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Kulutustarviketilanne tällä hetkellä
Väärien huhujen torjumiseksi ja erheellisten olettamusten oikaisemiseksi tiedoittaa kansan-

huoltoministeriö vähittäiskauppojen henkilöstöille ja muille suuren yleisön kanssa kosketuksiin
joutuville henkilöille seuraavia tietoja tämän hetken kulutustarviketilanteesta. Sanomalehtiin eivät
nämä tiedot tässä muodossa ole tarkoitettuja

Ravintorasvat.
Ravintorasvoja, lukuunottamatta laar-

dia ja paistinrasvaa, oli maassamme
marrask. 1 p:nä seuraavat määrät:
voita 1,071,000 kiloa, margariinin
raaka-aineita 2,026,500 kiloa vastaten
valmista margariinia 2,391,000 kiloa
sekä valmista margariinia 146,000 ki-
loa eli siis yhteensä ravintorasvoja
3,608,000 kiloa. Lisäksi oli maassamme
tukkuliikkeiden varastoissa n. 600,000
kiloa juustoa.

Mainittuna ajankohtana oli maa-
hamme tulossa margariinin raaka-
aineita 1,314,000 kiloa, josta mää-
rästä t. k. 11 p:nä saapui 550,000
kiloa. Laivausluvat oli myönnetty
500,000 kilolle margariinirasvoja. Ul-
komailta jo ostettua voita oli tällöin
maahan saapumatta 813,000 kiloa,
josta todennäköisesti kuitenkin saa-
daan vain 270,000 kiloa.

Ravintorasvojen kulutus on viime
aikoma ollut keskusliikkeiden ja mar-
gariinitehtaiden varastoista keskimää-
rin 524,000 kiloa viikossa. Kun voin
tuotanto nyt on ollut alimmillaan on
keskusliikkeille saapunut voita "viikot-
tain vain 255,000 kiloa, joten kulu-
tukseen on täytynyt käyttää viikot-
tain 269,000 kiloa ulkomailta tuotet-
tuja ravintorasvoja.

Kun maassamme on ravintorasvoja
yhteensä 3,608,000 kiloa ja kun maa-
hamme lähiaikana todennäköisesti saa-
daan niitä lisää 2,953,000 kiloa tul-
laan siihen tulokseen, että käytettä-
vissä olisi ravintorasvoja nykyisiä
annoksia jaettaessa noin Z4 viikon
rasvavajauksen täyttämiseksi eli huh-
tikuun puoliväliin saakka, edellyttäen
että tuotanto nyt on saavuttanut aal-
lon pohjan. Ellei tulossa olevia ra-
vintorasvoja saadakaan maahan, voi-
daan ravintorasvojen jakelua nykyisin
annoksin jatkaa vain helmikuun al-
kuun asti. Mahdollista on, että joina-
kin jakelukausina on jaettava voin
asemesta osaksi muita ravintorasvoja.

vissa jalkineteollisuutta varten 3.s
milj. kg.

Kun tuonti ulkomailta on hyvin
epävarmaa, on nahan kulutusta jal-
kineteollisuudessa supistettava 40 %•
Tehtaat kuitenkin pyrkivät valmista-
maan jalkineita toistaiseksi saman
parimäärän kuin ennenkin ja tämä
on mahdollista siten, että nahan ku-
lutusta supistetaan poistamalla käy-
tännöstä kaikki epätaloudelliset, nah-
kaa paljon vaativat laadut. Tehtaat
koettavat kehittää sellaisen standardi-
laadun, joka voitaisiin myydä yhte-
näishintaan, mutta silti valmistetaan
edelleen useammanlaatuisiakin kenkiä,
jotta työttömyys jalkinealalla voitai-
siin välttää. — Nykyisen järjestelyn
mukaisesti jalkineiden kulutusta saän-
nöstellen riittävät varastoissa olevat
valmiit jalkineet B—98—9 kuukaudeksi ja
kun lisäksi otetaan huomioon maassa
olevat raaka-ainevarastot, on jalkinei-
den saanti noin vuodeksi turvattu.

katarpeensa pääasiallisesti kotimaassa
kehrätyillä langoilla. Tämä voitaneen
järjestää sitä mukaa kuin raakavillaa
ja puuvillaa saapuu maahan. Sitä-
paitsi on mahdollinen vajaus lanka-
kulutuksesta täytettävä langoilla, joita
saamme ostaa kauppasopimuksiemme
nojalla.

Yleisö voi huomattavasti auttaa ti-
lannetta pohjauttamalla jalkineensa
kumipohjilla. Niinikään olisi vanhat
saappaanvarret käytettävä hyväksi
teettämällä niihin uudet kumiterät.

Kutomateollisuus.
Puuvilla.

Raaka-puuvillaa on jo ostettu eri
tuotantomaista noin 1/2 vuoden tarve.
Erinäisten vaikeuksien takia tämän
raaka-puuvillaerän maahan saapumi-
nen on viivästynyt. Lyhentämällä työ-
viikkoja . puuvillateollisuus tulee toi-
meen tämän vuoden loppuun maassa
olevilla varastoilla, ja siihen mennessä
odotetaan ostettujen puuvillamäärien
saapuvan.

Tekosilkki.

Tekosilkkikutomot saanevat tarpeel-
lisen raaka-aineensa, tekosilkkilangan,
kauppasopimuksiemme nojalla ulko-
mailta.

Ulkomaankauppa.
Suomen ulkomaankauppa, mikäli se

koskee Itämeren kauppaa, on sujunut,
sodan asettamat rajoitukset huomioon-
ottaen, melko tyydyttävästi. Kaup-
pamme Euotsin kanssa on ollut vil-
kasta, samoin Saksan kanssa. Tans-
kan kanssa on vaihtomme myöskin
huomattava. Neuvostoliiton kauppa on
juuri pääsemässä vauhtiin ja ilmei-
sesti tavaranvaihtomme sen maan
kanssa muodostuu entistä paljon suu-
remmaksi.

Villa.

Valtamerentakainen kauppa sitä
vastoin on saanut läpikäydä monet
vaiheet. Norjan valtauksen jälkeen
jäi ainoaksi mahdollisuudeksi valta-
merentakaisen kaupan harjoittamiseen
pieni Petsamon satama, jota tieten-
kään ei koskaan oltu suunniteltu täl-
laista tarkoitusta varten. Petsamon
liikennettä ryhdyttiin heti järjestä-
mään ja tämän yhden, 500 km:n pitkä
maantien päässä olevan pienen kalas-
tussataman kautta, tapahtunut liikenne
onkin sen jälkeen arvaamattomassa
mittakaavassa helpottanut toimeentu-
loamme. Tavaroita on viety satojen
miljoonien markkojen arvosta. Tuonti
kuitenkin on ollut vieläkin tärkeämpi.
Monilukuiset tehtaamme ovat saaneet
välttämättömiä raaka-aineita tätä
tietä, joista tärkeimpinä ehkä olisi
mainittava puuvilla-, villa-, nahka- ja
kumiteollisuus. Lukuisasti erikoisko-
neita, kojeita, metalleja ja kemika-
lioita on myös tuotu, samoin sokeria,
margariinirasvoja, ihraa, kahvia, sila-
vaa, kuivattuja hedelmiä, teetä, maus-
teita jne. — Tämän kaupan lisäksi
on viime aikoina ryhdytty kehittä-
mään kauppasuhteitamme Italian,
Turkin, Sveitsin ym. maiden kanssa.

Raaka-villoja on maamme villateh-
taissa noin 2 1/2 kuukauden varastot.
Sitäpaitsi saapuu vielä maahamme
noin 3 kuukauden kulutusmäärä. Tä-
män lisäksi voidaan otaksua, että ko-
timainen lammastaloutemme tuottaa
noin kuukauden villakulutuksen teolli-
suudelle, joten villatarpeemme on
taattu kevääseen 1941.

Jalkineteollisuus.
Maamme nahkateollisuuden vuota-

tarve on 11.5 milj. kiloa vuodessa.
Tästä määrästä on nykyoloissa saata-
vissa 7.S milj. kiloa, josta pohjana-
liaksi täytyy ulkolaisen vuodan puut-
tuessa valmistaa 3 milj. kiloa. Nahka-
teollisuuden vuotuinen raakavuotatarve
päällisnahkaa varten on 6.5 milj. ki-
loa, josta määrästä nykyisin on saata-

Trikoo.

Tämän teollisuuden, joka raaka-
aineinaan käyttää villa-, puuvilla- ja
tekosilkkilankaa, on tyydytettävä lan-
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Viimeaikaisesta tuonnista mainitta-
koon seuraavaa:

Marraskuun 13 päivään mennessä on
Neuvostoliitosta saapunut rautateitse
vehnää 8,079,460 kiloa, luujauhoja
302,750 kiloa ja superfosfaattia
967,000 kiloa sekä meriteitse vehnää
4,503,232 kiloa. Kun alunperin oli
Neuvostoliitolta ostettu meriteitse tuo-
tavaksi 5,000 tonnia vehnää ja rauta-
teitse tuotavaksi 10,000 tonnia, on
nämä määrät nyt suurin piirtein saatu
maahan, sillä kuljetus jatkuu.

Argentiinalaista vehnää ja ruista on
marraskuun alkupuolella myös saapu-
nut maahamme ja lisää on tulossa.
Niinpä s/s Högland toi vehnää Ar-
gentiinasta t. k. 6 päivänä 6,450,000
kiloa, s/s Visa t. k. 15 päivänä
5,100,000 kiloa ja pari laivaa on par 1

haillaan tulossa. Argentiinalaista
ruista saapuu myös maahamme näinä
päivinä, mm s/s Taurilla ja marras—

joulukuulla lastaavat Buenos Airesissa
mm. s/s Hammarland ja s/s Kastel-
holm. S/s Olofsborg on tulossa New
Yorkista tuoden 6.3 milj. kiloa ruista
ja vehnää. M/s Bore X saapui Petsa-
moon t. k. 11 päivänä tuoden tavaraa
4,024,000 kiloa, mm. polttoöljyä, ko-
kosrasvaa, soijaöljyä, laardia, villaa,
teräsvaijeria ja Punaiselle Ristille
kuivattuja hedelmiä.

asukas saa niitä yhden kilon, lapset
vielä lisäksi yhden kilon. Jakelu ta-
pahtuu sitä mukaa kuin hedelmät saa-
puvat, aina helmikuuhan asti. Maa-
hamme saapuneet ensimmäiset omenat
olivat Tanskasta ja heikohkoa laatua,
joten niitä voitiin myydä 20 mk kilo.
Myöhemmin saapuneet omenat ovat
tulleet Italiasta ja olleet parempilaa-
tuisia, niin että — varsinkin pitkän
kuljetusmatkan aiheuttamien kustan-
nusten takia — niiden hinta oli mää-
rättävä 25 markaksi.

Hollannista saataneen ostetuksi vielä
400—500 tonnia. Niukkuus tulee näin
ollen jäämään väliaikaiseksi ja toden-
näköisesti tilanne jo jouluun mennessä
helpottuu.

~Päreke"
Enso-Gutzeit-Tornator Oy. on ryh-

tynyt valmistamaan päreen korviketta,
jolle on annettu nimeksi ~Päreke".
Sen on keksinyt kauppakorkeakoulun
kemian laboratorion johtaja, toht.
R. V. Stigell ja on se valmistettu
erikoisselluloosasta. ~Pärekkeet" ovat
75 sm pitkiä ja palaa sellainen sui-
kale 20—30 minuuttia. ~Pärekkeet"
maksavat 13 mk 100 kpl.

Teetä on maassamme nykyisin va-
rastoituna noin 50,000 kiloa, joka
määrä riittää säännöstellen kulutet-
tuna ensi vuoden syksyyn asti.

Suola.

Tee.

Pesuaineteollisuus.
Kansanhuoltoministerien kehoituk-

sesta kokeilevat maamme saippuateh-
taat parhaillaan saippuan korvikkei-
den valmistusta. Kokeilut ovat johta-
neet suotuisiin tuloksiin ja luultavaa
on, että vielä tämän vuoden aikana
voidaan erikoisesti pyykin ja astioidrn
pesuun soveltuvaa saippuan korviketta
saada kaupoista.

Vuonna 1937 tuotiin maahamme
suolaa 118,302,000 kiloa, vuonna 1938
117,263,000 kiloa ja vuonna 1939
130,355,000 kiloa. Näihin lukuihin si-
sältyy myös teollisuuden tarvitsema
suola. Tämän vuoden marraskuun 8
päivänä oli maamme kaupallisilla kes-
kusliikkeillä varastossa suolaa 7,324,000
kiloa, keskusliikkeiden asiakasliikkeillä
27,000,000 kiloa ja matkalla maaham-
me 9,425,000 kiloa. Kun tämän jäl-
keen on maallamme tullut vielä huo-
mattavat määrät suolaa, on sitä meillä
nyt noin 50,000,000 kiloa, mikä määrä
riittää ensi elokuuhun asti. Teollisuu-
della on omat suolavarastonsa, jotka
eivät sisälly edellämainittuun lukuun.
Näinä päivinä on edelleen tilattu sekä
Neuvostoliitosta että Saksasta suuret
määrät suolaa, joten sen saanti on
turvattu pitemmäksi ajaksi.

Rehuselluloosan hinta.
Rehuselluloosa on erityisesti rehuksi

valmistettua selluloosaa, jonka valmis-
tuskustannukset nousevat huomatta-
vasti korkeammiksi kuin tavallisen
selluloosan. Sen myyntihinta tehtaalla
olisi n. 2: 45> mk kilolta, mutta kun
rehuselluloosaa valmistettaessa saadaan
myös spriitä, jonka Oy Alkoholiliike
on sitoutunut lunastamaan selluloosa-
tehtailta normaalia korkeampaan hin-
taan, on ilmakuivan rehuselluloosan
myyntihinta vapaasti tehtaalla voitu
alentaa mainitusta 2: 45 markasta
1: 60 markkaan kilolta. Tähän hin-
taan tulee lisäksi rautatierahti sekä
tukku- ja vähittäiskaupan kohtuulliset
kulut. Täten on riivityn, säkitetyn. il-
makuivan rehuselluloosan hinnaksi
saatu ] : 90 mk vapaasti vaunussa mää-
räasemilla.

Hedelmät.

Sillin saantia ovat erilaiset tuonti-
esteet suuresti vaikeuttaneet. Kun li-
säksi sillin kalastus on vallitsevan, so-
dan vuoksi vähentynyt samaan aikaan
kun erittäinkin Norjan sillin kysyntä
on suuresti noussut, on tavaraa vain
suhteellisen vähän tarjolla. Tanskasta
ja Norjasta on tarjottu pääasiassa
ylivuotista silliä, jota jo on saapu-
nutkin pienempiä eriä. Pääosa niistä
on kuitenkin jäänyt Lapin läänin ku-
lutukseen. Lähiaikoina alkavissa Suo-
men—Norjan kauppasopimusneuvotte-
luissa tullaan Suomen puolesta teke-
mään esityksiä myös erilaisten kalas-
tustuotteiden, kuten sillin ja lipeäka-
lan saannista, ja tullaan neuvottelu-
jen tuloksista aikanaan saattamaan
tiedot julkisuuteen.

Ulkomailta saapuu maahamme jat-
kuvasti hedelmiä. Jokainen maamme

Silli

Sipulitilanne.

Kotitalouksien viikko.
Kansanhuoltoministeriössä pidettiin

tk 9 pnä kokous, jossa olivat edustet-
tuina maamme kaupalliset keskusjär-
jestöt ja kotitaloudelliset neuvonta-
järjestöt ja jossa päätettiin, -että jou-
lukuun B—l 48—14 päivien välinen aika
vietetään erikoisena kotitalouksien
viikkona. Tämän viikon aikana koros-
tetaan kaikin tavoin kotitalouksien
mukautumisen tärkeyttä nykyisiin olo-
suhteisiin. Tässä mielessä tullaan edel-
lämainittujen järjestöjen taholta kään-
tymään elin-, talous-, vaatetus- ja jal-
kinetarvikeliikkeiden sekä rauta-, ke-
mikali- ja paperikauppojen puoleen ja
pyytämään, että ne järjestäisivät mai-
nitulla viikolla näyteikkunansa viikon
tunnuksia vastaaviksi.

Kansalainen! Levitä yleisön keskuuteen oikeita tietoja kulutustarviketilanteesta.

Kotimainen sipuli on tällä kertaa
verrattain vähissä. Sitä vastoin tul-
laan Unkarista tuottamaan kauppa-
sopimuksen edellyttämät 750 tonnia ja
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