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

huoltoministeriö tästä lähtien aika ajoittain vähittäiskauppojen henkilöstöjen ja muiden suuren

yleisön katissa kosketuksiin joutuvien henkilöiden tiedoksi lyhyessä muodossa oikeita tietoja
kulutustarviketilanteesta.

Kulutus.

Tehtyjen laskelmien mukaan
tulee leipäviljan kulutus maas-
samme ensi vuoden elokuun lop-
puun mennessä olemaan — oma-
varaistaloudet, teollisuus ja ar-
meija mukaan luettuina — yh-
teensä 558 milj. kiloa.

Sato.

Vilja.

Kuluneen kesän sadosta saa-
daan laskelmien mukaan ylei-
seen kulutukseen leipäviljaa 367
milj. kiloa, jota paitsi edelli-
sestä sadosta on vielä jäljellä 57
milj. kiloa. Käytettävissä siis
on yhteensä 424 milj. kiloa, joten
vajaus on 134 milj. kiloa. Va-
jaus ei ole poikkeuksellinen, sillä
viimeisinä vuosina on maahamme
tuotu ulkomailta viljaa n. 150
milj. kiloa vuotta kohden.

mistettu sokeriksi, n. 33 milj.
kiloa eli lähes vuoden kulutusta
vastaava määrä. Sokerin kulu-
tus nykyisen jakelun mukaan on
nimittäin n. 3 milj. kiloa kuu-
kaudessa.

Kahvi.
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lenkaan öljyväkirehuja ja mui-
denkin väkirehujen käyttö tulee
olemaan vähäistä, arvioivat
asiantuntijat, että maidon tuo-
tanto tulevan sisäruokintakau-
den aikana vähenee ainakin
35 %. Tämän takia meillä on
entisen 56 milj. voikilon ase-
masta käytettävissä vain n. 35
milj. kiloa itsetuotettua voita.
Tämän lisäksi oli maassamme
syyskuun 23 p:nä 3.5 milj. kiloa
margariinirasvoja ja voita kes-
kusliikkeiden varastoissa 875,000
kg. Jos maahan saadaan Tans-
kasta ostettu voi 1.25 milj. kiloa
ja edes osa Amerikasta oste-
tuista margariinirasvoista ja
laardista, on meillä silloin vuo-
deksi eteenpäin käytettävissä
noin 43 milj. kiloa erilaisia ra-
vintorasvoja, juustoa lukuunotta-
matta. Tämä tekee n. 11.6 kiloa
henkeä kohti vuodessa, 223 gr.
viikossa ja 31.8 gr. päivässä.
Näin ollen ei jaettavia rasva-
annoksia voida suurentaa, pikem-
minkin päinvastoin.

Kahvin kulutus nousee nykyi-
sen jakelun mukaan n. 1,500,000
kiloon 2 kuukauden aikana.
Maassa on nyt kahvia n. 4 milj.
kiloa, jota paitsi maahan odote-
taan laivaa, joka tuo 3.6 milj.
kiloa. Jos tämä laiva pääsee
maahan, on täällä kahvia 7.6
milj. kiloa, joka vastaa 10 kuu-
kauden jakelua. Kahvivarastot
ovat siksi vähäiset, että verokah-
vin kauppaan laskemista ei voi-
da ajatella. Se kuluttaisi nimit-
täin kahvia n. 500,000 kiloa kuu-
kaudessa. Sellaista kulutuksen li-
säystä ei nykyisillä varastoilla
voida sallia, koska korttikahvin
jakelu on lähinnä turvattava.

Tuonti.

Vajaus on peitettävä tuonnilla.
Tuonti on käynnissä. Maahan
on juuri uimassa viljaa 25 milj.
kiloa ja lisäksi on ostettu lähi-
aikojen laivaukseen 23 milj. ki-
loa. Jos olosuhteet eivät nykyi-
sestään pahene, voitanee jäl-
jellä oleva vajaus peittää Venä-
jän ja Etelä-Amerikan vilja-
aitoista.

Vehnäjauhot.
Valkeiden vehnäjauhojen ku-

lutus on säännöstelty siten, että
korteilla myytävien viljatuottei-
den määrästä valkeita vehnäjau-
hoja tai niistä valmistettuja
tuotteita on tasan kolmannes.
Valkeiden vehnäjauhojen kulu-
tusta on pyritty rajoittamaan,
koska vehnässä oleva suojara-
vinto, vitamiinit ja kivennäisai-
neet ovat jyvän kuoriosissa ja
tulevat ihmisravinnoksi siis vain
kuorineen jauhetussa viljassa, ja
koska valkeista vehnäjauhoista
leivottu leipä on kalliimpaa kuin
kuorineen jauhetusta jauhosta
leivottu leipä.

Rasva-aineet.
Voi ja margariini.

V. 1938 tuotettiin meillä voita
55—56 milj. kiloa, josta maa-
tiaisvoita 22—23 milj. kiloa.
Tämän lisäksi valmistettiin maas-
samme margariinia v. 1938 13—
14 milj. kiloa. Kun samanaikai-
sesti maasta vietiin voita n. 17
milj. kiloa, kulutettiin sanottuna
vuonna maassamme voita ja mar-
gariinia yhteensä 52 milj. ki-
loa eli tasan 1 milj. kiloa vii-
kossa. Tällainen kulutus vastasi
14.1 kiloa henkeä kohti vuo-
dessa, 271 gr. viikossa ja 39 gr.
päivässä. Tämän lisäksi kulu-
tettiin tekoihraa n. 2.5 milj. ki-
loa ja vähäinen määrä ulko-
mailta tuotettua laardia, jotka
tekivät lisäksi henkeä kohti vii-
kossa 15 gr. eli pari grammaa
päivässä.

Kun alueluovutuksessa mene-
timme n. 13 % maidon tuotan-
tomahdollisuuksistamme ja kun
kuivan kesän takia rehusato oli
arviolta vain n. 50 % normaali-
määrästä ja kun maassamme ei
käytännöllisesti katsoen ole ol-

Voin varastointi.

Kevätpuolella ryhdyttiin va-
rastoimaan voita talven kulu-
tusta varten. Tarkoituksena oli
saada syyskuun puoliväliin men-
nessä varastoiduksi 50,000 as-
tiaa. Heinäkuun loppuun men-
nessä saatiin varastoon 33,679
astiaa, johon määrään sisältyi
myös Euotsista tuotettua voita
5,600 astiaa. Tämän jälkeen ei
varastointia voitu jatkaa, vaan
varastoja täytyi ruveta kulutta-
maan, koska heikkojen laitu-
mien takia maidontuotanto aleni,
kourujen aikainen alkaminen ai-
heutti lisääntynyttä kulutusta
väestökeskuksissa ja kotivaras-
tointi saavutti suuret mitat.
Varastot vähenivät niin, että
syysk. 23 päivänä oli varas-
toissa enää vain 17,500 astiaa
eli 875,000 kiloa, voita, josta koti-
maista oli ainoastaan 7,500 as-
tiaa eli 375,000 kiloa. Täten ei
voin hinnan korotus aiheuta kan-
sanhuoltoministeriön hyväksy-
mille keskusliikkeille ansiotonta
voittoa, varsinkin kun keskus-

Sokeri.
Sokeria on käytettävissä, sit-

ten kun oma juurikassato on val-
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liikkeet ovat itse kustantaneet
varastoimisen, mikä kustannus
on varsin huomattava.

Voin vienti ulkomaille.

Viimeisten kymmenen kuu-
kauden aikana on maastamme
viety voita ulkomaille kaiken
kaikkiaan 1,932 kiloa, josta mää-
rästä 1,111 kiloa oli ns. raja-
kauppaa Ruotsin—Suomen poh-
joisrajalla, 102 kiloa on lähetetty
Suomen Berlinin-lähetystön hen-
kilökunnan käytettäväksi, 459
kiloa on viety Moskovaan suu-
rimmaksi osaksi Yhdysvaltain lä-
hetystölle ja loppuerä on lähe-
tetty pieninä erinä. Tämä kym-
menen viime kuukauden ~voinv-
ienti" tekee jokaista maamme
asukasta kohti vain O.oi gr. vii-
kossa. — Sen sijaan meille on
huomattavasti tuotettu voita
Tanskasta ja Ruotsista. Asia on
siis aivan päinvastoin kuin mitä
huhut kertovat.

Rasva-annokset muissa maissa.

sekä Neuvostoliitosta ostetut erät
raakapuuvillaa riittävät kevää-
seen saakka.

Villa.

Villateollisuuden vuotuinen
raaka-ainekulutus on noin
4,400,000 kiloa. Kotimaasta on
näitä raaka-aineita saatu noin
1,000,000 kiloa, loput on tuotettu
ulkomailta. Tehdyt ostot, joista
jo osa on kotimaassa, turvaavat
raaka-ainekulutuksen ensi ke-
vääseen asti. Ulkolaisten erikois-
tuotteiden saanti on valuutta-
syistä vaikeutunut, niin on
myös ohuempien kampalankojen
laita. Kotimaisten valmisteiden
hinnoittelussa ei tapahtune nou-
sua.
Trikoo.

Trikooteollisuus on aikaisem-
min käyttänyt suuria määriä ul-
kolaisia lankoja, joiden saanti
nykyään monista syistä on py-
sähdyksissä. Tämän teollisuuden
on turvauduttava kotimaisiin
lankoihin ja peitettävä puut-
teensa vistralangoilla, joiden
saanti kauppasopimuksien ja
neuvottelujen tuloksena kehitty-
nee suotuisaan suuntaan.

Ulkomaiden sanomalehtien tie-
tojen mukaan on Saksassa nor-
maalikuluttajan rasva-annos vii-
kossa yhteensä 222 Vz gr. voita
ja margariinia. Tämän lisäksi
siellä saadaan silavaa ja raakaa
sianrasvaa 46.8 tai puhdasta
sianihraa 37 % gr. Täysmaitoa
ei normaalikuluttaja saa ollen-
kaan, mutta lapset, tulevat äidit
ja imettävät naiset saavat hyvin
vaatimattoman maitoannoksen
päivässä. — Englannissa jaetaan
viikossa 120 gr. henkeä kohti
sellaista rasvaa, joka on saatu
sekoittamalla margariinia voihin.
— Hollannissa jaetaan voita 125
gr. viikossa. — Ruotsissa ja
Tanskassa ei ravintorasvoja ole
säännöstelty.

Tekosilkki.

Tämän teollisuuden lankatarve
voitaneen suurin piirtein tur-
vata.

Ompelulankaan nähden on
pääasiallisesti turvauduttava ko-
timaiseen tuotantoon.

Ylläolevat kutomatuotteita kos-
kevat riittävyystiedot pitävät
paikkansa vain siinä tapauk-
sessa, että niiden maahantuonti
voi jatkua nykyisellä tavalla. —

Kansalaiset voivat itse helpot-
taa rasvatilannetta. Tuottajat si-
ten, että toimittavat kaiken yli
oman tarpeen tuottamansa ra-
vintorasvat julkiseen kauppaan
ja sitä tietä säännölliseen kulu-
tukseen; kuluttajat siten, ettei-
vät salakaupassa hanki itselleen
ylimääräisiä rasva-annoksia ja
siten syö lähimmäistensä osuutta.

Kutomat eollisuus.

västi. Syyskuussa jaettiin sitä
koko maassa 250 tonnia (300 gr.
—1 litra taloutta kohden). Lo-
kakuussa voitaneen jakaa 500—
GOO tonnia. Marraskuun jake-
lusta ei voida ilmoittaa mitään
varmaa.

Voiteluöljy.

Puuvilla.
Raakapuuvillan kulutus teolli-

suudessa on n. 14,000,000 kiloa
vuodessa. Maassamme olevat va-
rastot, Pohjois-Amerikasta oste-
tut, osittain jo maassa olevat

Polttomoottoreissa käytettävien
voiteluöljyjen kauppa ja jäte-
öljyjen käyttö on nyttemmin
säännöstelty. Syysk. 26 p:stä
lähtien ovat jäteöljyt takavari-
kossa ja jokainen, jolla on hal-
lussaan enemmän kuin 50 litraa
voitelu- tai jäteöljyä, on velvol-
linen ennen lokak. 15 p:ää il-
moittamaan varastonsa kansan-
huoltolautakunnalle. Tästä läh-
tien saadaan uutta tai puhdistet-
tua voiteluöljyä myydä vain
kaksi ja puoli kertaa niin suuri
määrä kuin minkä vastaanottaja
luovuttaa takavarikosta vapaata
jäteöljyä puhdistettavaksi. —

Yleisöä on kehoitettava säästä-
väisyyteen pukimien pidossa.

Bensiini.

Jäteöljyn tarkka talteenotto on
nykyoloissa hyvin tarpeellinen
toimenpide, sillä yksinomaan sen
jäteöljyn avulla, mikä nykyisin
on maassa, voimme pitää moot-
toriliikennettä käynnissä neljä
kuukautta.

Bensiinintilanne on edelleen
vaikea. Ne vähäiset varastot,
jotka on sijoitettu hajalleen eri
puolille maata, ovat armeijan
tarpeita varten. Neuvostolii-
tosta on saatu pieniä määriä
bensiiniä, mutta niin vähän,
ettei jakelun lisäämistä voida
ajatella. Myöskään ns. veroben-
siiniä, josta paljon on huhuiltu,
ei voida jakaa.

Polttoaineet.
Halot.

Öljyt.

Valopetrooli.
Valopetroolia on tullut jon-

kun verran Neuvostoliitosta,
mutta ei lähimainkaan riittä-

Muut polttoaineet.

Kansalainen ! Levitä yleisön keskuuteen oikeita tietoja kulutustarviketilanteesta.

Kiinteiden polttoaineiden ko-
konaistarve on arvioitu noin
20.5 milj. m3 :ksi, ottamatta huo-
mioon maaseudun kotitarve-
puuta. Normaalioloissa on tästä
määrästä ollut n. 7 milj. m 3 hal-
koja, loput etupäässä kivihiiltä
ja koksia. Nyt on tultava lä-
hinnä haloilla toimeen. Halkojen
vuositarve on arvioitu 17 milj.
m3 :ksi. Syyskuun alussa olivat
maamme halkovarastot 15.4 milj.
m 3, jotapaitsi oli ainakin 1 milj.
m 3 puita rasiin kadettuna myö-
hemmin haloiksi valmistetta-
vaksi. Täten voidaan katsoa ensi
talven halkomäärä hankituksi.

Teollisuuden puujätettä, polt-
toturvetta sekä kivihiiliä ja kok-
sia saadaan vain sen verran että
niiden avulla — kun tiukkaa
säästäväisyyttä noudatetaan —

polttoaineen tarve ensi talven
aikana voidaan katsoa turvatuk-
si. — Polttoaineen kuljetusvai-
keudet ovat suuret ja siksi on
puu- ja puuhiilikaasuttimien
käyttöä tästäkin syystä ripeästi
laajennettava.
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