 658 
Käkisalmen klk 209 
Käkisalmi 122, 424, 564, 597, 605, 655, 

656
Kälviä 193 
Kökar 78, 290, 565 
Kölin vuoristo 40, 51, 81, 85 
Köpmansgrundin valotorni 566 
Köyliö 207, 208, 227, 273, 463 
Kööpenhamina 574

L a a ja v u o r i  53 
L a a to k a n  K a r ja la  91 
L a a to k k a  14, 18, 25, 30, 34. 37, 38, , 6 

'55. 6 1 , 65, 68, 83, 86, 87, 94, 96, io j ' 
118, 141, 165, 171, 17 7 , 182, 308, 3 3 , ’ 

344. 358, 391. 412, 4X3. 435. 442, 506 
5X1. 564. 566, 567, 569, 572, 583, 62j’ 
s a a r is to  444, 446, r a n ta m a a  327 

L a h t i  42, 57, 62, I2x, 394, 396, .4. 
466- 473. 484, 489, 503, 506, 516, s , ’ 
529, 552, 562, 570, 654, 655, 656 y' 

L a ih ia  192, 193 
L a it a k a r i  396 
L a it i la  295, 300 
L a iv o n s a a r i 445 
L a m m a is te n  k o s k i 65 
L a m m i 97, 276, 481 
L a m m in jo k i 63 
L a n g in k o s k i 345, 5I4 
L a p a lu o to  569, 572 
L a p in la h t i  309 
L a p in n ie m i 479 
L a p p e e  178. 183, 369, 4 ,3
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Lap p een ran ta  43, 57, 62, 67, 122, 149, 
402, 442, 469, 482, 529, 552, 557, 560, 
561, 654, 655, 656

Lappi 22, 23, 44, 51, 52, 62, 80, 83, 84, 
86, 89, 91, 94, 95, 97, 99, 102, 103, 
107, 108, 118, 128, 129, 165, 245, 249, 
262, 273, 275, 361, 367, 369, 370, 440, 
658, 673 

Lapträski 104 
Lappvik 568
Lapua 54, 121, 122, 249, 295, 300, 349
»Lapuanjoensuu» 567
Lapuanjoki 60, 69, 239
Larsmo 77
Lastukoski 560
Lattomeri 249
Laukaa 303, 514, 670
Laukko 227
Lauritsala 67, 391, 394, 396, 560, 561 
Lavansaari (Lavassaan) 77, 117, 209, 

valotorni 566 
Lavola 560 
Lehtoniemi 455 
Leininselän rata 540 
Lemböte 565 
Lemlanti 78 
Lempisaari 286 
Lempoinen 557, kanava 562 
Lempäälä 266 
Lemi 178, 183, 273, 275 
Lemu 241 
Lepää 256, 349 
Leppäkoski 65, 413
Leppävirrat 174, 176, 295, 345, 394, 

396, 413, 445. 446, 45i, 452, 455. 56o 
Leteensuo 517 
Lieksa 121, 558 
Lielahti 412 
Lietjärvi 560 
Liminka 247, 309, 310, 484 
Linnankoski 65 
Linnunsuo 100 
Lintula 141 
Liperi 141, 177, 670 
Litorina-meri 44, 46 
Littoinen 427, 428, 473, 475, 477 
Livojärvi 367, 398 
Lohikoski 394
Lohja 6, 43, 55, 345, 403, 412, 423, 442,

445, 465, 5° 5, 670 
Lohjanjärvi 171, 174, vesistö 60 
Lohjan klk 4 
Lohjanmäki 121 
Lohjan rata 540 

Suomen talousmaantiede — tö

Lohjanselkä 42, 57 
Loimaa 241, 290, 309, 326 
Loimaanjoki 239, 260, 555 
Loimolanjärvi 179 
Lokalahti 75 
Lokansaari 445, 446 
Lopen rata 540 
Lounais-Häme 548
Lounais-Suomi 298, 428, 449, 466, 

475. 512
Loviisa 35, 56, 122, 147, 558, 569, 590, 

597 ,608, 654, 655, 656, rata 540 
Lumijoki 247 
Lummene 63
Luopioinen 91, 227, 490, 562 
Luoteis-Satakunta 54, 63 
Luoto 76, 77 
Luttojoki 367 
Luumäki 275 
Lyngenvuono 545 
Lyypekki 592, 604
Längelmäki 36, 276, 461, 463, 527, 562 
Längelmävesi 59, 60, 69 
Länsi-Hame 565
Länsi-Karjala 92, 119, 208, 260, 273 
Länsimeri 74 
Länsi-Satakunta 364 
Länsi-Suomi 307
Länsi-Uusimaa 55, 97, 283, 284, 424, 

506
»Läänemeri» ks. Länsimeri 
Lägskärin valotorni 566 
Längöm 569,-571 
Löytänejärvi 4.63

Maalahti 250, 273 
Maalahti (lahti) 239 
Maaninka 174, 176, 239 
Maanselkä 15, 19, 50, 53, 62, 98, 99, 

102, 118, 206, 244, 545, 546 
Maaria 202, 241
Maarianhamina 88, 309, 548, 597, 601, 

655, 670 
Madekoski 345 
Mallasvesi 60, 69, 563 
Malmberg 434 
Malmi 43, 326, 456, 482 
Mariefors (Kellokoski) 451 
Marjaniemen valotorni 566 
Maskun klk 4 
Mathildedal ks. Matilda 
Matilda (Mathildedal) 259, 423, 451 
Matkaselkä 546, 550
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Merenkurkku 23, 28, 29, 4 7 , 53, 55, 59. 
7 1 . 72 , 73. 76 , 77. 571. saaret, 71, 
vedet 566 

Merijärvi 247 
Merikarvia 396, 484, 663 
Merikoski 65, 67 
Messukylä 481 
Metsäpirtti 209 
Mierola 536
Mikkeli 57, 100, 122, 310. 348, 394. 

446, 493, 529, 560, 561, 654, 655, 656,
667

Mikkelin lääni 25, 53. 59. 99. 115. I23. 
124, 128, 129, 132, 148, 156, 161, 162, 
175, i 83. 185, 200, 201, 204, 206, 207, 
208, 214, 215, 220, 224, 225, 226, 227, 
228, 235, 238, 239, 241, 242< 246, 258, 
260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 2S2. 
289, 290, 292, 293, 294. 295. 296, 297, 
301, 304, 309, 310, 311, 3t4. 316, 317, 
321, 322, 327, 328, 330, 342, 350, 364, 
390, 503, 535, 548, 563, 599, 600, 662, 
670, 672

Mikkelin pitäjä 177, 183, 295
Mikkelin seutu 273, 284
Monrepos 286
Mosabacka 482
Mouhijärvi 477
Muhos 348, 563
Multia 303
Munkkisaari 472
Muolaa 108, 2r6, 396, 464
Muonionjoki 22, 63
Muroleen kanava 557, 562, 563
Murtomäki 550
Mustajärvet 59
Mustasaari 209, 348, 568
Mustiala 134, 275, 348
Mustio (Svartä) 227, 286, 423, 424
Mustionjoki 60, 65, 450, koski 65
Mutkavaara 19, 22
Muurame 484
Muurmanin alue 79, rannikko n o, 

378, rata 545, 546 
Muurmanin Lappi 91 
Muuruvcsi 317, 451, 561 
Myllykoski 412 
Mynämäen aukko 47, 239 
Mynämäki 174, 259, 606 
Myrskylä 104 
Mälkiä 560
Mäntyharju 35, 295, 397, 445, 446 
Mäntyharjun reitti 60

Mäntyluoto 399, 552, 569, 571 
Mäntsälä 295, 345, 470 
Mänttä 406, 407, 4t2, 413, 540 
Mäntänlcoski 65 
Marketin valotorni 566 
Möllby 405

Naantali 92, 606, 653, 655, 656
Naapurivaara 444
Narkauskoski 65, 515
Narva 76, 424, 631
Narvin valotorni 566
Nauvo 77, 84, 442, 548, 572
Nerkoo 560, 561
Neva 59, 564, 603
Niemi 227
Niinijoki 309
Nikkarila 385
Nilakka 60, 561, 562
Nilsiä 60, 174, 176, 413, 457, 561
Niskakoski 65, 402
Niuvanniemi 148
Nivala 295, 309
Nivankäännös 560
Nokia 406, 409, 412, 469, 472, 513
Nokiankoski ks. Emäkoski
Noormarkku 394, 450
Noormarkun joki 63
Norrbotten 110
Norrskärin valotorni 566
Novaja Semlja 50, 333> 334
Novgorod 569, 604
Nummela 148
Nunnanlahti 462
Nurmes 121, 309, 366, 539, 544, 5 4 5 , 

550, 560, 561 
Nurmi 412 
Nuojuankoski 515 
Nuolainniemi 446 
Nuortijoki 63 
Nuorunen 34, 52 
Nuutajärvi 446, 467 
Närpöö 670
Näsijärvi 38, 59, 60, 62, 63, 103, 398, 

556. 563, vesistö 59, 65, 542, 557, 562, 
j 5 6 3

I Oder 603 
I Ojamo 423, 434 
j Olhavanjoki 603 
• Onkilaliti 259, 455 
! Onkivesi 560 
, Oraintaipale 397 
1 Oravainen 477
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Orihvesi 149, 275, 385 
Orijärvi 36, 437,'438,'439, 441, 445 
Orimattila 295, 349, 477 
Oripää 58
Orisberg 239, 266, 423, 4S1 
Orismala ks. Orisberg 
Orivesi 6o, 560, 561 
Orivirta 60 
Osauskoski 65 
Osmussaari 73 
Ostola 481
Otava 256, 347, 348, 361, 562 
Otravaara 440 
Oulainen 247
Oulu 67, 122, 140, 285, 310, 326, 327, 

339, 343. 349. 366, 379, 388, 394, 390’ 
42&. 471. 477. 484 . 491, 493, 506, srg ’ 
529. 531, 539, 542, 543, 544, 530, 551! 
552. 553. 563, 565, 566, 567, 568, 569 
570, 571, 572, 578, 583, 59°, 597, 601! 
609, 654, 655, 656, 657, 658, 639, 662, 
665, 666, 667, 669

Oulujärvi 32, 52, 60, 100, 353, 369, 
398, 444, 544, 545, 556 

Oulun lääni 25, 27, 99, jo i, 113, 115, 
116, 128, 129, 132, 1.48, i 4g, 156, 161, 
183, 185, 193, igg, 200, 201, 204, 205, 
206, 207,, 208, 212, 213, 214, 215, 224, 
225, 226, 227, 228, 235, 238, 239, 24O, 
24I, 242, 246, 258, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 273, 274, 276, 277, 
278, 279, 280, 282, 289, 290, 292, 293, 
294. 295, 296, 297, 300, 301, 303, 304, 
308, 309, 310, 3i 1, 3i 4, 316, 317, 321, 
322, 327, 328, 330, 331, 342. 350, 363, 
378. 381, 389, 390, 426, 503, 535, 548, 
599, 600, 662, 672 

Oulunsalo 247, 396 
Ounaskoski 65 
Ounastunturi 34 
Ounasvaara 52
Outokumpu 255, 437, 438, 439, 44°- 

447. 469

Päakkilanniemi 445, 447 
Paakkola 560, 562 
Paasjärvi 63
Paatsjoki 22, 63, 367, 368 
Padasjoki 97 
Pahakoski 550 
Pahtavaara 437 
Paihola 560 
Paimio 463, 464 
Paimionjoki 239

Pallastunturi 34 
Palokki 394 
Paloniemi 345 
Palovesi 563 
Paltamo 440 
Pamilo 65 
Panelia 249 
Pankakoski 65 
Pansio 570 
Papula 455
Parainen 36, 77, 442, 445, 465, 527, 

548, saaret 71
Parikkala 68, 183, 295, 4 1 3 , 482
Parola 4 3 .  489
Patenniemi 396
Pekkala 227
Pellinki 77, 461
Pellotsalo 446
Pelson suo 100
Peltovuoma 370
Penttilä 396
Pernaja 100, 208, 227, 440 
Pernajan klk 4 
Perniö 37, 424, 442 
Pero 452 
Pertteli 241, 442 
Perttula 148 
Pertunmäki 446 
Perämeri 119, 566
Peräpohjola 100, 244, 249, 265, 267, 

366, 369, 379, 394, 398, 412, 413, 556, 
668

Petsamo 19, 21, 22, 24, 69, 79, 80, 110, 
3 3 3 . 3 3 4 . 3 3 8 . 368 , 3 7 6 , 5 4 5 , 60 1 

Petäjäkoski 65 
Petäjävesi 303, 451
Pieksämäki 100, 385, 451, 540, 545 
Pielavesi 53, 60, 178, 561, 562 
Pielinen 32, 34, 52, 53, 60, 62, 100, 

179, 444, 447. 558, 561 
Pielisjoki 60, 65, 556, 557, 561 
Pielisjärvi 381
Pieni Salpausselkä ks. Sisä-Salpaus- 

selkä
Pien-Mustola 560 
Pien-Pälli 560 
Piensaaren kanava 560 
Pietarsaari 122, 258, 259, 388, 395, 

1 455. 488, 4 9 1 , 4 9 2 , 4 9 3 . 5° 5, 506, 507,
! 568,569,571,578,655,656
: Pihlajavesi 303 

Pihlajaveden reitti 60 
I Pihlava 396 
j  Pihtipudas 20t>



Piikkiö 241, 548 
Piipsanneva 100 
Pikisaari 569, 570 
Pilppa 560, 561
Pinjainen (Billnäs) 65, 259. 423. 450, 

451. 484 
Pirilänkoski 65 
Pirkkala 94, 174, 412, 605 
Pirkkiö 605 
Pirttikoski 65
Pisanmäki (Pisanvuori) 34. 53. 444 
Pitkälahti 174 
Pitkälänniemi 560 
Pitkäniemi 148
Pitkäranta 435, 436, 437, 438, 440, 442, 

445. 446, 452 
Pitkävesi 463
Pohja 86, 202, 207, 208, 405, 440, 451 
Pohjanlahti 14, 17, 23, 29, 36, 37, 38, 

46, 47. 5°. 55. 60■ 7°. 72< 73. 75. 76, 
77, 80, 83, 87, 94, 116, 118, 169, 263, 
265, 305, 307, 333, 340, 365, 477, 542, 
545. 549. 552, 558, 567. 568, 574. 576, 
578. 579. 589, 597. 654 

Pohjanmaa 23, 27, 46, 55, 60, 64, 67, 
69, 77, 87, 89, 98, 100, 103, 104, 117, 
119, 122, 162, 182, 185, 188, 191, 205, 
214, 240, 244, 245, 248, 249, 263, 265, 
302, 314, 336, 364, 365, 369, 387, 388, 
399. 4° 3. 435. 457. 46i, 477. 512, 528, 
556, 558, 605, 609, 658, 673 

Pohjois-Häme 263, 331 
Pohjois-Karjala 32, 53, 87, 148, 297, 

310, 327, 447, 463, 558 
Pohjois-Pohjanmaa 54, 91, 107, 327, 

536, 57i. 673
Pohjois-Satakunta 98, 376, 548 
Pohjois-Savo 62, 87, 118, 148, 224, 259, 

3 io. 327. 360, 545 
Pohjois-Suomi 562, 572 
Polvijärvi 177 
Pomarkun joki 63 
Ponoin Lappi 91
Pori 36, 122, 259, 309, 326, 343, 304, 

392, 394. 396, 399. 4°o. 4° 8. 412, 413. 
444. 455. 461. 464, 468, 469. 47°. 479. 
480, 487, 493, 506, 513, 528, 531, 539, 
543. 545. 55°. 553. 564, 567, 568, 569, 
57°. 571. 578, 590, 600, 655, 656, 657, 
658, 662, 667

Porkkala 28. 55, 64, 76, 77, 565, 566, 
572. 576

Porkkalan salmi 71, valotorni 566 
Pornainen 290

Porovesi 500
Porvoo 57, 92, 122, 140, 147, 326, 394. 

412, 426, 452, 455i 46j , 482, 484. 4Ö"' 
493. 494. 528, 538, 552, 567, 568,00 , 
615, 653, 655, 656, 669, mlk 2 9 5 .saa 
risto 77

Prunkkala 241, 290, 405 
Puhos 557 
Puijonmäki 53, 62 
Punkaharju 62, 561 
Punkalaidun 303 
Puntarinkoski 345 
Fuolmakjoki 370 
Puruvesi 60, 561 
Putsaari 461
Puulavesi 60, 69, 178, 561, 562 
Puumala 177
Pyhtää 412, 566, saarento 60 
Pyhäjoki 60, 64, 247 
Pyhäjärvi (Ylä-Satak.) 60, 451 
Pyhäjärvi (Ala-Satak.) 61, 103, 308. 

5i  r. 563
Pyhäjärvi (Karjala) 61 
Pyhäkoski 61, 64, 65, 515.
Pyhämaa 77 
Pyhäselkä 60, 560 
Pyhätunturi 34, 52 
Pyterlahti 35, 461 
Pyynikki 42 
Pähkinälinna 424
Päijänne 36, 60, 62, 69, 87, 175, 307, 

391, 394. 546, 556, 557. 562, 564, 565, 
567, 570, vesistö 61, 63, 542, 362 

Pälkjärvi 100, 183 
Pälkänevesi 59, reitti 60 
Pölläkkälä 394, 396 
Pötsönvaara 55 
Pöytyä 290

Raahe 42, 46, 122, 388, 394, 540, 569, 
571. 57~. 578, 655, 656, 665 

Raaseporin klk 4 
Raaseporin kreivik. 424 
Raasuli 362, 540 
Rahasmäki 444 
Rahkaneva 517 
Raisio 241, 547, 570 
Raivola 108
Rajajoki 18 ks. myös Siestarjoki
Raja-Karjala 63, 179, 263
Rajala 22
Rajamäki 488
Rajapää 22
Rakkolanjoki 444
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Rannan klk 209 
Rantamaa 50, 54— 55, 61 
Rantasalmi 446 klk. 4 
Ratula 227
Rauma 122, 395, 396, 408, 409, 412, 

413, 452. 467, 472, 484, 5°3, 506, 528, 
540, 566, 567, 569, 570, 571, 583, 590, 
397, 606, 653, 655, rapakivialue 35 

Raumanmeri 70, 76, 566, 571, 655, 636 
Rautalammin reitti 60 
Rautalampi 178, 183, 266 
Rautu 216 
Reitkalli 349 
Relandersgrund 566 
Repoluoto 77, 332
Reposaari 395. 396, 399, 569, 571, 574 
Reti 569, 572 
Revonlahti 247
Riihimäki 122, 467, 484, 503, 506, 540, 

542, 546, 547. 549 
Riika 74, 522 
Rillinki 100
Ristiina 61, 177, 183, 345 
Rogoniemi 76 
Roine 59, 69 
Rokkala 426, 466 
Rouhialankoski 65
Rovaniemi 52, 122, 267, 290, 385, 539,

545. 553 
Ruija 110 
Runni 147 
Ruokolahti 413 
Ruokovirta 560, 561 
Ruotsin-Pyhtää 105, ks. myös Ström- 

fors
Ruotsalainen 562
Ruovesi 48, 62, 227, 300, 303, 563-, klk

183
Ruskeala 413, 442, 445, 461, 462
Rymättylä 77
Ryöttö 412, 413
Räihä 560
Räikkölänkoski 65
Rättijärvi 560
Röisuo 100
Rörstrand 464
Röyttä 396, 569, 572

Saapaskoski 360 
Saari 470 
Saarenmaa 71, 73 
Saarijärven reitti 60 
Saarikosken kanava 561 
Saariselkä 52

Saaristomeri 70, 76, 78 
Saimaa 20, 36, 37, 43, 53, 59, 60, 61, 62, 

n  7. 178, 333. 339. 358. 362, 365. 39i. 
394 . 398, 402, 442, 511, 556, 559. S60' 
561, 564, 565, 567, vesistö 62, 63, 65, 
67. 398, 542, 557. 562, 563, 565, 583 

Saimaan kanava 62, 307, 387, 391, 4°°.
557. 558— 559, 560. 5&I. 564 

Sallatunturi 52 
Salmi 55, 141, 179, 436, 583 
Salo 121, 174, 259, 309, 455, 456, 488, 

567, 670
Salon kappeli 247
Salonlahti 47, 104, 239, 451
Salpausselkä 42, 43, 52, 55, 61, 67
Sandudd 482
Santalahti 412
Sarsanvirta 59
Sarvilahti 227
Sarvingin järvi 68
Satakunta 58, 91, 103, 104, 107, 148, 

187, 298, 309, 451, 663 
Sauvo 241 
Savilahti 174 
Savio 465 
Savitaipale 91
Savo 35, 53, 95. 97. i ° 4 . t ° 7. 179. 185, 

249. 263, 360, 365. 368. 369, 379, 387, 
4x2, 413, 451, 452, 484, 558 

Savonlinna 20, 62, 67, 122, 140, 317, 442, 
493. 539, 542, 545. 553, 560, 561, 583’ 
597. 654. 655. 656, seutu 177, 384, rata 
539, 542, 546, 55°, 551. 553. 561, lääni 
182

Savonlinnan hiippakunta 23, 24
Savonselkä 178
Seinäjoki 360, 477
Seinäjärvi 63
Seiskari 77, 209, 247, 566
Siestarjoki 19, 22
Sigtuna 605
Sihtuuna 605
Siikajoki 60, 247, 398
Siikakangas 385
Siikakoski 477
Siikasalmi 560
Sillböle 434
Simpele 68, 4x3
Simo 346
Simsiönvuori 54
Sippula 314, 412
Sisä-Salpausselkä 42, 43
Sitkonsalmi 560
Siuntio 227
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Siuro 381, 412
Skinnarvik 467
Skuru 567, 568
Soanlahti 446
Sockenbacka 549
Sodankylä 24, 98, 206, 290, 441
Soisalo 60, 561
Somero 54, 290, 295, 309, 426, 444, 

466, 566
Sorsakoski 345, 452 
Sortanlahti 566, 569, 572 
Sortavala 20, 94, 122, 4x3, 435, 446, 

461, 493, 583, 655, 656, 667, mlk. 183, 
295, seutu 174, 175, 1 7 7 .  178. k lk- 4 . 
209

Sotkakoski 65
Sotkamo 52, 295, 309, 440, 461, 563
Sotkamon reitti 60
Souru 452
Stansvik 434
Stockfors 412, 513
Storö 442
Strömsdal ks. Juankoski 
Strömfors 105, 259, 395, 423, 450 
Svartä ks. Mustio 
Strömingsbädan valotorni 566 
Suistamo 141, 546 
Sukeva 381 
Sulkava 53, 177, 394 
Sulva 209, 247 
Sunila 122, 396
Suojärvi 145, 179, 376, 43b, 452, 539, 

546. 55°
Suolahti 403, 562 
Suomenkylä 65
Suomenlahti 3, 14, 17, 21, 23, 28, 

38, 46, 50, 55, 56, 70, 72, 73, 75, 76, 
77, 88, 104, 108, 116, 119, X77, 188, 
333. 334. 34°. 5t2. 559, 560, 564, 565, 
566, 567, 568, 569, 571, 574, 605, 621, 
632

Suomenlahden saaret 209 
Suomenniemi 15, 16— 17, 27 
Suomen saaristo 50, 55 
Suomenselkä 15, 19, 34, 52. 53— 54, 

61, 62, 88, 98, 99, 103, 115, 118, 119, 
178, 179. 206, 244, 249, 263, 300, 365, 
366, 369, 548 

Suomenvedenpohja 560 
Suomussalmi 167 
Suonenjoki 121, 183, 484 
Suonteenselkä 63 
Suotniemi 464 
Suurikoski 560

Suur-Mustola 560
Suursaari 38, 56, 77, n 7, 209, 394, 566
Suur-Savo 177, 260
Suur-Suomi 10, 15'— 16, 27
Suvanto 60
Suvasvesi 60, 560
Sysmä 174, 175, 239, 309
Syväri 560, 361
Säkylä 36, 527'
Säkylän harju 42 
Sälgrundin valotorni 566 
Säpin valotorni 566 
Säpsänkoski 65 
Säviä 562 
Sääksjärvi 470 
Sääksmäki 412, 527 
Sääminki 446 
Sörnäinen 552, 570 
Söderskärin valotorni 566

Taalintehdas (Dalsbruk) 259, 423, 444, 
450. 45i. 452, 457 

Taavetti 549 
Tahkovaara 444
Tainionkoski 64, 402, 412, 469, 513 
Taipale 141, 560, 561- 
Taivalkoski 65, 515 
Taivallahti 561 
Takaharju 148
Tallinna 75, 76, 548, 565, 568, 579, 

592, 601, 632 
Talvisalo 446 
Talvivaara 445, 447 
Tammela 100, 295, 444, 445, klk 183 
Tammelan ylänkö 53 
Tammerkoski 64, 65 
Tammio 92
Tammisaaren saaristo 77 
Tammisaari 57, 122, 337, 343, 385, 

477. 493. 5<>3. 655, 656, seutu 285 
Tammisto 256, 326 
Tampere 35, 57, 62, 121, 122, 144, 148, 

190. 257, 259, 276, 309, 326, 394, 398, 
405, 406, 408, 410, 412, 413, 426, 427, 
428, 444, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 
463, 466, 465, 469, 470, 472, 473, 475, 
477. 478. 479. 480, 483, 487, 491, 493, 
495. 502, 503, 505, 506, 507, 519, 523, 
524. 525. 526, 531, 538, 539, 542, 551, 
552, 553. 557» 562, 563. 564, 6or, 654, 
655. 656, 657, 660, 661, 662, 666, 667, 
668, seutu 284, 477, 593 

Tanajoki ks. Tenojoki 
Tankarin valotorni 566



Tarjannevesi 563 
Tarvasjoki 241 
Taubila 229
Teijo (Tykö) 259, 423, 451, 452 
»Teljän kaupunki» 605 
Temmes 274 
Tenhola 208, 444, 450 
Tenojoki 22, 273, 370, 556 
Terijoki 122, 569, 600 
Tervakoski 405, 406, 412, 426 
Thomasböle 405 
Tiirismaa (Tiirismäki) 53, 444 
Tikkurila 256, 257, 347, 469 
Tohmajärvi 100, 348, 517, 558 
Toijala 122, 482, 484, 546 .
Toisvesi 563 
Toppila 396, 569, 572 
Torajärvi 63 
Torgar 605 
Torisevat 48, 63
Tornio 22, 29, 285, 395, 396, 539, 545, 

552. 567, 568, 569, 572, 609, 655, 656 
Tornionjoki 22, 23, 24, 60, 63, 64, 65, 

n o , 366, 442, 315, 356, 605, laakso 23, 
297

Tornion Lappi 24 
Torron suo ioo, 444 
Tottijärvi 208, 227, 290 
Tnitklippanin valotorni 566 
1'rollshovda 450, 451 
Tukholma 74, 307, 461, 547, 574, 592, 

594, 600, 609, 635 
Tulkkila 536 
Tulliniemi 573 
Tulola 461 
Tulomajärvi 436 
Tuloman Lappi 91 
Tuohimäki 560 
Tuokslahti 174 
Tuomarinniemi 385 
Tuomioja 560 
Turenki 326 
Turkka 605
Turku 57, 73, 91, 106, 108, 117, i2i, 

122, 134, 141, 149, 259, 274, 286, 307, 
326. 33L 343, 348,426. 428, 453, 454, 
455, 456, 458, 462, 464, 465, 469, 47°, 
47L 473. 475, 477. 478, 480, 481, 482, 
483, 484, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 
493. 495. 5<>3. 505. 506, 514, 519, 526, 
528, 529, 531, 537. 538, 539. 542, 543, 
546, 547, 549. 55L 552, 553, 566, 567, 
568, 569, 570, 572, 578. 579, 583, 590, 
591, 592, 594, 595, 596, 597, 600, 601,

605, 606, 608, 615, 653, 654, 656, 657, 
658, 661, 665, 666, 667, 668, 669, seu 
tu 174

Turun hiippakunta 23, 24 
Turun lääni 23, 25, 59, 99, 105, 123, 

128, 129, 132, 161, 183, 185, 200, 2C (, 
205, 206, 207, 208, 214, 215, 220, 224, 
225, 226, 227, 228, 235, 238, 239, 242, 
246, 247, 258, 260, 261, 263, 264, 265, 
266, 267, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 
280, 281, 284, 289, 290, 292, 293, 291, 
295, 296, 300, 301, 303, 304, 309, 310, 
311, 314, 316, 317, 321, 322, 327, 328, 
33°. 342, 387, 389, 39°, 426, 503, 535, 
548, 583, 599, 600, 660, 662, 670, 672, 
673

Turun saaristo ks. Varsinais-Suomui 
saaristo 

Tuulos 97, 456 
Tuusniemi 22, 446, 447 
Tuusula 317, 451, 465 
Tykö ks. Teijo 
Tyrnävä 303 
Tyrvää 303, 445, 446 
Tytärsaari 38, 56, 77, 117, 209, 304, 

566
Töölö 488

Ulkokallan valotorni 566
Ulkosaaren (Utön) valotorni 77, 560
Ulvila 241, 396, 605, 653, klk 4
Ummeljoen koski 65
Unnukkavesi 60
Urjala 262, 426, 457, 466
Uskela 208
Utra 557, 560
Utti 43
Utö ks. Ulkosaaren valotorni 
Utsjoki 24, 98, 108, 367, 370 
Uudenmaan lääni 6, 25, 43, 99, 100, 

105, 113, 1x6, 128, 129, 132, 149, 161, 
162, 183, 185, 200, 201, 204. 205, 207, 
208, 212, 214, 215, 220, 224, 225, 22',. 
227, 228, 235, 238, 239, 242, 246, 247, 
258, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 
273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 289, 
290, 292, 293, 294, 295, 296, 301, 304, 
309, 3x0, 311, 314, 316, 317, 321, 322, 
327, 328, 330, 342, 350, 389, 390, 420, 
5°3, 518, 535, 548, 583, 599, 600, 662. 
670, 672, 673 

Uukuniemi 345, 561 
Uuraankoski 65 
Uuras 303, 399, 509
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Uusikaarleby 548, 567, 569, 571, 655. 
656

Uusikaupunki 122, 386, 445, 461, 462, 
466, 528, 567, 571, 583, 5 9 4 .  601 ■ 655, 
656, rapakivialue 35, 55, 78, 187, 444 

Uusikirkko (Viip. 1.) 98, 108, 148, 216, 
424

Uusikylä 549
Uusimaa 46, 54, 76, 86, 91, 104, 107, 

174, 187, 260, 265, 267, 268, 273, 284, 
298, 3H. 334. 368, 440, 450, 475, 555

Vaajakoski 470, 663
Vaakeri (Fagervik) 274, 286, 423
Vaala 550, 563
Vaasa 87, 88, 121, 122, 134, 157, 259, 

285, 326, 343, 426, 455, 458, 463, 468, 
469, 472, 477, 478, 480, 481, 487, 488, 
489, 492, 493, 506, 519, 529, 531, 539, 
542> 543. 545. 546, 55U 552. 553. 565, 
566, 568, 569, 570, 571, 578, 590, 594, 
596, 601, 609, 654, 655, 656, 657, 658, 
666, 667, 668, seutu 265, 298, 475 

Vaasan lääni 25, 97, 99, 105, 115, 123 
124, 128, 129, 132, 148, 149, 156, 161' 
183, 185, 200, 201, 204, 205, 206, 208, 
209, 214, 215, 224, 225, 226, 227, 228, 
235> 238, 239. 249. 24 i, 242, 246, 247, 
248, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 
280, 282, 289, 290, 292, 293, 294, 295 
296, 297, 300, 301, 303, 304, 308, 309’ 
310, 311, 314, 316, 317, 321, 322, 327̂  
328, 330, 332, 342, 389, 390, 426, 503! 
525. 535, 548, 599. 600, 660, 662, 672 
673.

Vaitolahti 338 
Valamo 83, 141 
Vakka-Suomi 387 
Valassaarten valotorni 566 
Valkeala 59, 262, 398 
Valkealan reitti 60 
Valkeasuo 517
Valkiakoski 69, 122, 409, 412, 506 

kanava 557, 562 
Valkjärvi 177 
Valkom 569, 570 
Valkoo 569, 570 
Vallgrund 77 
Vallinkoski 65 .
Vammala 121 
Vampula 241, 290 
Vanaja 227, 345 
Vanaja vesi 563, vesistö 69

Vanha kaivanto 67 
Vanha Suomi ks. Viipurin lääni 
Vantaanjoki 57 
Varanginvuono 79, u o  
Variskivi 18 
Varistaipale 561 
Varjakka 396 
Varkaantaipale 560 
Varkaus 122, 391, 394, 395, 396, 413, 

45i, 454. 455. 457, 458, 469. koski 65 
Varsinais-Suomi 47, 54, 55, 75. 97, io3, 

104, 107, 187, 218, 260, 273, 283, 327, 
368, 424, 450, saaristo 28, 77, 82, 96, 
97, n  7, 284, 386, 568 

Vartsala 567 
Varspgan Lappi 91 
Vaskelankoski 65 
Vaskiluoto 569, 571 
Vaskivesi 563 
Vastauskoski 64, 65 
Vatajankoski 65 
Vehkalahti 568 
Vehmaa 461 
Veitsiluoto 382
Venäjän-Karjala ks. Itä-Karjala 
Vesijako 63
Vesijärvi 59, 174, 175, 239, 340, 557, 

562
Vesilahti 227, 303 
Vianto 557 
Viena 108
Vienanmeri 14, 15, 30, 38, 63, 261, 364,

545
Vieremänkoski 65 
Vihovuonne 560, 561 
Vihti 227, 435, 442 
Viiala 452, 467, 600 
Viinijärvi 68 
Viitasaaren reitti 60 
Vilppula 412, 413, 562, 600 
Vilppulan koski 65 
Vinkiänkoski 463 
Virala 489 
Viro ks. Eesti 
Virolahti 76, 461, 568, 605 
Virrat 48, 62, 300, 412, 562 
Virttään lähteet 58 
Vittanki 436
Viipuri 40, 57, 67, 74, 108, 121, 122, 

134. 140, 141, 307, 326, 343, 349, 364, 
387. 390, 391, 394, 395, 399, 400, 405, 
426, 452. 455, 456, 461, 462, 463, 465, 
467, 468, 469, 470, 477, 482, 483, 486, 
487, 488, 491, 492, 493, 495, 505, 519,
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526, 529, 53i. 542. 543. 545. 547. 549. 
552. 560, 564, 566, 567, 568, 569, 570, 
583. 589. 590, 591. 592, 596. 601. 605, 
6°6, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 66r, 
665, 666,667,669, mlk 216, 413, seutu 
174. 175. 506, rapakivialue 35, 55,402 

Viipurinlahti 55, 59, 66 
Viipurin lääni 6, 20, 24, 25, 53, 99, 

108, 109, 112, X15, 123, 128, 129, 132, 
161, 175. 182, 183, 185, 191, 193, 200, 
201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 
214, 215, 216, 222, 224, 225, 226, 227, 
228, 235, 238, 239, 241, 242, 246, 258, 
260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 
274'. 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 
284, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 
296, 297, 301, 304, 309, 310, 311, 314,' 
316, 321, 322, 327, 328, 330, 342, 350, 
364> 376, 389, 390, 426, 503, 535, 548, 
563, 583, 599, 600, 662, 670, 672 

Voikka 122, 410, 412, 413 
Voikkaankoski 64, 65, 5x3,
Voionmaa ks. Gotlanti 
Vuennonkoski 65 
Vuojoki 227, 365 
Vuokatti 52, 444, 462 
Vuoksenniska 452
Vuoksi 35 60, 61, 64, 65, 66, 94, 339,

l3̂ kso40t i 2 5°i77 5 tI ' 513. 514. 564. laakso 122, 177, 4i 0_ s6 505, 6
539, vesistö 60, 61, 64j g I?5> ^ 9

Vuonneva 517 J
Vuotjärvi 560, 561
Vähäkyrö 247
Välimäki 345, 436
Värtsilä 122, 444 , ,• *44. 451, 452| 457> 5q6

Vääräkoski 560 
Väätämönsalmi 560

Yhteismaa 79 
Ykspihlaja 569, 571 
Ylihärmä 241 
Ylistaro 241, 309 
Yli-Särkijärvi 560 
Ylivieska 546 
Ylitornio 267
Ylä-Satakunta 62, 410, 506, 605 
Ylöjärvi 345, 412 
Yoldia-meri 44, 45 
Ypäjä 201, 207, 208, 227 
Yrjälä 192
Yttergrundin valotorni 566 
Yyteri 444

Äetsä 477, koski 345, 513 
Ähtäri (Ätsäri) 300, 385, 412, 451 
Ähtärin (Ätsärin) reitti 60 
Ämmäkoski 514, 536 
Äyräpää klk 4, 209 
Äänekoski 65, 4x3, 540 
Äänisen Karjala 91 
Aänisjärvi 14, 30, 38, 63, 621

ölanti 71, 587 
Östermyra 426

Älö 442
Aminnefors (Joensuu) 451
Aminnenkoski 65
Anäs 347
Avik 444, 466
Vääksy (kanava) 258, 562


