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   Esipuhe

Aloitin väitöskirjan kirjoittamisen Suomen Akatemian vuonna 1995 käynnistä-
män Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusohjelman myötä. Ohjelmaan kuuluneen
Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen ja dosentti Antti Laineen johta-
man ”Kansallinen valtiollisuus Luoteis-Venäjällä” -projektin aikana kirjoitin li-
sensiaatintyöni. Seuraavassa projektissa, joka oli niin ikään Karjalan tutkimus-
laitoksen ja dosentti Antti Laineen johtama ”Kaksoiskotka ja Punatähti” aloitin
väitöskirjatutkimukseni. Projektin aikana sain kannustusta ja hyviä ideoita
työni eteenpäin viemiseksi sekä kokea rattoisia hetkiä niin Petroskoissa, Pieta-
rissa kuin Moskovassakin. Näistä haluan lausua kiitokseni dosentti Antti Lai-
neelle, dosentti Alpo Juntuselle, FT Markku Kangaspurolle, Dr.Phil. Pekka
Kauppalalle, Ph.D. Juri Kilinille ja apulaisprofessori Ilja Solomeshtshille.

Vuonna 1998 pääsin tutkijakoulutettavaksi Helsingin yliopiston Aleksanteri-
instituutin Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tutkijakouluun, jonka tutkija-
koulutettavana olen saattanut päätökseen väitöskirjatutkimukseni. Teoriakiel-
teisestä historioitsijasta tuli tutkijakouluaikana teorioihin ”periaatteessa myön-
teisesti suhtautuva”. Monitieteisen tutkijakoulun anti näkyy toivottavasti tutki-
muksestani, sillä tutkijakouluyhteisö on antanut minulle paljon niin henkisiä
kuin aineellisiakin voimavaroja. Tutkijakoulussa sain mahdollisuuden tutustua
toisten tieteenalojen Venäjä-tutkimukseen, mikä on ollut tavattoman opettavais-
ta ja avartavaa. Olen tavannut myös mielenkiintoisia ihmisiä, sekä opettajina
että tutkijakoululaisina. Heille kaikille haluan lausua lämpimän kiitoksen työ-
toveruudesta, kannustuksesta ja jääräpäisen historioitsijan ymmärtämisestä.

Tutkijakoulun kautta minulla oli mahdollisuus vierailla syyslukukausi 1999
Iso-Britanniassa Birminghamin yliopiston Center for Russian and East Euro-
pean Studies’ssa. Tämä vierailu on ollut tutkimukseni kannalta erittäin tärkeä.
Siellä ollessani pystyin laajentamaan tutkimukseni näkökulmaa – kiitos asian-
tuntevien kommenttien. I would like to thank Professor (emeritus) R.W. Davies

for his valuable comments and guidance during my visits in Birmingham and

Ph.D. Melanie Ilic who has given me thoughtful comments and feedback during

my research. I also would like to thank the staffs of CREES and Baykov Library

for their friendly attitudes towards a foreign ”research fellow student”.

Tieteellistä ohjausta olen saanut työni ohjaajilta professori Erkki Pihkalalta ja
dosentti Pertti Luntiselta, joille haluan osoittaa lämpimät kiitokseni. Professori
Marjatta Hietalaa haluan kiittää työn edistymisen kannalta tärkeistä kommen-
teista. Väitöskirjani esitarkastajat professori Tapio Hämynen ja dosentti Antti
Laine antoivat kannustavia kommentteja työn loppuunsaattamiseksi.

Työn viimeistelyvaiheessa tärkeitä henkilöitä ovat olleet YTM Hannele Pel-
tonen, joka tarkasti työni kieliasun. FM Pirjo Lehtiniemi ja FM Tuija Puntanen
perehtyivät työni venäjänkieliseen termistöön ja translitterointiin. Graafisesta
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suunnittelusta vastaava Anne Autio on toteuttanut tutkimuksessa olevat kartat.
Näistä suuri kiitos heille kaikille. FT Minna Harjulaa kiitän tekstin kriittisestä
lukemisesta, hyvistä neuvoista ja työhuoneen jakamisesta kanssani. Toimittaja
Antti Sarasmolle kiitos lukuisista analyyttisistä keskusteluista, joissa neuvosto-
taloutta on pohdittu kaikista mahdollisista näkökulmista sekä työni kriittisestä
kommentoinnista.

Tampereen yliopiston historiatieteen laitos on tarjonnut työtilan ja erinomai-
set olosuhteet tehdä tutkimusta. Näiden lisäksi mukavat työtoverit ovat tehneet
tutkimuksen tylsistäkin vaiheista mukavia ja työpäivistä rattoisia. Kiitos siitä
koko laitoksen väelle.

Petroskoin entisen puoluearkiston henkilökuntaa haluan kiittää minulle hen-
kilökohtaisesti osoitetusta patterista ja niistä lukuisista teekupillisista, joista
sain nauttia palellessani kylmässä tutkijasalissa. Moskovan talousarkiston met-
säosaston hoitajalle kiitos siitä, että hän palveli tutkijaa syntymäpäivänäänkin.
Uusi delo tuli pöydälle – huolimatta pöydällisestä juhlivia ystäviä toimistossa –
aina sopivasti maljojen noston välissä. Bolshoje spasibo!

Tutkimuksen tekeminen ei olisi mahdollista ilman rahallista tukea. Kiitän
Suomen Akatemiaa sen myöntämistä matka-apurahoista Venäjälle ja Tampe-
reen kaupungin tiederahastoa väitöskirjani painatuskustannuksiin myönnetystä
apurahasta.

Lopuksi haluan osoittaa lämpimän kiitoksen perheelleni. Vanhemmiltani
olen saanut kannustusta koko opintieni ajan, mistä heille lämmin kiitos. Isälleni
Jorma Autiolle haluan osoittaa erityiskiitoksen vielä siitä, että hän tuki asiantun-
temuksellaan työtäni. Selmille kiitos tuesta ja pitkästä pinnasta niin kairassa
kuin kaupungissakin.

Tampereella 30.10. 2001

Sari Autio
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   Johdanto

Vihreän kullan maa

Neuvosto-Karjala NEP:in kokeilutaloutena

Itä-Karjalaan Aunuksen ja Arkangelin läänien karjalaisten asuttamille alueille
perustettiin 7. päivänä kesäkuuta 1920 alueyhtymä ”Karjalan työkansan kom-
muuni”.1  Kommuunin perustamisella oli sekä paikalliset, sisäpoliittiset että ul-
kopoliittiset ulottuvuudet, joten prosessista tuli pitkä ja monimutkainen. Lei-
maa-antava sille oli Suomesta vuonna 1918 paenneiden ja alueelle asettuneiden
suomalaisten punikkien pyrkimys luoda alueesta mahdollisimman kansallinen
eli suomalais-karjalainen.2

Kansallisuuskysymyksen ohella taloudelliset kysymykset nousivat yhdeksi
keskeisimmistä kysymyksistä kommuunin hallinnollisten rajojen määrittelyssä.
Tavoite kommuunin perustamisesta yksinomaan kansallisille alueille osoittau-
tui taloudellisesti huonoksi ratkaisuksi heikkojen kulkuyhteyksien vuoksi, joten
alueeseen liitettiin myös muutamia venäläisiä alueita. Kommuunin keskukseksi
tuli lähes tyystin venäläinen kaupunki, Äänisen rannalla sijainnut Petroskoi, jo-
ka oli sekä Muurmannin rautatien että Äänisen vesiliikenneyhteyksien äärellä.3

Karjalan työkansan kommuunin hallinnollinen järjestäytyminen alkoi helmi-
kuussa 1921 ensimmäisessä yleiskarjalaisessa neuvostojen edustajakokoukses-
sa, jossa luotiin tavoitteet myös kommuunin talouden kehitykselle.4

Karjalan työkansan kommuunin alueella oli runsaat metsävarat, valjastamat-
tomia koskia sekä runsaat mineraalivarat, joiden hyödyntämiseen talouden ke-
hittäminen perustui.5  Jo tsaarinajalla alueen talous oli perustunut metsään ja sii-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Yleisvenäläisen neuvostojen toimeenpanevan keskuskomitean  dekreetti Karjalan työkansan
kommuunin perustamisesta, 7.6. 1920, s. 9. Kokoelma Punainen Karjala.

2 Markku Kangaspuro on käsitellyt Karjalan työkansan kommuunin muotoutumista laajasti
väitöskirjatutkimuksessaan ”Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta”. Helsinki 2000.
Erimielisyydet kommuunin hallinnosta, alueesta ja asemasta jatkuivat kuitenkin pitkään ja
vasta vuonna 1922 asia ratkesi suomalaisten eduksi, kts. esim. Kangaspuro (2000), s. 126–
130.

3 Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean ja VSFNT:n kansankomissarien neuvos-
ton dekreetti Karjalan työkansan kommuunin muodostamisesta, s. 19–20. Kokoelma Punai-
nen Karjala; Kangaspuro (2000), s. 110–111; Kommuunin taloudellisesta tilanteesta ja sen
perustajista kts. myös esim. Churchill (1970), Itä-Karjalan kohtalo 1917–1922, s. 176–177;
Hodgson (1974), Edward Gylling ja Otto W. Kuusinen, s. 89; Ylä-Rakkola (1976), Edward
Gylling, Itä-Karjalan suomalainen rakentaja, s. 347–349.

4 I Vsekarelski sjezd sovetov rabotshih, krestjanskih i krasnoarmeiskih deputatov 11.–18.
fevralja 1921 g., s. 91–252. Pervyi vsekarelski sjezd sovetov 11–18 fevralja 1921 g.
Protokoly. Petrozavodsk ”Karelija” 1990.

5 Gylling, E. Karjalan budjettioikeudet, s. 1–3. Karjalan talous- ja tilasto 7–8/1928. Talous-
suunnitelman osalta Karjalassa korostettiin sitä, että Lenin hyväksyi nimenomaan Gyllingin
ehdottaman mallin, mikä antoi Karjalalle aivan erityisen aseman. Kts. aiheesta Lenin, kootut
teokset 45, s. 86.  Karjalatutkijoista muiden muassa Afanasjeva ja Kauppala korostavat asian
merkitystä Neuvosto-Karjalan myöhemmälle kehitykselle ja talousautonomialle erityisesti.

J O H D A N T O
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hen liittyvään pienimuotoiseen teollisuuteen. Tärkeimmäksi teollisuuden alaksi
muotoutui sahateollisuus, joskin puuta vietiin Pietariin myös polttopuuksi.
Hakkuita suoritettiin pääasiassa valtion ja talonpoikien omistamissa metsissä,
joiden puuaineksen määrä vuonna 1913 oli noin 2,2 miljoonaa kuutiometriä.6

Alueen mineraalivaroja hyödynnettiin kiviveistämöissä, joiden pääasiallista
tuotetta katukiveä vietiin muiden muassa Pietariin.7  Ainoa varsinainen teolli-
suuslaitos oli Petroskoissa sijainnut Aleksanterin kanuunatehdas (myöhemmin
Onegan tehdas). Vuonna 1912 teollisuudessa työskenteli kaikkiaan 4 500 hen-
keä, jotka jakaantuivat melko tarkkaan Onegan tehtaan ja neljäntoista sahan
kesken.8

Luonnonvarojen hyödyntämistä Karjalan työkansan kommuunissa ei kuiten-
kaan päästy heti perustamisen jälkeen aloittamaan, sillä lähes välittömästi kom-
muunin hallinnollisen järjestäytymisen jälkeen alkoi aseellinen kapina, jossa oli
mukana myös Suomi. Puna-armeija kukisti kapinan, ja Tarton rauhansopimuk-
sen solmimisen jälkeen vuonna 1920 myös suomalaisten aktiivisuus Itä-Karja-
lassa väheni.9  Olojen vakiinnuttua Neuvosto-Venäjän johto myönsi Karjalan
työkansan kommuunille luottoa viljan ostamiseksi Suomesta, mikä helpotti
elintarvikepulaa ja mahdollisti taloussuunnitelman toteutuksen aloittamisen.10

Karjalan työkansan kommuunin asema määriteltiin uudelleen Neuvostoliiton
liittovaltion muodostamisen yhteydessä vuonna 1923. Siitä muodostettiin Kar-
jalan autonominen sosialistinen neuvostotasavalta (KASNT, Neuvosto-Karjala),
joka kuului Venäjän sosialistiseen federatiiviseen neuvostotasavaltaan (VSFNT,
Venäjän tasavalta) ja siten Neuvostoliittoon. Neuvosto-Karjalan alueeksi määri-
teltiin Kemin, Petroskoin ja Aunuksen alueet.11  Samassa yhteydessä myös hal-
linto määriteltiin uudelleen. Neuvosto-Karjala säilyi asetusteitse vahvistettuna
hallinnollisena autonomiana, vaikka sen johto kävi pitkään neuvotteluja omasta
perustuslaista, jossa olisi vahvistettu itsenäinen taloudellinen asema laajoine
budjettioikeuksineen.12

○ ○ ○ ○ ○ ○

6 Objom lesozagotovok na territorii Karelii v 1913 godu. Karjalan yhteiskunnallis-poliittisten
liikkeiden ja järjestöjen valtionarkisto (GAOPDF K) fond 3, opis 2, delo 677, list 10.

7 Varhaisesta teollisuudesta kts. esim. Kauppala (1992), s. 14; Churchill (1970), s. 18. Karja-
lan varhaisista vaiheista on laaja kuvaus teoksessa Homén, Th. (toim.), Itä-Karjala ja Kuol-
lan Lappi suomalaisten luonnon- ja kielentutkijain kuvaamina. Helsinki 1918. Tästä teok-
sesta erityisesti O. Lönnrothin kappale ”Kauppa ja teollisuus”.

8 Selostus Karjalan ASNT:n kymmenennelle yleiskarjalaiselle neuvostojen edustajakokouk-
selle 1934. Renvallin kokoelma (RK)/ kansio 17B (17B)/Kansallisarkisto (KA). Lähteen
mukaan Karjalan sahoilla oli vuonna 1912 yhteensä 3 226 työntekijää.

9 Vienan kapinasta, Tarton rauhansopimuksesta ja sen merkityksestä Karjalan työkansan
kommuunin synnylle, kts. Kangaspuro (2000), s. 69–86; kts. myös Nygård (1980), Itä-
Karjalan pakolaiset 1917–1920, s. 67.

10 Afanasjeva, A., Karjalan alueellisen tulosvastuun kokemuksia 1920-luvulla, s. 79. Carelia-
Punalippu 7/1990.

11 Tezisy po voprosu ob administrativnom raionirovanii AKSSR, dekabr 1923. Venäjän
federaation valtionarkisto (GARF) f. 6984, op. 1, d. 59, l. 14–15; Monimutkaisesta ja ongel-
mallisesta alueiden muodostamisesta, kts. tarkemmin Kangaspuro (2000), s. 107–112.

12 Kangaspuro (2000), s. 139. Kangaspuro toteaa, ettei yhdenkään autonomisen tasavallan pe-
rustuslakia rarifioitu vuoden 1926 alkuun mennessä, koska ne vastustivat VSFNT:n SNK:n
ylivaltaa suhteissa autonomisten tasavaltojen itsenäisiin kansankomissariaatteihin. Karjala
sai perustuslain kuitenkin vasta vuonna 1937 Neuvostoliiton uuden perustuslain myötä, kts.
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Neuvosto-Karjalan valtiokoneiston muodostivat kansankomissaarien neu-
vosto, toimeenpaneva keskuskomitea, neuvostojen edustajakokoukset sekä pai-
kalliset neuvostot ja toimeenpanevat komiteat kuten muissakin autonomisissa
sosialistisissa neuvostotasavalloissa. Ylin valta kuului yleiskarjalaiselle neuvos-
tojen edustajakokoukselle (YKNE).13  Perustan taloudelliselle toiminnalle muo-
dosti vuonna 1921 myönnetty talousautonomia, jota tuki Neuvostostoliitossa
omaksuttu uusi talouspolitiikka (NEP). Talouden johto kuului Neuvosto-Karja-
lan kansantalousneuvostolle, jonka alaisuudessa toimivat teollisuus-, maata-
lous-, työ-, kulkulaitos-, elintarvike- ja ulkomaankauppaosastot. Talousautono-
mia antoi paikallishallinnolle oikeuden ohjata kaikkia kansantalouden aloja ja
se sai käyttää kaikki paikalliset tulot omiin tarkoituksiinsa sen jälkeen, kun se
oli maksanut osuutensa yleisliittolaiseen budjettiin.14

Suurin yksittäinen tuloryhmä paikallisessa budjetissa oli alueelta saadut met-
sätulot, jotka kertyivät pääasiassa Neuvosto-Karjalan alueella toimineiden yri-
tysten maksamista kantohinnoista. Metsätulot olivat ensiarvoisen tärkeitä, sillä
niiden avulla paikallishallinto saattoi toteuttaa investointeja itsenäisesti, joten
tulojen nopea kasvu palveli paikallishallinnon tavoitteita. Käytännössä tämä
tarkoitti sitä, että mitä enemmän Neuvosto-Karjalassa hakattiin puuta, sitä suu-
rempi oli budjetin tulopuolen kertymä.15

Karjalan kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja, suomalainen Edward
Gylling uskoi, että Euroopan jälleenrakennus nostaisi puutavaran kysyntää, jol-
loin Neuvosto-Karjalan taloudellinen kehitys voisi luontevasti perustua tämän
tarpeen tyydyttämiseen. Tämän ajatuksen pohjalta norjalainen insinööri Lang-
set hahmotteli suunnitelman taloudellisesta kehityksestä, joka sisälsi saha-, sel-
lu- ja paperitehtaiden sekä energiantuotantoa vahvistaneiden voimaloiden ra-
kennusohjelman. Kallis suunnitelma kaatui kuitenkin rahanpuutteeseen, sillä
keskuselimissä periaatteessa hyväksytyn suunnitelman rahoittaminen jätettiin
Neuvosto-Karjalan huoleksi.16

Talousautonomian mukaan Neuvosto-Karjala sai käyttää 25 prosenttia omal-
ta alueelta vientiin hankitun tavaran arvosta omaksi hyödykseen eli koneiden ja
tuotteiden hankkimiseen ulkomailta tavaravaihdon periaatteiden mukaisesti.17

Käytännössä edun hyödyntäminen oli vaikeaa, koska suorat yhteydet ulkomail-

○ ○ ○ ○ ○ ○

aiheesta esim. Otsherki istorii Karelskoi organizatsii KPSS, s. 284; Postanovlenije tshezvyts-
hainogo XI vsekarelskogo sjezda Sovetov ob utverzhdenii konstitutsi Karelskoi ASSR, 17
ijunja 1937, s. 197. Sovety Karelii.

13 Postanovlenije VtsIK i SNK ob AKSSR. GARF f. 6984, op. 1, d. 59, l. 18; Sama asiakirja
löytyy suomeksi: Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean ja kansankomissarien
neuvoston päätös Karjalan ASNT:sta 25.6. 1923, s. 70–71. Kokoelma Punainen Karjala.
Kansankomissariaatit oli alistettu Venäjän tasavallan komissariaateille.

14 Kansankomissaarien neuvoston päätös Karjalan työkansan kommuunista huhtikuun 27.
päivältä 1921, s. 30–31. Kokoelma Punainen Karjala; Taloudellinen katsaus, s. 1. Karjalan
ASNT:n budjetti 1924/25; Kangaspuro (2000), s. 133. Neuvosto-Karjala oli vapautettu
yleisliittolaisista maksuista vuoteen 1924 saakka.

15 Kts. tarkemmin taulukkoliite, taulukko 28 Neuvosto-Karjalan budjetin tuloista 1924–1930.
16 Kilin (1999), s. 128–129. Suunnitelman toteutuksen arvioitiin maksavan noin 200 miljoonaa

Ruotsin kruunua.
17 Kts. esim. Autio (1997), s. 23; Kansankomissaarien neuvoston päätös Karjalan työkansan

kommuunista huhtikuun 27. päivältä 1921, s. 30–31. Kokoelma Punainen Karjala.
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le olivat hankalat. Neuvosto-Karjalan vienti 1920-luvun alkupuolella oli suh-
teellisen vähäistä ja sen voimistuttua 1920-luvun puolivälissä sille ei myönnetty
suoraa vientilisenssiä valtion vientimonopolin vuoksi.18  Ulkomaankauppa pe-
rustui tasapainoitettuun kauppataseeseen, jonka mukaisesti kauppaa käytiin ja
sopimuksia tehtiin valtakunnallisten kansankomissariaattien kanssa. Neuvosto-
Karjala sitoutui toimittamaan tietyn määrän tuotteita ja vastineeksi niistä se sai
elintarvikkeita ja kulutustavaroita.19  Erityisesti talousautonomiaan liittyneitä
hankintoja olivat Kontupohjan paperitehtaalle ostetut saksalaiset paperikoneet,
jotka hankittiin Neuvostoliiton Saksan kauppaedustuston kautta.20  Oikeus käyt-
tää itsenäisesti 25 prosenttia vientiin tuottamiensa tuotteiden arvosta oman alu-
een teollisuuden kehittämiseen jäi Neuvosto-Karjalassa olosuhteiden pakosta
lähinnä teoreettiseksi mahdollisuudeksi.

Metsät ja niiden käyttäjät

Vuonna 1923 Neuvostoliitossa annettiin metsälaki, jonka mukaan kaikki pui-
den kasvatusta ja metsätaloudellista hyväksikäyttöä varten määrätyt maa- ja
metsäalueet olivat valtion omaisuutta. Metsä jaettiin yleisvaltakunnalliseen
metsään, johon kuuluivat kaikki teollisen hyväksikäytön piirissä olleet valtion
metsät. Niissä hakkuumäärä sai olla korkeintaan vuotuinen kasvu, jonka ylittä-
minen tosin oli poikkeustapauksissa mahdollista. Paikallismerkityksellinen
metsä oli nimensä mukaisesti paikallishallinnon alaisuudessa, lähinnä kotitar-
vekäyttöön tarkoitettua metsää, joka sijaitsi yleensä kaupunkien ja kylien välit-
tömässä läheisyydessä. Paikallismetsiä ei saanut hyödyntää teollisissa hakkuis-
sa eikä niistä hakattua puutavaraa saanut myydä.21

Paikallishallinto hallinnoi valtion metsiä ja jakoi hakkuualueet metsäyrityk-
sille. Valtion metsissä hakanneet yritykset maksoivat hakkaamastaan puusta
kantohinnan paikallishallinnolle, mikä muodosti merkittävän osan paikallis-
budjettiin kertyneestä metsätulosta. Neuvosto-Karjalan metsissä työskennelleet
yritykset olivat NEP:in periaatteiden mukaisesti muodostettu yhden teollisuu-
denalan yhteenliittymiksi eli trusteiksi, jotka hoitivat sekä puunhakkuun, kulje-
tuksen että jatkojalostuksen. Trustit jaettiin yleisliittolaista ja paikallista merki-
tystä omaaviin rakenteen ja toiminnan mukaan. Molemmat trustityypit työsken-
telivät yleisvaltakunnallisissa teollisen hyväksikäytön piirissä olleissa metsissä.
Paikallismerkitykselliset trustit olivat yleensä paikallisen kansantalousneuvos-

○ ○ ○ ○ ○ ○

18 Vientiin palataan tarkemmin ”Puutavaran vienti liittää NK:n yleisliittolaisiin tavoitteisiin” -
luvussa.

19 Afanasjeva (1990), s. 78; Gylling rinnasti tasapainoitetun kauppataseen itsekannattavaisuus-
periaatteeksi,  kts. tarkemmin Autio (1997), s. 51.

20 ”V torgpredstvo SSSR v Germanii g. Berlin, finansovoje upravlenije, 6.1. 1927. – zav.
UGPROMom TsSNH AKSSR. Karjalan kansallisarkisto (NARK) f. 794, op. 4, d. 6/25, l. 5.
Neuvosto-Karjalalla oli kauppahuoneita ulkomailla, mutta ne lähinnä markkinoivat neuvos-
totuotteita. Kauppaoperaatiot suoritti NL:n kauppaorganisaatiot.

21 VSFNT:n metsälait. Yleisvenäläisen tpkk:n puhemiehistön päätös 7.7. 1923; Vuonna 1917
annettu asetus maasta ja vuoden 1918 asetus metsästä siirsivät kaikki metsät valtion omis-
tukseen. Dekret soveta narodnyh komissarov, no. 171 o nedrah zemli, 30-go aprelja 1920 g.
NARK f. 794, op. 1, d. 2/4, l. 1–1ob.
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ton alaisuudessa ja ne työskentelivät samalla alueella kuin niiden hallintokin
oli. Yleisvaltakunnallisten trustien hallinto oli yleensä joko Moskovassa tai Le-
ningradissa, ja niiden tehtävä oli tyydyttää yleisliittolaista kysyntää Neuvosto-
liiton korkeimman kansantalousneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Venäjän tasavallan alueella toimi 1920-luvun puolivälissä kaikkiaan 12 yleis-
liittolaista ja 27 paikallismerkityksellistä trustia.22  Vuosien 1924–26 välisenä
aikana Neuvosto-Karjalassa työskenteli kaikkiaan noin 16 erityyppistä metsä-
yritystä, joista osa oli hakkuuartteleita.23  Vuonna 1929 alueella toimineiden
metsätrustien määrä oli vakiintunut kolmeksi,24  joista kaksi oli yleisvaltakun-
nallisia trusteja ja yksi paikallismerkityksellinen. Neuvosto-Karjalan kannalta
merkittävin oli sen kansantalousneuvoston alaisuudessa työskennellyt paikal-
lismerkityksellinen trusti Karelles.

Neuvosto-Karjalan metsä- ja puuteollisuustrusti Karelles perustettiin vuonna
1922, kun sen edeltäjän Karjalan polttoainekomitean toiminta siirrettiin ”talou-
delliselle pohjalle” ja hallinto järjestettiin uudelleen. Toimintansa alussa trustil-
la oli seitsemän sahaa, joissa oli yhteensä 15 saharaamia. Sahat tuottivat sahata-
varaa sekä vienti- että kotimarkkinoille.25  Vuonna 1925 uudistettujen sääntöjen
mukaisesti Karellesin toiminta oli ”tarve- ja polttopuun hakkausta, kuljetusta,
uittoa sekä puutavaran koneellista ja kemiallista jalostusta”. Näiden metsätalou-
teen kuuluneiden toimien lisäksi trustin toimintaan kuului myös ”puutuotteiden
valmistaminen ja niiden kauppaaminen”.26  Vuonna 1925/26 Karelles määritel-
tiin paikallismerkitykselliseksi trustiksi, vaikka sen sahatavaran vientimäärät
olivatkin melko suuret ja se tuotti  enemmän puutavaraa vientiin kuin monet
yleisliittolaiset trustit.27

Kaikille Neuvostoliitossa toimineille metsätrusteille oli osoitettu alue, jolta
ne hankkivat tarvitsemansa puutavaran. Vuoteen 1926 saakka hankinta-alueet
jaettiin huutokaupassa, jolloin ongelmaksi muodostui se, etteivät ne, jotka oli-
vat huutaneet parhaat alueet, välttämättä pystynytkään toteuttamaan alueelle
suunniteltuja hakkuita. Tästä oli seurauksena turhia viivytyksiä hakkuukauden
aloituksessa. Ongelmia huutokauppasysteemille tuotti myös se, että Karjalan

○ ○ ○ ○ ○ ○

22 Postanovlenije Gosplana RSFSR po promfinplanu lesnoi promyshlennosti 1925–26.
Venäjän federaation talousarkisto (RGAE) f. 3405, op.1, d. 69, l. 275–277, 283.

23 Arhipov (1930), Metsätalous ja –teollisuus Karjalan autonomian kymmenvuotispäivänä, s.
177. Artteli tai vapaaehtoinen työkollektiivi muodostui keskimäärin 12–15 työntekijästä,
joita johti vanhin. Puuteollisuudessa arttelit olivat yleensä työläisartteleita, jolloin palkka
jaettiin tasan arttelin jäsenten kesken. Arttelit alkoivat vähentyä vuoden  1928 jälkeen ja
nimitystä käytettiin erilaisista kooperatiivi ja puolikooperatiivi organisaatioista, joille ei
ollut selkeää määritelmää. Kts. esim. Kuromiya, (1991), Worker’s Artels and Soviet Produc-
tion Relations, s. 72–73.

24 Otsherki istorii Karelskoi organizatsii KPSS, s. 205. Kirjassa mainitaan trusteja olleen neljä
eli lisänä oli vielä organisaatio Leszag, mutta sen merkitys oli kuitenkin niin vähäinen ver-
rattuna näihin kolmeen tärkeimpään, etten ole ottanut sitä mukaan tarkempaan esittelyyn.

25 KASNT:n kansantalousneuvoston toimintakertomus 1922/23 (suomenkielinen). NARK f.
794, op. 1,d. 1/2, l. 39–66.

26 Gurjev, V., Karellesin toiminnasta kolmen vuoden ajalta, s. 45. Karjalan talous ja tilasto 1–3/
1927; Ovtshinnikov (1928), Karelo-Murmanskoje lesnoje hozjaistvo, s. 56.

27 Postanovlenije Gosplana RSFSR po promfinplanu lesnoi promyshlennosti 1925–26. RGAE
f. 3405, op.1, d. 69, l. 275–277, 283.
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kansantalousneuvosto pyrki jakamaan parhaat metsät Karellesille.28  Sen han-
kinta-alueeseen kuuluikin huomattava osa hakkuukelpoisista metsistä Vienan-
meren, Laatokan ja Äänisen alueilla. Hankinta-alueen kokonaispinta-ala oli
yhteensä 9,7 miljoonaa hehtaaria, joka käsitti 85 prosenttia Neuvosto-Karjalan
yleisvaltakunnallisen merkityksen metsistä. Muiden hankintaorganisaatioiden
jaettavaksi jäi loput 15 prosenttia.29

Toinen Neuvosto-Karjalan alueella toiminut metsätrusti oli Muurmannin rau-
tatien asutuskombinaatin trusti Zhelles30 . Sen hankinta-alueet olivat Neuvosto-
Karjalan keski- ja pohjoisosissa Kemin-Sorokan alueella Muurmannin rauta-
tien asutuskombinaatille osoitetuissa radanvarsimetsissä. Zhelles oli Kulku-
asiain kansankomissariaatin (NKPS) alainen yleisliittolainen trusti, jonka toi-
mintaa valvoi Neuvostoliiton korkeimman kansantalousneuvoston metsähal-
linto. Sen pääkonttori sijaitsi Moskovassa.31   Zhelles hankki lähinnä polttopuu-
ta Muurmannin rautatien tarpeisiin, mutta siinä ohessa myös sahatavaraa ja ra-
kennuspuuta Neuvostoliiton koti- ja vientimarkkinoille. Kaikki trustin sahat si-
jaitsivat Neuvosto-Karjalan pohjoisosissa Muurmannin radan läheisyydessä.32

Kolmas Neuvosto-Karjalan alueella toimineista trusteista oli yleisliittolainen
Luoteisen talousalueen, sittemmin Leningradin alueen metsätrusti Sevzaples33 .
Sen hankinta-alue oli Puudos Äänisen itäpuolella. Sevzaplesin ensisijainen teh-
tävä oli hankkia puuta Puudosissa ja Leningradissa sijainneille Leningradin alu-
een sahoille sekä vientimarkkinoille. Trusti peri alueen hankintaoikeudet siellä
aiemmin toimineelta Petrolesilta. Puudos säilyi Luoteisen talousalueen hankin-
ta-alueena myös sen jälkeen, kun alue liitettiin virallisesti Neuvosto-Karjalaan
vuonna 1923. Liitoksen jälkeen Karjalan kansantalousneuvosto hallinnoi Puu-
dosin metsiä ja myönsi hakkuulupia entiseen tapaan Luoteisen talousalueen/
Leningradin alueen trustille.34

Neuvostoliiton ja tasavaltojen mittakaavassa puutavaran hankintaa ohjasivat
syndikaatit, jotka perustettiin vuonna 1926 puun hankinnan tehostamiseksi.
Puutavaran välittämisestä kotimarkkinoille vastannut Lesosindikat oli sekä
Kauppa-asiain kansankomissariaatin (NKTorg) että Venäjän korkeimman kan-
santalousneuvoston alainen.35  Eksportlesin tehtävä oli huolehtia vientipuun
hankinnasta sekä toteuttaa käytännön vientioperaatioita.36  Neuvostoliiton met-

○ ○ ○ ○ ○ ○

28 Karellesin myöhästyttyä vuoden 1925 huutokaupasta Severolesin alueen liitoksen vuoksi
Karjalan kansantalousneuvosto osoitti Karellesille hakkuualueita Karjalan eteläosista
hakkuusuunnitelmaan kuulumattomilta alueilta. Olosuhteiden ollessa huonot Karelles
saattoi myös kesken hakkuukauden vaihtaa alueita kansantalousneuvoston suostumuksella.

29 Obshtshi otsherk lesov pripisannyh gostrestu Karelles. NARK f. 794, op. 1, d. 15/188, l. 22–
24.

30 Nimi tulee sanasta zheleznodorozhnyi lesnoi trest eli rautatien metsätrusti.
31 Työ- ja puolustusneuvoston päätös. Asetus Karjalan-Muurmannin seudun asuttamisesta,

25.5. 1923, s. 63–68. Kokoelma Punainen Karjala; Otsherki istorii Karelii II (1964), s. 204.
32 Uutisosasto, s. 170. Karjalan talous ja tilasto 2/1928.
33 Nimi tulee sanasta Severo-zapadnyi lesnoi trest eli luoteismetsät tai luoteisen alueen metsä.
34 Dokladnaja zapiska, Karelo-Murmanskomu komitetu. NARK f. 286, op. 1, d. 18/160, l. 53.
35 Postanovlenie Ekonomitsheskogo soveshtshanija RSFSR. NARK f. 690, op. 3, d. 10/165, l.

41ob. Näin se oli myös Neuvostoliiton korkeimman kansantalousneuvoston alainen.
36 Eksportlesin ja sen roolin palataan tarkemmin viennin yhteydessä.
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sätalouteen kehittyi 1920-luvun kuluessa tehokas järjestelmä, jonka osana
myös Neuvosto-Karjala toimi kulloistenkin edellytystensä ja mahdollisuuk-
siensa mukaan.

Tutkimustehtävä

Lähtökohta

Neuvosto-Karjalan taloudellinen ja poliittinen kehitys heijasteli 1920- ja 1930-
luvuilla mielenkiintoisella tavalla koko Neuvostoliiton kehitystä. Pienenä ja yh-
teen talouden alaan, metsätalouteen keskittyneenä alueena se oli kokonaisuus,
joka nopeasti reagoi koko liiton tasolla tapahtuviin talouspoliittisiin muutok-
siin. Neuvosto-Karjalan laaja talousautonomia ja hallinnon hajauttamista tuke-
nut NEP-politiikka loivat voimakkaita taloudellisia odotuksia erityisesti Neu-
vosto-Karjalan suomalaisen johdon piirissä, joka uskoi vahvasti metsävaroihin
rakentuvaan talouskehitykseen. Suomalaisen johdon ajatuksena oli, että metsä-
teollisesti kehittynyt Neuvosto-Karjala oli tukenut koko Neuvostoliiton talou-
dellista kehitystä.

Mallin tarjosi naapuri-Suomi, joka metsävarojensa avulla oli saavuttanut
merkittävää taloudellista kehitystä.37  Suomi oli kaukana Euroopan kasvukes-
kuksista, mutta siitä huolimatta se oli varsin moderni teollisuusmaa jo 1920-lu-
vun alussa. Suurin osa Neuvosto-Karjalan johtoon kuuluneista oli saanut koulu-
tuksen Suomessa ja monet heistä, kuten Edward Gylling, tilastotieteen dosentti
Helsingin yliopistossa, olivat erittäin korkeasti koulutettuja. Koulutuksen ja ko-
kemuksen kautta heillä oli vankka käsitys siitä, mitä taloudellinen kehitys vaatii
ja kuinka se oli mahdollista saavuttaa. Näin heillä oli jo lähtökohdiltaan erilai-
nen suhtautumistapa taloudelliseen kehitykseen kuin useimmilla virkaveljillään
muilla, etenkin venäläisillä alueilla.

Metsät olivat luonteva vaihtoehto talouden perustaksi Neuvosto-Karjalassa,
sillä metsätalous oli ollut keskeisin talouden ala jo tsaarin ajoilta lähtien. Yhtääl-
tä Pietarin läheisyys ja toisaalta metsätalouden keskittyminen Suomen puolella
raja-Karjalaan tukivat metsätalouden kehitystä. Venäjän vallankumouksen ja
etenkin Tarton rauhansopimuksen solmimisen jälkeen Neuvosto-Karjalan rooli
muuttui. Siitä tuli eräänlainen puskuri kapitalistista maailmaa vastaan, millä oli
merkitystä Neuvosto-Venäjän johdolle lähinnä siitä syystä, että se kiinnosti
Suomea.38  On myös oletettavaa, että taloudellisesti kehittynyt Neuvosto-Karja-
la olisi tarjonnut hyvän propaganda-aseen Neuvosto-Venäjän johdolle.

Leninin usko Neuvosto-Karjalan suomalaisiin kommunisteihin antoi paikal-
liselle johdolle mahdollisuuden kehittää alueen taloutta varsin vapaasti. Poikke-

○ ○ ○ ○ ○ ○

37 Asiaa ovat käsitelleet lukuisat tutkijat. Kts. esim. Kuisma (1993), Metsäteollisuuden maa.
Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620–1920; Koskinen (2001), Suomi metsäsek-
toriyhteiskunta; Raumolin (1984), Metsäsektorin vaikutus Suomen taloudelliseen ja yhteis-
kunnalliseen kehitykseen.

38 Kts. Tarton rauhansopimuksesta tarkemmin Kangaspuro (2000), Neuvosto-Karjalan taistelu
itsehallinnosta, s. 76–86.
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uksellisen laajan talousautonomian ja NEP-politiikan suomin oikeuksin metsis-
sä aloitettiin laajat hakkuut ja suunnitelmia metsäteollisuuden kehittämisestä
tehtiin innolla. Into ja usko nopeaan kehitykseen olivatkin leimaa-antavia 1920-
luvulle, siirryttäessä 1930-luvulle tilanne muuttui olennaisesti, mikä on lähtö-
kohta myös tässä tutkimuksessa. Suunnitelmatalouden käyttöönotto muutti
koko Neuvostoliiton talousjärjestelmän.39  Perustavanlaatuisena muutoksena se
tuntui ennen kaikkea paikallistasolla, missä NEP-politiikan aikana oli totuttu
varsin laajaan päätösvaltaan omissa asioissa.

NEP-politiikka oli omaksuttu maaliskuussa 1921, jotta sotakommunismin
aikana romahtanut talous olisi voitu elvyttää. Taloudellisen tilanteen parannut-
tua se korvattiin vuonna 1928 suunnitelmataloudella, jolle oli ominaista keski-
tetty suunnittelu. Suunnitelmatalouden menestyksellinen toiminta vaati paitsi
alueiden tiukkaa sitoutumista osaksi neuvostotalouden kokonaisuutta myös in-
formaation esteetöntä kulkua paikallistasolta (toteuttava taso) keskukseen
(suunnittelu).40

Suunnitelmataloudelle ominaiseen taloushallinnon keskittämiseen liittyi
myös poliittinen keskittäminen, jonka päämäärä oli yksi ja yhtenäinen Neuvos-
toliitto. Neuvostoliiton poliittiseen kehitykseen puututaan tässä tutkimuksessa
kuitenkin vain niiltä osin, kun se koskettaa taloudellista kehitystä tai sen seuran-
naisilmiöitä. Sama koskee myös kansallisuuspolitiikkaa, jolla oli Neuvosto-
Karjalassa 1920- ja 1930-luvuilla merkittävä rooli. Markku Kangaspuro on kä-
sitellyt kansallisuuspolitiikkaa väitöskirjassaan ”Neuvosto-Karjalan taistelu
itsehallinnosta (2000)”, joten tässä tutkimuksessa puututaan kansallisuuskysy-
mykseen vain niiltä osin kuin Kangaspuron antamaa kuvaa voidaan täydentää
tai valottaa eri näkökulmasta.

Useimmat 1930-luvulla suunnitelmataloudessa omaksutut toimintatavat ovat
yhä edelleen käytössä, vaikka Neuvostoliitto hajosi jo kymmenen vuotta sitten.
Tämä on aiheuttanut hankaluuksia suomalaisten ja venäläisten yritysten yhteis-
toiminnalle. Tilannetta on hieman auttanut se, että viime aikoina Venäjällä on
omaksuttu uusia toimintamalleja, jotka nekin tosin ovat lähinnä NEP-kaudelta.
Erilaisten toimintatapojen vuoksi yhteisymmärrystä ei ole aina ollut mahdollis-
ta saavuttaa vaikka hyvää tahtoa olisi puolin ja toisin löytynytkin. Tämän tutki-
muksen tarkoitus on valottaa suunnitelmatalouteen liittyvien toimintatapojen
syntyhistoriaa, mikä toivoakseni auttaa tänä päivänä esimerkiksi metsäteolli-
suudessa työskenteleviä ymmärtämään itänaapurin käytäntöjä hieman parem-
min ja tasoittaa siten tietä yhteistoiminnalle. Tämä tutkimus lisää omalta osal-
taan yhden osion mosaiikkiin, josta ajan kuluessa muodostuu uudenlainen, alu-
eiden tarkasteluun perustuva Neuvostoliiton historia.

○ ○ ○ ○ ○ ○

39 Tällöin voitaisiin puhua jopa talouden transitiosta. Transitio-käsitettä on Venäjän Karjalan
kohdalla soveltanut mm. Varis (1998), s. 38–39. Transition käsitettä on käytetty ensisijaises-
ti puhuttaessa siirtymisestä sosialistisesta yhteiskunnasta kapitalistiseen, joten käsitteen
käyttö tässä tutkimuksessa ei ole perusteltua.

40 Suunnitteluelimet tekivät tarkat kvantitatiiviset suunnitelmat siitä kuinka paljon mitäkin oli
milloinkin saatavissa (sementtiä, rautaa, vaatteita jne.) Näiden pohjalta tehtiin tuotantosuun-
nitelmat. Kts. aiheesta esim. Nove (1992), s. 268–269.
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Tutkimuskysymys

Neuvostoliiton siirtyminen suunnitelmatalouteen ja nopean teollistamisen va-
linta aiheuttivat muutoksen, jota tässä tutkimuksessa tarkastellaan Neuvosto-
Karjalan esimerkin kautta. Tämä tutkimus keskittyy siihen, mikä oli paikallis-
tason rooli Neuvostoliiton teollistamisessa. Kysymykseen vastataan tarkastele-
malla paikallistason roolia suunnitelmatalouden läpiviemisessä sekä suunnitel-
matalouden seurauksia paikallistasolla.41  Alueellisesti ja taloudellisesti rajattu-
na kokonaisuutena Neuvosto-Karjala mahdollistaa syvällisen, jopa yksilötasol-
le ulottuvan analyysin suunnitelmataloudesta.

Suunnitelmatalouteen siirtymisen aiheuttaman muutoksen vaikutuksiin pai-
kallistasolla paneudutaan tarkastelemalla sitä, miten Neuvosto-Karjala sidottiin
alueellisesti ja taloudellisesti osaksi Neuvostoliiton suunnitelmatalousjärjestel-
mää sekä sitä, miten se vaikutti paikallishallinnon päätöksentekomahdollisuuk-
siin niin poliittisissa kuin taloudellisissakin kysymyksissä. Tähän kysymykseen
vaikuttaa myös paikallistason (Neuvosto-Karjala) ja keskuksen (Neuvostoliitto,
Moskova) välinen vuorovaikutussuhde, joka määritteli paikallistason toiminta-
mahdollisuudet. Tätä kysymystä tarkastellaan osiossa II ”Neuvosto-Karjala si-
dotaan suunnitelmatalouteen”, joka analysoi Neuvosto-Karjalan taloudellisen
ja hallinnollisen aseman muutosta 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa Neuvosto-
liitossa.

Suunnitelmatalouden käytäntöä valaistaan keskuksen toiminnan kautta; mil-
laisia suunnitelmia tuotettiin ja millaisia resursseja paikallistasolle kohdennet-
tiin suunnitelmien toteuttamiseksi. Paikallistason kannalta selvitetään, miten
Neuvosto-Karjala vastasi keskuksen haasteeseen ja mikä oli paikallistason pa-
nos suunnitelmatalouden toteutuksessa.  Tähän vastaa osio III ”Suunnitelmata-
lous Neuvosto-Karjalassa”. Suunnitelmatalouden seurauksiin paikallistasolla ja
hieman laajemminkin paneudutaan osiossa IV ”Suunniteltuja ja suunnittele-
mattomia seurauksia”. Nämä kolme osiota tuovat kukin oman vastauksensa ja
näkökulmansa suunnitelmatalouteen paikallistasolla sekä paikallistason rooliin
Neuvostoliiton teollistamisessa.

Paikallistason roolia suunnitelmataloudessa tarkastellaan paikallistason odo-
tusten sekä keskuksen muuttuvien tavoitteiden ja niiden keskinäisessä vuoro-
vaikutussuhteessa syntyneiden jännitteiden kautta. Niiden analysoimiseksi pe-
rehdytään päätöksentekojärjestelmään sekä siinä tapahtuneisiin muutoksiin
suunnitelmatalouden aikana. Suunnittelun prosessi ja siinä tapahtuneet muu-
tokset ovat keskeinen suunnitelmatalouden kehitystä ja paikallistason roolin
muutosta peilaava tekijä.

Suunnitelmien osalta tarkastellaan puun hankintasuunnitelmia sekä niiden
toteutusta ja siinä ilmenneitä ongelmia. Tässä tutkimuksessa metsäteollisuus on
erotettu metsätaloudesta omaksi, itsenäiseksi kokonaisuudekseen. Metsäteolli-
suuden kehityksen kannalta tärkeä oli puun jalostusaste ja sen kehitys. Tähän

○ ○ ○ ○ ○ ○

41 Neuvostoliiton teollistuminen otetaan annettuna tosiasiana. Asiaa on tutkittu tavattoman
paljon ja yleisen kehityksen kuvan saamiseksi kts. esim. Daviesin neliosainen sarja The
Industrialisation of the Soviet Russia 1–4. Macmillan Press.
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keskitytään metsäteollisuus -kappaleessa. Neuvosto-Karjalan metsien hyödyn-
tämisessä tärkeitä kysymyksiä ovat niin metsäteollisuussuunnitelmien toteutus
kuin puun hankintakin. Keskuksen kohdentamat resurssit suunnitelmien täyttä-
miseksi sekä keskuksen toimet, niin suorat kuin välillisetkin, ovat olleet kiin-
nostuksen kohteena.

Suunnitelmatalouden seurauksia paikallistasolla lähestytään muuttuvien
elinolosuhteiden sekä ihmisten arjen kautta. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun
muassa millaisia käytännön muutoksia suunnitelmatalouteen siirtymisestä oli
tai millaisia ongelmia muutoksesta aiheutui ja miten ne pyrittiin ratkaisemaan.
Suunnitelmatalouden käytännön kannalta erityisen kiinnostavaa on se, miten
muutokset näkyivät ihmisten arjessa. Keskuksen toimien näkökulmasta on tär-
keää selvittää se, miten keskus tuki suunnitelmatalouden toteuttajia, paikallisia
ihmisiä heidän elinolosuhteitaan parantamalla, jossa keskeinen asema on muun
muassa ravinnolla ja asumisella. Ihmisten elintasoa tarkastellaan esimerkiksi
keskuksen harjoittaman palkkapolitiikan kautta.

Tutkimus rajoittuu ajallisesti 1920- ja 1930-lukuihin,  koska tuolloin on sel-
keimmin nähtävissä tämän tutkimuksen lähtökohtana toimivat paikallistason
kehitystoiveet. Siirtyminen suunnitelmatalouteen vuonna 1928 oli konkreetti-
nen muutos, jonka vaikutukset heijastelivat hyvin pitkälle eteenpäin. Aikara-
jausta ei ole sidottu tiukasti vuoteen 1928, koska jo ennen ensimmäisen viisi-
vuotissuunnitelman aloittamista toteutettiin järjestelyitä, joita voidaan pitää
suunnitelmatalouteen siirtymistä tukevina järjestelyinä. Tästä syystä tutkimuk-
sessa on otettu huomioon myös 1920-luvun alku, jolloin toteutettiin laajat koko
Neuvostoliittoa koskeneet aluejärjestelyt. Niiden analyyttinen pohdinta on tar-
peen, jotta voidaan ymmärtää suunnitelmatalouteen liittynyt alueellinen eri-
koistuminen.

Painopiste tässä tutkimuksessa on kuitenkin kahdessa ensimmäisessä viisi-
vuotissuunnitelmassa ja kolmannen viisivuotissuunnitelman alussa. Suunnitel-
matalouden käytännöt vakiintuivat vuosina 1930–1937, jolloin Neuvostoliiton
talous muotoutui sellaiseksi kuin se oli koko suunnitelmatalouden lopun aina
vuoteen 1991 saakka. Jotta suunnitelmatalouteen siirtymistä, sen aiheuttamaa
muutosta ja uuden järjestelmän vakiintumista voidaan tarkastella, on aikara-
jaukseksi valittu vuodet 1928–1941. Tarkastelu tosin painottuu jonkin verran
toiseen viisivuotissuunnitelmaan 1932–1937. Talvisota 1939–40 vaikutti Neu-
vosto-Karjalan toimintamahdollisuuksiin, mutta tästä huolimatta tutkimus on
viety vuoteen 1941 saakka niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Lähinnä ky-
seessä on esimerkinomainen katsaus vuoden 1940 jälkeiseen tilanteeseen. Laa-
jempi ja analyyttisempi lähestymistapa vuosiin 1940–41 alueliitoksineen ja
muutoksineen on niin mittava ja moniulotteinen kysymys, että se vaatii oman
tutkimuksensa. Tästä huolimatta vuoden 1941 valitseminen tutkimuksen pääte-
pisteeksi tuntui luontevalta, sillä kesäkuussa 1941 Saksa hyökkäsi Neuvostoliit-
toon ja  tilanne muuttui olennaisella tavalla.
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Metodi ja teoreettiset lähtökohdat

Historiallisen tiedon hahmottamisessa ja järjestämisessä on kaksi perinteistä
metodia, historiallis-kvantitatiivinen ja historiallis-kvalitatiivinen. Historiallis-
kvantitatiivinen metodi on taloudellisten tunnuslukujen avulla tapahtuvaa tilas-
tollista analyysiä, jonka tulokset pyrkivät hahmottamaan pitkän aikavälin
kehityskaaria. Tämä suuntaus oli suosittu erityisesti 1970-luvulla. Historiallis-
kvalitatiivinen tutkimus perustuu lähteiden laadulliseen tutkimukseen, jossa
keskeinen merkitys on lähteiden sisällön analyysillä. Tässä tutkimuksessa on
käytetty molempia historiantutkimuksen metodeita. Erityisesti talouden osalta
lähestymistapana on ollut kvantitatiivinen metodi, kun taas Neuvosto-Karjalan
ja keskuksen välistä vuorovaikutusta on tarkasteltu puolestaan historiallis-kva-
litatiivisen metodin avulla. Tutkimustuloksiin ovat vaikuttaneet siten molemmat
metodit. Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisen analyysin rinnakkaisuus on avannut
uusia mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin vastaamalla on myös auennut uuden-
laisia näkökulmia jo tutkittuihinkin kysymyksiin.

Neuvosto-Karjalaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa niin talouden yleiskehi-
tyksen (kehitys, teollistuminen) kuin yksilöidenkin näkökulmasta (yksilön arki
ja kokemukset, elinolosuhteet). Tämä talous- ja sosiaalihistoriallinen lähesty-
mistapa näkyy myös työn rakenteessa. Viisivuotissuunnitelmat, metsäteollisuus
ja vienti ovat ensisijaisesti talouteen liittyviä kysymyksiä, kun taas suunnitel-
matalouden seuraukset ovat ennen kaikkea sosiaalihistoriallisia kysymyksiä.
Talouden tunnusluvut kuten   tuotantomäärät, investoinnit yms. on kerätty erilli-
seksi taulukkoliitteeksi työn loppuun. Taulukoiden sisältämä informaatio on ke-
rätty pääasiassa Venäjän eri arkistojen alkuperäisaineistoista. Tämä tutkimus ei
ole kuitenkaan taloustieteellinen analyysi Neuvosto-Karjalan suunnitelma-
taloudesta tai Neuvostoliiton teollistamisesta.

Tässä työssä on hyödynnetty keskus–periferia-lähestymistapaa, mutta hyvin
laajasti ymmärrettynä. Lähestymistapa on tavattoman laaja ja sen sisällä on
useita koulukuntia, lukuisista erilaisista sovelluksista puhumattakaan. Tästä
syystä keskus-periferia lähestymistapaa on käytetty toimijoiden (Neuvosto-
Karjala, paikallistaso – Neuvostoliitto, keskus) käsitteellistämisessä, ei niin-
kään työn läpi käyvänä testattavana teoriana. Lähestymistapa on vaikuttanut
työn kysymyksenasetteluun ja rakenteeseen, joka rakentuu kahden toimijan,
periferian ja keskuksen varaan.

Lähtökohtana on ollut se, että Neuvosto-Karjala oli periferia, jolla oli edelly-
tyksiä kehittyä luonnonvarojensa (metsä) ja niiden hyödyntämistä tukeneiden
ympäristötekijöiden (vesiyhteydet) ansiosta.42   Neuvostoliitto oli keskus, jonka
poliitiikka ja tavoitteet määrittelivät periferian kulloisenkin toiminnan rajat.
Käsitteellistäminen on ollut tarpeen siitä syystä, että Neuvosto-Karjalaa käyte-

○ ○ ○ ○ ○ ○

42 Kerkelä (1996), Vanhan maailman peilissä, s. 143–144. Suomen kohdalla nämä toteutuivat.
Suomella oli laajat metsäresurssit ja pääsy merelle, jolloin resurssien merkitys ainakin Suo-
men talouden modernisoitumiselle oli helposti nähtävissä; Kts. aiheesta myös Raumolin
(1984), Metsäsektorin vaikutus Suomen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen, s.
41.



20     J O H D A N T O

tään tässä tutkimuksessa sekä yksittäisenä toimijana että esimerkkinä paikallis-
tasosta  Neuvostoliiton teollistamisessa. Analysoimalla Neuvosto-Karjalan ke-
hitystä vuosina 1928–1941 havainnollistetaan yhden toimijan kautta paikallis-
tason roolia Neuvostoliiton teollistamisessa ja osana talouden modernisaa-
tiossa.

Keskus–periferia-käsiteparia voidaan tarkastella kolmesta erilaisesta näkö-
kulmasta: talousmaantieteellisestä, poliittisen taloustieteen ja rakennefunktio-
nalistisesta. Poliittisessa taloustieteessä lähtökohta tarkastelulle on paikallista-
son ja keskuksen välinen valtasuhde. Sekä talousmaantiede että poliittinen talo-
ustiede sisältävät oletuksen siitä, ettei mahdollinen kehitys poista kahtiajakoa,
jolloin seurauksena on pysyvä kahtiajako, kasvavat erot ja rakenteellinen kon-
flikti. Rakennefunktionalistiseen näkökulmaan sen sijaan sisältyy oletus kehi-
tyksen kautta tapahtuvasta modernisaatiosta.43  Keskus–periferia-lähestymista-
pa toimii käsitteellistämisessä sovellettuna tosin ja monien näkökulmien koh-
dalla vain osin, mutta yhtäkaikki se toimii.

Tässä tutkimuksessa perifeerisyys määrittyy edellä mainittujen kolmen nä-
kökulman kautta etäisyyttä ja teollistumisen tasoa käyttäen siten, että perifeeri-
syys on ymmärretty laajana ja monipuolisena käsitteenä eikä pelkästään esi-
merkiksi taloudellisena määritelmänä. Keskus–periferia-näkökulmaan liittyy
käsitteitä  ja määritelmiä, joiden avulla voidaan hahmottaa toimijoiden (Neu-
vosto-Karjala, paikallistaso, keskus, Neuvostoliitto) hierarkkista suhdetta toi-
siinsa.

Historiallisesta näkökulmasta keskus–periferia-käsiteparin tarkasteluun ja
määrittelyyn löytyy Langholmin mukaan neljä erilaista lähestymistapaa, jotka
sisältyvät edellä esitettyihin kolmeen pääryhmään. Sijainti lähestymistapana
määrittyy termeillä perifeerisyys, keskeisyys ja saavutettavuus. Sosiaaliseen
asemaan laajasti ymmärrättynä lähestymistapana liittyy olennaisella tavalla
päätösvalta. Lähestymistapana voi olla myös osiaalinen rakenne, joka määrittää
ihmisten asemaa keskuksessa ja periferiassa. Territoriaalinen ulottuvuus lähes-
tymistapana määrittelee keskuksen paikaksi, jonne päätöksenteko keskittyy.44

Näiden neljän lähestymistavan yhteisiä ulottuvuuksia ovat lähestyttävyys ja
saavutettavuus. Tässä tutkimuksessa etäisyys ja yhteydet sekä päätäntävalta
ovat keskeisessä asemassa arvioitaessa Neuvosto-Karjalan ja keskuksen välistä
vuorovaikutusta.

Galtung vie kahden toimijan kokonaisuuden hierarkkisen suhteen imperialis-
min tasolle. Tässä tutkimuksessa varsinaista imperialismi termiä ei käytetä, kos-
ka se on tutkittavan kohteen huomioonottaen liian moniselitteinen. Sen sijaan
Galtungin määritelmät periferialle ja keskukselle osana imperialistista kehitystä
ovat kiinnostavia. Niitä lähestytään tässä tutkimuksessa sisäisen kolonialismin
kautta. Galtung puhuu kahden toimijan välisestä kiinnostusten harmoniasta ja
konflikteista, mikä riippuu näiden toimijoiden keskinäisestä suhteesta. Konflik-

○ ○ ○ ○ ○ ○

43 Leo Granbergin sähköpostikirje tekijälle 05.02. 2001 (aineistoa julkaisemattomasta käsikir-
joituksesta, kuva 1).

44 Langholm (1971), On the concepts of center and periphery, s. 274–277.
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ti kiinnostusten välillä syntyy erilaisista tavoitteista. Yksi tapa hahmottaa mah-
dollisen konfliktitilanteen syntyä on tarkastella elinolosuhteita. Konflikti syn-
tyy, jos keskuksen ja periferian päämäärät ovat ristiriidassa keskenään, minkä
seurauksena periferian elintasokuilu suhteessa keskukseen kasvaa. Keskeinen
tekijä määrittelyssä on keskinäinen vuorovaikutussuhde sekä epätasainen valta-
suhde, joiden olemassaolo on välttämätön, sillä ilman niitä suhdetta ei synny.45

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan toteutustason eli periferian (Neuvosto-Karja-
la) ja valtakeskuksen (Moskova, Neuvostoliitto) välistä suhdetta ja siinä ilmen-
neitä muutoksia näiden kahden toimijan erilaisista tavoitteista, kiinnostuksista
ja konflikteista käsin sekä elinolosuhteiden kehityksen kautta.

Neuvosto-Karjala täyttää kaikki periferian määritelmät niiltä osin kuin sosia-
listiseen talousjärjestelmään kuuluva alue voi täyttää kapitalistiseen järjestel-
mään kuuluvia määritelmiä. Käsitteitä on hyödynnetty soveltuvilta osin ja tie-
toisena siitä, että kyseessä on toisenlaiseen talousjärjestelmään kehitetyt määri-
telmät.

Neuvosto-Karjala (periferia) tarkoittaa tässä tutkimuksessa paikallista tasoa.
Sen vastinpari oli Neuvostoliitto, Moskova, puolue tai Neuvostoliiton valtion-
hallinto tai nämä kaikki kattava käsite ”keskus”. Se oli usein myös Venäjän tasa-
valta tai jokin sen alainen elin kuten esimerkiksi Venäjän tasavallan talousneu-
vosto (Ekoso), jonka rooli korostui erityisesti tarkasteltaessa Neuvosto-Karja-
lan ja Luoteisen talousalueen/Leningradin alueen keskinäistä suhdetta. Vastaa-
valla tavalla keskus saattoi tarkoittaa myös Neuvostoliiton Metsäasiain kansan-
komissariaattia tai jotakin muuta yleisliittolaista kansankomissariaattia. Kysy-
mys näiden kaikkien kohdalla oli keskuksen päätöksenteosta tai keskuksen te-
kemien päätösten toimeenpanosta, sillä kaikissa niissä Neuvosto-Karjala oli
paikallistaso.  Termit ”Neuvosto-Karjala”, ”Neuvosto-Karjalan johto” tai ”pai-
kallishallinto” kattavat koko paikallisen hallintojärjestelmän. Paikallistaso oli
osa poliittista, hallinnollista, taloudellista ja alueellista kokonaisuutta nimeltä
Neuvostoliitto.

Käytetyt lähteet

Alkuperäisaineisto ja arkistot

Suunnitelmatalouteen siirtymisen aiheuttamaa muutosta ja suunnitelmatalou-
den käytäntöä olisi mahdotonta tutkia ilman monipuolista ja eri näkökulmista
teemaa valottavaa arkistoaineistoa. Tutkimuksen rakenteen (paikallistaso-kes-
kus) vuoksi on arkistoaineistoa kerättäessä pyritty huomioimaan molemmat
ulottuvuudet. Neuvosto-Karjalassa on paikallistasoa käsittelevää aineistoa ja
Moskovassa koko Neuvostoliittoa koskevat aineistot. Oman ryhmänsä tässä
kahtiajaossa muodostaa paikallistasolta keskukseen sekä keskuksesta paikallis-
tasolle lähetetty informaatio. Käytetyt aineistot voidaan karkeasti jakaa kol-
meen ryhmään: taloudelliseen, poliittiseen ja hallinnolliseen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

45 Galtung (1971), A structural theory of imperialism, s. 81–83.
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Leningradin organisaatioiden tuottamaa aineistoa ei ole käytetty tässä tutki-
muksessa vaan sitä on tarkasteltu joko paikallistason tai keskuksen tuottaman
aineiston kautta,  koska tutkimuksen keskeinen kysymys on nimenomaan Neu-
vosto-Karjalan ja keskuksen välinen suhde. Leningradin merkitys oli suuri eri-
tyisesti kansallissuupoliittisissa kiistoissa, mutta sen rooli tämän tutkimuksen
kysymyksen asettelun kannalta ei ole niin merkittävä, että se olisi vaatinut väli-
tason laajaa arkiston läpikäymistä. Pietarissa sijaitsevasta valtion arkiston filiaa-
lista löytyviä asiakirjoja sekä Leningrad -teemaa käsittelevää kirjallisuutta on
toki käytetty, mutta niiden rooli on ollut lähinnä taustoittava.

Neuvostoliiton hallinnossa erityisesti 1930-luvulla päätöksenteko eteni kahta
linjaa, joista puoluelinja oli tärkein. Virallinen linja eli valtionhallinnon päätök-
sentekokoneisto oli käytännön toteuttaja, joka valmisteli päätökset ja toteutti ne
sen jälkeen kun puolueen keskuskomitean politbyroo oli hyväksynyt ne toteu-
tettavaksi. Keskuksessa tärkein päätöksentekijä 1930-luvulla oli VKP(b):n kes-
kuskomitean politbyroo yhdessä Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvos-
ton (SNK SSSR) kanssa edellä kuvatun mallin mukaisesti. Näiden lisäksi myös
Neuvostoliiton toimeenpaneva keskuskomitea (TsIK SSR) osallistui päätöksen-
tekoon ja toteutusprosessiin. Näiden keskushallinnon organisaatioiden rinnalla
oli eritasoisia taloudellisia toimijoita, joista tämän tutkimuksen kannalta tär-
keimpiä olivat Neuvostoliiton Korkein kansantalousneuvosto (VSNH) sekä
vuodesta 1932 lähtien Neuvostoliiton Metsäasiain kansankomissariaatti (NKLes).
Taloudessa keskeinen toimija oli myös keskussuunnitteluelin Gosplan. Näiden
rinnalla eri aikoina oli erilaisia organisaatioita, joilla oli paljon vaikutusvaltaa
taloudelliseen päätöksentekoon kuten esimerkiksi Sisäasiain kansankomissa-
riaatti (NKVD) ja Työläistalonpoikaistarkastuksen kansankomissariaatti (TTT,
Rabkrin).46

Myös paikallistasolla oli kaksi keskeistä toimijaa, VKP(b):n Karjalan alueko-
mitea (KarObkom) sekä Karjalan kansankomissaarien neuvosto (SNK AKSSR).
Niiden roolit eivät eronneet päätöksenteossa niin selkeästi kuin keskushallin-
nossa, sillä molempien organisaatioiden tehtävänä oli toteuttaa keskuksen anta-
mia päätöksiä. Karjalan toimeenpaneva keskuskomitea (KarTsIK) oli keskei-
nen Neuvosto-Karjalan sisäisten asioiden vaikuttaja ja päätöksentekijä puo-
lueen aluekomitean ja kansankomissaarien neuvoston ohella. Taloudellisista
toimijoista keskeisiä olivat Karjalan kansantalousneuvosto ja metsätrusti Ka-
relles.

Moskovan aineistoista keskuksen päätökset löytyvät Venäjän valtion sosiaa-
li- ja poliittisen historian arkistossa (RGASPI, ent. RTsKhIDNI) olevasta Neu-
vostoliiton kommunistisen puolueen (bolshevikit) keskuskomitean (TsK VKP(b))
arkistosta. Keskuskomitean politbyroon aineistot (f. 17, op. 3) ovat tärkeimpiä
keskuksen päätöksentekoa valottavia aineistoja. Niiden pääosan muodostavat
erilaiset päätökset ja määräykset, jotka sisällöllisesti ovat varsin suppeita. Tä-

○ ○ ○ ○ ○ ○

46 Tarkemmin hallinnollisesta hierarkiasta ja keskinäisistä suhteista kts. esim. Decision-mak-
ing in the Stalinist Command Economy, 1932–1937, Ed. by E.A. Rees. Macmillan Press
1997.
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män tutkimuksen kannalta tärkeitä ovat asian käsittelyssä mukana olleet liitteet,
jotka sisältävät yksityiskohtaista ja taustoittavaa tietoa käsiteltävänä olleista
asioista. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisenä kokonaisuutena erityisesti
metsätalouden ja teollisuuden käytäntöjen ymmärrystä laajentavana, ovat olleet
VKP(b):n keskuskomitean organisaatiobyroon (f. 17, op. 120) aineistot, jotka
valottavat keskuksen päätöksenteon taustoja. Näistä erityisen kiinnostavia ovat
aineistot vuodelta 1936, jolloin keskusjohto osallistui aktiivisesti metsäkeskus-
teluun. Usean sadan sivun mittaiset pikakirjoitteet (stenogramma) ovat  olleet
hedelmällisiä tarkasteltaessa tehtyjen päätösten taustoja ja keskuksen asenteita.

Venäjän valtion arkistosta (GARF) löytyy Neuvostoliiton kansankomissaari-
en neuvoston arkisto (f. 5446), joka sisältää käytännön päätöksentekoon liitty-
vää materiaalia. Päätöksiin sisältyi myös laajempi ulottuvuus, sillä useimmissa
metsäasioita koskeneissa päätöksissä oli mukana osio, jossa esiteltiin, kuinka
päätöstä odotettiin noudatettavan ja millä tavalla päätös vaikutti olemassaole-
viin käytäntöihin. Vastaavantyyppisiä aineistoja on Venäjän toimeenpanevan
keskuskomitean (f. 1235) arkistossa, jonka merkitys erityisesti aluejakoon
(raionirovanije) liittyneissä kysymyksissä oli keskeinen. Venäjän toimeenpane-
van keskuskomitean alaisuudessa toimineen rajonisaatiokomission tuottama
materiaali (f. 6984) valottaa taloudelliseen aluejakoon liittyviä kysymyksiä
1920-luvun alusta lähtien. Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvoston alai-
nen talousneuvoston (f. 6757) arkisto on puolestaan ollut erityisesti 1930-luvun
lopun taloudellisten kysymysten tarkastelussa tärkeä.

Venäjän valtiollisessa talousarkistossa (RGAE) sijaitsevista arkistokokonai-
suuksista on käytetty Neuvostoliiton Metsäasiain kansankomissariaatin NKLes
(myöhemmin Minlesprom) (f. 7637) aineistoja. Keskussuunnittelukomitean
Gosplanin (f. 4372) aineistot ovat olleet nimenomaan kvantatiivisen aineiston ja
suunnitelmien osalta tärkeitä. Venäjän tasavallan korkeimman kansantalous-
neuvoston alaisuudessa toimineen metsä- ja puunjalostustrustien neuvoston
(f. 3405) aineistojen avulla oli mahdollista selvittää metsätyön käytännöistä
muun muassa kantohintojen ja puutavaran hintojen kehitys. Metsäasiain
kansankomissariaatin alaisilla alueellisilla päähallinnoilla on oma arkisto-
kokonaisuus. Hakkuiden ja uittojen Luoteinen päähallinto (Glavsevzaples)
(f. 8481) valottaa koko Neuvostoliiton, Luoteisen alueen ja Neuvosto-Karjalan
metsähallintoa 1930-luvun puolivälistä lähtien. Puutavaran viennin tutkimuk-
sessa keskeinen on ollut Neuvostoliiton metsäasiain kansankomissariaatin alai-
sen yleisliittolainen vientitrustien ja vientiyritysten yhdistyksen, Sojuzleso-

eksportin47  (f. 7644) arkisto.
Paikallistasolla tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät arkistot ovat ol-

leet Karjalan yhteiskunnallis-poliittisten liikkeiden ja järjestöjen valtionarkisto
(GAOPDF K) eli entinen puoluearkisto sekä Karjalan kansallisarkisto (NARK),
entinen  Karjalan valtion arkisto (TsGARK P). Yhteiskunnallis-poliittisten liik-
keiden ja järjestöjen valtionarkiston VKP(b):n Karjalan aluekomitean (f. 3) ai-

○ ○ ○ ○ ○ ○

47 Vuonna 1934 toteutetun organisaatiomuutoksen jälkeen siitä tuli Glavlesoeksport.
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neistot valottavat puoluelinjaa paikallistasolla ja peilaavat sekä paikallistason
keskinäisiä suhteita että suhdetta keskukseen. Myös paikallinen päätöksenteko
ja keskuksen päätösten toteutus nousevat aineistoissa esiin. Karjalan kansal-
lisarkistossa keskeisiä aineistoja ovat Karjalan kansakomissaarien neuvoston (f.
690) sekä Karjalan toimeenpanevan keskuskomitean (f. 689) aineistot. Paikal-
listason taloudellisista aineistoista Karjalan kansantalousneuvoston (f. 794) ja
metsätrusti Karellesin (f. 286) aineistot ovat olleet erittäin keskeisiä.

Suomessa olevasta arkistomateriaalista tärkein on Suomen Kansallisarkistos-
sa oleva Pentti Renvallin kokoelma, jossa on huomattava määrä Neuvosto-Kar-
jalaa käsittelevää aineistoa. Kokoelmassa on Suomen miehityshallinnon (1941–
1944) aikana Neuvosto-Karjalasta kerättyjä paikallishallinnon aineistoja ja
Neuvostoliiton keskushallinnon määräyksiä sekä VKP(b):n virallisjulkaisuja.
Aineistot ovat pääasiassa suomenkielisiä, koska ne  oli tarkoitettu nimenomaan
Neuvosto-Karjalan suomenkieliselle väestölle. Renvall oli kiinnostunut Neu-
vosto-Karjalan suomalaisten historiasta, mikä on vaikuttanut kerättyihin aineis-
toihin. Kokoelma on erittäin monipuolinen Neuvosto-Karjalan taloudellista ja
kansallista kehitystä kuvaava kokonaisuus, jota tässä tutkimuksessa on hyödyn-
netty varsin paljon. Toinen tässä tutkimuksessa hyödynnetty Kansallisarkistos-
sa oleva kokoelma on Etsivän keskuspoliisin/Valtiollisen poliisin (EK/VALPO)
arkisto. Kokoelman aineistot ovat tässä tutkimuksessa kuitenkin olleet pääasias-
sa taustoittavia.

Julkaistu lähdeaineisto

Varsinaisen arkistoaineiston ohella tärkeitä aineistoja ovat olleet lähdejulkaisut,
joita julkaistiin paljon jo Neuvostoliiton aikana, mutta erityisesti sen romahta-
misen jälkeen. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpiä ovat olleet Karjalan
tiedekeskuksen julkaisemat dokumenttikokoelmat. Neuvosto-Karjalan kansan-
taloutta käsittelevä ”Narodnoje hozjaistvo Karelii 1926–ijun 1941” (1991) si-
sältää dokumenttien ohella myös lehtiartikkeleita. Vienanmeren–Itämeren
kanavakombinaatin rakentamista koskevia sekä Neuvosto-Karjalan vankileirejä
käsitteleviä dokumentteja on kokoelmassa ”Gulag v Karelii. Sbornik doku-

mentov i materialov 1930–1941” (1992). ”Sovety Karelii 1917–1992” (1993)
sisältämät dokumentit kuvaavat neuvostovallan järjestämistä Neuvosto-Karja-
laan. Kaksiosainen ”Neizvestnaja Karelija 1921–1956. Dokumenty spetsorga-

nov o zhizni respubliki” (dokumentit vuosilta 1921–1940 julkaistiin 1997 ja
vuosilta 1941–1956 vuonna 1999) dokumenttikokoelma sisältää nimensä mu-
kaisesti erikoisorganisaatioiden eli Tshekan, GPU:n ja NKVD:n aineistoja. Ver-
rattuna yllämainittuihin kokoelmiin ”Neizvestnaja Karelijan” käyttö on ollut
vähäisempää, koska julkaisuissa olevissa dokumenteissa ei ole tarkkoja  arkis-
toviitteitä.

Neuvostoaikana julkaistut Neuvosto-Karjalaa koskevat kokoelmat ”Karelija

v period vosstanovlenija narodnogo hozjaistva 1921–1925” (1979) ja
”Rabotshii klass Karelii v period postrojenija sotsializma v SSSR 1926–ijun

1941” (1984) kokoelmassa olevat  dokumentit löytyvät myös edellä esitellyistä
tuoreemmista kokoelmista. Dokumenttijulkaisuja on tässä tutkimuksessa hyö-
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dynnetty niiltä osin kun arkistoaineisto on ollut puutteellista tai päätelmä on tar-
vinnut tuekseen useamman lähteen.

Neuvosto-Karjalassa ilmestyneistä sanomalehdistä on käytetty VKP(b):n
Karjalan AK:n, KASNT:n toimeenpanevan keskuskomitean ja Karjalan ammat-
tiliittoneuvoston  suomenkielistä päivittäin ilmestynyttä Punainen Karjala -leh-
teä sekä päivittäin ilmestynyttä venäjänkielistä Krasnaja Karelija -lehteä. Sano-
malehdet välittivät asiat sellaisina kuin paikallishallinto halusi ne tavalliselle
kansalle kertoa. Joskus tuo kuva erosi arkistoista löytyneestä, mikä kertoo asian
merkityksestä paikallishallinnolle. Lehtien välittämää kuvaa onkin käytetty
muiden aineistojen rinnalla, jotta näkökulma pysyisi mahdollisimman moni-
ulotteisena ja tavalliselle ihmiselle annettu kuva tulisi esille. Sisällöltään hyvin
samankaltaisia lehtiä on käytetty siten, että Punainen Karjala kattaa vuodet
1928–1931, jolloin tehtiin keskeiset paikallishallintoa supistaneet ja metsätalo-
utta ohjanneet päätökset sekä vainovuodet 1936–1937. Krasnaja Karelijaa on
käytetty vuosien 1932–1935 ja 1938–1939 osalta. Näiden lisäksi on käytetty
yleisliittolaisia metsäalan lehtiä, metsä- ja puunjalostustrustien neuvoston ää-
nenkannattajaa Lesopromyshlennoje delo -lehteä sekä Metsäasiain kansanko-
missariaatin äänenkannattajaa Lesnaja Industrija -lehteä.

Aikalaiskirjallisuus

Aikalaiskirjallisuutta on pyritty tässä tutkimuksessa ottamaan huomioon mah-
dollisimman paljon, koska niiden avulla välittyvät aikalaiskäsitykset ja asen-
teet. Karjalan talous ja tilasto -aikakauslehdessä sekä Neuvosto-Karjala -aika-
kauskirjassa julkaistut artikkelit ovat olleet suureksi avuksi erityisesti Neuvos-
to-Karjalan suomalaisen johdon asenteiden ja taloudellisten tavoitteiden selittä-
misessä etenkin 1920-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Aikakauskirjat käsitte-
livät keskeisiä ajankohtaisia taloudellisia ja poliittisia kysymyksiä ja niissä ol-
leet artikkelit olivat huomattavasti enemmän ajassa kiinni kuin tärkeistä tee-
moista julkaistu kirjallisuus. Aikalaiskirjallisuudessa kiinnostavia ovat olleet
propagandatarkoituksessa julkaistut kirjat ja erityiset ”oppaat propagandisteil-
le”. Vuositeoksista tärkeitä ovat ”Neuvosto-Karjala 10 vuotta” ja ”Neuvosto-
Karjala 15-vuotias”, joissa molemmissa on summattu siihen astiset saavutukset,
tosin paikallistasolle kovin edullisessa valossa.

Vuonna 1931 julkaistu teos ”Neuvosto-Karjala.  Kuvaus Karjalan taloudelli-
sesta, poliittisesta ja sivistyksellisestä kehityksestä neuvostovallan aikana. Kar-
jalan toimeenpanevan keskuskomitean selostus yleisvenäläisen toimeenpane-
van keskuskomitean XIV kokoonpanon III istunnossa” välittää mielenkiintoi-
sen kuvan Neuvosto-Karjalan suomalaisen johdon asenteista ja pyrkimyksistä
kiihkeimmän muutoksen aikana 1929–1930. Oma ryhmänsä aikalaiskirjalli-
suudessa oli metsäteollisuudesta ja sen kehityksestä sekä uusista työskentely-
menetelmistä julkaistu kirjallisuus. Pääosa tässä tutkimuksessa käytetystä aika-
laiskirjallisuudesta löytyy Helsingin yliopiston Neuvosto-Karjala -kokoelmasta
ja Petroskoin valtionkirjastosta Venäjän Karjalasta.
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Aineistojen luotettavuudesta

Kvantitatiivisen aineiston luotettavuus on ollut keskeinen puheenaihe Neuvos-
toliiton taloushistorian tutkimuksessa aina. Aiheesta on kirjoittu lukuisa määrä
kriittisiä artikkeleita,48  joiden keskeinen sisältö on ollut tilastoaineiston epäluo-
tettavuus. On totta, että tilastoaineistot ovat joiltakin osin epäluotettavia. Erityi-
sen hyvin tämä näkyy niin sanotuissa virallisissa aineistoissa eli sellaisissa tilas-
toissa, joilla on ollut ilmeinen propagandatehtävä, kuten esimerkiksi englannin-
kieliset viisivuotissuunnitelmien toteutusta tilastoin selvittäneet julkaisut.49

Niiden merkitys tutkimuksessa voi olla tästä syystä vain suuntaa-antava, mikäli
ei tutkita propagandaa. Tilastojen käytössä oli havaittavissa muutos erityisesti
siinä vaiheessa, kun suunnitelmien täytöstä tuli pakollista. Kyse ei välttämättä
ollut valehtelemisesta vaan siitä, ettei tietoja enää annettu selkeästi ja heikenty-
nyt tulos peitettiin esimerkiksi muuttamalla määrettä hieman kattavammaksi tai
vaihtamalla mittayksikköä.50

Tilastojen virheelliset tiedot eivät välttämättä aina olleet tahallisia, vaan ky-
seessä saattoi olla yksinkertainen kirjoitus- tai laskuvirhe, mikä on täysin ym-
märrettävää isoja aineistoja laskettaessa. Tästä saa hyvän kuvan tarkastelemalla
taulukkoliitteestä ilmeneviä alkuperäisten lähteiden laskuvirheitä. Useimmissa
tapauksissa virheet ovat hyvin pieniä, mutta pääsääntöisesti taulukossa esitetty
luku oli suurempi kuin tarkistuslaskennan tulos. Niissä muutamissa tapauksis-
sa, joissa virhe on toiseen suuntaan voitanee olettaa, että kyseessä oli todellinen
laskuvirhe.51  Laskuvirheet on mahdollista ottaa huomioon laskemalla taulukot
uudelleen, mutta se ei tietenkään poista sitä mahdollisuutta, että alkuperäiset lu-
vut ovat virheellisiä. Niiden virheellisyyden voi useissa tapauksissa selvittää
vertaamalla eri organisaatioiden samasta asiasta tuottamia taulukoita keskenään
ja arvioida niiden perusteella todennäköisesti oikein tulos.

Joskus paikallistason aineistoissa saattaa käydä suoraan ilmi, miten mahdol-
linen pyöristys tai painopisteen muuttuminen on tapahtunut. Hyvä esimerkki
tällaisesta on Neuvosto-Karjalasta Kiestingin lespromhozin hakkuusuunnitel-
man toteutus. Kiestingin piirikomitean sihteeri totesi Karjalan aluekomitealle
lähettämässään raportissa, ettei keskuksesta tulleita ohjeita ollut noudatettu ”tä-
näkään vuonna, koska keskuksen lähettämä neljännessuunnitelma oli huono”.
Neuvosto-Karjalasta keskukseen lähetetyissä tiedoissa suunnitelma oli kuiten-
kin kirjattu toteutetuksi prikulleen keskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.52

○ ○ ○ ○ ○ ○

48 Kts. esim. Seljuhin ja Hanin, Lukavaja tsifra. Novyi Mir 2/1987; Ruutsoo, Miten tilastoja on
luettava? Tiede & edistys 2/1991.

49 Esimerkki tällaisesta on Summary of the fulfilment of the first five-year plan for the develop-
ment of the national economy of the USSR, published by the state planning commission of
the USSR, Moscow 1933. Siinä esim. taulukossa 8, s. 273 tuotannon kasvu  1928–1932 on
metalliteollisuuden osalta 331,7 prosenttia ja maatalouden koneenrakennuksen osalta peräti
503,3 prosenttia.

50 Kts. esim. Ruutsoo (1991), s. 135.
51 Kts. taulukkoliitteen selitykset.
52 Kts. tarkemmin Autio (1997), s. 15–17; Kiestingin VKP(b):n paikalliskomitean sihteerin se-

lostus VKP(b):n Karjalan aluekomitean sihteerille tov. Roviolle. Ehdottoman salainen (suo-
menkielinen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 73, l. 35.
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Tämä tapaus osoittaa sen, ettei paikallishallinnon kannalta olennaista ollut se,
miten lopputulokseen oli päästy, vaan tärkeintä oli osoittaa lopputuloksen ole-
van se, mitä keskus odotti. Mikäli arvio suunnitelman toteutuksesta olisi esitetty
kahden ensimmäisen neljänneksen todellisten määrien mukaan olisi toteutus
jäänyt huomattavasti alle suunnitelman. Kun paikallistasolla tiedettiin, että lop-
putulokseen päästään, merkittiin suunnitelman etenevän keskuksen ohjeiden
mukaisesti. Tästä syystä monet aineistot eivät välttämättä kerro totuutta esimer-
kiksi metsätöiden intensiteetistä ja etenemisestä eri vuosineljänneksillä.

Paikallistasolla olikin havaittavissa suhteellisen rehellinen asennoituminen
tuotantotuloksiin ja ennen kaikkea niiden täyttymättä jäämiseen vielä 1920-lu-
vun lopussa ja 1930-luvun alussa. Ongelmia nostettiin esille hanakammin ja
niiden selvittämistä vaadittiin. Suunnitelmatalouden edetessä erilaiset tilastojen
luotettavuuteen vaikuttavat tekijät alkoivat kuitenkin näkyä. Esimerkiksi Karel-
lesin suunnitelman toteutus vuonna 1934 oli paikallisten tulosten perusteella
perin heikko, mutta keskuselinten raportin mukaan Karelles oli yksi parhaiten
onnistuneista trusteista.53  Tämän perusteella voisi tietenkin vetää johtopäätök-
sen, että yleisesti toteutuksen on täytynyt olla järkyttävän huono. Näin ei kui-
tenkaan ollut, vaan ero selittyy keskuselinten käyttämällä aineistolla. Se oli
käynyt läpi usean tason ja suodattimen, joista jokaisesta kertyi hieman lisäystä.
Lopputulos saattoi olla hieman paranneltu useistakin eri syistä. Raportit loppu-
tuloksesta tehtiin arvioiden mukaan kesken suunnitelman ja toisinaan taas jokin
metsähallinnon ylempi organisaatio54  saattoi antaa keskuskomitealle myöntei-
sempiä tuloksia kuin se todellisuudessa oli saavuttanut pitääkseen neuvottelu-
asemansa hyvänä.

Kirjoitus- ja laskuvirheiden ohella myös inhimilliset tekijät saattoivat vaikut-
taa tilastojen paikkansapitävyyteen. Vuonna 1938 metsähallinnossa oltiin huo-
lestuneita siitä, että trustien tulosten kannalta keskeisessä asemassa olleet kir-
janpitäjät olivat palkkakuopassa verrattuna muihin työntekijöihin. Tämän ar-
veltiin vaikuttavan alentavasti heidän työskentelymotivaatioonsa, mikä puoles-
taan vaikutti siihen, saatiinko tulokset talteen asianmukaisesti. Metsäasiain kan-
sankomissariaatin Luoteisen alueen päähallinnon (Glavsevzaples) vuosikerto-
muksessa esitettiinkin huolestuneita arvioita siitä, että kirjanpitohenkilökunta
teki työnsä hutiloiden.55  Vuosikymmenen lopulla kirjanpidossa siirryttiinkin
käyttämään valmiita kaavakkeita. Heikon palkan ohella myös alkoholi saattoi
vaikuttaa tulosten paikkansapitävyyteen. Punainen Karjala -lehti kirjoitti huma-
lassa työskennelleistä työnjohtajista ja siitä, etteivät Karellesin antamat tiedot
olleet yhtäpitäviä metsätyömailta annettujen tietojen kanssa. Näin epätark-
kuuksia oli joka tasolla. Lehden etusivulla julkaistiin maaliskuussa 1931 juttu,
jossa Karellesia kritisoitiin siitä, että:

○ ○ ○ ○ ○ ○

53 Kts Karellesin tuloksesta Prilozhenije, punkt 55. Postanovlenije no. 20, Politbjuro TsK
VKP(b), 4.–10. 11. 1935. Venäjän valtion sosiaali- ja poliittisen historian arkisto (RGASPI)
f. 17, op. 3, d. 958, l. 55–57.

54 Tarkoitetaan tässä lähinnä glavki-tasoa.
55  Objasnitelnaja zapiska buhgalterskomu ottshotu Glavsevzaplesa Narkomlesa SSSR po

dejatelnosti za 1938 god. RGAE f. 8481, op. 1, d. 55, l. 41–46.
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”Karellesin tilasto-osaston toiminnassa  yleensäkin on jotakin vinossa,
sillä se antaa väliin liitoitellut väliin alitetut tiedot.”56

Tässä tutkimuksessa on pyritty välttämään numero- ja tilastotietojen mahdolli-
sesta vääristelystä aiheutuneet ongelmat vertaamalla paikallisia ja keskuksen
aineistoja toisiinsa. Tilastollisten aineistojen analysointia on helpottanut se, että
Neuvosto-Karjalasta tiedot lähtivät eteenpäin selkeinä mittayksikköinä: kuutio-
metreinä, kiintokuutiometreinä, standartteina tai kappalemäärinä.57  Paperi- ja
selluloosateollisuuden tuotantomäärät ilmoitettiin pääasiassa tonneina. Puun-
hankinnassa ja metsäteollisuudessa ei yleensä käytetty vaikeasti hahmotettavaa
luonnollinen kuvaaja -termiä ja muita neuvostilastoille tyypillisiä määreitä.
Keskuksen julkaisemissa virallisissa tilastoissa ne olivat normaali käytäntö.
Esimerkiksi priorisoidun raskaan teollisuuden tuotantoluvut ilmoitettiin pääasi-
assa niitä käyttäen, jotta todellisen tuotannon määrän vähäisyys ei olisi käynyt
ilmi.58

Aiempi tutkimus

Neuvostoliiton tarkasteluun on monia erilaisia näkökulmia. Yksi suosituimmis-
ta näkökulmista on ollut Neuvostoliiton romahduksen selittäminen taloudellis-
ten tekijöiden avulla. Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö talouden ongelmat ja
väärinarvioinnit olisi keskeinen selittäjä. Olisi kuitenkin väärin väittää, että pel-
kästään talouden avulla voi selittää jotakin niinkin laajaa ja monimutkaista jär-
jestelmää kuin Neuvostoliitto. Se oli kokonaisuus, jonka synty, kehitys ja lopul-
ta romahdus olivat usean eri tekijän muodostama monimutkainen kudelma, jon-
ka kokonaisvaltainen selittäminen ja analysointi on vasta alkamassa.

Tällä hetkellä keskeinen lähestymistapa Venäjän tutkimuksessa on alueiden
tutkimus, jolloin kokonaisuutta tarkastellaan pienempien yksiköiden kautta.
Suomen akatemian vuonna 1994 alkanut Venäjä-ohjelma suuntasi monien tut-
kijoiden katseet alueisiin ja niiden erityispiirteisiin sekä vaikutukseen Neuvos-
toliiton kokonaiskehitykselle. Myös tämä tutkimus kuuluu näihin tutkimuksiin.
Aiemmin niin suomalainen kuin kansainvälinenkin tutkimus perustui laajojen
kokonaisuuksien käsittelyyn pääasiassa kvantitatiivisen aineiston pohjalta. Eri-
tyisesti Iso-Britanniassa taloushistorian tutkimus keskittyi perinteisesti Neuvos-
toliiton kokonaisvaltaiseen tarkasteluun tai korkeintaan jonkin keskeisen tee-
man kuten nationalismin kautta tapahtuvaan yksityiskohtaisempaan tarkaste-
luun. Nykyään myös Iso-Britanniassa uudet tutkimusprojektit perustuvat

○ ○ ○ ○ ○ ○

56 ”Karellesin ja piirien tiedot ristiriidassa” Punainen Karjala no. 64, 20.3. 1931, etusivu.
57 Neuvosto-Karjalan kohdalla tilastoaineistossa ongelma on ollut kiintokuutiometrin

(festmetr, fm) ja tarkemmin määrittelemättömän kuutiometrin (m3) sekalainen käyttö. Kiin-
tokuutiometri tarkoittaa metri x metri x metri kiinteää puuta, tavallisessa pinokuutiometrissä
on myös pölkkyjen välissä oleva ilma laskettu mukaan. Tässä tutkimuksessa vertailun jäl-
keen on päädytty käyttämään lähteissä yleistä kuutiometriä (m3) läpi koko työn, koska
työssä ei ole merkittäviä vertailuja esimerkiksi Suomeen. Näin ei myöskään väärinymmär-
ryksen vaaraa ole.

58 Kts. esim. Seljuhin, Hanin, Lukavaja tsifra. Novyi Mir 2/1987; Ruutsoo, Miten tilastoja on
luettava? Tiede & edistys 2/1991. Asia välittyy lähes kaikista tilastoista, jotka käsittelevät
raskaan teollisuuden tuotantoa 1930-luvulla.
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alueelliseen lähestymistapaan. Kuva Neuvostoliiton historiasta tuleekin lähi-
vuosina muuttumaan kunhan projekteihin liittyvät julkaisut niin Suomessa kuin
Iso-Britanniassakin valmistuvat ja luovat uudenlaisen mosaiikkimaisen koko-
naiskuvan ilmiöstä nimeltä Neuvostoliitto.

Keskeisiä suomalaisia Neuvosto-Karjalaan liittyviä tutkimuksia on Markku
Kangaspuron väitöskirja ”Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta. Nationa-

lismi ja suomalaiset Neuvostoliiton vallankäytössä 1920–1939” (2000), joka on
perustavanlaatuinen tutkimus Neuvostoliiton kansallisuuspolitiikasta Neuvos-
to-Karjalan esimerkin kautta. Kangaspuron tutkimustulokset ovat tässä tutki-
muksessa olleet perustana kansallisuuspolitiikan käytännöille ja poliittiselle
kehitykselle Neuvosto-Karjalassa. Kansallisuuspolitiikkaan olennaisesti liitty-
vää tematiikkaa ei ole käsitelty alkuperäismateriaalin kautta vaan Kangaspu-
roon viitaten. Antti Laineen tutkimus ”Suur-Suomen kahdet kasvot. Itä-Karja-

lan siviilihallinnon siviiliväestön asema suomalaisessa miehityshallinnossa”
(1982) kuuluu Neuvosto-Karjalaa käsitteleviin perustutkimuksiin ja on siten
mainitsemisen arvoinen, vaikka se ajallisesti rajautuukin tämän tutkimuksen
ulkopuolelle. Tapio Hämysen ”Liikkeellä leivän tähden. Raja-Karjalan väestö

ja sen toimeentulo 1880–1940” (1993) antaa tärkeää tietoa raja-Karjalan olo-
suhteista.

Pekka Nevalaisen ja Hannes Sihvon toimittama ”Karjala, historia, kansa,

kulttuuri” (1998) antaa kattavan kuvan kaikista Karjaloista. Neuvosto-Karjalan
kannalta tärkeä artikkeli kyseisessä kirjassa on Antti Laineen kirjoittama artik-
keli ”Venäjän Karjala 1900-luvulla”. Tarkemmin yksittäisiä julkaisuja nimeä-
mättä Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisut ovat keskeisiä
Suomen ja Venäjän Karjalan sekä yleensä koko Venäjän Luoteisen alueen tutki-
muksessa.

Iso-Britanniassa Neuvostoliiton taloushistorian tutkimuksen keskeinen hen-
kilö on professori (emeritus) R.W. Davies, jonka mittava ura on tuottanut lukui-
san määrän niin perus- kuin erikoistutkimustakin. Yhdessä E.H. Carrin kanssa
tuotettu ”Foundations of a Planned Economy” (1969) on edelleenkin keskeinen
tutkimus suunnitelmatalouden historiasta Neuvostoliitossa. Daviesin nyt jo ne-
liosaiseksi kasvanut sarja ”The Industrialisation of Soviet Russia” perehtyy
Neuvostoliiton talouden tarkasteluun Stalinin aikana. Tuorein kirja ”Crisis and

Progress in the Soviet Economy, 1931–1933” (1996) käsittelee vuosien 1931–
33 tuotanto-ongelmia ja niiden ratkaisemiseksi tehtyjä päätöksiä. Daviesin tuo-
tanto käsittelee Neuvostoliittoa pääasiassa kokonaisuutena kvantitatiivisten ai-
neistojen pohjalta.

R.W. Davies on keskeinen hahmo Birminghamin yliopiston ”Center for
Russian and East European Studies (CREES)” toiminnassa. Birminghamin
CREES on kuuluisa erityisesti Neuvostoliiton taloushistoriaa käsittelevistä tut-
kimuksistaan. Siellä tehdyistä opinnäytetöistä tämän tutkimuksen kannalta on
ollut keskeinen Melanie Ilicin M.Sci. -tutkielma ”The Development of the Soviet

Timber Industry 1926–1940” (1986). Daviesin johtama Soviet Industrialisation
Project Series (SIPS)  -seminaarisarja kokoaa Birminghamiin neljä kertaa vuo-
dessa alan tutkijoita niin Iso-Britanniasta kuin muualtakin maailmasta. Tämä ja
CREES:in oma julkaisusarja ovat tuottaneet lukuisan määrän erilaisia koko-
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omajulkaisuja, josta hyvä esimerkki on vuonna 1994 julkaistu ”The Economic

Transformation of the Soviet Union, 1913–1945” toimittajina Davies, Harrison
ja Wheatcroft. Tutkimuksessa lähestymistapa on temaattisesti etenevä laaja kat-
saus Neuvostoliiton talouden kehitykseen vuosina 1913–1945. Aikarajaus pal-
velee hyvin muutoksen tarkastelua, etenkin kun huomioon on otettu perinteinen
vallankumousta edeltävä vertailuvuosi 1913.

Neuvostoliiton taloushistoriaa on tutkinut laajasti myös Alec Nove, jonka kir-
ja ”An Economic History of the USSR, 1917–1991” on Neuvostoliiton talous-
historian perusteoksia. Siinä kun Davies on syventänyt tutkimustaan nimen-
omaan Stalinin aikaan, Nove on laajentanut ajallista perspektiiviä. Hänen tutki-
muksensa myös myöhemmästä neuvostoajasta ja perestroikasta ovat taloushis-
torian perusteoksia.

Neuvostoliiton sosiaalihistorian tutkimuksessa amerikkalainen Sheila Fitz-
patrick on tuonut uudenlaisen näkökulman ihmisten arkipäivään liittyvien tut-
kimustensa ja voimakkaan revisionistisen tutkimusotteen kautta. Hänen tutki-
muksissaan keskeiseen asemaan ovat nousseet ihmisten arki ja heidän yksilölli-
set kokemuksensa. Kulttuurivallankumousta käsittelevä kokoomateos ”Cultural

Revolution in Russia 1928–1931” tarkastelee Stalinin aikaa kulttuurin, ideolo-
gian ja koulutuksen kautta. Fitzpatrickin monografiat ”Stalins’s Peasants.

Resistance and Survival in the Russian Village” ja ”Everyday Stalinism. Every-

day Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s” paneutuvat ihmis-
ten arkipäivään ja kokemuksiin Stalinin aikana.

Talous- ja/tai sosiaalihistorian keskeisiin tutkimuksiin kuuluvat myös työvä-
estöä tarkastelevat tutkimukset, joista mainittakoon muun muassa Donald
Filtzerin, ”Soviet Workers and Stalinist Industrialisation” (1986), Hiroyaki
Kuromiyan ”Stalin’s Industrial Revolution” (1988) sekä Lewis Siegelbaumin
”Soviet State and Society between Revolutions, 1918–1929” (1992). Ne
tarkastelevat yhteiskunnan, työläisten ja teollistumisen välistä vuorovaikutusta
ja kehitystä suunnitelmatalouden alkuvaiheessa. Keskeinen asema tutkimuksis-
sa on suunnitelmatalouden alkuvaiheen sosiaalisilla seurauksilla. Stalinin ta-
louspolitiikkaa ja taloudellista päätöksentekoa tarkastelevat Graeme Gill kirjas-
saan ”The Origins of the Stalinist Political System” (1990), Robert Tucker kir-
jassaan ”Stalin in Power” (1990), Moshe Lewin kirjassaan ”The Making of the

Soviet System” (1985). Näiden tutkimusten keskeinen teema on Stalinin politii-
kan ja hallinnon käytännön muotoutuminen.

Hallintoa on käsitelty lähes kaikissa Stalinin aikaa tarkastelevissa tukimuk-
sissa. Selkeimmin hallinnon tutkimukseen on keskittynyt E.A. Rees, joka tutki-
muksessaan ”State Control in Soviet Russia” (1987) tarkastelee työläis-talon-
poikaistarkastuksen kansankomissariaattia, joka oli keskeinen ja vaikutusval-
tainen toimija Neuvostoliitossa 1930-luvun alussa. Jatkoa hallinnon tutkimuk-
selle keskushallinnon näkökulmasta tuo Reesin toimittama kirja ”Decision-

making in the Stalinist Command Economy, 1932–1937” (1997), joka tarkaste-
lee toisen viisivuotissuunnitelman aikaista hallinnon keskittämistä ja Stalinin
komentotaloutta.

Oman ryhmänsä muodostavat Stalinin ajan kielteisiin piirteisiin keskittyneet
tutkimukset. Robert Conquestin ”The Harvest of Sorrow: Soviet Collectiviza-
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tion and Terror-famine” (1986) ottaa hyvin kriittisen asenteen Stalinin maata-
louspolitiikkaan  Ukrainassa 1930–32, jolloin miljoonia ihmisiä kuoli nälkään
kollektivisoinnin ja keskuksen talouspolitiikan vuoksi. Conquest perustaa hy-
poteesinsa siihen, että Ukrainan nälänhätä oli Stalinin tarkoituksella järjestämä,
jotta alueen nationalistiset pyrkimykset saataisiin kuriin. J. Arch Getty ”The

Origins of the Great Purges” (1985) keskittyy Stalinin vainoihin 1930-luvun
puolivälissä. Edward Baconin ”The Gulag at War” (1994) keskittyy vankileiri-
järjestelmään ja sen merkitykseen Stalinin talouspolitiikassa. ”Kommunismin

musta kirja” keskittyy ensisijaisesti Neuvostoliiton väkivallan historiaan: vai-
noihin, vankileireihin ja terroriin. Sen arvo on lähinnä siinä, että se kirvoitti laa-
jan keskustelun kommunismin seurauksista yleensä. Kirjan näkökulmaa voi
kenties moittia yksipuoliseksi, mutta merkittäviä ylilyöntejä teoksessa ei ole ja
esimerkiksi numerotiedot väkivallan uhreista vastaavat viimeisimmän tutki-
muksen tuloksia.59  Arviot Stalinin vainoissa kuolleiden määrästä ovat kirjassa
huomattavasti maltillisemmat kuin Neuvostoliiton historiantutkimuksessa vielä
10–20 vuotta sitten.

Suunnitelmatalouteen keskittyviä perustutkimuksia ovat Paul Gregory ja Ro-
bert Stuartin, ”Russian and Soviet Economic Performance and Structure”
(1998) sekä samojen tekijöiden ”Comparative Economics” (1995), jotka ovat
suunnitelmatalouden ja vertailevan taloustieteen perusteoksia. Janos Kornain
”The Socialist System: The Political Economy of Communism” (1992) on tuonut
tutkimukseen keskeisiä termejä, joiden avulla suunnitelmataloutta on ollut
mahdollista tutkia uudenlaisesta näkökulmasta.60  Erityisesti Stalinin ajan suun-
nitteluprosessiin ja yleensä suunnitelmatalouden perusteisiin voi perehtyä Eu-
gene Zaleskin ”Stalinist Planning for Economic growth, 1933–1952 ”(1980)
kirjan avulla. Se on yksi suunnitelmatalouden rakenteen tutkimuksen perus-
teoksista.

Neuvosto-Karjalaa koskevasta venäläisestä tutkimuksesta Juri Kilinin väitös-
kirja ”Karelija v politike Sovetskogo gosudarstva 1920–1941” on ollut keskei-
sin. Kilin on tuottanut myös lukuisan määrän artikkeleita Neuvosto-Karjalan
strategisista kysymyksistä ja suhteesta Neuvostoliittoon. Venäläinen tutkimus
on vahvistamassa asemaansa myös Neuvostoliiton taloushistorian tutkimukses-
sa, vaikka se olikin pitkään lännessä paitsiossa epärelevanttina tutkimuksena.
Lännessä neuvostotutkimuksen hyödyntämättä jättämistä perusteltiin van-
hakantaisuudella ja epätieteellisellä lähestymistavalla, sillä tutkimusten katsot-
tiin tukeneen enemmän puolueen johdon käsityksiä kuin tosiasioita. Nuoren
polven venäläisiä tutkijoita on muiden muassa Elena Osokina, joka tutkii Stali-
nin aikaa talouden, lähinnä säännöstelyjärjestelmän, kautta. Hänen tutkimuk-
sensa ”Za fasadom ”Stalinskogo” izobilija” (1999) on ollut keskeisessä ase-
massa myös tämän tutkimuksen säännöstelyyn liittyvässä osiossa. Oleg Hlevn-
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59 Robert Service antaa kirjassaan ”A History of twentieth-century Russia” (Allen Lane, the
Penguin Press 1997) samat tulokset vainoissa menehtyneiden määrästä kuin Kommunismin
musta kirja.

60 Kornai (1992), The socialist system, s. 140. Tällaisia termejä ovat mm. pehmeät ja kovat
budjettipakotteet, jotka määrittelivät suunnittelusysteemiä.
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juk on ollut mukana brittien tutkimushankkeissa sekä julkaissut myös itse tutki-
muksia. Esimerkiksi kirja ”Politbjuro, mehanizmy polititsheskoi vlasti v 1930-je

gody” (1996) keskittyy nimensä mukaisesti puolueen keskuskomitean politby-
rooseen ja sen kehitykseen vuosina 1930–1941 tuoden tarpeellisen lisän neu-
vostohallinnon tutkimukseen.

Käytetyt termit ja translitterointi

Organisaatioiden ja hallinnon elimien nimissä on käytetty lähteissä olevaa nimi-
tystä. Neuvostoliiton kommunistinen puolue (bolshevikit) on siten lähteiden
mukaisesti VKP(b). Puolueen keskuskomitea on alaviitteissä lyhennetty ylei-
seen muotoon TsK (Tsentralnii komitet). Virallisten nimien käyttö näkyy ken-
ties parhaiten Karjala-nimen käytössä. Puhuttaessa alueesta käytetään johdon-
mukaisesti nimeä Neuvosto-Karjala, kun taas paikallisista puolueen, valtion ja
talouselimistä käytetään niiden lähteissä olevaa nimeä eli Karjalan aluekomitea
(VKP(b):n Karjalan aluekomitea), Karjalan kansankomissaarien neuvosto,
Karjalan kansantalousneuvosto tai Karjalan suunnittelukomitea. Huolimatta
pelkästä Karjalasta kyseessä on Neuvosto-Karjalan paikallishallinto. Tähän on
pyritty mahdollisimman johdonmukaisesti. Maantieteellisesti olen pyrkinyt
käyttämään termiä Neuvosto-Karjala, jolla viittaan Karjalan autonomisen sosi-
alistisen neuvostotasavallan alueeseen. Tämän termin yhteydessä olen pyrkinyt
käyttämään selventäviä tarkennuksia kuten esimerkiksi keskinen Neuvosto-
Karjala, jolla tarkoitan pääasiassa Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatin-
aluetta.

Kaikessa vähänkin poikkitieteellisessä tutkimuksessa on ongelmia toisen tie-
teenalan tai taloudenalan termistön tekemisessä ymmärrettäväksi tai yhdenmu-
kaiseksi toisen alan termien kanssa. Tässä tutkimuksessa ongelmallista on ollut
erityisesti metsäsanaston saattaminen ajan- ja asianmukaiseksi. Alkuperäis-
lähteissä metsäteollisuus määritellään suomalaisesta käytännöstä poikkeavalla
tavalla, mistä välitön seuraus on ollut ongelmat myös muiden termien mää-
rittelyssä. Neuvostomääritelmän mukaan ”metsäteollisuus sisältää kaikki teolli-
suuden muodot, joissa puu on jossakin muodossa pääraaka-aineena tai puoli-
valmisteena. Siihen kuuluvat puuteollisuus, paperiteollisuus ja kemiallinen
puunjalostusteollisuus”.61   Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty tätä neuvos-
tomääritelmää esimerkiksi ”Karjalan metsäteollisuus osana suunnitelmata-
loutta” -kappaleen rakenteessa.

Huomattava osa tutkimuksesta käsittelee kuitenkin metsätaloutta, joka sisäl-
tää metsikön perustamisen, puun kasvatuksen, hakkuun, lähikuljetuksen ja ui-
ton sekä puun kaupan. Ensisijaisesti tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuitenkin
hakkuuta, kuljetusta ja uittoa, koska ne olivat Neuvosto-Karjalan ensisijaiset
tehtävät. Hakkuu ja kuljetus on liitetty yhteen puun hankinta-termissä kun taas
puun kauppa sisältyy vientiä käsittelevään kappaleeseen. Joissakin tapauksissa
puun tuotanto metsäteollisuuden raaka-aineeksi sijoitettiin metsäteollisuuteen,
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61 Helle (1926), Karjalan metsäteollisuuden päivän kysymyksiä, s. 17. Karjalan talous ja tilasto
4/1926.
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joten määritelmät ovat liukuvia. Työekonomisista syistä johtuen olen käyttänyt
työssäni vain metsätalous-termiä, joka kattaa hakkuun, lähikuljetuksen ja uiton
sekä metsäteollisuus-termiä, jolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan puu-, paperi-
ja kemiallista puunjalostusteollisuutta. Tässä tutkimuksessa on pääsääntöisesti
valittu aikalaistermien käyttö, mikäli se tekstin selkeyden kannalta on ollut
mahdollista. Metsätaloudessa ja -teollisuudessa käytetyt erikoistermit on seli-
tetty alaviitteissä kyseissä tekstikohdassa.

Useimmat metsätyöhön liittyvät termit ovat kääntyneet WSOY:n Venäläis-
suomalaisen suursanakirjan (1986) ja Venäjä-Suomi suursanakirjan (1997),
N.N. Jagodkinin ”Finsko-russkii lesotehnitshsheskii slovar”, Tapion metsäsa-
nasto (1990) sekä Tapion taskukirja (1997) avulla. Monissa tapauksissa sanojen
selvittäminen on vaatinut melkoista yritystä ja kokeilua. Edellä mainitut teokset
ovat tarjonneet erinomaisen apuvälineistön, mutta väärien termien käyttö on sii-
tä huolimatta mahdollista. Termien valinta on tekijän ja siten myös vastuu niistä
on tekijällä.

Käsitettä, joka kattaisi kaiken metsään liittyvän, ei valitettavasti ole. Työssäni
keskeisesti esillä olevat metsätalous ja -teollisuus sisältyisivät kätevästi metsä-
sektori käsitteen alle.62  Se ei kuitenkaan sovellu luontevasti 1920- ja 1930-luku-
jen Neuvosto-Karjalaan. Toinen kattava määritelmä voisi olla metsäteollinen
kompleksi. Sen ongelma tämän tutkimuksen osalta on määritelmän suppeus,
sillä se käsittää vain puunjalostuksen ja sitä palvelleen konetuotannon. Neuvos-
toliiton metsäteollinen kompleksi syntyi sodan jälkeen, kun mekaaninen ja ke-
miallinen puunjalostusteollisuus integroitiin pyrkimyksenä raaka-aineen ratio-
naalinen hyödyntäminen.63  Tämä määritelmä on ajallisesti myöhäisempi ja so-
pii siten paremmin toisen maailmansodan jälkeisen tilanteen tarkasteluun.

Tässä tutkimuksessa on käytetty Suomen standardoimisliiton (SFS 4900) Ve-
näjän translitteroinnin kansallista translitterointia. Joidenkin henkilönimien
osalta on käytetty vakiintunutta kirjoitusmuotoa ja erityisesti metsätermien
osalta Neuvosto-Karjalassa vakiintunutta suomenkielistä kirjoitusmuotoa. Täs-
tä esimerkki on vakiintunut kirjoitusmuoto Juskarelles, jonka oikea translitte-
roitu kirjoitusmuoto on Juzhkarelles. Olen käyttänyt tekstissä suomenkielistä
aikalaismuotoa Juskarelles ja venäjänkielisissä lähdeviitteissä olen käyttänyt
translitteroitua kirjoitusmuotoa Juzhkarelles.

Paikannimien kohdalla olen käyttänyt paikan suomenkielistä nimeä, mikäli
sellainen on ollut tiedossa. Paikannimien yhdenmukaistamisessa olen hyödyn-
tänyt Suomi-Karjala-seuran ja Autoliiton julkaisemaa ”Karjalan tiekartta”
(Karttakeskus, 1991), karttaa ”Karelskaja ASSR” (Glavnoe upravlenie geodezii
i kartografii pri Soveta Ministrov SSSR, 1969), karttaa ”Obshtshegeografitshes-

kije karty Rossijskoi federatsii: Respublika Karelija” (federalnaja sluzhba
geodezii i kartografii Rossii, 1993). Aikalaiskirjoissa julkaistut kartat ovat olleet
paikannimien osalta keskeisiä, joista tärkein on ollut Neuvosto-Karjalan kartta

○ ○ ○ ○ ○ ○

62 Raumolin (1984), s. 4.
63 Eronen (1999), Cluster analysis and Russian forest industry, s. 2.
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vuodelta 1935. Se on julkaistu teoksessa ”Neuvosto-Karjala 15-vuotias” (1935)
sekä Otsherki istorii Karelskoi organizatsii KPSS (1974) teoksessa olevia kart-
taliitteitä Neuvosto-Karjalasta vuosilta 1920 ja 1923.

NEP:istä suunnitelmatalouteen

Talous elpyy uuden talouspolitiikan (NEP) avulla

Vuonna 1921 aloitetun uuden talouspolitiikan eli NEP:in (Novaja Ekonomitshe-

skaja Politika) perusidea oli pienimuotoiseen yksityisomistukseen perustuvan
kaupan ja käsityömäisen teollisuuden salliminen. Uuden talouspolitiikan avulla
Neuvosto-Venäjän johto yritti elvyttää sotakommunismin aikana taantuneen ta-
louden tarjoamalla kaupungeissa tuotettuja tavaroita talonpojille heidän tuotta-
mansa viljan vastineeksi. Näin yritettiin ratkaista kaupunkien ankara elintar-
vikepula ja saada talonpojat tuottamaan enemmän viljaa. Tästä sirpin ja vasaran
liitosta, smytshkasta,  tuli uuden talouspolitiikan perusta. Pienimuotoinen kaup-
pa ja käsityöläismäinen teollisuus oli helpoimmin käynnistettävissä, sillä toi-
minnan aloittaminen ei vaatinut suuria pääomia ja niiden tuottamilla tuotteilla
pystyttiin kohtuullisen helposti vastaamaan maaseutukuluttajan tarpeeseen.64

NEP:in pyrkimys stimuloida maataloustuotantoa ja luoda sisäiset markkinat to-
teutui varsin nopeasti, ja talous alkoi elpyä.

NEP:in luonnetta on kuvattu lukuisin eri tavoin. Se on määritelty muun mu-
assa markkinasosialismiksi ja valtiokapitalismiksi. Ensisijaisesti siinä oli kysy-
mys sekataloudesta, jossa oli piirteitä sekä sosialismista että kapitalismista,
mutta kuitenkin niin, ettei kyseessä ollut näiden kahden talousmuodon sekoi-
tus.65  NEP:ssä raskas teollisuus, pankkitoiminta ja ulkomaankauppa säilyivät
valtion yksinoikeutena. Valtion yrityksistä muodostettiin saman alan yritysryp-
päitä, trusteja, jotka toimivat tulosvastuuperiaatteen (hozrastshot) mukaisesti.
Yritykset ja niiden muodostamat trustit toimivat suunnitelman mukaisen opera-
tiivis-taloudellisen itsenäisyyden rajoissa. Tämän periaatteen mukaisesti valtio
omisti tuotantovälineet, mutta yritykset toimivat itsenäisesti vastaten omasta
toiminnastaan. Yritykset kattoivat menonsa omien tuotteidensa myynnistä saa-
duilla tuloilla sekä maksoivat itse työntekijöidensä palkat, tarvitsemansa raaka-
aineen ja ylläpitivät taloudellista toimintaa.66

NEP-kaudella valtion teollisuuden hallinto oli jaettu kolmeen osaan: liiton,
tasavallan ja paikallisen tason hallintoon. Liittotasoa johti Neuvostoliiton kor-
kein kansantalousneuvosto omien alakohtaisten organisaatioidensa avulla. Ta-
savallan teollisuus oli tasavaltojen omien korkeimpien kansantalousneuvosto-
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64 NEP-politiikasta kts. esim. Ball (1987), The Last Capitalists, s. xvi; Mirski (1984), The
Mixed Economy and its Lot, s. 29; Carr (1979), Revolutionary Russia from Lenin to Stalin,
s. 50.

65 Shishkin (1997), Vlast, politika i ekonomika, s. 283; Lewin (1979),  Society, state and ideol-
ogy during the first five-year plan, s. 53.

66 Leontjev (1972), Marksilaisen kansantaloustieteen alkeet, s. 210; Shishkin (1997), s. 186–
187; Filtzer (1986), Soviet Workers and Stalinist industrialisation, s. 15.
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jen ja paikallinen puolestaan paikallisten kansantalousneuvostojen alaisuudes-
sa. Näiden yläpuolella kaikkea ohjaavana ja ylimpänä valvovana elimenä oli
kuitenkin Neuvostoliiton korkein kansantalousneuvosto.67

Teollisuus elpyi suhteellisen nopeasti vuosina 1924–26, mikä innosti Neu-
vostoliiton johtoa keskittymään entistä voimakkaammin teollisuuden kehittä-
miseen. Jo XIV puoluekonferenssissa vuonna 1925 Neuvostoliitosta päätettiin
luoda ”itsenäinen taloudellinen yksikkö, joka oli rakennettu sosialistisella taval-
la” sekä ”muuttaa Neuvostoliitto koneita tuovasta maasta koneita tuottavaksi
maaksi”. Puoluekonferenssi vahvisti  NEP:iin liittynyttä arvostelua  ja suuntaus
markkinavoimien minimoimiseen ja yksityisen kaupan vähentämiseen voimis-
tui. Samana vuonna valtion suunnitteluelin Gosplanilta tuli ensimmäinen koko-
naissuunnitelma.68  Talouden kehittäminen ymmärrettiin välttämättömäksi
1920-luvun puolivälissä, sillä markkinavoimien kielteiset ja aatetta murentavat
vaikutukset kuten nopeasti kasvanut inflaatio, tavarapula, kriisit ja työttömyy-
den kasvu alkoivat näkyä neuvostotaloudessa ja nostattaa uudistusvaatimuksia.

Talouden kehittämiseksi nousi kaksi vaihtoehtoista mallia, jotka karkeasti
yksinkertaistaen voidaan jakaa nopeaan teollistamiseen keskittyneeseen Preo-
brazhenskin malliin ja maatalouden kehittämiseen nojanneeseen Buharinin
malliin. Teollistamismalli perustui valtion kontrolliin, suurteollisuuden suosi-
miseen ja markkinavoimien minimoimiseen, kun taas Buharin kehotti puoluetta
kääntämään katseensa kylään ja odottamaan, että maatalous tuottaisi niin pal-
jon, että sen tuotannolla olisi voitu toteuttaa teollistaminen. Molemmissa mal-
leissa ideana oli toteuttaa Neuovostoliiton teollistaminen sisäisten resurssien
avulla siirtämällä maataloussektorilta resursseja teollisuussektorille.69  Suurin
ero näillä vaihtoehdoilla oli teollistamista koskevassa aikataulussa ja talonpojan
riiston asteessa.

Suunnitelmatalous luo talouden uudet suuntaviivat

Gosplanin esittämien lukujen mukaan vielä vuonna 1927/28 Neuvostoliitossa
energiankulutus oli 15 prosenttia Saksan, 9 prosenttia Iso-Britannian ja 5 pro-
senttia Yhdysvaltain energiankulutuksesta. Lähes 70 prosenttia käytetystä ener-
giasta oli eläinten tai ihmisten lihasvoiman tuottamaa.70  Alhainen koneellista-
misen taso johti Neuvostoliitossa teknologianälkään, joka mahdollisti myöntei-
sen suhtautumisen nopeaan teollistamiseen ja sen mukanaan tuomiin mahdolli-
siin haittoihin. Stalinin mukaan Neuvostoliitossa otettiin vuonna 1928/29 rat-
kaiseva askel sosialismiin, sillä ”itsekritiikin ja byrokratian vastaisen taistelun

○ ○ ○ ○ ○ ○

67 Carr and Davies (1969), Foundations of a planned economy, osa I, s. 361–362. Erityisesti
brittitutkimuksessa korkeimmasta kansantalousneuvostosta (VSNH) käytetään nimitystä
Vesenkha.

68 Davies and Khlevnjuk (1997), Gosplan, s. 34–35.
69 Rosenberg (1991), Conclusion; Understanding NEP society and culture in the light of new

research, s. 8. Teollistamisen ja maatalouden suhdetta siirryttäessä suunnitelmatalouteen on
pohdittu lukuisissa tutkimuksissa ja sen sisällöstä eri tyyppisiä näkemyksiä tarjoavat mm.
Bettelheim, Davies, Rosenberg ja Carr. Tässä esitetyssä mallissa on asia hyvin voimakkaasti
yksinkertaistettu.

70 Lewis (1994), Foreign economic relations, s. 184.
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avulla oli saavutettu merkittävä läpimurto työn tuottavuuden kasvussa”. Kone-
tuotanto oli päässyt käyntiin ja Neuvostoliitto oli muuttumassa ”maaksi, joka
perustuu metalliin”.71

Suunnitelmatalouden peruslähtökohta oli se, että Neuvostoliitto oli jäänyt
jälkeen lännestä. Se oli sata vuotta teollisuusmaita jäljessä oleva kehittymätön
takamaa, jonka oli kurottava kiinni kapitalististen maiden etumatka teollistu-
malla mahdollisimman nopeasti. Maan oli kyettävä tuottamaan itse koneita
omiin tarpeisiinsa ja sitä kautta lisäämään teollisuuden tuotantoa. Keino tämän
päämäärään saavuttamiseen oli raskaan teollisuuden nostaminen tärkeimmäksi
talouden alaksi, jota kaikki muut alat tukivat. Käytännössä priorisointi merkitsi
muun muassa kulutustavarateollisuuden suhteellisen merkityksen laskua, sillä
raskaan teollisuuden tuli kasvaa nopeammin kuin kulutustavaratuotannon. So-
danuhkan vuoksi teollisuus piti sijoittaa vanhojen keskusten ulkopuolelle, jol-
loin sitä ryhdyttiin rakentamaan myös periferia-alueille. Tavoitteena oli myös
näiden alueiden kehittäminen. Erityisesti luonnonvaroiltaan rikkailla alueilla
tuotantolaitokset pyrittiin rakentamaan raaka-ainelähteiden äärelle.72

Suunnitelmataloudessa valtion yritykset olivat ministeriöitä vastanneiden
kansankomissariaattien alaisuudessa, ja yritysten johtajat olivat kaikissa asiois-
sa komissariaattien määräysvallan alla. Ylempää annetut suunnitelmat olivat si-
tovia huolimatta siitä, olivatko ne realistisia ja mahdollisia toteuttaa. Suunnitel-
matalouden perusperiaatteeksi muodostui materiaalibalanssi eli tarkkaan suun-
nitteluun perustunut tasapaino tuotantopanosten (raaka-aine, energia, työvoi-
ma) ja teollisuuden tuotannon välillä.73  Suunnittelussa kaikki pyrki pääasiassa
puolueen asettamien taloudellisten tavoitteiden täyttämiseen. Yritykset pysyivät
tulosvastuullisina, mikä tuki tavoitetta pitää tuotantokustannukset mahdollisim-
man alhaisina ja kannustaa yrityksiä tuottamaan voittoa.74

Valvonnalla oli suunnitelmajärjestelmässä erittäin suuri merkitys. Poliittisen
kontrollin avulla valvottiin kansalaisten toimintaa ja tuotantokontrollin avulla
tuotannon kehitystä.75  Neuvostotaloudessa vertikaaliset hallinnolliset suhteet
olivat voimakkaat horisontaalisten suhteiden jäädessä heikoiksi. Kapitalistisissa
järjestelmissä horisontaaliset suhteet muotoutuvat markkinainformaation myö-
tä, mutta suunnitelmataloudessa markkinat eivät vaikuta, jolloin ei synny myös-
kään horisontaalisia suhteita.76  Tehtailta puuttuivat muun muassa hankinta- ja
myyntiorganisaatiot, sillä ne olivat suunnitelmatalouteen liittyneessä materiaa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

71 Davies (1989), The Soviet economy in turmoil, s. 95. Kyseessä oli propaganda, mutta se oli
kuitenkin suuntaa-antava kommentti keskuksen asenteista.

72 Kuromiya (1988), Stalin’s industrial revolution, s. xvii.
73 Carr and Davies (1969), Foundations of a planned economy osa II, s. 788, 796–797, 807.

Ranskalainen tutkija Charles Bettelheim korostaa suunnitteluprosessin poliittisuutta ja
toteaa kyseessä olleen valtion interventio tuotantoprosessiin. Bettelheim (1978), Class-
truggles in the USSR, s. 73; Kontrolliluku nimitys muuttui vuoden 1931 jälkeen, jolloin se
laajeni kansantalouden kontrolliluvuiksi. Kts. Davies (1996), Crisis and progress in the So-
viet economy, 1931–1933, s. 1.

74 Nove (1992), An economic history of the USSR, s. 267–271. Nove kutsuu 1930-luvun
suunnitelmataloutta komentotaloudeksi.

75 Davies (1994), Changing economic systems, s. 20.
76 Introduction, s. 5. Decision-making in the Soviet command economy.
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litasapainon ylläpidossa tarpeettomia. Vertikaalisilla suhteilla keskitettiin hal-
lintoa, mikä vähensi tehtaiden työskentelyn joustavuutta ja teki niistä riippuvai-
sia valtion jakeluorganisaatioista.77

Suunnitelmataloudessa markkinat eivät vaikuttaneet hintoihin, jolloin ne
määrättiin keinotekoisesti. Hinnoilla ja tuotantokustannuksilla ei ollut liiemmin
tekemistä toistensa kanssa. Liikevaihtoverosta ja yritysten voitoista kertyneistä
tuloista tuli keskeisin tapa rahoittaa neuvostotalouden budjetit. Korkein liike-
vaihtovero kannettiin ja isoimmat voitto-osuudet perittiin teollisuudenaloilta,
joiden kehitystä piti rajoittaa, jotta resurssit olisivat riittäneet priorisoiduille
aloille. Matalin liikevaihtovero ja alhaisimmat voittoerät perittiin puolestaan
aloilla, joita valtio halusi tukea. Näillä aloilla voitot määrättiin alhaisiksi ja tap-
pioita peitettiin tukiaisilla. Valtion lainat olivat toinen tapa kanavoida varoja yri-
tysten investointeihin maan talouden kehittämiseksi.78

Suunnitelmatalouteen siirtyminen vaati uudenlaista otetta myös rahatalou-
teen. Teollisuuden hallinto uudelleenorganisoitiin vuoden 1929 lopussa, ja ve-
rouudistus toteutettiin vuonna 1930. Verouudistuksessa kaikki olemassaolleet
välilliset verot yhdistettiin liikevaihtoveroksi, joka määräytyi kullekin yrityk-
selle erikseen tiettynä prosenttina sen tuotteidensa myynnistä saamasta tulos-
ta.79  Liikevaihtoveron määrä vaihteli aloittain ja alueittain. Esimerkiksi Neu-
vosto-Karjalassa metsäyritysten maksama liikevaihtovero vaihteli kahdeksasta
kahteenkymmeneen prosenttiin.80  Toinen talouden kannalta merkittävä uudis-
tus oli vuosina 1930–31 toteutettu luottouudistus. Rahoitusjärjestelmä liitettiin
kansantalouden keskussuunnitteluun ja luototus siirtyi kokonaan valtionpankin
(Gosbank) hallintaan. Aiemmin mahdolliset yritysten keskinäiset sopimukset ja
keskinäinen luototus kiellettiin ja koko Neuvostoliittoa varten laadittiin yhte-
näinen investointisuunnitelma. Luottouudistus vahvisti ennen kaikkea talouden
hallinnollista kontrollia.81  Kauaskantoinen tavoite oli siirtyä rahattomaan talou-
teen, jolloin raaka-aineen ja tuotantovälineiden kohdentamisen uskottiin tehos-
tuvan rahoituksen jäädessä toisarvoiseksi.82  NEP:in aikana määräävään ase-
maan nousseesta rahataloudesta haluttiin päästä eroon, mikä olikin ollut mah-
dollista siirryttäessä materiaalipohjaiseen suunnitteluun ja hyödykkeiden fyysi-
seen vaihtoon.83

Suunnitelmia laadittiin viideksi vuodeksi, vuodeksi ja neljännesvuosiksi,
joilla kullakin suunnitelmalla oli kokonaisuuden kannalta erilainen tehtävä. Vii-
sivuotissuunnitelma oli perussuunnitelma, jonka aikana perustavoitteet piti to-
teuttaa. Vuosisuunnitelmat olivat viisivuotissuunnitelman osia, joita kutsuttiin

○ ○ ○ ○ ○ ○

77 Davies (1989), s. 243.
78 Swianiewicz (1965), Forced labour and economic development, s. 190–192. Ainoastaan

valtion yrityksiltä ja taloudellisilta organisaatioilta perittiin voitto-osuudet.
79 Tsakunov (1997), The People’s commissariat of finance, s. 69.
80 Protokol no. 12. Soveshanija sektora bjudzheta i promfinplana ot 14. 2. 1932. NARK 690, 3,

48/395, l. 28.
81 Kuromiya (1988), s. 139; Nove (1992), s. 217.
82 Davies (1989), s. 320, 322–323. Allokoinnin asemesta käytetään suomenkielistä muotoa

kohdentaminen.
83 Tsakunov (1997), s. 68.



38     J O H D A N T O

kontrolliluvuiksi, jotka nimensä mukaisesti kontrolloivat vuosittain kokonais-
suunnitelman etenemistä. Ne olivat yksityiskohtaisia ja tarkkoja ohjeita yrityk-
sille siitä, miten suunnitelman odotettiin etenevän.Vuosisuunnitelma oli jaettu
vielä neljään neljännesvuosisuunnitelmaan, jotka sisälsivät kukin oman tavoit-
teensa. Kolmea ensimmäistä viisivuotissuunnitelmaa on kuvattu vuosisuunni-
telmien dominoinnin ajaksi.84  Perussuunnitelmien lisäksi oli olemassa pitkän
aikavälin perspektiivisuunnitelmat, jotka saattoivat ulottua  kymmenen tai jopa
viidentoista vuoden päähän.85

Suunnitelmatalous keskitti päätöksentekoa erittäin voimakkaasti, jolloin
puolueen rooli taloudellisessa päätöksenteossa kasvoi huomattavasti.86  Suurin
valta oli puolueen keskuskomitean politbyroolla, joka asetti taloudelliset tavoit-
teet ja kehityksen periaatteelliset suuntaviivat. Varsinaisen suunnittelutehtävän
toteutti valtion suunnitteluelin, Gosplan, jonka tehtäviin kuului valmistella
viisivuotissuunnitelmat politbyroon tavoitteiden mukaisesti ja tuottaa tältä poh-
jalta operatiivisia vuosi- ja neljännesvuosisuunnitelmia.87  Gosplanin ohella toi-
nen suunnittelussa keskeinen tekijä 1930-luvun alussa oli raha-asiain kansan-
komissariaatti (NKFin), joka Gosplanin ohella osallistui käytännön suunnittelu-
työhön.88

Suunnittelun tavoitteena ollut materiaalitasapaino vaati ajanmukaisiin ja
tarkkoihin tietoihin perustuvaa laskentaa, jotta tasapaino olisi ollut saavutetta-
vissa. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, ettei asianmukaista ja tarkkaa tietoa
talouden eri alojen ja alueiden tilanteesta ollut saatavilla. Näin suunnitelmat ei-
vät perustuneet todellisiin tietoihin, vaan useimmiten pelkkiin arvioihin. Tieto-
jen täsmentyessä suunnitelmat pyrittiin kuitenkin päivittämään ajan tasalle,
mikä aiheutti alati muuttuvien suunnitelmien ongelman.89  Pääsääntöisesti re-
surssit arvioitiin huomattavasti paremmiksi kuin ne todellisuudessa olivat ja mi-
käli tietojen tarkentuminen johti jo hyväksyttyjen suunnitelmien muutoksiin,
merkitsi se yleensä tavoitteiden leikkaamista.90  Monissa tapauksissa suunnitel-
ma pysyi kuitenkin muuttumattomana huolimatta siitä, etteivät paikalliset re-
surssit riittäneet sen toteuttamiseen. Liian kunnianhimoisten suunnitelmien ar-
vosteleminen oli kuitenkin kiellettyä ja suunnitelman jääminen täyttämättä lei-
mattiin kyvyttömyydeksi tai suoranaiseksi tuholaisuudeksi.91  Paikallistasolta
viestitettiin keskuselimiin toteutuksen ongelmista siinä määrin kuin se oli mah-
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84 Filtzer (1986), s. 35.
85 Davies (1994), Industry, s. 137; Carr and Davies (1969), Foundations of a planned economy,

osa  II, s. 809; Kts. esim. Davies (1996), s. 1. Karjalassa 10–15-vuotissuunnitelmia kutsuttiin
”kenraalisuunnitelmiksi”. Hessen, S. Neuvostoliiton suunnittelutyöntekijäin kokous  ja Kar-
jalan Suunnittelukomitean läheiset tehtävät, s. 7. Karjalan talous ja tilasto 4/1926. Varsinai-
set kansantalouden perspektiivisuunnitelmat tulivat käyttöön vasta 1960-luvulla.

86 Gill (1990), The origins of the Stalinist political system, s. 228–229.
87 Davies and Khlevnyuk (1997), s. 32.
88 Tsakunov (1997), s. 80.
89 Filtzer (1986), s. 36–37, 117–118. Kts. esim. liiteosio, luettelo 1.
90 Davies and Khlevnjuk (1997), s. 61.
91 Andrle (1988), Workers in Stalin’s Russia, s. 70.
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dollista. Taustalla oli kuitenkin useimmiten pyrkimys saada lisää investointeja
eikä niinkään muuttaa suunnitelmaa realistisemmaksi. Tämä tiedettiin myös
keskuselimissä, mikä vaikutti keskuksen intoon tarttua ongelmiin.

Suunnitelmatalouden myöhemmässä vaiheessa varsinainen suunnittelu-
prosessi alkoi jo paria vuotta ennen varsinaisen suunnitelman käyttöönottoa.
Alueelliset Gosplanit keräsivät pohjamateriaalin alueilta yritysten ja paikallis-
ten talouselinten antamien tietojen pohjalta ja lähettivät raportit Moskovaan
Gosplanin keskustoimistoon. Puoluekonferenssi hyväksyi periaatepäätöksenä
kunkin suunnitelman perustavoitteet, jonka jälkeen suunnitelmaa kierrätettiin
keskeisimmissä kansankomissariaateissa. Kierroksen jälkeen suunnitelman ta-
voitteet tarkastettiin ja vahvistettiin. Gosplanin tehtävä oli ensisijaisesti koordi-
noida eri kansankomissariaattien työtä, jotta kaikki olisi saatu suunnitelman ta-
voitteiden mukaiseen tasapainoon. Tämän prosessin jälkeen Gosplanissa luotiin
suunnitelman luonnokset, joka hyväksyttiin puoluekonferenssissa. Puolue-
konferenssin jälkeen suunnitelma hyväksyttiin myös kansankomissaarien neu-
vostossa ja puolueen keskuskomiteassa. Kansankomissariaateilla oli mahdolli-
suus tarkentaa suunnitelmaa omalta osaltaan sen hyväksynnän jälkeenkin, mut-
ta mitään suuria muutoksia ei ollut enää mahdollista tehdä.92

Keskuksen merkitys kasvaa

Karkeasti yksinkertaistaen voidaan todeta, että puolueen merkitys kasvoi Stali-
nin aseman vahvistumisen myötä. Varsin hyvin kehitystä kuvaa keskusteluil-
mapiirin muutos, sillä mahdollisuus ilmaista puolueen linjasta eriävä mielipide
käytännöllisesti katosi vuoden 1926 jälkeen.93  Vähitellen muodostui puolueen
virallinen linja, jota kaikki noudattivat. Puolueen merkitys kasvoi ja puolueen
keskuskomitean politbyroosta korkeimpana puolue-elimenä tuli myös korkein
todellisen vallan käyttäjä. Useimmat päätökset annettiin Neuvostoliiton toi-
meenpanevan keskuskomitean eli hallituksen tai kansankomissariaattien nimis-
sä, mutta tosiasiassa päätökset oli jo hyväksytty puolueen politbyroon tai kes-
kuskomitean istunnossa.94  Kansankomissariaatit saattoivat tehdä itsenäisesti
päätöksiä vähemmän merkityksellisistä kysymyksistä aivan samoin kuin puo-
lueen keskuskomitean organisaatiobyroo saattoi toisinaan ottaa käsittelyynsä
vähemmän merkityksellisiä asioita. Vain kaikkein tärkeimmät asiat ja kysy-

○ ○ ○ ○ ○ ○

92 Suunnitelmaprosessi löytyy kaikista suunnitelmataloutta käsittelevistä kirjoista. Kappaleen
tiedot professori Julian Cooperin luennosta ”From Plan to Market”, University of Birming-
ham, slk–99. Sinänsä mielenkiintoinen seikka on oliko jo komentotalouden aikana kansan-
komissariaateilla mahdollisuutta käydä neuvotteluita suunnitelmien tavoitteista ja oliko
”toteutus hieman alle suunnitelman” -taktiikka käytössä jo tuolloin.

93 Gill (1990), s. 187.
94 Rees and  Watson (1997), Politbyro and Sovnarkom, s. 9–11. 27. Kansankomissaarien neu-

vosto valmistelu päätökset luonnoksiksi, jotka käsiteltiin keskuskomitean politbyroon istun-
nossa ja hyväksyttiin, jonka jälkeen se palautettiin kansankomissaarien neuvostoon viral-
lisesti hyväksyttäväksi. Tämä on helposti tarkistettavissa mistä tahansa puolueen keskus-
komitean politbyroon istunnon pöytäkirjasta. Pääsääntöisesti pöytäkirjan liitteenä oli kan-
sankomissariaatin tekemä päätösluonnos (projekt), joka varsinaisessa käsittelyssä hyväk-
syttiin sellaisenaan tai korkeintaan pienin korjauksin.
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mykset kiersivät puolueen keskuskomitean politbyroon kautta. Päätöksenteko-
systeemin tunteminen on erityisen tärkeä silloin kun selvitetään päätösten mer-
kittävyyttä ja vaikutusta.

Puolue oli jakaantunut aluekomiteoihin, jotka edustivat puolueen valtaa pai-
kallistasolla. Niistä saattoi kehittyä voimakkaita vallankäyttäjiä omalla alueel-
laan, josta hyvä esimerkki oli Leningradin aluekomitean merkityksen kasvu
1930-luvun puolivälissä, jolloin se uhkasi nousta merkittäväksi haastajaksi
Moskovalle. Puolueen aluekomiteoiden jako oli siten paitsi alueellinen myös
hierarkkinen. Pääsääntöisesti puolueen aluekomiteat toimivat kansallisella ta-
solla valvoen puolueen etua  ja sen asettamien tavoitteiden täyttymistä paikallis-
tasolla. Vallan keskittyessä yhä voimakkaammin keskukseen myös puolueen
aluekomiteoiden merkitys väheni. Vuosien 1936–38 suuren terrorin aikana eri-
tyisenä kohteena olivat aluekomiteoiden kansallisuudeltaan ei-venäläiset johto-
henkilöt, mikä vähensi aluekomiteoiden merkitystä entisestään. Aluekomiteoi-
den paikalliset johtajat syrjäytettiin ja heidän tilalleen nimitettiin venäläiset
puoluejohtajat, joiden tavoitteet vastasivat paremmin puolueen keskuselinten
tavoitteita.95

Valtionhallinnon tärkeimmät instituutiot olivat toimeenpaneva keskuskomi-
tea ja kansankomissaarien neuvosto.96  Vuosien 1924 ja 1936 perustuslaeissa
kansankomissaarien neuvosto määriteltiin korkeimmaksi toimeenpanevaksi ja
hallinnolliseksi elimeksi ja toimeenpaneva keskuskomitea osana kansankomis-
saarien neuvostoa Neuvostoliiton hallitukseksi. Lainsäädäntövalta oli perustus-
lain mukaan toimeenpanevalla keskuskomitealla ja neuvostojen kongressilla,
joka oli muodollisesti vastuussa kansankomissaarien nimittämisestä ja vapaut-
tamisesta. Todellista valtaa, myös nimitysasioissa, käytti kuitenkin puolueen
keskuskomitean politbyroo.97

Neuvostoliitossa oli kahdentyyppisiä kansankomissariaatteja, yleisliittolaisia
ja tasavallan kansankomissariaatteja. Yleisliittolaiset kansankomissariaatit oli-
vat nimensä mukaisesti koko liiton alueen kattavia eikä niiden alapuolella ollut
paikallisia organisaatioita, vaan ne johtivat alaisiaan instituutioita alakohtaisten
organisaatioidensa kautta. Tällaisia olivat valtion turvallisuuteen, ulkoasioihin
ja liikenteeseen liittyvät komissariaatit. Tasavaltojen kansankomissariaateilla
oli koordinoiva elin Moskovassa, joka johti liiton tasavaltojen pääkaupungeissa
toimineita tasavallan komissariaatteja. Näitä olivat esimerkiksi työläis-talon-
poikaistarkastuksen kansankomissariaatti ja korkein kansantalousneuvosto.
Vuonna 1934 järjestelmään liitettiin paikalliset kansankomissariaatit, jotka toi-
mivat paikallistasolla ilman vastinetta keskustasolla.98  Paikallisen teollisuuden
kansankomissariaattien alaisuuteen liitettiin paikalliset teollisuusyritykset, jol-

○ ○ ○ ○ ○ ○

95 Paikallisten puoluejohtajien roolista ja sen muutoksesta kts. esim. Gill ja Kangaspuro.
96 Gill (1990), s. 138.
97 Rees and Watson (1997), s. 17–18, 27. Valta ulottui myös nimitysasioihin, joista keskustel-

tiin ja päätettiin myös puolueen keskuskomitean organisaatiobyroossa, joskin tärkeimmät
nimitykset hyväksyi puolueen keskuskomitean politbyroo.

98 Tucker (1990), Revolution from above, s. 107; Rees and Watson (1997), s. 23.



J O H D A N T O     41

loin niiden tavoitteeksi tuli paikallisen teollisuuden kehittäminen sekä paikalli-
sen raaka-aineen hyödyntäminen.99

Uusia kansankomissariaatteja perustettiin ja vanhoja uudelleenorganisoitiin
1930-luvun kuluessa tarpeen mukaan. Selkeä suuntaus oli kuitenkin se, että
suuria kokonaisuuksia jaettiin pienemmiksi yksiköiksi, joita oli helpompi kont-
rolloida. Vuonna 1941 oli jo 22 teollisuuden kansankomissariaattia ja osa van-
hemmista kansankomissariaateista oli uudelleenorganisoitu jo useampaan ker-
taan.100

Valvonta- ja turvallisuusjärjestelmien merkitys kasvoi puolueen roolin vah-
vistumisen myötä ja ”luottamus hyvä, kontrolli parempi”-ajatus realisoitui.
Neuvostoliiton valtiokoneistossa oli kolme valvontajärjestelmää: puolueen,
hallinnon ja sosiaalinen kontrolli. Tasavallan tasolla toiminut  työläis-talonpoi-
kaistarkastuksen kansankomissariaatti (NKRKI) oli merkittävä valvontaelin
1920-luvun lopusta aina 1930-luvun puoliväliin saakka. Puolueen ja valtionhal-
linnon yhteenkietoutuneisuudesta oli mainio esimerkki työläis-talonpoikais-
tarkastuksen kansankomissariaatin yhteistyö puoluekontrollista vastanneen
keskuskontrollikomitean (TsKK) kanssa. Tästä parivaljakosta tuli puolueen po-
litbyroon keskeisin informaation hankkija selviteltäessä talouden ongelmia.
Paikallistasolla keskeiseen asemaan nousivat vuonna 1929 perustetut alueelliset
valvontayksiköt, aluekontrollikomiteat.101  Niiden toiminta perustui erilaisten
tarkastusten tekemiseen, joiden avulla ongelmat yritettiin selvittää ja pitää
suunnitelmatalous toiminnassa.102  Neuvosto-Karjalassa aluekontrollikomitea
suoritti lukuisan määrän tarkastuksia eri teollisuuslaitoksissa, joiden pohjalta
annetuissa raporteissa annettiin yksityiskohtaiset syyt ongelmiin ja ohjeet nii-
den ratkaisemiseksi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

99 Projekt postanovleni TsK ob organizatsii narkomatov mestnoi promyshlennosti sojuznyh
respublik, 12.7. 1934. RGASPI 17, 120, 126, l. 8. Metsäasiain kansankomissariaatin alaisuu-
dessa olleesta teollisuudesta siirrettiin Paikallisteollisuuden kansankomissariaatin alaisuu-
teen muutamia sahoja, huonekalutehtaita ja rullatehtaita.

100 Tucker (1990), s. 107; Rees and Watson (1997), s. 24.
101 Rees (1987), State Control in Soviet Russia, s. 6–7, 84–85, 229.
102 Gill (1990), s. 237; Rees (1987), s. 206.
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   Neuvosto-Karjala
sidotaan osaksi järjestelmää

Metsät talouden perustaksi

Puolue kääntää ”katseen metsään”

Neuvosto-Karjalan talouden kehityksen kannalta merkittävä asia oli puolueen
aktivoituminen metsäkysymyksessä 1920-luvun lopulla. Se suuntasi voimak-
kaasti metsätalouden kehitystä ja toisaalta sitoi metsät yhä tiukemmin yleisliit-
tolaisiin tavoitteisiin. Puolue oli toki aiemminkin ollut mukana Neuvosto-Kar-
jalan poliittisessa elämässä, sillä kaikki poliittinen toiminta oli 1920-lopulle
saakka VKP(b):n Luoteisbyroon alaisuudessa, joka valvoi poliittista tilannetta
paikallisen aluekomitean lähettämien viikko- ja kuukausiselosteiden avulla.1

Luoteisbyroo lakkautettiin vuonna 1928 ja sen tilalle tuli Leningradin alueko-
mitea, jonka alaisuuteen Neuvosto-Karjala ei alunperin kuulunut. Paikallishal-
linnon ehdotuksesta Karjalan aluekomitea siirtyi kuitenkin Leningradin alueko-
mitean valvontaan ja sai edustajansa sinne.2  Tämän seurauksena puolueen rooli
taloudessa vahvistui ja sen kiinnostus Neuvosto-Karjalan metsiä kohtaan kasvoi
entisestään.

Puolueen terävöitynyt asenne metsäpolitiikassa näkyi Leningradin alueko-
mitean iskulauseessa ”katse metsään päin”. Vuoden 1929 suunnitelman mukai-
sesti metsät muodostivat yhden Neuvostoliiton teollistamisen tukipylväistä, jo-
ten Leningradin aluekomitea toteutti puolueen keskuskomitean linjaa.3  Linja
siirtyi Leningradin aluekomitean edustajan kautta myös Karjalan aluekomi-
teaan. Uusi asenne näkyi myönteisenä suhtautumisena metsien painoarvon kas-
vamiseen, olihan kyseessä yksi Neuvosto-Karjalan talouden keskeisistä tukipyl-
väistä.

”Oli tunnettu tosiasia, että puutavaralla oli huomattava sija Neuvostolii-
ton viennissä ja että metsät muodostavat riittämättömästi hyväksikäyte-
tyn ulkomaan valuuttalähteen. Siitä syystä ovat puolue ja neuvostovalta
aivan viime aikoina kiinnittäneet erikoista huomiota metsänhakkuuseen
ja teollisuuteen, sillä ulkomaanvaluutan tulo lisäisi myös koneiden tuon-
tia. Tämä vaatii metsäteollisuuden valjastamista, jotta voitaisiin taata
Neuvostoliiton nopea teollistaminen. Puutavaran vientiprobleemi onkin

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Levkoev (1995), NKP(b):n keskuskomitean luoteisbyroo ja Karjalan autonomia, s. 44.
2 Otsherki istorii Karelskoi organizatsii KPSS, s. 198–199. Siinä mainitaan, että Karjalan alue-

komitean pyynnöstä se liitettiin Leningradin aluekomitean alaisuuteen; Kangaspuro (2000),
s. 202. Kangaspuro toteaa, että Neuvosto-Karjala halusi edustajan Leningradin aluekomi-
teaan, jotta vaikutuskanava luoteisen alueen talouskehitykseen ja yleisliittolaisiin trusteihin
olisi säilynyt.

3 Utverzhdenije na zasedani sekretariata Karobkoma VKP(b), 3 janvarja 1929. GAOPDF K f.
3, op. 2, d. 333, l. 18.
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asetettu sekä taloudelliseksi että yhteiskunnallis-poliittiseksi työksi
maaseudulla.”4

Puolueen aktivoituminen näkyi Neuvosto-Karjalassa erityisesti maatalouden
kollektivisoinnin yhteydessä. Iskulauseet: ”Hajanaisten talonpoikaistalouksien
siirtäminen suurtuotannon raiteille” ja ”Metsätöiden muuttaminen maaseudun
yhteiskuntapoliittiseksi peruskamppailuksi” kertoivat suunnasta Neuvosto-
Karjalan kollektivisoinnissa. Runsaiden metsävarojen Neuvosto-Karjalassa ja
maataloudelle varsin epäsuotuisissa oloissa lähdettiin siitä, että kollektivisointi
piti toteuttaa metsätalouden etua silmälläpitäen. Karjalan aluekomitean ja kan-
sankomissaarien neuvoston tavoitteeksi tulikin metsätalouden nostaminen Neu-
vosto-Karjalan tärkeimmäksi alaksi.5  Maatalouden kollektivisointi eli ”haja-
naisten talonpoikaistalouksien siirtäminen suurtuotannon raiteille” pyrki met-
sätalouden ensisijaisuuteen, sillä kolhooseille kerätyt talonpojat muodostivat
myöhemmin merkittävän työvoimareservin.6

Puolueen aktivoituminen metsäkysymyksessä johti Neuvosto-Karjalassa toi-
vottuun tilanteeseen: metsätalous nostettiin talouden perustaksi kuten aikoinaan
Karjalan työkansan kommuunia perustettaessa oli kaavailtu. Metsätalouden
nostaminen talouden perustaksi näkyi ennenkaikkea hakkuusuunnitelmien no-
peana kasvuna. Suunnitelman mukaisesti vuoteen 1928/29 kasvua piti olla yli
140 prosenttia ja vuoteen 1929/30 jo lähes 175 prosenttia. Suunnitelma vuodel-
le 1930 ennakoi jo lähes 350 prosentin kasvua verrattuna vuoteen 1927/28.
Suunnitelmaan sisältyi myös erittäin suuri viennin kasvu. Todellisuudessa
suunnitelmien tavoitteet kasvoivat vain 94 prosenttia, mikä sekin oli paljon.
Kaavaillun kasvun takaamiseksi Karjalan aluekomitean mukaan keskuselinten
tuli ratkaista työvoima- ja koneellistamisongelma.7  Metsätöiden muuttaminen
maaseudun tärkeimmäksi yhteiskunnalliseksi kamppailuksi vaati Gyllingin
mukaan kaikkien yhteisen ponnistuksen, mikä käytännössä tämä tarkoitti sitä,
että kaikki muut talouden alat valjastettiin tukemaan metsätalouden kehitystä.8

Puolueen aktivoituminen metsäasioissa näkyi myös propagandan käytön
yleistymisenä. Nopeasti kasvaneiden suunnitelmien aiheuttamat ongelmat seli-
tettiin kulakkien9  aiheuttamalla haitanteolla.10  Työmailla liikkuneiden propa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 Rovio, K., ”Katse metsään päin”, s. 3. Neuvosto-Karjalan aikakauskirja 1(2)/1930.
5 TsK VKP(b) v resoljutsii po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) 29.7. 1929g. predlozhil

dobitsja prevrashtshenija lesozagotovok v osnovnuju obshtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212. l. 239–279.

6 Protokol no 19 zasedanija sekretariata, 8.6 1929 – ”Dalneishije zadatshi po kollektivizatsii s/
hozjaistva; 26.6. 1929: Dopolnenie, plana doklada ob itogah XVI partkonferentsii.
GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 336, l. 37; VKP(b) Tsentralnogo Komiteta 17.2. 1930. GAOPDF K
f. 3, op. 2, d. 433, l. 93; Zasedanije sekretariata Karobkom VKP(b) ot 7. 4. 1931. ”O nastup-
lenii na elementov i dalneishih zadatshah kollektivizatsii. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 538; 88.

7 TsK VKP(b) v resoljutsii po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) 29.7. 1929g. predlozhil
dobitsja prevrashtshenija lesozagotovok v osnovnuju obshtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212. l. 239–279.

8 Karjalan tpkk:n VIII kokoonpanon IV täysi-istunto 1930. RK/17B/KA.
9 Kulakki -termiä käytettiin rikkaista yksilötalonpojista, jotka olivat ehtineet vaurastua

NEP:in aikana ja vastustivat maatalouden kollektivisointia. Nimitys laajeni pian koskemaan
kaikkia kollektivisoinnin vastustajia ja rangaistuksen piiriin joutuneita talonpoikia sekä
yleensä puolueen päätöksiä vastustaneita. Kulakista tuli yleistermi, joka koski kaikkia puo-
lueen virallista linjaa vastustaneita asemaan tai varallisuuteen katsomatta.

10 Otsherki istorii Karelskoi organizatsii KPSS, s. 235.
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gandistien ohella myös lehdistö valjastettiin propagandan levittämiseen. Sa-
mantyyppisiä kirjoituksia julkaistiin niin paikallisissa lehdissä kuin Pravdas-
sakin, paikallisten lehtien lainatessa suoraan yleisliittolaisia tai tasavaltalaisia
lehtiä.11  Käytännössä propagandan yleistyminen näkyi ”joukkotyön tila” -se-
lostuksien ilmestymisenä puolueen sisäisiin raportteihin ja työläisille järjestet-
tyinä propagandatilaisuuksina. Niissä yritettiin häivyttää suunnitelmien ja käy-
tettävien resurssien, todellisuuden ja toivotun todellisuuden, välinen kuilu. Kas-
vaneet metsätyösuunnitelmat selitettiin parhain päin ja vastaantulevat ongelmat
leimattiin järjestelmän ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamiksi ja siten vain oi-
kealla asenteella voitettaviksi:

” (…) metsätyöntekijöille on tarkoituksena selvittää se perusajatus, että
viime vuoteen verrattuna kuluvan vuoden kaksinkertaisen metsätyö-
ohjelman aikanaan toteuttaminen on Neuvostoliiton voimistuttamisen
sosialistisen teollisuuden ja maatalouden korkeammalle asteelle kehitty-
misen välttämätön ehto. Väestö on saatava myös vakuutetuksi, että suun-
nitelman toteuttaminen tulee kohtaamaan vaikeuksia, kulakkiainekset
tulevat käyttämään hyväkseen viljankuljetusvaikeuksia, kirveiden ja sa-
hojen puutetta sekä muita metsätöihin kohdistettuun agiteeraukseen.
Kuulijat täytyy saada tajuamaan, että varattoman ja keskivarakkaan ta-
lonpoikaiston edut ovat vastakkaiset kulakkien kanssa.”12

Propagandalla vahvistettiin kansan sitoutumista tehtävään, sillä vain propagan-
dan luojat ja levittäjät tiesivät ongelmien todelliset syyt. Teksti kuvastaa varsin
hyvin paikallishallinnon tietoisuutta kasvaneiden suunnitelmien aiheuttamista
ongelmista. Elintarvike- ja tavarapula oli hyvin tiedossa jo tuossa vaiheessa eikä
työvoimapulakaan tullut paikallisjohdolle yllätyksenä.

“Katse metsään” -kampanja ei ollut pelkästään vain puolueen teoria- ja pro-
pagandaosastolla tapahtunutta aktivoitumista, vaan siihen liitettiin mukaan ko-
ko paikallishallinto. Puolueen Karjalan aluekomitea lähetti kampanjan tueksi
puoluetyöntekijöitä metsätyömaille ja totesi kesällä 1930 kampanjan tuoneen
”tarpeellisen taloudellisen ja poliittisen tehon” työskentelyyn metsissä. Alueko-
mitea moitti paikallisia piirikomiteoita siitä, että ne olivat laiminlyöneet tehtä-
vänsä metsätöiden johdossa ja työskennelleet enemmänkin metsätrustien apuna
kuin aktiivisina suunnannäyttäjinä.13  Yleiskarjalaisen neuvottelukokouksen
mukaan Neuvosto-Karjala oli yleensä ottaen selviytynyt hyvin keskuskomitean
vaatimasta katseen käännöstä metsään, vaikka merkittäviin perusvirheisiin oli-
kin syyllistytty. Asuin- ja elinolot oli heikosti järjestetty, ihmisiä oli pakotettu
työhön sekä kirkkoja ja rukoushuoneita oli hävitetty. Ohjelman kokonaisme-
nestystä paikallisjohdon mukaan ei himmentänyt sekään, ettei monissa paikalli-
sissa neuvostoissa ollut vähäisimmässäkään määrin käännytty metsään päin.14

○ ○ ○ ○ ○ ○

11 Kts. esim. ”Ko vsem kolhoznikam i jedinolitshnikam Karelii” Krasnaja Karelija, no. 107,
8.9. 1933, missä edelleen viitattiin kulakkien haitantekoon.

12 Vlasjev (1929), Metsätyöt Karjalan autonomisessa tasavallassa v. 1929/30, s. 3. Kirjan
tarkoitus oli antaa ”ohjeita propagandisteille”.

13 VKP(b):n Karjalan AK:n täysi-istunnon päätöksiä 21.–24.7. 1930, s. 1–3. RK/17B/KA.
14 Päätökset neuvostojen rakennustyötä käsittelevässä II yleiskarjalaisessa neuvottelukokouk-

sessa. Karjalan tpkk:n VIII kokoonpanon IV täysi-istunnon päätöksiä 21.–24.7. 1930, s. 54.
RK/17B/KA.
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Metsätalouden nosto tärkeimmäksi talouden alaksi tuki paikallishallinnon ta-
voitetta kehittää metsätaloutta, luoda metsäteollisuutta ja puunjatkojalostusta
Neuvosto-Karjalaan. Näin ensimmäinen viisivuotissuunnitelma loi edellytykset
paikallishallinnon tavoitteille, joita puolueen kampanja loistavasti tuki. Talou-
dellinen kehitys oli yhteinen tavoite. Tätä ei himmentänyt se, etteivät paikalliset
neuvostot olleet tiukassa rintamassa kääntämässä katsettaan metsään. Olennais-
ta oli se, että keskuselimet tukivat paikallishallinnon tavoitteita. Neuvosto-Kar-
jalan kannalta ensimmäisen viisivuotissuunnitelman ensisijainen tavoite, ras-
kaan teollisuuden luominen, tuki sekin paikallisia kehityspyrkimyksiä. Kehitty-
vä metsätalous ja metsäteollisuus tarvitsivat koneita, joten uskoa tulevaisuuteen
lisäsi myös se, että kysyntä ja tarjonta kohtasivat.

Taloudelliset aluejärjestelyt tukevat hallinnon keskittämistä

Talousalueiden muodostaminen Neuvostoliitossa aloitti suuret aluejärjestelyt
(raionirovanije) 1920-luvun alussa.15  Alueiden luomisen tavoitteena oli saada
aikaan taloudellis-hallinnollisia kokonaisuuksia, joissa oli huomioitu alueiden
erityispiirteet ja alistettu toiminta yhden hallinnon alle. Talousalueiden valmis-
telutyö aloitettiin vuonna 1924 ja erityisesti Venäjän tasavallassa kannatettiin
talousalueiden luomista.16  Vuonna 1926 Neuvostoliiton luoteisosaan perustet-
tiin Luoteinen talousalue, johon liitettiin Leningradin, Pihkovan, Novgorodin,
Tsherepovetsin ja Muurmannin alueet Karjalan ASNT:n jäädessä sen ulkopuo-
lelle. Luoteinen alue oli Leningradissa sijainneen alueen toimeenpanevan kes-
kuskomitean alainen.17  Luoteisella talousalueella ”Leningradin eurooppalainen
teollisuus yhdistyi Muurmannin tundraan” eli raaka-aineen saatavuus, sitä hyö-
dyntävä teollisuus ja näiden kohtaamisen mahdollistava kuljetus yhdistyivät.
Leningradin teollisuus ja vientisatama olivat yhteydessä raaka-ainealueisiin
sekä Muurmannin läpi vuoden sulana pysyneeseen satamaan Muurmannin ra-
dan avulla. Yhteys takasi paitsi teollisuuden raaka-aineiden saannin myös Le-
ningradin teollisuustavaroiden kuljetuksen läpi vuoden.18

Talousalueita luotaessa myös metsät nousivat keskeiseen asemaan. Aluejako-
komitean täysi-istunnossa otettiin esiin metsien merkitys alueille yleensä ja eri-
tyisesti Luoteisen alueen taloudelle. Alueiden luomisen jälkeen metsien roolia
piti kasvattaa, jolloin Neuvosto-Karjalan ja Luoteiseen alueen keskinäinen suh-
de nousi keskustelun aiheeksi. Yhteistyön järjestämisestä näiden kahden välillä

○ ○ ○ ○ ○ ○

15 Protokol no. 3 zasedanija komissii VTsIK po raionirovaniju 12.7. 1923. GARF f. 6984, op. 1,
d. 9, l. 98. Talousalueiden luominen oli alunperin osa laajaa sähköistämissuunnitelmaa
(GOELRO); Kts. tarkemmin aluejako karttaliitteestä kartta 4.

16 Rezoljutshija soveshtshanija po raionirovaniju SSSR, soveshtshenno po initsiativu
Gosplana, RKI i TsKK pri utshasti deputatov v sjezde sovetov  2.– 3. 2. 1924. GARF f. 6984,
op. 1, d. 9, l. 22; Ottshot o rabote komissii VTsIK po raionirovaniju. GARF f. 6984, op. 1, d.
9, l. 140–151; RSFSR Sevzapekoso v komissiju po raionirovaniju pri VtSIK, 19.4. 1924.
GARF f. 6984, op. 1,d. 9, l. 5.

17 Protokol no. 13, zasedanija prezidiuma komissii VTsik po raionirovaniju ot 7. 4. 1926.
GARF f. 6984, op. 1, d. 9, l. 87.

18 Tezisy po doklada o metodah ekonomitsheskogo raionirovanija. GARF f. 6984, op. 1, d.
164, l. 138–139.
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haluttiin saada esimerkkiratkaisu muille vastaaville yhteistyöhankkeille. Eri
puolilla Neuvostoliittoa oli nimittäin vastaavan tyyppisiä, mutta vielä tuolloin
selkiytymättömiä hankkeita uusien talousalueiden ja niiden ulkopuolelle jää-
neiden alueiden suhteiden järjestämiseksi. Näistä mainittiin esimerkkinä Uralin
alueen taloudellinen yhteistyö Bashkirian autonomisen tasavallan kanssa. Näil-
lä kahdella ei ollut kuitenkaan samanlaisia käytännön liike- ja taloussuhteita
kuin Luoteisen alueen talousneuvostolla ja Karjalan kansankomissaarien neu-
vostolla. Neuvosto-Karjalan ja Luoteisen alueen taloudellista yhteistyötä halut-
tiin kehittää, koska se edisti molempien taloudellista kehitystä. Karjalan kan-
sankomissaarien neuvoston puheenjohtaja Gylling esitti kuitenkin, että yhteis-
työ Neuvosto-Karjalan ja Luoteisen talousalueen välillä piti perustua nimen-
omaan yhteistyöhön eikä Neuvosto-Karjalan oikeuksia saanut vähentää.19

Aluemetsät perustettiin tyydyttämään puutavaran tarvetta Luoteisella alueel-
la, jolloin myös Neuvosto-Karjalan metsäsuunnitelmista tuli osa Luoteisen
alueen yhtenäistä taloussuunnitelmaa.20  Selkeimmin Neuvosto-Karjalassa
osaksi talousalueen metsäsuunnitelmaa tuli Puudosin alue Äänisen itäpuolella,
missä työskenteli jo Luoteisen talousalueen trusti Sevzaples.21  Suunnittelun
osalta Neuvosto-Karjala kuului Venäjän tasavallan kansantalousneuvoston
(Ekoso) ja siten myös Luoteisen talousalueen suunnittelun piiriin, jolloin se to-
teutti sekä omaa, alueellista että yleisliittolaista taloussuunnitelmaa. Keskeinen
ulottuvuus Neuvosto-Karjalan ja Luoteisen alueen yhteistyössä oli Karjalan-
Muurmannin alueen asuttaminen. Suunnitelmassa oli merkittävä rooli myös
Neuvosto-Karjalalla.22

Vuonna 1928 Luoteinen talousalue muutettiin Leningradin alueeksi (oblast).
Järjestelyiden myötä Neuvostoliiton Euroopan puoleinen Pohjola oli vuoteen
mennessä 1928 muotoutunut kolmeksi aluekokonaisuudeksi. Pohjoinen alue,
johon kuuluivat Arkangelin alue, Vologdan alue sekä Komin autonominen tasa-
valta. Karjalan ASNT ja Leningradin alue, johon kuuluivat Leningradin kau-
punki, Pihkovan, Novgorodin ja Muurmannin alueet.23

○ ○ ○ ○ ○ ○

19 Zasedanije plenuma Komissii po raionirovaniju 5.3. 1926. GARF f. 6984, op. 1, d. 164, l.
10–80. Tämän kannanoton hän vaati liitettäväksi myös täysi-istunnon pöytäkirjaan.
Gyllingin tavoitteena oli säilyttää taloudellinen yhteistyö sellaisena kuin se oli vuonna 1924
määritelty eli Neuvosto-Karjalalla oli oma edustaja VSFNT:n suunnitteluelimissä. Kts.
tarkemmin Sopimus VSFNT:n ja KASNT:n suunnitelmallisen toiminnan sovittamisesta,
vahvistettu 10.1. 1924, s. 75–76. Kokoelma Punainen Karjala.

20 Projekt rezoljutsii k dokladu o hozjaistvennom polozhenii v planovih zadatshah Sev.-Zap.
oblasti. GARF f. 6984, op. 1, d. 164, l. 169–170.

21 Protokol no. 1, zasedanija plenuma komissii po raionirovaniju Sev.-Zap. oblasti ot 5-go
marta 1926 g. GARF f. 6984, op. 1, d. 164, l. 128. Neuvosto-Karjalan taloudellista kehitystä
käsittelevää materiaalia lähetettiin paljon rajonisointikomissioon sekä Moskovaan
Neuvostoliiton aluekomitealle, kts. esim. GARF f. 6984, op. 1, d. 164, l. 4, 103, 108, 110; ”O
raionirovanii lesnoi promyshennosti”. RGAE f. 3405, op. 1, d. 112, l. 202–207.; Neuvosto-
Karjala lähetti Luoteisen alueen hallinnolle taloudellista informaation, kts. aiheesta esim.
Protokol zasedanija prezidiuma tsentralnogo soveta narodnaga hozjaistva AKSSR 10.1.
1927. TsGA SPB f. 1552, op.7, d. 1285, l. 1–2.

22 Zasedanije plenuma komissii po raionirovaniju 5.3. 1926. GARF f. 6984, op. 1, d. 164, l. 10–
80; Ekonomitsheskoe raionirovanije Rossii, s. 255–257, 312. Voprosy ekonomitsheskogo
raionirovanija; Tezisy doklada: ”Zadatshi kolonizatsii v Severo Jevropeiskoi tshasti Sojuza
SSR”. RGAE f. 3405, op. 1, d. 279, l. 269–277.

23 Spravotshnik ekonomista lespromhozov, s. 15. Moskva 1962.
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Aluejaon ohella toteutettiin hallintouudistus, jolloin kihlakunnista (uezd) ja
volosteista muodostettiin hallinnollisia piirejä.24  Piirijaon myötä Neuvosto-
Karjalassakin otettiin käyttöön kolmiportainen hallinnon jako: toimeenpanevan
keskuskomitean alaisuudessa olivat piirien toimeenpanevat komiteat, joiden
alapuolella olivat kyläneuvostot.25

Uudistukseen liittyi myös metsähallinnon järjestely, jolla pyrittiin tehosta-
maan Neuvostoliiton metsätaloutta. Metsäuudistuksen taustalla oli työläis-ta-
lonpoikaistarkastuksen kansankomissariaatin keväällä 1929 tekemä laaja tutki-
mus puutavaran hankinnasta Neuvostoliitossa. Raportin mukaan metsätalouden
kehitys vaati uudistusohjelman, jonka avulla tuotantoon vaikuttaneista epäkoh-
dista, kuten tehottomasta raaka-ainealueiden hyödyntämisestä ja keskinäisestä
kilpailusta, oli päästävä eroon.26  Raportin pohjalta Venäjän kansankomissaarien
neuvosto toteutti metsätalouden uudelleenorganisoinnin, jolla pyrittiin raportin
tavoitteiden mukaisesti metsien asianmukaiseen hyödyntämiseen ja metsäteol-
lisuuden kehittämiseen, puutavaran kasvavan tarpeen tyydyttämiseen, puun-
viennin laajentamiseen sekä tuotantokustannusten alentamiseen ja metsätulojen
nostamiseen.27

Uudistusprosessi alkoi vuonna 1929, jolloin Maa-asiain kansankomissariaa-
tin metsähallinto lakkautettiin ja metsätrusteista tuli metsätaloudellisia elimiä.
Niille luovutettiin valtion metsät pitkäaikaiseen käyttöön 60 vuoden vuokra-
ajalla.28  Paikallistasolla metsähallinto organisoitiin trustien alaisuudessa toimi-
neiksi lespromhozeiksi (lesopromyshlennoje hozjaistvo)29 , jotka korvasivat
aiemmin metsänhoidosta vastanneet metsänhoitoalueet (lesnitshestvo) sekä
puunhankintaoperaatioista vastanneet metsäkonttorit (lesozagotovitelnie kon-

torja). Lespromhozit oli jaettu hakkuualueisiin (lesopunkt), joihin kuuluivat
metsäalue, kulkuväylät ja koneet sekä korjausvarikko ja puutavaravarastot.30

○ ○ ○ ○ ○ ○

24 Zasedanije prezidiuma komissii VTsIK po raionirovaniju, protokol no. 13, 7.4. 1926. GARF
f. 6984, op. 1, d. 9, l. 87; Vladimirski, M.F., Osnovnije polozhenija ustanovlenija granits
administrativno-hozjaistvennyh raionov, s. 55; Ekonomitsheskoje raionirovanije Rossii, s.
324. Voprosy ekonomitsheskogo rajonirovanija.

25 Potapov, B., Karjalan tasavallan piirijako, s. 1–4. Karjalan talous ja tilasto 1/1928. Kirjoituk-
sessa korostettiin sitä, ettei uusi piirijako ollut sama kuin valtion metsätalouden noudattama.

26 Rees (1997a), The People’s Commissariat of Timber Industry, s. 181–182.
27 Postanovlenije SNK RSFSR no. 49, 24.7. 1929. NARK f. 690, op. 1, d. 14/148, l. 1.
28 Pottojev, E., Karjalan taloudellinen aluejako, s. 106. Neuvosto-Karjala no. 1/12 1929; Les-

kov, A., Vuoden 1929/30 metsänhakkuutyöt, s. 10. Neuvosto-Karjala 1(2) tammikuu 1930.
29 Lespromhoz käännetään yleisimmin metsäteollisuuspiiriksi, mutta suomalaisen terminolo-

gian mukaan kyse oli ennemmin metsätalouspiiristä. Aikalaislähteissä puhutaan myös neu-
vostometsäteollisuustaloudesta eli sovetskoje lesopromyshlennoje hozjaistvo (lespromhoz),
joka keskittyi hakkuuseen ja neuvostometsätaloudesta eli sovetskoje lesnoje hozjaistvo
(leshoz), joka keskittyi puolestaan metsänhoitoon. Eluhin, K., Lespromhoz. Lesopromysh-
lennoe delo 10/1929. Termien sisällöllinen merkitys on kuitenkin muuttunut useaan
otteeseen, joten metsäteollisuus- tai talouspiirin käyttäminen tässä yhteydessä olisi paikoin
harhaanjohtavaa. Tästä syystä käytän nimitystä lespromhoz. Nykyään termi tarkoittaa
metsänhakkuutaloutta tai metsätyökeskusta. Kts. Myllynen, A-L. ja Saastamoinen, O.
(1995), Karjalan tasavallan metsätalous, s. 95.

30 Ilic (1986), s. 33, 35; Blandon (1983), Soviet forest industries, s. 58. Puuvarastoja (pirssa,
lanssi) oli erityyppisiä riippuen siitä, missä ne sijaitsivat. Ylävarastossa puut odottivat lähi-
kuljetusta, alavarastossa kaukokuljetusta. Rakenteeltaan järjestelmä oli samanlainen kaik-
kialla NL:ssa vaikka alueellisia erityispiirteitä olikin. Neuvosto-Karjalaa pidettiin näiltä osin
usein esikuvana.
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Metsähallinnon uudistaminen muutti koko järjestelmän, minkä keskuselimet
näkivät ennen kaikkea tuotantoa tehostavana toimenpiteenä.31

Uudistuksen mukaisesti Karjalan kansankomissaarien neuvosto antoi mää-
räyksen organisoida Neuvosto-Karjalaan 18 lespromhozia jo olemassaolleiden
piirien taloudellisten ja hallinnollisten rajojen pohjalle.32  Lespromhozeja tuli
Karellesille 14, loput neljä jakaantuivat Zhellesin ja Sevzaplesin kesken.33  Ka-
rellesin lespromhozit olivat Karjalan kansantalousneuvoston alaisuudessa, kun
taas Zhellesin metsätalouden ja hakkuutöiden johto oli Muurmannin rautatien
hallinnolla34  ja sitä kautta Kulkulaitosasiain kansankomissariaatilla. Metsätöi-
den uudelleenorganisointi johti Neuvosto-Karjalassa selkeään jakoon: metsien
hyödyntäjiä olivat Karjalan kansantalousneuvosto ja Kulkulaitosasiain kansan-
komissariaatti.35  Käytännössä uudistus merkitsi sitä, että Karjalan kansanta-
lousneuvostolle siirtyi enemmän valtaa, sillä Karelles oli edelleen suurin puuta-
varan hankkija Neuvosto-Karjalan alueella.

Vuoden 1929 uudistuksen myötä kaikki Neuvostoliiton metsäalueet liitettiin
yhtenäiseen valtakunnalliseen metsäalueeseen (lesnoi fond), jonka metsät jaet-
tiin kolmeen kategoriaan: paikallismerkitykselliseen metsään, erikoismetsiin ja
teollisiin metsiin.36  Suurin osa Neuvosto-Karjalan metsistä kuului teollisiin
metsiin, jotka käytännössä siirrettiin pitkällä vuokra-ajalla lespromhozien kaut-
ta trusteille ja niitä hallinneille organisaatioille eli Karjalan kansantalousneu-
voston tai Kulkulaitosasiain kansankomissariaatin hallintaan.

Neuvosto-Karjalassa uudistus ja erityisesti siihen liittynyt puun viennin laa-
jentaminen sai osakseen sekä kannatusta että epäilyjä. Kansankomissaarien
neuvoston puheenjohtaja Gylling korosti viennin tärkeyttä, mutta oli huolissaan
siitä, ettei uudistukseen liittynyt puun jalostusasteen nostamista eikä teknisten
uudistusten soveltamista. Uudistuksen käytännön toteuttamisen tiedettiin aihe-
uttavan ongelmia, sillä lespromhozien toiminnan piti olla vastuullista puolue-
elinten toimiessa ylimpänä valvojana. Järjestelmän vaatimia asiantuntijoita ei
kuitenkaan ollut riittävästi eikä sellaisten hankkimiseksi ollut myöskään suun-

○ ○ ○ ○ ○ ○

31 K organizatsionnomu voprosu (pääkirjoitus), Lesopromyshlennoe delo 4/1929. Muutos ei
liene ollut kovinkaan helppo, sillä asiasta keskusteltiin lehden sivuilla paljonkin useista eri
näkökulmista ja muutoksen etuja metsäteollisuudelle korostettiin useaan otteeseen.

32 Postanovlenije RSFSR po dokladu NKRKI RSFSR o reorganizatsii lesnogo hozjaistva
RSFSR i raionirovannii lesnoi promyshlennosti i lesozagotovok. RGAE f. 3405, op. 1, d.
245, l. 30; Tezisy k dokladu o peresmotre administrativnogo delenija KASSR na RK, 27.9.
1929. NARK f. 690, op. 1, d. 14/148, l. 27; Hoitoalueet luovutettiin trusteille, jotka siirsivät
metsänhoidon (hakkuualojen puhdistus, metsien suojelu ja puun istutus) lespromhozeille.
Ongelmia aiheutti se, ettei lespromhozien ja hoitopiirien rajat olleet aina yhteneväiset. kts.
esim. Leskov (1930), s. 11. Kts. karttaliitteestä kartta 1.

33 Iz prikaza tresta Karelles ob organizatsii lespromhozov, 6.9. 1929, s. 45. Narodnoje
hozjaistvo Karelii; Otsherki istorii Karelskoi organizatsii KPSS, s. 226.

34 Leskov, V., 1929/30 metsänhakkuutyöt ja niiden suoritus, s. 10. Neuvosto-Karjala aikakaus-
kirja 1(2)/1930.

35 Postanovlenije SNK RSFSR no. 49, 24.7. 1929. NARK f. 690, op. 1, d. 14/148, l. 3; Neuvos-
toliiton tasolla määriteltiin puunhankintaorganisaatioksi myös kolhoosit ja muut yhteisöt,
jotka hankkivat puuta kotitarvekäyttöön (samozagotoviteli), Ilic (1986), s. 32.

36 Tezisy k reorganizatsii upravlenija lesnym hozjaistvom NKZ’em AKSSR. NARK f. 690, op.
1, d. 14/148, l. 49. Erikoismetsissä oli 10 vuoden ja teollisissa metsissä 60 vuoden vuokra-ai-
ka.
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nitelmia. Erityiseksi ongelmaksi asiantuntijoiden puute nousi Karellesissa, jon-
ka alaisuuteen tuli kaikkiaan 14 lespromhozia.37  Ongelma oli suurin pohjoisen
syrjäseuduilla, missä väkimäärä oli muutenkin vähäinen ja jonne ulkopuoliset
asiantuntijat olivat erittäin haluttomia lähtemään. Tämä vei uudistukselta poh-
jan, sillä uudistus toteutettiin osittain siksi, että pohjoisen alueet olisi saatu te-
hokkaan hyödyntämisen piiriin.

Kuten paikallinen johto arveli, piirijako ei sujunut ongelmitta. Suunnitelma
siirtää eteläiset Syvärin ja Laatokan lespromhozit Leningradin alueeseen nos-
tatti Neuvosto-Karjalassa vastalauseita, kun taas ehdotus Muurmannin piirin
liittämisestä Neuvosto-Karjalaan synnytti myönteisiä kannanottoja. Neuvosto-
Karjala ei saanut Muurmannin piiriä, mutta sai kuitenkin pitää eteläiset les-
promhozinsa. Neuvosto-Karjalassa ristiriitoja ilmeni Karellesin ja Zhellesin vä-
lillä, sillä lespromhozien rajat olivat epäselviä erityisesti pohjoisessa. Molem-
mat trustit hakkasivat samoilla alueilla Kieretissä, Kemissä ja Sorokassa, mikä
aiheutti riitoja metsäpalstoista ja hakkuuoikeuksista. Molemmat trustit vaativat
kunkin piirin osoittamista vain yhdelle trustille, mutta kumpikaan ei ollut halu-
kas luopumaan omista hankinta-alueistaan.38

Ristiriitaa syvensi se, että Muurmannin rautatien kombinaatille asutusta var-
ten osoitetut pohjoisen kolonisaatiopiirin metsät oli määritelty erikoismetsiksi,
jotka eivät kuuluneet Neuvosto-Karjalan paikallishallinnon alaisuuteen, vaan
olivat suoraan asutuskombinaatin hallinnassa. Paikallishallinnon mukaan tämä
”raaka-ainepohjan äärimmäinen pirstoutuminen ja sekasarkaisuus” aiheutti on-
gelmia sekä suunnittelulle että töiden käytännön järjestelyille. Tästä syystä pai-
kallishallinto pyysi keskukselta, että muut kuin paikallishallinnon alaiset yri-
tykset poistuisivat Neuvosto-Karjalan alueelta.39

Piirijakouudistuksen jälkeen Neuvosto-Karjalan piireistä yli 80 prosentissa
harjoitettiin metsätaloutta, mikä osoitti metsähallinnon järjestelyn merkityksen
paikallistasolle sekä metsätalouden merkityksen Neuvosto-Karjalan taloudelle.
Useimmissa piireissä harjoitettiin metsätalouden ohella myös maataloutta ja
joissakin lespromhozeissa näiden lisäksi myös pienimuotoista teollista toimin-
taa. Metsätalous oli perustoimintaa, jota kaikki muut alat tavalla tai toisella tuki-
vat. Tästä syystä aluekeskustelua käytiin erityisesti siitä, millä tavoin piirejä oli-
si pitänyt yhdistellä, jotta niistä olisi saatu metsätalouden kannalta toimivampia
kokonaisuuksia. Neuvosto-Karjalan piirien metsätalousvaltaisuus ja paikallis-
hallinnon pyrkimys saada metsätalous tärkeimmäksi alaksi tukivat sitä, että uu-
distuksessa hallinnolliset rajat vedettiin ensisijaisesti metsäpiirien mukaan.40

○ ○ ○ ○ ○ ○

37 Soveshtshanije pri SNK AKSSR, 10.8. 1929. NARK f. 690, op. 1, d. 14/148, l. 51; Dokumenty
po reorganizatsii apparata gostresta Karelles na 1929/30. NARK f. 690, op. 1, d. 16/140, l. 1.

38 Reorganizatsija apparata gostresta Karelles. Upravlenija lespromhozami. NARK f. 690, op.
1, d. 16/140, l. 7. Kiistely pohjoisen alueilla ei ollut uusi asia, sillä ongelmia oli ilmennyt
aiemminkin. Kts. aiheesta esim. Protokol no. 16 zasedanija bjuro Karobkom VKP(b) 18.1.
1928. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 234, l. 18.

39 Neuvosto-Karjala, s. 32–33. Selostus Karjalan poliittisesta, taloudellisesta ja sivistykselli-
sestä kehityksestä Neuvostovallan aikana. Petroskoi 1931; Otsherki istorii Karelskoi
organizatsii KPSS, s. 227.

40 Protokol soveshtshanija administrativnoi komissii pri KarTsIKe o peresmotre i utotshnenii
administrativnogo delenija AKSSR ot 10. nojabrja 1929 goda. NARK f. 689, op. 1, d. 47/
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Kysymys metsäpiireistä liittyi laajempaan aluekeskusteluun. Alueet olivat
jatkuvassa muutoksessa, koska niiden kokoonpanoa tarkasteltiin ensisijaisesti
taloudellisin perustein. Taloudelliset painopisteet muuttuivat, jolloin saatettiin
muuttaa myös alueiden kokoonpanoa. Käytännössä tämä näkyi siten, että Solo-
kan saaret (Solovetskie ostrova) liitettiin Kemin piiriin, koska alueella oli ollut
voimakkaat taloudelliset siteet Kemiin jo 1920-luvun puolivälistä lähtien. Kan-
talahden liittämisestä Leningradin alueeseen kuuluneeseen Muurmannin piiriin
keskusteltiin, mutta siihen päästiin vasta huomattavasti myöhemmin.41  Aluejaot
olivat tärkeä askel suunnitelmataloutta ajatellen, sillä ne mahdollistivat sen jär-
jestämisen. Alueet alkoivat erikoistua yhä enemmän kokonaisuuksina eikä yk-
sittäisinä pienempinä alueellisina toimijoina. Kontrolli oli helpompaa, kun use-
amman yksikön päämäärät oli sidottu yhden tavoitteen ja hallinnon alle. Neu-
vosto-Karjalan paikallishallinnon tavoitteiden kannalta vuoden 1929 uudistuk-
set olivat myönteisiä, mikä saikin suomalaisen johdon suhtautumaan uudistuk-
siin myönteisesti ja uskomaan siihen, että paikallishallinnon oikeudet ja rooli
metsätalouden viisivuotissuunnitelmissa olivat laajenemassa.

Metsät keskuksen hallintaan

Metsähallinnon uudistus nosti metsäkysymyksen puheenaiheeksi jälleen ke-
väällä 1930. Puolueen keskuskomitean politbyroo asetti tavoitteeksi metsäky-
symyksen lopullisen ratkaisun ja perusti komission selvittämään sitä.42  Komis-
sion suosituksen perusteella koko Neuvostoliiton metsäteollisuus organisoitiin
uudelleen syksyllä 1930 Neuvostoliiton toimeenpanevan keskuskomitean ja
kansankomissaarien neuvoston päätöksellä. Metsätalouden suunnittelu ja pää-
töksenteko siirtyivät uudistuksen myötä Neuvostoliiton korkeimman kansan-
talousneuvoston alaisuuteen, jolloin kaikki liittotasavaltojen metsät, niitä hoita-
neet paikalliset elimet sekä metsissä työskennelleet metsätrustit siirtyivät Neu-
vostoliiton korkeimman kansantalousneuvoston alaisuuteen ja ainoastaan pai-
kallismetsät jäivät paikallishallinnon alaisuuteen.43  Liiton tasolla uudistus kes-

○ ○ ○ ○ ○ ○

503, l 34–42.  Tarkastelun kohteena olivat piirien taloudellinen rakenne, väestön määrä ja
neuvostojen lukumäärä.

41 Protokol no. 56 zasedanija prezidiuma TsIK KASSR ot 14.1. 1930. NARK f. 689, op. 1, d.
51/558, l. 4–6; Postanovlenije no. 70 prezidiuma KarTsIK 30.3. 1930. NARK f. 689, op. 1, d.
51/558, l. 94. Kantalahden alueen liittämisestä keskusteltaessa pidettiin erittäin tärkeänä si-
tä, että Neuvosto-Karjalan rajat olisi pohjoisessa järjestetty siten kuin ne oli esitetty NKVD:n
julkaisussa vuodelta 1925. Kantalahden liittämistä Muurmannin alueeseen pidettiin
tärkeänä, koska muussa tapauksessa alue ei olisi voinut kehittyä taloudellisesti. Liitos toteu-
tettiinkin, mutta vasta vuonna 1938. Vuonna 1923 paikallisjohto alkoi puhua Solovetskin
(Solokan) saarten liittämisestä Neuvosto-Karjalaan. Kangaspuro (2000), s. 110.

42 Protokol no. 121, zasedanija TsK PB, 25.3. 1930. RGASPI f. 17, op. 3, d. 780, l. 15. Komis-
sioon kuuluivat Rykov, Stalin ja Mikojan. Asiassa piti edetä komission suosituksen mukaan.

43 Postanovlenije no. 377 ob organizatsii lesnoi promyshlennosti i lesnogo hozjaistva SSSR,
27.8. 1930. GARF f. 5446, op. 1, d. 56, l. 182; Postanovlenije no. 430 ob uporjadotshenii
upravljenija bumazhnoi promyshlennosti, 11.9. 1930. GARF f. 5446, op. 1, d. 56, l. 220.;
NL:n TPKK:n ja SNK:n päätös NL:n metsätalouden ja metsäteollisuuden uudelleenjärjestä-
misestä, 3. syyskuuta 1930, s. 51–52. Tärkeimmät päätökset. RK/17B/KA; Postanovlenije
no. 69 Ob izmenenijah zakonodatelstva Sojuza SSR v svjazi s reorganizatsijei lesnoi
promyshlennosti i lesnogo hozjaistva Sojuza SSR , 18.1. 1931. GARF f. 5446, op. 1, d. 58, l.
119. Päätös kumosi lähes kaikki siihen mennessä metsätaloudesta annetut päätökset, mu-
kaanlukien vuoden 1929 metsätalouden uudelleenorganisoinnin.
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kitti toiminnan ja suunnittelun, mutta paikallistasolla uudistus mullisti koko
metsähallinnon siirtämällä päätäntävallan kokonaan keskukseen.

Metsien yleisliittolaistamisen yhteydessä Neuvostoliiton korkeimman kan-
santalousneuvoston alaisuuteen perustettiin Sojuzlesprom -trusti, jonka tehtävä
oli valvoa ja ohjata metsäteollisuutta.44  Uudistuksen mukaisesti kaikki metsä-
trustit, mukaan lukien myös Karelles, siirtyivät Sojuzlespromin ja sitä kautta
suoraan Neuvostoliiton korkeimman kansantalousneuvoston alaisuuteen.45

Metsähallinto muodostui suunnitelmatalouden periaatteiden mukaisesti tiukan
vertikaaliseksi: korkeimman kansantalousneuvoston alainen metsähallinto jaet-
tiin kaupallisiin sekä hallinnollisiin yksiköihin (upravlenije), joiden tehtävänä
oli tuotannon, suunnittelun ja teknisen toteutuksen ohjaus ja valvonta.46  Vuonna
1931 uudistusprosessi jatkui. Sojuzlesprom lakkautettiin ja sen tilalle perustet-
tiin metsäteollisuuden päähallinto (Glavlesprom), jonka alaisuuteen muodostet-
tiin neljä alueellisesti järjestettyä päähallintoa (glavnoje upravlenije) eli glav-
kia. Karelles oli aluksi suoraan Glavlespromin alainen, mutta siirrettiin pohjoi-
sen metsäteollisuushallinnon (Glavsevles) alaisuuteen vuonna 1934.47

Uudistusprosessi jatkui siirtyen hallinnon ylätasolle. Neuvostoliiton korkein
kansantalousneuvosto lakkautettiin vuonna 1932 ja sen tilalle perustettiin kol-
me kansankomissariaattia: raskaan teollisuuden, kevyen teollisuuden ja metsä-
teollisuuden kansankomissariaatit. Metsäasiain kansankomissariaatti (NKLes)
oli ensimmäinen organisaatio, jonka alaisuudessa olivat sekä metsätalous että
metsäteollisuus.48  Uudelle kansankomissariaatille siirtyi korkeimman kansan-
talousneuvoston alainen metsäteollisuuden päähallinto Glavlesprom sekä kaik-
ki sen keskus- ja paikalliselimet. Myös paperi- , selluloosa-, metsäkemiallinen-
ja puunjalostusteollisuuden organisaatiot ja niiden paikalliset elimet siirtyivät
Metsäasiain kansankomissariaatin alaisuuteen. Kulkulaitosasiain kansankomis-
sariaatin alaisuuteen jäivät metsäalueet, jotka olivat aiemmin kuuluneet sen tai
sen alaisten organisaatioiden puun hankinta-alueisiin.49  Kahtiajako säilyi edel-
leen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

44 Postanovlenije no. 377 ob organizatsii lesnoi promyshlennosti i lesnogo hozjaistva SSSR,
27.8. 1930. GARF f. 5446, op. 1, d. 56, l. 182.

45 NL:n TPKK:n ja SNK:n päätös NL:n metsätalouden ja metsäteollisuuden uudelleenjärjestä-
misestä 3. syyskuuta 1930, s. 51–52. Tärkeimmät päätökset. RK/17B/KA; Postanovlenije
no. 69 ob izmenenijah zakonodatelstva Sojuza SSR v svjazi s reorganizatsijei lesnoi pro-
myshlennosti i lesnogo hozjaistva Sojuza SSR, 18.1. 1931. GARF f. 5446, op. 1, d. 58, l. 119.

46 Zaleski (1980), s. 31.
47 Postanovlenije Vyshego Soveta Narodnogo Hozjaistva SSSR no. 519, Moskova 24 ijulja

1931. ”O reorganizatsii upravlenija lesnoi promyshlennostju i lesnym hozjaistvom Sojuza
SSR”. TsGARK f. 286, op. 1, d. 18/155, l. 11; Lesopromyshlennogo delo 8–9/1931, s. 440;
2. Prikaz no. 689, Narkomles SSSR 15. 8. 1935. Ustav. NARK f. 286, op. 8, d. 8/78, l.

48 Reshenija Politbjuro ot 25.12. 1931 O praktitsheskoi rabote v hozjaistvennom organizatsii.
RGASPI f. 17, op. 3, d. 867, l. 11–18.; Postanovlenije TsIK i SNK SSSR ob obrazovanii
narodnyh komissariatov tjasheloi, logkoi i lesnoi promyshlennosti, 5.1. 1932, s. 333.
Direktivy KPSS i Sovetskogo pravitelstva po hozjaistvennym voprosam, tom 2, 1929–1945
gody, Moskva 1957. Metsätaloudella oli neuvostoterminologiassa eri merkitys kuin suoma-
laisessa. Tästä syystä käytän komissariaatista nimitystä Metsäasiain kk, koska se kuvastaa
mielestäni paremmin komissariaatin laaja-alaista tehtävää sekä metsätaloudessa että metsä-
teollisuudessa kuin Metsäteollisuuden kk.

49 Prilozhenije, protokol no. 82. O peredatshe iz VSNH SSSR objedinenii i promyshlennyh
predprijati novym hozjaistvennym narkomatam. RGASPI f. 17, op. 3, d. 867, l. 30.
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Metsäasiain kansankomissariaatissa säilyi edeltäjänsä tavoin jako eri tuotan-
nonalojen alueellisesti järjestettyihin glavkeihin. Ne hallinnoivat tulosvastuu-
periaatteella toimineita trusteja, jotka puolestaan hallinnoivat omia puunhan-
kinta organisaatioitaan (lespromhoz, lesopunkt). Vastaava hallintorakenne oli
kaikessa metsätalouteen ja -teollisuuteen liittyneessä teollisuudessa.50

Metsäasiain kansankomissariaatin perustamisen jälkeen suuria metsätrusteja
ryhdyttiin purkamaan ja eri toimialat erotettiin useiksi pienemmiksi trusteiksi.
Karellesista erotettiin sahatrusti Kareldrev, jolloin Karelles suuntautui ensisijai-
sesti  puun hankintaan Kareldrevin sahoille. Uittotrusti Karelosplavan perusta-
mista harkittiin Metsäasiain kansankomissariaatissa pitkään, mutta siitä kuiten-
kin luovuttiin. Hieman myöhemmin Karellesista erotettiin vielä rakennustar-
vikkeiden tuotantoon erikoistunut trusti Karelstroi.51  Käytännössä Karellesista
puhuttiin kuitenkin edelleen yhtenä trustina. Itsenäisenä trustina toimi ainoas-
taan Kareldrev.

Vuonna 1934 XVII puoluekongressi määräsi, että väliportaan hallintoa oli
kevennettävä sekä tiivistettävä trustien ja kansankomissariaattien yhteyttä. Met-
säasian kansankomissariaatissa toteutettiin tältä pohjalta uudelleenjärjestely
syksyllä 1934, jonka jälkeen uusi hallintosysteemi perustui aiemman neliportai-
sen (NKLes, Glavlesprom, glavki, trusti) asemesta kolmiportaiseen (NKLes,
glavki, trusti) hallintoon.52  Uudistusehdotuksessa jäi kokonaan pois Glavles-
prom, jolloin komissariaatti hallinnoi trusteja suoraan alueellisten glavkiensa
kautta. Käytännössä välittömään johtamiseen perustunut uudistus toteutettiin
muun muassa paperi- ja selluloosateollisuudessa. Trusteja lakkautettiin ja laajo-
ja alakohtaisia hallintoja selkiytettiin ja jaettiin.53

Neuvosto-Karjalassa puoluekongressin ehdotus näkyi kahtena erilaisena uu-
distusehdotuksena. Toisen ehdotuksen mukaan kaikki Neuvosto-Karjalan alu-
eella toimineet trustit olisi pitänyt lakkauttaa ja perustaa yksi trusti lakkautettu-
jen tilalle. Tämä suurtrusti olisi ollut suoraan Metsäasiain kansankomissariaatin
sekä Neuvosto-Karjalan paikallishallinnon alaisuudessa eli se olisi yksinker-
taistanut hallintomallia kaksiportaiseksi, jolloin glavki olisi jäänyt kokonaan
pois tai se olisi korvattu paikallishallinnolla. Toisen ehdotuksen mukaan olisi
pitänyt luoda kaksi trustia, eteläinen ja pohjoinen sekä pienentää lespromhozien
kokoa ja lisätä niiden määrää. Ehdotuksen mukaan vanha hallintomalli oli van-
hanaikainen ja tuotannon kannalta tehoton. Perusteluina tälle osoitettiin Ka-
rellesin suuret tappiot, jotka olivat seurasta hallinnon liiallisesta byrokraattisuu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

50 Rees (1997a), s. 125; Polozhenije o lespromhoze. NARK f. 286, op. 1, d. 18/157, l. 1.
51 Prikaz no. 579 po Narkomles SSSR, 19.7. 1932. NARK f. 286, op. 1, d. 21/189, l. 35. Sama

määräys löytyy myös delosta 191; Ottshot o hozjaistvennoi dejatelnosti tresta Kareldrev v
1932 g. RGAE f. 7644, op. 1, d. 135, l. 1.

52 Zaleski (1980), s. 31, 33–34.
53 Protokol no. 33, zasedenija Politbjuro TsK VKP(b) 29.9. 1935. RGASPI f. 17, op. 3, d. 917,

l. 33; Protokol no. 35, zasedenija Politbjuro TsK VKP(b) 26.11. 1935. ”O reorganizatsii
upravlenija tselljulozno-bumazhnoi promyshlennostju Narkomlesa”. RGASPI f. 17, op. 3, d.
973, l. 22–23.
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desta.54  Puolueen keskuskomiteassa asia haluttiin ratkaista pikaisesti, mutta
kuitenkin siten, että myös paikallistasolla oli mahdollisuus kertoa kantansa.55

VKP(b):n Karjalan aluekomitea otti pikaisesti kantaa ehdotuksiin ja totesi,
että metsähallinnon piti olla kokonaan alistettu Metsäasiain kansankomissa-
riaatille ja kahden trustin luominen oli epätarkoituksenmukaista, sillä se olisi
lisännyt hallintoa ja henkilökunnan määrää. Alueiden jakaminen olisi vaatinut
suuria investointeja eikä Neuvosto-Karjalassa ollut riittävästi ammattitaitoisia
toimihenkilöitä uudistuksen toteuttamiseen saati uusien lespromhozien toimin-
nan ylläpitämiseen. Näin aluekomitea torjui molemmat ehdotukset ja palasi pi-
kaisesti vanhaan kiistakysymykseen Leningradin alueen trustien siirtämisestä
pois Neuvosto-Karjalan alueelta ja niiden metsäalueiden siirtämisestä Karelle-
sille.56  Paikallistasolla ei lopulta toteutettu mitään merkittävää uudelleenorga-
nisointia, mikä osoitti sen, että keskuselimet ottivat huomioon Neuvosto-Karja-
lan paikallishallinnon kielteisen kannan. Paikallishallinnon toiveeseen yleis-
liittolaisten trustien siirtämisestä pois Neuvosto-Karjalan alueelta keskus reagoi

○ ○ ○ ○ ○ ○

54 Po voprosu o reorganizatsii lesnoi promyshlennosti v Karelii, Karelo-Murmanskomu
kontoru Eksportlesa,  Aleksandrov 24.3. 1934. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l. 67. Eksport-
les oli yleisvaltakunnallinen puun vientiorganisaatio.

55 TsK VKP(b), promotdel,  Malenkovitsh, 11.4. 1934. Petrozavodsk – sekretarju Karobkoma
Rovio. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l. 66.  Malenkovitsh oli keskuskomitean teollisuus-
osaston metsäsektorin sihteeri.

56 TsK VKP(b), lesnoi sektor prom. otdela, tov. Malenkovitsh – sekretarju Karobkoma Rovio
19.4. 1934. GAOPDF K 3, 3, 226, l. 71–72.
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myöhemmin. Karellesissa toteutettiin muutamia sisäisiä organisointeja lähinnä
ryhdistäytymismielessä ja erityisesti silloin kun aluejärjestelyt vaativat toimia.57

Metsäteollisuuden organisointi sai jatkoa vuonna 1936, jolloin perustettiin
tasavaltojen Metsäasiain kansankomissariaatit.58  Kulkulaitosasiain kansanko-
missariaatin asemaa puunhankinnassa vahvistettiin ja raskaan teollisuuden kan-
sankomissariaatin (NKTjazhprom) yhteyteen perustettiin oma puunhankinta-
organisaatio (Glavlestjazhprom).59  Metsäasiain kansankomissariaatin alueelli-
sissa glavkeissa toteutettiin merkittävä organisaatiouudistus, jonka avulla puo-
lueen keskuskuskomitean politbyroo pyrki jälleen kerran entistä tehokkaam-
paan hallintoon ja alueiden tiukempaan kontrolliin. Aiemman neljän tilalle pe-
rustettiin kuusi alueellista glavkia, joiden avulla laajoja alueita jaettiin pienem-
miksi kokonaisuuksiksi. Neuvosto-Karjala ja Leningradin alue siirrettiin vasta-
perustetun Luoteisen glavkin (Glavsevzaples) alaisuuteen. Pohjoinen glavki,
Glavsevles keskittyi entistä voimakkaammin vankityövoiman hyödyntämiseen
ja kotimarkkinoiden puutavaran tarpeen tyydyttämiseen. Uudelleenjärjestelyn
yhteydessä puolueen keskuskomitea kehotti jälleen kerran Metsäasiain kansan-
komissariaattia jakamaan suuria trusteja pienempiin osiin.60

Aiemmin Pohjoisen glavkin, Glavsevlesin, alaisuudessa työskennelleen Ka-
rellesin siirto Glavsevzaplesin alaisuuteen kertoi paitsi Leningradin alueen teol-
lisuuden kasvaneesta puun tarpeesta myös siitä, että keskus halusi sitoa Neu-
vosto-Karjalan entistä selkeämmin Leningradin alueeseen. Neuvosto-Karjala
palautettiin takaisin taloudelliseen yhteyteen, joka sillä oli aikanaan Luoteiseen
talousalueeseen. Karellesin siirtyminen Glavsevzaplesin alaisuuteen priorisoi
Leningradin alueen tarpeet suunnitelmien täytössä. Keskus loi taloudellisia ko-
konaisuuksia, joilla oli suurempi merkitys Neuvostoliiton taloudellisessa kehi-
tyksessä. Muutos kertoi sisäpolitiikassa vuodesta 1927 lähtien voimistuneesta
sodan pelosta ja Neuvosto-Karjalan tapauksessa myös alueen sotilaallisen mer-
kityksen uudelleenarvioinnista.

Metsäasiain kansankomissariaatti toteutti keskuskomitean kehoituksen jakaa
suurtrusteja pienemmiksi. Vuonna 1937 Karelles jaettiin kahtia, etelä-Karelle-
siksi (Juskarelles)ja pohjois-Karellesiksi (Sevkarelles). Molemmista tuli suh-
teellisen itsenäiset yksiköt ja ne jatkoivat työskentelyä Glavsevzaplesin alaisuu-
dessa.61  Huolimatta jaosta Karellesista puhuttiin edelleen yhtenä kokonaisuute-

○ ○ ○ ○ ○ ○

57 Karellesin sääntöjä tarkistettiin vuonna 1935 ja mm. alisteisuutta Metsäasiain kansankomis-
sariaatille vahvistettiin. Prikaz no. 689, Narkomles SSSR Moskva, 15.8. 1935. NARK f. 286,
op. 8, d. 8/78. Vienanmeren-Itämeren-kanavakombinaatin perustaminen ja sitä seuranneet
muutokset Karellesin työssä oli esimerkki tällaisesta muutoksesta.

58 Protokol no. 44,  zasedenija Politbjuro TsK VKP(b) ot 27.12. 1936. RGASPI f. 17, op. 3, d.
982, l. 13. Muutos liittyi NL:n uuteen vuoden 1936 perustuslakiin.

59 Rees (1997a), s. 139.  Erityisesti Uralin metsäalueet siirtyivät ensisijaisesti raskaan teollisuu-
den käyttöön Käytännössä oli kysymys oli hiilen ja rakennuspuun tuotannosta raskaalle
teollisuudelle.

60 Prilozhenie protokol no. 42, zasedenija Politbjuro TsK VKP(b), 1.9. 1936. RGASPI f. 17, op.
3, d. 980, l. 83–84.

61 Protokol soveshtshanija po razdeleniju tresta Karelles na Sevkarelles i Juskarelles. NARK f.
286, op.  8, d. 7/78, l. 15–23ob. Trustin jako perustui Neuvostoliiton kansankomissaarien
neuvoston päätökseen 29.9. 1937 ja  Metsäasiain kansankomissariaatin päätöksen pohjalta
22.10. 1937 antamaan määräykseen no. 1079.
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na. Jakaessaan Karellesin keskus toteutti suunnitelman, jota Neuvosto-Karjalan
suomalainen johto oli kolme vuotta aiemmin menestyksellisesti vastustanut.
Muutos oli mahdollinen, sillä suomalainen johto oli korvattu keskusmyöntei-
semmällä. Glavsevzaplesin alaisuudessa työskentelivät myös Leningradin alu-
een metsätrustit Lenles, Svyrles ja Lespromtrest.62  Jako tuki keskuksen politiik-
kaa luoda pienempiä ja samalla helpommin kontrolloitavia kokonaisuuksia. Ja-
koon liittyi myös raaka-ainealueiden ja puun hankinnan järkeistäminen. Osana
Glavsevzaplesia ja tiukassa yhteydessä Leningradin alueeseen Neuvosto-Karja-
lassakin oli kaksi suuntaa, etelä ja pohjoinen. Sevkarelles saattoi tuottaa puuta-
varaa Muurmannin piirin teollisuuden tarpeisiin ja vientiin pohjoisen kautta.
Juskarelles puolestaan suuntautui etelään Leningradin alueen puutavaran tar-
peen tyydyttämiseen ja vientiin.

Metsäasiain kansankomissariaatin alaisen hallintojärjestelmän uudelleen-
organisoinnin sykli 1930-luvulla oli noin kaksi vuotta, sillä jälleen vuosikym-
menen lopulla metsäteollisuuden uudellenorganisointi oli ajankohtainen. Aiem-
pi hallintomalli: kansankomissariaatti, glavki ja trusti, jonka alaisuudessa olivat
lespromhoz ja metsäpunkti, oli kansankomissariaatin johdon mukaan liian mo-
nimutkainen ja se haluttiin yksinkertaisemmaksi. Lespromhozeista  muodostet-
tiin teollisia tuotantoyksiköitä, joiden uskottiin aiemmasta poiketen toimivan
tehokkaasti eli maksavan palkat ajallaan, saavan voittoa, organisoivan pysyviä
työläisiä sekä järjestävän kunnolliset asuinolosuhteet työntekijöilleen. Uudel-
leenorganisointiin kannusti Arkangelin alueella toteutetun kokeilun onnistumi-
nen. Samalla tavoitteeksi asetettiin myös lespromhozien pohjalle luotavien met-
säkombinaattien muodostaminen. Kombinaatit olivat teollisia puutavaran tuo-
tantoyksiköitä, jotka vastasivat koko tuotantoprosessista pystymetsästä aina
valmiiksi tuotteeksi saakka. Suunnitelman kombinaateille kaavailtiin myös
vahvaa poliittista merkitystä.63

Hallinnollisten uudellenorganisointien ohella Neuvostoliitossa toteutettiin
myös metsien suojeluun liittyneitä järjestelyitä, jotka vaikuttivat metsätalouden
ja -teollisuuden kehitykseen sekä ennen kaikkea metsäteollisuuden painopiste-
alueiden luomiseen. Vuonna 1931 Neuvostoliiton metsät jaettiin teollisesti mer-
kittävään metsään (lesopromyshlennoje znatshhenije) ja metsiensuojelualuee-
seen (lesokulturnoje znatshenije). Paikallismetsät olivat näiden molempien
alueiden ulkopuolella erikseen määriteltyinä kokonaisuuksina. Pohjoisen run-
sasmetsäiset alueet kuuluivat lähes kokonaan teollisen metsän alueeseen, etelän
vähämetsäiset alueet kuuluivat pääasiassa suojelualueeseen. Teolliset metsät
kuuluivat Neuvostoliiton korkeimman kansantalousneuvoston ja suojelumetsät

○ ○ ○ ○ ○ ○

62 Objasnitelnaja zapiska. K godovomu ottshotu Glavsevzaplesa po kapitalovlozhenijam za
1937 g. RGAE f. 8481, op. 1, d. 40, d. 107–110ob. Karellesin jaon käytännön vaikutuksista,
kts. tarkemmin s. 153. Translitteroinnin mukaan pitäisi olla Juzhkarelles, mutta aikalaiskie-
lessä vakiintunut muoto on Juskarelles, jota käytetään tässä työssä tekstissä ja translitteroitua
muotoa venäjänkielisissä lähteissä.

63 Protokol no. 65a, zasedenija Politbjuro TsK VKP(b), 27.10.–25.11. 1938. RGASPI f. 17, op.
3, d. 1003, l. 22; K voprosu o reorganizatsii lesnoi promyshlennosti. RGASPI f. 17, op. 120,
d. 346, l 1.
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Maa-asiain kansankomissariaatin (NKZem) alaisuuteen. Vuonna 1936 metsien-
suojelu laajeni, kun suojelualueiden oheen perustettiin vesiensuojelualueet
(vodoohrana zonu), joiden ensisijainen tehtävä oli suojata suurien vesistöjen ja
jokivarsien rantametsät eroosiolta. Samaan päämäärään liittyi myös metsäkais-
taleiden jättäminen teiden ja rautateiden varsille.64  Vaikka vesiensuojelualue oli
määritelmältään suppeampi, se oli alueeltaan suurempi kuin metsiensuojelu-
alue.

Neuvosto-Karjala menettää talousautonomiansa

Metsähallinnon keskittäminen Moskovaan syksyllä 1930 muutti olennaisella
tavalla Neuvosto-Karjalan paikallishallinnon mahdollisuuksia hyödyntää oman
alueensa metsävaroja. Erityisen merkittäväksi muutoksen teki se, että samanai-
kaisesti Neuvosto-Karjalan taloudellinen vapaus päättyi ja se sidottiin keskitet-
tyyn suunnitelmatalouteen entistä tiukemmin. Muutosprosessi entistä tiukem-
man taloudellisen sitomisen suunnitelmatalouteen alkoi Neuvostoliitossa toteu-
tetun verouudistuksen jälkeen keväällä 1930. Uudistus muutti olennaisella ta-
valla Neuvosto-Karjalan budjettiin kertyneiden tulojen rakennetta, mikä syven-
si metsätulojen menetyksen vaikutusta. Aiemmin budjetin tulot muodostuivat
pääasiassa tullituloista, erilaisista välillisistä ja välittömistä veroista, Gosbankin
lainoista ja kantohinnoista kertyneestä metsätulosta. Verouudistuksen jälkeen
monet tulonlähteet poistuivat ja käyttöön tuli kaksi veroa, liikevaihtovero ja
pääomavero. Tämän jälkeen paikallisbudjetin perustulon antoi yleisliittolaisten
trustien ja paikallisten yritysten maksama liikevaihtovero.65  Sitä maksoivat
Metsäasiain kansankomissariaatin alaisuudessa toimineet trustit myymistään
tuotteista, jotka oli hankittu tai valmistettu Neuvosto-Karjalan alueella.66  Teol-
listen metsien kantohinnoista luovuttiin, jonka jälkeen metsistä hankitusta puu-
tavarasta maksettiin vain liikevaihtovero. Kantohinta säilyi ainoastaan paikal-
lismetsissä, joista saatu niukka tulo kartutti metsätulon määrää paikallisbud-
jetissa.

Merkittävin muutos Neuvosto-Karjalan talousautonomian kannalta oli bud-
jetin laatimis-, vahvistamis- ja toteuttamisoikeuksien peruutus vuoden 1931
alussa.67  Budjettioikeuksien menetyksen myötä paikallishallinto menetti mah-
dollisuuden määritellä kohteet, joihin investointeja suunnattiin. Budjettioikeu-
det olivat olleet vakavan uhkan alla jo aiemminkin. Vuonna 1926 Venäjän tasa-
vallan Raha-asiain kansankomissariaatti yritti supistaa Neuvosto-Karjalan bud-

○ ○ ○ ○ ○ ○

64 Krashnik, I. L, ”Lesnaja promyshlennost na novom etape” (pääkirjoitus). Lesopromysh-
lennogo delo 8–9/1931, Ilic (1986), Development of the Soviet timber industry, s. 13–14.
Vesiensuojelualueen metsissä hakkuut oli kielletty tai niitä oli voimakkaasti rajoitettu.
Puutavaran kasvaneen tarpeen myötä näilläkin alueilla aloitettiin hakkuut jo vuonna 1936.

65 Postanovlenije no 54/23. TsIK i SNK SSSR o respublikanskoi bjudzhete Karelskoi ASSR.
NARK f. 690, op. 3, d. 36/274, l. 23; Karjalan ASNT:n budjetti vuodelle 1932, s. 36.

66 Protokol no. 12. soveshtshanija sektora bjudzheta i promfinplana ot 14.2. 1932. NARK f.
690, op. 3, d. 48/395, l. 28. Raakapuun liikevaihtovero oli 3 ruplaa 50 kopeekkaa kiintokuu-
tiometriltä ja sahatavaran 9 ruplaa kiintokuutiometriltä tavaran lajista riippumatta, kts.
Instruktsija. NARK f. 690, d. 78/720, l. 34.

67 NL:n TpKK:n ja SNK:n päätös KASNT:n budjetista 23.1. 1931, s. 58–59. Tärkeimmät pää-
tökset. RK/17B/KA
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jettioikeuksia, mutta silloin paikallisjohdon onnistui kuitenkin torjua yritys.
Vuonna 1927 Gylling yritti saada budjettioikeuksia laajennettua vedoten kasva-
vaan talouteen ja kehityksen vaatimuksiin – onnistumatta. Vuonna 1929 budjet-
tioikeudet olivat jälleen vaarassa, mutta paikallishallinnon onnistui saada oikeu-
det takaisin.68  Keväällä 1930 Neuvosto-Karjalan paikallisjohto korosti budjettioi-
keuksien merkitystä ja ennen kaikkea sitä, kuinka tärkeä asia rahoitusoikeudet oli-
vat Neuvosto-Karjalan kannalta.69  Toiveet jäivät keskuksessa vaille huomiota.

Budjettioikeuksien joutuessa jälleen lakkautusuhan alle vuonna 1931 paikal-
lishallinto lähti jälleen taistelemaan budjettioikeuksiensa puolesta aiempien
menestyksellisten torjuntataisteluiden kannustamana. Karjalan aluekomitean
sihteeri Rovio vei kysymyksen puolueen keskuskomitean politbyroon käsitte-
lyyn, josta asia kuitenkin siirrettiin kansankomissaarien neuvoston käsiteltä-
väksi.70  Päätös ei muuttunut keskuselinten käsittelyssä vaan Neuvosto-Karjala
menetti mahdollisuudet budjetin laatimiseen annetun päätöksen mukaisesti.
Lopullisesti Neuvosto-Karjala menetti talousautonomiansa vuonna 1933, jol-
loin budjettioikeudet peruutettiin virallisesti.71  Kaikki investoinnit tapahtuivat
budjetin kautta, joten sen laatimis- ja toteuttamisoikeuden menetys merkitsi
myös talouden itsenäisten ohjailumahdollisuuksien menetystä. Neuvosto-Kar-
jalasta tuli täysin riippuvainen keskuselinten budjettipolitiikasta, mikä oli osoi-
tus keskuselinten talouspolitiikan ehdottomuudesta sekä Neuvosto-Karjalan
muuttuneesta roolista.

Investoinnit Neuvostoliitossa toteutettiin keskitetysti yleisliittolaisten kan-
sankomissaarien kautta, jotka jakoivat varoja sääntöjen ja rajoitusten mukaises-
ti. Tiukka rajoituspolitiikka vaikutti myös Neuvosto-Karjalan omien tulojen
käyttöön. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että Neuvosto-Karjala menetti pel-
kästään vuonna 1934 tuloja noin 34 miljoonaa ruplaa.72  Sen budjetti liitettiin
osaksi Venäjän tasavallan budjettia, jonka jälkeen Neuvosto-Karjalasta tuli riip-
puvainen poliittisista suhdanteista ja virkamiesten oman edun tavoittelusta. Esi-
merkiksi Venäjän tasavallan Raha-asiain kansankomissariaatissa muutettiin
Neuvosto-Karjalan budjetin loppusummaa, mikä tosin paikallishallinnon vasta-
lauseen jälkeen kumottiin keskuselimissä. Tiukan keskittämisen ja oikeuksien
leikkaamisen ollessa vilkkaimmillaan keskuksesta vilautettiin mahdollisuutta,
että Neuvosto-Karjala olisi saanut säilyttää budjettioikeudet paikallisbudjetin
menorakenteen osalta eli paikallishallinnolle olisi näin jäänyt edes jonkinlaiset

○ ○ ○ ○ ○ ○

68 Kilin (1999), s. 130–131. Kilin korostaa sitä, että pyrkimällä vähentämään Neuvosto-Karja-
lan taloudellisia oikeuksia keskus yritti sitoa Neuvosto-Karjalan taloutta Leningradin alai-
suuteen. Emt., s. 109;  Iz doklada i zakljutshitelnogo slova predsedatelja Sovnarkoma
KASSR E.A. Gjulling na zasedanii prezidiuma Soveta  Natsionalnostei TsIK SSSR o
znatshenii bjudzhetnoi samostojatelnosti dlja ekonomitsheskogo podjoma Karelii, 25. ijunja
1927, s. 123. Sovety Karelii.

69 Iz pisma sekretarja Karelskogo Obkoma VKP(b) i predsedatelja SNK KASSR v TsK VKP(b)
”O neobhodimosti sohranenija bjudzhetnyh prav, predostavlennyh Karelii tsentrom”, 9.
marta, 1930, s. 148–149. Sovety Karelii.

70 Protokol no. 87, zasedanija Politbjuro TsK VKP(b), 8.2. 1932. RGASPI f. 17, op. 3, d. 871, l.
12.

71 Afanasjeva (1990), s. 85.
72 Kilin (1999), s. 131.
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mahdollisuudet kohdentaa resursseja paikallistasolla. Paikallishallinnolle an-
nettiin kehoitus laatia suunnitelma Neuvostoliiton korkeimman kansantalous-
neuvoston, Venäjän tasavallan suunnittelukomitean ja Karjalan kansankomis-
saarien neuvoston kesken Neuvosto-Karjalan luonnonvarojen laajemmasta
hyödyntämisestä ja tasavallan teollistamisesta.73  Keskuselimet olivat ottaneet
taktiikakseen sen, että talouden itsenäisyyttä rajoittavia päätöksiä kohden oli
aina muutama paikallishallinnon toiveita tukenut päätös, jotka leikkasivat ta-
loutta rajoittavan päätöksen vakavuutta ainakin teoriassa. Keskuselinten tark-
kaillessa Neuvosto-Karjalan talouden tuloksia paikallishallinto tarkkaili kes-
kuksen panoksia, jolloin tämäntyyppinen keppi ja porkkana -politiikka ajoi
loistavasti keskuksen asiaa.

Budjettioikeuksien menetyksen yhteydessä paikallishallinnolle luvattiin, että
Venäjän tasavalta hyvittää verouudistuksessa menetetyt tulot. Paikallisjohto ei
kuitenkaan pitänyt pelkkää liikevaihtoveroa riittävänä perustulona paikalliseen
budjettiin. Tähän vedoten Gylling lähestyi Venäjän tasavallan kansankomissaa-
rien neuvostoa lukuisia kertoja yrittäen saada alueelta kerättyjä muita veroja
kartuttamaan Neuvosto-Karjalan paikallisbudjetin tulopuolta. Gyllingin mu-
kaan paikallisbudjetin vaje vaikutti vakavalla tavalla tärkeimpien toimenpitei-
den toteuttamiseen Neuvosto-Karjalassa.74  Ongelmat budjetin tulopuolella ai-
heuttivat entistä enemmän päänvaivaa paikallishallinnolle ja vaativa tehtävä oli
myös selvitä yleisliittolaisista menoista valtion budjettiin (gosbjudzhet). Osuus
yleisliittolaisista maksuista oli Neuvosto-Karjalalle tärkeä, koska sen suuruu-
den mukaan laskettiin muun muassa lopullinen liikevaihtoveroprosentti.75

Gylling yritti aktiivisesti saada Neuvosto-Karjalaan kertymään myös sellaisia
rahavarantoja, joita paikallishallinto olisi voinut käyttää itsenäisesti paikallisen
toiminnan rahoittamiseen. Erityisen tärkeäksi nousi paikallinen rakentaminen,
johon keskuselimet eivät investoineet riittävästi eivätkä ainakaan riittävän jous-
tavasti. Karjalan kansankomissaarien neuvosto pyysi Venäjän tasavallan kan-
sankomissaarien neuvostoa perustamaan paikallisen kansankomissaarien neu-
voston määräysvallassa olevan rakennusrahaston Karjalan kunnallispankkiin
(Kombank), minkä avulla  Neuvosto-Karjalassa olisi voitu varmistaa paikallisen
rakennusmateriaalin tuotanto ja paikallinen rakentaminen. Kansankomissaa-
rien neuvosto perusteli pyyntöä sillä, että Neuvosto-Karjalassa tarvittiin järeää
uudisrakentamista, joka oli täysin riippuvainen paikallisen rakennusmateriaalin
tuotannosta. Pyyntöön ei kuitenkaan suostuttu, koska Venäjän tasavallan kan-

○ ○ ○ ○ ○ ○

73 Kangaspuro (2000), s. 208–209.
74 V Sovnarkom RSFSR, preds. SNK KASSR Gylling, 1.3. 1932. NARK f. 690, op. 48/395, l.

35. Esimerkkinä oli mm. yksilötalonpoikien verotuksen osalta se, että paikallisbudjettiin
siirtyi 25 prosenttia ja tasavallan budjettiin 75 prosenttia saaduista verotuloista. Gylling eh-
dotti, että suhde olisi muutettu toisin päin, jolloin Neuvosto-Karjalan paikallisbudjettiin oli-
sikin tullut 75 prosenttia.

75 Postanovlenije no. 828 SNK AKSSR ot 25.8. 1934. NARK f. 690, op. 3, d. 71/625, l. 18.
Neuvosto-Karjalan osuus oli 14 miljoonaa ruplaa, joka sittemmin laski kahdeksaan miljoo-
naan. Asian keskustelu kts. l. 22, päätös 828a ”O komandirovanii v Moskvu tov. Mytsenev”,
25.8. 1934  ja päätös kts. l. 33, päätös no. 1114 ”Ob utshastii KASSR v obshtshe-
federativnyh rashodah”, 22.11. 1934. Liikevaihtoveroprosentti oli sitä suurempi mitä suu-
remmat olivat yleisliittolaiset menot.
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sankomissaarien neuvoston ja talousneuvoston mukaan rakennusmateriaalin
perusinvestointirahastoja ei voinut hajauttaa.76

Neuvosto-Karjalalle myönnettiin budjetin kautta erilaisia avustuksia keskuk-
sen hyväksymiin paikallisiin ja yleisliittolaisiin hankkeisiin ja vuonna 1935
budjettiin muodostettiin reserviksi erikoisrahasto, jota paikallishallinto saattoi
käyttää Venäjän tasavallan kansankomissarien neuvoston luvalla.77  Rahasto oli
kuitenkin pieni ja sen käyttöä valvoi keskus, joten Gyllingin idea itsenäisesti
käytettävästä rahastosta ei toteutunut. Huolimatta näennäisestä myönteisyydes-
tä  Neuvosto-Karjalan taloudellista itsenäisyyttä kohtaan kaikessa kävi kuiten-
kin selkeästi ilmi, että Neuvosto-Karjala oli menettänyt taloudellisen päätäntä-
valtansa budjettioikeuksien, metsätalouden yleisliittolaistamisen ja verouudis-
tuksen myötä. Neuvosto-Karjala oli taloudellisesti alistettu Venäjän tasavallan
alaisuuteen ja osana tasavallan budjettia paikallisbudjetti oli sidottu täysin tasa-
vallan ja sitä kautta yleisliittolaiseen investointipolitiikkaan. Keskuksen myötä-
mielisyys Neuvosto-Karjalan investointitoiveita kohtaan riippui siitä kuinka
hyvin Neuvosto-Karjala toteutti sille osoitetut suunnitelmat ja kuinka ne sopivat
keskuksen talouspolitiikkaan.

Paikallishallinto taistelee metsistään

Neuvosto-Karjalan metsät Karellesille

Suunnitelmatalouden mukaan tuomat hallinnolliset ja taloudelliset muutokset
eivät tulleet yllätyksenä Neuvosto-Karjalan paikallishallinnolle. Tarve keskittää
hallintoa suunnitelmatalouteen siirtymisen vuoksi ymmärrettiin paikallistasol-
la, mutta muutoksen todellista syvyyttä ja seurauksia ei kuitenkaan täysin ym-
märretty. Suunnitelmatalouden puolesta oltiin valmiita tekemään uhrauksia,
koska se merkitsi siirtymävaihetta sosialismiin, joten sen eteen oltiin valmiita
tekemään uhrauksia. Paikallistason myönteistä suhtautumista maltilliseen
keskittämiseen kuvastaa varsin hyvin Karjalan toimeenpanevan keskuskomite-
an selostus yleisvenäläiselle toimeenpanevalle keskuskomitealle alkuvuonna
1930:

”(…) Teollisuutta yhdistettäessä nykyään koko Neuvostoliittoa käsittä-
viksi trusteiksi liitetään niihin myös Karjalan teollisuuden perusalat (Ka-
relles, Onegan trusti, Karjalan paperitrusti [Kontupohjan paperitehdas]),
joilla on ratkaiseva merkitys Karjalan taloudessa. Tällöin muodostuu
vissi uhka näiden järjestöjen erottamisesta Karjalan hallituksen suunni-
telmallisen ja organisatoorisen vaikutuksen piiristä, mikä tosiasiallisesti
riistää siltä oikeuden ohjata niitä ja samalla säännöstellä Karjalan talou-
den tärkeimpiä kysymyksiä. Karjalan hallitus pitää tällaista tilannetta jos

○ ○ ○ ○ ○ ○

76 V Sovnarkom RSFSR, preds. SNK KASSR Gylling. NARK f. 690, op. 3, d. 48/395, l. 17;
Predstavitelstvo Karelii pri VtsIK – upravljajushtshii delami SNK RSFSR Gerasimov, 4.7.
1932. NARK f. 690, op. 3, d. 48/395, l. 21.

77 Postanovlenije no. 120,  SNK RSFSR ot 17.2. 1935 ”O bjudzhete KASSR na 1935 god”.
Protokolnyje. NARK f. 690, op. 3, d. 78/720, l. 27.
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se vain tulee luoduksi äärimmäisen vahingollisena ja epänormaalisena
niin vastaavien alojen menestykselliselle kehitykselle kuin myöskin po-
liittiselta kannalta katsottuna, sillä tämä asiallisesti riistää Karjalalta sen
tähän saakka nauttimat oikeudet. Tämän takia on välttämätöntä, että
liitettäessä laitoksia koko liittoa käsittäviin yhtymiin Karjalan hallituk-
sella edelleenkin säilytetään oikeus välittömästi säännöstellä, tarkastaa
ja johtaa näiden laitosten toimintaa, mikä on sekä poliittisesti että talou-
dellisesti tarkoituksenmukaista. Samalla on tulevaisuudessakin ylläpi-
dettävä pyrkimystä keskittää teollisuustuotanto Karjalan elinten käsiin,
sillä osa laitoksista (esim. Zhellesin ja Sevzaplesin sahat, diabaasilou-
himo) ovat edelleenkin Karjalan elinten vaikutuspiirin ulkopuolella. Tä-
mä aiheuttaa joukon vaikeuksia niin raaka-ainelähteiden jaossa kuin
myös hakkuu- ja uittotöiden suorittamisessa. Näin ollen koko kysymys
teollisuuden organisatoorisesta uudelleenjärjestämisestä täytyy hoitaa
niin, että kaikki tulee saatetuksi Karjalan hallituksen yhtenäisen ohjauk-
sen alaiseksi (…)”.78

Keskittämisen tarve ymmärrettiin, kunhan paikallishallinnolle jäi mahdollisuus
valvoa ja ohjata Neuvosto-Karjalan alueella toimineita yrityksiä, mikä paikal-
lishallinnon mukaan oli sekä poliittisesti että taloudellisesti tarkoituksenmu-
kaista. Vuoden 1929 muutokset eivät vielä saaneet aikaan vastustusta ja yhtey-
denottoja keskuselimiin, koska ne olivat samoilla linjoilla paikallishallinnon
pyrkimysten kanssa. Paikallishallinnolle oli erittäin tärkeää säilyttää taloudelli-
nen itsenäisyys, mistä oli osoituksena jo sekin, kuinka kovasti Neuvosto-Karja-
la taisteli saadakseen taloudellisille oikeuksilleen perustuslaillisen aseman.
Budjettioikeuksien peruuttaminen ja metsähallinnon yleisliittolaistaminen mer-
kitsivät kuitenkin talousoikeuksien täydellistä menetystä, mikä osoitti keskittä-
misen syvyyden.

Lainauksessa mainittu kaiken teollisuuden organisoiminen Neuvosto-Karja-
lan yhtenäisen johdon alle viittasi erityisesti metsätaloudessa vallinneeseen
useiden toimijoiden ongelmaan ja paikallishallinnon haluun keskittää koko alu-
een metsätalous oman valtansa alle. Talousoikeuksien menetyksen jälkeen pai-
kallishallinto pyrki säilyttämään paikallista päätäntävaltaa niin monessa asiassa
kuin mahdollista, mikä näkyi aluksi entistä voimakkaampana pyrkimyksenä
keskittää kaikki Neuvosto-Karjalan alueella tapahtunut puun hankinta Karel-
lesille. Asia ei ollut uusi, sillä Karellesilla oli ollut kahnauksia muiden alueella
toimineiden trustien kanssa jo perustamisestaan lähtien. Paikallishallinnon pyr-
kimyksiä ei haitannut se, että Karelles oli metsähallinnon keskittämisen jälkeen
yleisliittolainen trusti, joka toimi Neuvostoliiton Metsäasiain kansankomis-
sariaatin alaisuudessa ja Moskovan käskyvallan alla. Tästä huolimatta Karelles
oli karjalainen trusti, joka oli Neuvosto-Karjalan metsäsuunnitelman käytännön
toteuttaja ja jonka avulla oli mahdollisuus ansaita investointeja paikallistasolle.

Neuvosto-Karjalan alueella paikallishallinnon taisto kohdistui erityisesti
Kulkulaitosasiain kansakomissariaattia vastaan, joka oli määritelty virallisesti

○ ○ ○ ○ ○ ○

78 Neuvosto-Karjala, s. 45. Kirjan painovuosi on 1931. Sen sisältö on tuotettu ennen tammi-
kuuta 1931, jolloin Neuvosto-Karjala menetti budjettioikeutensa, joten se kuvastaa hyvin
paikallishallinnon käsitystä tilanteesta ennen talousautonomian lopullista menetystä.
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Neuvostoliiton korkeimman kansantalousneuvoston, myöhemmin Metsäasiain
kansankomissariaatin ohella viralliseksi puunhankintaorganisaatioksi Neuvos-
to-Karjalan alueella. Karellesin ja Kulkulaitosasiain kansankomissariaatin alai-
sen Zhellesin välillä oli ollut kiistaa pohjoisen raaka-ainealueista jo vuodesta
1926 lähtien.79  Kiistaa siivitti Zhellesin menestyksekäs vaatimus saada Karel-
lesin Maiguban saha käyttöönsä kasvaneiden sahatavarasuunnitelmien vuoksi.
Vuonna 1930 Neuvosto-Karjalan johto alkoi erittäin aktiivisesti ajaa Muurman-
nin rautatien kombinaatin, jonka alaisena myös Zhelles työskenteli, lakkautta-
mista. Kesällä 1930 Karjalan kansankomissaarien neuvosto esitti ehdotuksen
”epänormaalisten ehtojen likvidoimisesta”, jonka mukaisesti Muurmannin
kombinaatin alue ja sille kuuluneet erikoismetsät olisivat palautuneet ennen
kymmenen vuoden määräajan umpeutumista Neuvosto-Karjalan hallintaan.
Asutustoiminnan järjestäminen olisi siirtynyt paikallishallinnolle ja Zhellesin
toiminta Neuvosto-Karjalan alueella olisi päättynyt, jonka jälkeen Karelles olisi
hoitanut puutavaran hankinnan myös Muurmannin rautatien tarpeisiin, mikäli
Kulkulaitosasiain kansankomissariaatti olisi antanut rahallista ja teknistä tu-
kea.80

Neuvosto-Karjalan kannalta Muurmannin kombinaatin tärkein tehtävä,
alueen asuttaminen ei ollut edennyt tyydyttävästi, kun taas toissijainen ja pai-
kallishallintoa erityisesti häirinnyt puun hankinta oli aktiivista. Ryhtyessään
ajamaan kombinaatin lakkauttamista Neuvosto-Karjalan johto pyrki ensisijai-
sesti Zhellesin toiminnan lakkauttamiseen ja sen hankinta-alueiden ja sahojen
siirtämiseen Karellesille. Taustalla oli vuoden 1929 lespromhoz-jako ja sitä seu-
ranneet ristiriidat Karellesin ja Zhellesin hankinta-alueiden rajoista. Erityisesti
pohjoisessa Kantalahden-Koudan ja etelämpänä Sorokan-Tunkuan alueella oli
ilmennyt ongelmia. Metsien yleisliittolaistaminen ja taloudellisen itsenäisyy-
den menettäminen ajoivat paikallishallintoa keskittämään kaikki hakkuut Ka-
rellesille, koska silloin Neuvosto-Karjalan metsät olisivat olleet yksinomaan
sen käytössä. Liikevaihtoveron maksu olisi silloin ollut varmempaa ja metsä-
suunnitelman täyttö selkeämpää. Kilpailijoiden siirtäminen pois Neuvosto-Kar-
jalasta oli ainoa keino saada myös lisää sahoja Karellesille, koska keskus ei tu-
kenut niiden rakentamista. Tukena vaatimuksilleen lakkauttaa Muurmannin
kombinaatti paikallisjohto esitti Työläis-talonpoikaistarkastuksen kansanko-
missariaatin vuonna 1929 tekemän raportin, jossa osoitettiin lukuisia puutteelli-
suuksia kombinaatin toiminnassa81.

○ ○ ○ ○ ○ ○

79 Postanovlenije RSFSR po dokladu NKRKI RSFSR o reorganizatsii lesnogo hozjaistva i
raionirovanii lesnoi promyshlennosti i lesozagotovok. RGAE f. 3405, op. 1, d. 245, l. 30;
Protokol no 18, bjuro Karobkoma 2.1.1926. O vzaimootnoshenijah Murmanskoi zh.d. s
SNK. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 6, l. 4.

80 Rezoljutsija Zhellesa, 15.2. 1928. GAOPDF K, f. 3, op. 2, d. 324, l. 34; Protokol no. 32, bjuro
Karobkom 10.7. 1929, Rezoljutsija o rabote Murmanskogo kombinata utverzhdena
postanovlenijem bjuro obkoma ot 10.7. 1929. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 329, l. 16–17.
Kombinaatin alaisuudessa oli viisi erilaista osastoa: siirtolaisuus-, metsätalous-, kalatalous-,
rautatie- ja liikenneosasto sekä Muurmannin satama. Kts. esim. Juntunen (1997), s. 120–
121.

81 Kangaspuro (2000), s. 206.
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Neuvosto-Karjalan hanke sai kannatusta. Venäjän tasavallan talousneuvosto
ja Neuvostoliiton kansallisuuksien neuvoston puhemiehistö hyväksyivät suun-
nitelman heinäkuussa 1930 ja suosittivat Zhellesin toiminnan lakkauttamista
alueella välittömästi.82  Neuvostoliiton Työ- ja puolustusneuvosto (STO) ei kui-
tenkaan hyväksynyt päätöstä sellaisenaan, vaan se myöntyi ainoastaan Muur-
mannin rautatien yhteyteen perustetun asutuskombinaatin lakkauttamiseen ja
Zhellesin siirtämiseen yksinomaan Muurmannin rautatien puutavaran hankki-
jaksi.83  Marraskuun alussa Neuvostoliiton toimeenpaneva keskuskomitea ja
kansankomissaarien neuvosto antoivat päätöksen ”Toimenpiteistä, jotka suori-
tettava Muurmannin rautatien kuljetus- ja teollisuuskombinaatin likvidoinnin
yhteydessä”.84  Neuvosto-Karjalan kannalta päätös oli hieman sekava. Selvää
oli vain se, että päätöksestä seurasi uudelleenjärjestelyitä.85  Päätösprosessi ker-
toi yleisliittolaisten toimijoiden ja paikallishallinnon välisistä eturistiriidoista,
jotka aiheuttivat pitkiä päätösprosesseja ja sekavia päätöksiä sekä synnyttivät
myöhempiä ristiriitoja.

Neuvosto-Karjalan johdon toiminta aiheutti ärtymystä Kulkulaitosasiain
kansankomissariaatissa. Kiistat Karellesin ja Zhellesin välillä jatkuivat entistä
kitkerämpinä, vaikkei Zhelles toiminutkaan periaatteessa Neuvosto-Karjalan
alueella enää marraskuisen päätöksen jälkeen vaan keskittyi yksinomaan Muur-
mannin rautatien puutavaran hankintaan. Syytöksiä erilaisista väärinkäytöksis-
tä esitettiin puolin ja toisin. Tilanne rauhoittui vasta, kun Zhelles siirtyi pohjoi-
seen Hiipinän ja Apatiitin kombinaattien puutavaran hankkijaksi, pois Neuvos-
to-Karjalan johdon silmistä ja Karellesin tieltä.86  Tämä ei kuitenkaan paranta-
nut paikallishallinnon ja Kulkulaitosasiain kansankomissariaatin suhteita vaan

○ ○ ○ ○ ○ ○

82 Vypiska iz protokola no. 57 zasedanija Ekoso RSFSR 10.7. 1930. NARK f. 690, op. 1, d. 15/
163, l. 82.; Vypiska iz protokola zasedanija Prezidiuma Soveta Natsionalnostei TsIK SSSR ”
O reorganisatsii upravlenija lesnoi promyshlennostju i lesnym hozjaistvom KASSR”, 12.7.
1930. Narodnoje hozjaistvo Karelii, s. 46–47; kts. myös Neuvosto-Karjala (1931), s. 33.
Asiasta kirjoitettiin näyttävästi myös Punainen Karjala -lehden etusivulla 21.10. otsikkona
”Muurmannin rautatien siirtolaisasutus- ja teollisuuskombinaatin likvidoiminen. (PK no.
243, 21.10. 1930). Kansallisuuksien neuvostossa oli edustettuna kaikki Neuvostoliiton
alueet, mutta sillä ei ollut todellista päätäntävaltaa vaikka se korkealle hallintokaaviossa
sijoittuikin

83 Protokol, zasedenija SNK SSSR ot 21-go sentjabrja 1930, no. 29/355. GARF f. 5446, op. 1,
d. 56, l. 262; Protokol no. 16, zasedanija sekretariata Karobkom ot 9.10. 1930. Soobshtshe-
nije t. Gylling o reshenii STO o likvidatsii Murmanskogo transportno-promyshlenno-
kolonizatsionnogo kombinata. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 436, l. 90; Päätöslauselma v. 1929/
30 metsätöiden yhteenvedoista VKP(b):n Karjalan aluekomitean II täysi-istunnossa 1930, s.
22. RK/17B/KA; Neuvosto-Karjala, s. 33.

84 Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvoston päätös no. 602 c., 2.11. 1930. Tärkeimmät
hallinnolliset päätökset, s. 48. RK/17B/KA. Useimmat tutkijat ovat päätyneet johtopäätök-
seen, jonka mukaan Zhelles olisi täydellisesti poistunut Neuvosto-Karjalasta. Näin ei kui-
tenkaan käynyt vaan se jatkoi toimintaansa. Marraskuun päätös oli heinäkuun päätöksiä
tukeva – ei muuttava.

85 Prikaz no. 139 po Karellesu ot 21 i 10 ijunja 1930. NARK f. 286, op. 1, d. 16/140, l.
95.Vertailussa olen käyttänyt em. arkistolähdettä, Narodnoje hozjaistvo Karelii, s. 45 ja
tärkeimmät päätökset vuodelta 1931 -kokoelmaa. Karellesin alueeseen liitettiin kaksi uutta
lespromhozia, todennäköisesti Lehto sekä  Munjärvenlahti. Hankalaa on se, että nimet ja
lespromhozien rakenteet vaihtelevat eri lähteissä.

86 V Sojuzlesprome - upravlenije trestom Apatit, Kondrakov, 22.4. 1931. NARK f. 690, op. 3,
d. 39/300, l. 50; VSNH gosudarstvennyi trest ekspluatatsii Hibinskogo apatita, 22.4. 1931.
GAOPDF K 3, 2, 600, l. 35.
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kiistat jatkuivat Luoteisen alueen rautatiehallinnon alaisen metsätrustin Sev-
zaptranlesin kanssa.87

Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvosto irrotti vuonna 1932 Kulkulai-
tosasiain kansankomissariaatille pitkäaikaiseen käyttöön lisää hankinta-alueita
pohjoisesta, joten paikallishallinnon vaatimuksiin metsäalueiden keskittämi-
sestä yksinomaan Karellesille ei suostuttu. Mukana  oli osittain myös sellaisia
alueita, jotka kuuluivat Karellesin hankinta-alueeseen ja siirtyivät siten Kulku-
laitosasiain kansankomissariaatille.88  Neuvosto-Karjalassa päätökseen suhtau-
duttiin kielteisesti. Luoteisen alueen rautatiehallinnon edustaja syytti Karellesia
siitä, ettei se luovuttanut alueita Sevzaptranlesin käyttöön vaikka asiasta oli an-
nettu päätös. Karjalan aluekomitean sihteeri Rovio totesi puolueen keskusko-
miteaan lähettämässään kirjeessä väitteiden olevan silkkaa panettelua ja koros-
ti, ettei Karelles suinkaan yrittänyt hankaloittaa Sevzaptranlesin toimintaa. Ro-
vio kuitenkin myönsi, että alueet olivat tärkeitä Karellesille, koska ne muodos-
tivat Koudan vientisahan raaka-ainealueen. Rovio kummasteli sitä, että hakkuu-
suunnitelman pienentyessä metsäalueet kasvavat. Kommentillaan hän viittasi
Kulkulaitosasiain kansankomissariaatin kasvaneeseen rooliin Neuvosto-Karja-
lassa.89

Neuvosto-Karjalan paikallishallinnon nihkeys erityisesti Kulkulaitosasiain
kansankomissariaattia kohtaan liittyi Muurmannin rautatien näkyvään ja itse-
näiseen rooliin Neuvosto-Karjalassa. Parhaat hakkuualueet rautatien ympärillä
olivat pääasiassa Kulkulaitosasiain kansankomissariaatin alaisia erikoismetsiä,
joihin paikallishallinnolla ei ollut asiaa. Vuodesta 1931 lähtien ristiriitoja selitti
osittain myös Vienanmeren–Itämeren kanavan rakentaminen. Kanavan raken-
nustyömaan alle jäivät laajat metsäalueet, jotka piti hakata rakennustyön alta.90

Kilpailu hakkuista oli kova, sillä suuret metsäalueet ja arvioidut suuret hankin-
tamäärät kiinnostivat kaikkia osapuolia tavattomasti ja Neuvosto-Karjalan joh-
toa erityisesti.

Neuvosto-Karjalan johto väänsi kättä Leningradin alueen kanssa Puudosin
hakkuuoikeuksista ja trusti Sevzaplesin roolista Neuvosto-Karjalan alueella.
Kiista oli perua vuoden 1926 talousaluejaosta ja aluemetsien luomisesta. Ääni-
sen itäpuolella sijainnut Puudosin alue kuului Karjalan autonomiseen tasaval-
taan, mutta alueen metsät olivat perinteisesti olleet Luoteisen/Leningradin alu-
een trustien raaka-ainealue. Puudosin pinta-ala oli lähes 630 000 hehtaaria, jos-
ta kasvullisen metsämaan pinta-ala oli lähes 70 prosenttia. Puudosin alueella

○ ○ ○ ○ ○ ○

87 Postanovlenije no. 1080, 5.12. 1931 zasedenija SNK SSSR. ”O finansirovanii lesnogo
hozjaistva v lesah, pripisannyh NKPS v dolgosrotshnoje polzovanije”. GARF f. 5446, op. 1,
d. 64, l. 58. Vuonna 1932 kaikki Kulkulaitosasiain kansakomissariaatin alaiset metsäalueet
Neuvosto-Karjalassa siirtyivät Luoteisen alueen rautatiehallinnon (VOLT) taloushallinnon
alaisuuteen.

88 Postanovlenije no. 1180, 28.12, 1931 zasedanija SNK SSSR. ” Ob utotshnenii postanovle-
nija SNK ot 1.8. 1931 o zakreplenii za NKPS’om v dolgosrotshnoje polzovanija lesnyh
massivov Karelskoi ASSR”. GARF f. 5446, op. 1, d. 64, l. 238.

89 Pismo Karelskogo obkoma VKP(b) v TsK VKP(b) o raionirovanii lesnyh fondov 1931.
GAOPDF K f. 3, op.  2, d. 600, l. 1–6.

90 Kanava-alueen hakkuisiin palataan tarkemmin Vienanmeren–Itämeren-kanava kappaleessa.
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1930-luvun alkupuolella hakkasi Leningradin alueen trusti Sevzaples, joka kul-
jetti hakkaamansa tukit joko trustin sahoille Leningradin alueelle tai sahasi ne
Puudosissa Shalan sahalla Vodla-joen suulla. Ristiriidat kärjistyivät paikallis-
hallinnon ja trusti Sevzaplesin välillä lespromhozien perustamisen ja metsien
yleisliittolaistamisen jälkeen vuonna 1930, jolloin Puudosin metsät siirtyivät
paikallishallinnolta Metsäasiain kansankomissariaatin päätäntävallan alle. Met-
siin syntyi kaksoishallinto, sillä paikallishallinnon hallintaan jäivät alueen pai-
kallismetsät.91  Tämä hallinnollinen jako kirvoitti kiistoja erityisesti paikallis-
metsien ja teollisten metsien rajoista. Oman lusikkansa soppaan toivat vielä Le-
ningradin alueen taloudelliset intressit, jotka eivät välttämättä olleet yhtenäiset
Neuvosto-Karjalan johdon intressien kanssa. Leningradin alue halusi säilyttää
raaka-ainealueet itsellään ja mieluummin lisätä alueita kuin luopua niistä. Tämä
ulottuvuus tosin oli menettänyt suurimman merkityksensä metsien yleisliitto-
laistamisen jälkeen.

Paikallishallinnon tavoite Puudosissa oli sama kuin muuallakin Neuvosto-
Karjalassa eli keskittää kaikki hakkuut Karellesille. Vuonna 1932 Gylling eh-
dotti Metsäasiain kansankomissaari Loboville, että kaikki Neuvosto-Karjalan
alueen metsätoiminta olisi siirretty yhden trustin alaisuuteen eli Karellesille,
jolloin myös Puudosin alue olisi siirtynyt sen hankinta-alueeksi. Paikallishallin-
non käsitys oli, että Sevzaples työskenteli Puudosin alueella vain siitä syystä,
ettei Karellesin uskottu pystyvän täyttämään Shalan ja Leningradin alueen sa-
hojen puutavaran tarvetta. Alue oli annettu Sevzaplesin hankinta-alueeksi sil-
loin, kun Karelles oli vielä paikallismerkityksellinen trusti. Tilanne oli olennai-
sesti muuttunut metsähallinnon yleisliittolaistamisen jälkeen, sillä muutosten
jälkeen myös Karelles oli yleisliittolainen trusti, joka pystyi paikallishallinnon
mukaan vallan hyvin huolehtimaan myös Sevzaplesin tehtävistä.92

Neuvosto-Karjalassa ei riittänyt ymmärrystä sille, että Metsäasiain kansan-
komissariaatti piti Karellesin pois Puudosista. Karjalan kansankomissaarien
neuvosto vetosi siihen, että Neuvosto-Karjalasta piti muodostaa yhtenäinen ta-
lous- ja tuotantoalue, jolla oli yksi suunnitelma. Hallinnon kannalta ja jo pelkäs-
tään etäisyyksien vuoksi Karelles oli paras vaihtoehto Neuvosto-Karjalan aino-
aksi trustiksi. Sevzaplesin ja paikallishallinnon väliset riidat työllistivät suuren
määrän ihmisiä, mikä aiheutti turhaa työtä. Puudosin alueen siirtäminen Ka-
rellesille olisi ratkaissut nämä ongelmat. Näin perustellen Karjalan kansanko-
missaarien neuvosto ehdotti Puudosin lespromhozin liittämistä Karellesin han-
kinta-alueeseen ja Shalan sahan luovuttamista Karellesille.93   Ehdotus ei saanut
välitöntä kannatusta, mutta keväällä 1934 Sevzaplesin lakkauttamisen jälkeen
ja Karellesin siirryttyä Glavsevlesin alaisuuteen Metsäasiain kansankomissa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

91 Dokladnaja zapiska Karelo-Murmanskomu komitetu. NARK f. 286, op. 1, d. 18/160, l. 53–
53ob. Karjalan-Muurmannin –komitea oli mainitun alueen asutusta suunnitteleva komitea,
jolla oli myös taloudellista valtaa.

92 Postanovlenije no. 575, SNK AKSSR 25.7. 1932. NARK f. 690, op. 1, d. 18/160, l. 56.
93 Dokladnaja zapiska Karelo-Murmanskomu komitetu. NARK f. 286, op. 1, d. 18/160, l. 53–

53ob. Etäisyydet olivat Karellesin eduksi, sillä Puudosista oli Petroskoihin vain 120
kilometriä kun taas Leningradiin kertyi yli kaksinkertainen matka.
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riaatti siirsi Puudosin lespromhozista osia Karellesin hankinta-alueeseen.94  To-
sin kyseessä oli mitä ilmeisemmin kompensaatio Vienanmeren-Itämeren-kana-
vakombinaatille siirretyistä Karellesin alueista.

Neuvosto-Karjalan johdon keskittämispyrkimysten taustalla oli epäilemättä
halu luoda Neuvosto-Karjalasta yhtenäisempi talousalue, mutta myös halu säi-
lyttää vaikutusvalta alueella. Kysymys oli vuoden 1930 jälkeen mahdollisim-
man laajojen metsäalueiden saamisesta Karellesin hankinta-alueiksi, koska
myös puun hankintasuunnitelmat muuttuivat yhä vaativimmiksi. Puudosin
alueen merkitys kasvoi Vienanmeren–Itämeren kanavan rakentamisen alettua
vuonna 1931. Huomattava osa keskisen Neuvosto-Karjalan metsäalueista ja
merkittävä osa Neuvosto-Karjalassa toimineiden trustien hankinta-alueista jäi
veden alle. Paikallishallinnon aktiivisuus metsäkysymyksessä aktivoitui aina
sen mukaan, millaisia uhkia Karellesin hankinta-alueiden säilymiselle nousi.

Kiista paikallismetsistä aiheuttaa hajaannusta paikallistasolla

Vuosi vuodelta kasvaneet hankintasuunnitelmat ja toisen viisivuotissuunnitel-
man päätös nostaa hakkuut Neuvosto-Karjalassa metsien vuotuisen kasvun ta-
solle käänsivät trustien katseet paikallishallinnon alaisuudessa olleisiin paikal-
lismetsiin95. Keskustelu niiden laaja-alaisesta hyödyntämisestä alkoi vuonna
1933, jolloin Leningradin aluekomitea määräsi, että hyvien kulkuyhteyksien
varrella olleet paikallismerkitykselliset metsät piti liittää Neuvostoliiton metsä-
teollisuuden alaisuuteen ja saattaa näin yleisliittolaisten trustien ulottuville.
Päätös hyväksyttiin Neuvosto-Karjalassa puolueen aluekomitean ja aluekont-
rollikomitean yhteisessä istunnossa. Päätöksen mukaisesti Neuvosto-Karjalassa
toimivia yleisliittolaisia metsätrusteja kehotettiin määrittelemään yhteistyössä
piirikomiteoiden kanssa ne metsät, jotka oli tarpeen siirtää niiden käyttöön.96

Karjalan toimeenpaneva komitea oli antanut vuonna 1928 paikallismetsistä
päätöksen, jonka mukaan niissä voitiin toteuttaa uudelleenjärjestely, mikäli
paikallismetsiä tarvitaan ”erikoisen tärkeisiin tehtäviin”.97  Näin estettä paikal-
lismetsien käytölle ei ollut. Paikallismetsäkysymyksen aktivoivat puun kulje-
tukseen liittyneet ongelmat. Hyvien kulkuyhteyksien äärellä olleet teolliset
metsät oli hyödynnetty melko tarkkaan ja hyödyntämättä jääneet alueet olivat
hankalien kulkuyhteyksien takana. Paikallismetsät sen sijaan olivat pääsään-

○ ○ ○ ○ ○ ○

94 TsK VKP(b), lesnoi sektor prom. otdela, tov. Malenkovitsh – Rovio, 19.4. 1934. GAOPDF K
f. 3, op. 3, d. 226, l. 71–72.

95 Paikallismetsäjärjestelmä luotiin 1920-luvulla turvaamaan paikallisten asukkaiden ja kau-
punkien puun tarve. Metsälain mukaan paikallismetsät kuuluivat paikallisen hallinnon alai-
suuteen eikä niissä saanut suorittaa teollisia hakkuita muuta kuin poikkeustapauksissa.  Kts.
asiasta tarkemmin: VSFNT:n metsälait. Yleisvenäläisen tpkk:n puhemiehistön päätös 7.7.
1923.

96 Sekretarju Rovio – Upolnom. NKLes pri SNK KASSR Vallin, 16.4. 1934. GAOPDF K f. 3,
op. 3, d. 276, l. 73–74ob. Siirtoa vauhdittamaan perustettiin komissio, jonka jäseniksi mää-
rättiin Karellesin johtaja Leskov, Metsäasiain kansankomissariaatin Neuvosto-Karjalan
edustaja Vallin ja Karjalan toimeenpanevan keskuskomitean sihteeri Danilov.

97 Päätös paikallismetsäasetuksesta. Karjalan toimeenpanevan keskuskomitean VII kokoonpa-
non IV täysi-istunnon päätöksiä 13.–19. kesäkuuta 1928.
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töisesti hyvien kulkuyhteyksien äärellä ja maltillisen käytön vuoksi niistä oli
muotoutunut merkittävä puuvaranto.

Karellesille piti erottaa paikallismetsiä kahdeksalta eri alueelta vuoden 1934
hakkuiden turvaamiseksi, mutta Karjalan kansankomissaarien neuvosto ei hy-
väksynyt paikallismetsien liittämistä Karellesin hankinta-alueeseen. Karjalan
aluekomitea puuttui tilanteeseen ja vaati kansankomissaarien neuvostoa toteut-
tamaan välittömästi metsälohkojen erottelun Leningradin aluekomitean päätök-
sen mukaisesti.98  Kansankomissaarien neuvosto perusteli haluttomuuttaan jär-
jestelyyn liittyvällä taloudellisella ulottuvuudella. Paikallismetsien kantohinta
oli Neuvosto-Karjalalle puhdasta metsätuloa ja käytännössä ainoa tuloa tuotta-
nut asia, joka säilyi suoraan paikallishallinnon välittömän määräysvallan alla
metsähallinnon yleisliittolaistamisen jälkeen. Paikallismetsien tuottama tulo oli
pieni, mutta sitä ei haluttu menettää.

Karjalan kansankomissaarien neuvosto nosti kynnyskysymykseksi paikallis-
metsistä kertyneen kantohinnan. Teollisten metsien hakkuista ei maksettu kan-
tohintaa vaan se säilyi ainoastaan paikallismetsissä. Kansankomissaarien neu-
vosto asetti suostumukselleen ehdoksi, että Karelles maksaa sille luovutetuksi
merkityistä metsistä 1,5 miljoonan ruplan kantohinnan. Karelles ei suostunut
maksamaan summaa, koska sitä ei ollut määritelty sen budjetissa. Glavsevles
kielsi kaikkia trustejaan, joihin myös Karelles tuossa vaiheessa kuului, käyttä-
mästä paikallismetsiä niiden kalleuden vuoksi.99  Huolimatta Glavsevlesin kiel-
teisestä asenteesta Karelles pysyi mukana paikallismetsähankkeessa, koska uu-
det metsäalueet olivat trustille välttämättömiä.

Kansankomissaarien neuvosto oli ehdoton vaatimuksessaan kantohintojen
korvaamisesta. Vaatimukseen suostuttiin ja Neuvosto-Karjalalle maksettiin
korvauksena paikallismetsistä hakatusta puutavarasta kolme ruplaa 25 kopeek-
kaa kuutiometriltä ja kuusi ruplaa 50 kopeekkaa sahatavarasta, mikä lisättiin
trustien maksamaan liikevaihtoveroon. Trustien hallinnossa kansankomissaa-
rien neuvoston vaatimaa kompensaatiota pidettiin ahneutena. Yleisvaltakun-
nalliset trustit maksoivat toiminnastaan liikevaihtoveron, joka meni kokonaan
Neuvosto-Karjalan budjettiin, jolloin kompensaationa maksettu kantohinta
merkitsi Neuvosto-Karjalalle kaksinkertaista tuloa.100  Kansankomissaarien
neuvoston ehdottomuutta kantorahojen kompensaatiossa selittivät Gyllingin sa-
manaikaiset ponnistelut saada lisätuloja Neuvosto-Karjalan budjettiin. Hän ei
halunnut luopua yhdestäkään tuloerästä, jonka avulla oli mahdollista lisätä
Neuvosto-Karjalan tuloja.

Karjalan kansankomissaarien neuvoston toiminta oli mahdollista, koska sillä
oli Venäjän kansankomissaarien neuvoston antaman päätöksen mukaisesti oi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

98 Pismo tresta Karelles v Karelskii obkom VKP(b) o peredatshe lesov mestnogo znatshenija
trestu. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 382, l. 67–68. Karjalan aluekomitean päätös perustui Le-
ningradin aluekomitean antamaan suositukseen, joka hyväksyttiin Karjalan aluekomitean ja
aluekontrollikomitean yhteisessä pleenumissa.

99 Pismo tresta Karelles v Karelski obkom VKP(b) o peredatshe lesov mestnogo znatshenija
trestu. GAOPDF K f. 3, op.  3, d. 382, l. 67–68.

100 Sekretarju Rovio – Upolnom. NKLes pri SNK KASSR, Vallin 16.4. 1934. GAOPDF K f. 3,
op. 3, d. 276, l. 73–74ob.
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keus siirtää paikallismetsiä metsäteollisuuden käyttöön.101  Tämä toi Kansan-
komissaarien neuvostolle todellista valtaa, mikä selittää myös paikallismetsä-
kiistan syytä. Sen haluttomuus metsäalueiden siirtoon heijastui välittömästi
trustien toimintaan. Paikallismetsäkysymyksessä tuli esille myös kansankomis-
saarien ja puolue-elinten keskinäinen hierarkia. Aluekomitea saattoi antaa mää-
räyksiä kansankomissaarien neuvostolle ja vaatia sitä pysymään yleisessä lin-
jassa. Kansankomissaarien neuvoston asettuessa vastustavalle kannalle Metsä-
asiain kansankomissariaatin paikallinen edustaja vetosi Karjalan aluekomiteaan
vaatien tilanteen pikaista ratkaisua.102  Kiistan merkitys jäi lopulta vähäiseksi,
sillä metsälain mukaan keskus olisi voinut hyödyntää halutessaan paikallismet-
siä, aivan samoin kuin muitakin periaatteessa hakkuiden ulkopuolella olleita
metsiä. Kiista jäi paikalliseksi eikä vaatinut keskuselinten sekaantumista asiaan,
joten voimatoimiakaan ei tarvittu.

Tapaus on erittäin mielenkiintoinen, sillä ensimmäistä kertaa Karjalan kan-
sankomissaarien neuvoston ja puolueen aluekomitean kannat erosivat toisistaan
näin selkeästi nimenomaan metsäkysymyksessä. Aluekomitea pyrki toteutta-
maan puolueen keskuskomitean asettamat tuotantotavoitteet, kun taas kansan-
komissaarien neuvosto omaksui Neuvosto-Karjalan talouden kannalta suotui-
samman linjan. Taustalla olivat suuremmat valtapoliittiset kysymykset. Alueko-
mitean sihteerin Rovion keskuksen kantaa myötäilevää toimintaa selittää Le-
ningradin aluekomitean kesällä 1933 aloittama neuvosto- ja talouselimien puh-
distaminen luokkavihollisista neuvostoista ja puoluejärjestöistä, koska ne olivat
poikenneet ”oikealta kansallisuuspolitiikan linjalta”. Leningradin aluekomitea
syytti Roviota oman linjan ajamisesta ja odotti hänen toteuttavan entistä hana-
kammin aluekomitean ja puolueen keskuskomitean päätöksiä sekä sanoutuvan
irti poliittisista virheistään ja toteuttavan kasvattavaa itsekritiikkiä koko Karja-
lan aluekomitean kanssa.103  Tästä syystä Roviolla ei ollut mahdollisuuksia tu-
kea kansankomissariaatin linjaa, vaan hän pyrki toteuttamaan Leningradin
aluekomitean päätöksiä mahdollisimman tarkasti. Paikallismetsäkiista todisti,
että valtarakenne oli muuttunut talouden keskittämisen myötä keskus–periferia
-aseman kannalta. Eturistiriitoja ei ollut pelkästään alueen ja keskuksen välillä,
vaan myös alueen sisälläkin saattoi olla erilaisia tavoitteita, jotka olivat sidok-
sissa keskuksen politiikkaan.

○ ○ ○ ○ ○ ○

101 Pismo tresta Karelles Karelskii obkom VKP(b) o peredatshe lesov metsnogo znatshenija
trestu. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 382, l. 67–68. Venäjän kansankomissaarien neuvosto oli
antanut päätöksen 7.12. 1933, jonka mukaisesti Neuvosto-Karjalalla oli erikoislupa siirtää
paikallismetsiä oman harkintansa mukaan. Tämä perustui Karjalan aluekomitean määrää-
män komitean raporttiin.

102 Sekretarju Rovio – Upolnom. NKLes pri SNK KASSR, Vallin 16.4. 1934. GAOPDF K f. 3,
op. 3, d. 276, l. 73–74ob.

103 Kangaspuro (2000), s. 270. Rovio oli syyllistynyt liian positiiviseen arvioon Suomen maata-
louden kehityksestä. Tapaus oli alkusoittoa keskuksen taistelulle kansallista nationalismia
vastaan Neuvosto-Karjalassa.
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Neuvosto-Karjalan lupaavat lähtökohdat

Salomaiden sankat metsät

Neuvostoliiton metsät muodostivat 1930-luvulla kolmanneksen koko maailman
metsävaroista. Metsäpinta-ala asukasta kohden oli vuonna 1937 noin 5,4 heh-
taaria.104  Metsävaranto oli noin 14,5 miljardia kuutiometriä, josta suurin osa,
noin 97 prosenttia, sijaitsi Venäjän tasavallassa. Loput kolme prosenttia sijaitsi-
vat vähämetsäisillä alueilla Neuvostoliiton muissa tasavalloissa, jotka olivat
omavaraisia polttopuun suhteen, mutta sahatavaran osalta täysin tuonnin varas-
sa.105

Taulukko 1. Neuvostoliiton metsävarat vuonna 1932.

Alue pinta-ala metsämaata  josta osuus NL:n
(1000 km2) miljoonaa ha metsää metsistä (%)

Venäjä  19384,6 971,34     473,50 96,7
Ukraina   451,8  3,85      2,60 0,5
Valko-Venäjä   126,8     3,78  2,68   0,6
Taka-Kaukasia  185,6     3,96 3,13   0,6

Uzbekistan   172,0                 1,46  0,85   0,2

Tadzhikistan   143,9                 2,18 0,98   0,2
Turkmenistan   443,6               16,79  5,75   1,2

Yhteensä 21230,7 1003,53 489,49 100,0

Lähde: Objasnitelnaja zapiska k lesnomu fondu SSSR, 1-je janvarja 1934. Tablitsa no. 5, l. 29.
RGAE 4372, 2, 769, l. 24–34. Kts. taulukko kokonaisuudessaan selityksineen taulukkoliitteestä,
taulukko 1.

Venäjän tasavaltaan kuuluneen Euroopan puoleisen Pohjolan (Leningradin
alue, Karjala ASNT ja Pohjoinen alue) metsävaranto oli noin 8,7 miljardia kuu-
tiometriä eli noin 60 prosenttia kaikista Venäjän tasavallan metsistä. Pohjola oli
harvaanasuttua aluetta, jolle olivat ominaista metsien ja vesistöjen runsaus sekä
suot. Loput Venäjän tasavallan lähes koskemattomista metsistä sijaitsivat Sipe-
riassa tai vuoristoalueella hankalien kulkuyhteyksien takana.106  Vuonna 1934
Metsäasiain kansankomissariaatin hallinnassa oli 88 prosenttia koko Neuvos-
toliiton metsäalueesta. Neuvostoliiton metsiä hyödynsivät myös Kulkulaitosasiain
kansankomissariaatti, joka hankki puutatavaraa rautatien tarpeisiin sekä Ras-

○ ○ ○ ○ ○ ○

104 Ilic (1986), s. 8–9; Vrt. Matti Jalava, Maapallon metsävarat ja puutavaratilanne, s. 104–105.
Jalavan mukaan määrät olivat metsätilastollisen toimiston vuoden 1924 materiaalin pohjalta
sellaiset, että Euroopan puoleisella Venäjällä metsäpinta-ala asukasta kohden oli 1,3 ha ja
varsinainen metsää kasvava ala 0,8 ha.

105 Objasnitelnaja zapiska k lesnomu fondu SSSR, 1-je janvarja 1934 g. RGAE f. 4372, op. 2, d.
769, l. 24–34.

106 Materialy i protokoly IV plenuma 1932. ”O hode lesnogo hozjaistva”. GAOPDF K f. 3, op.
2, d. 677, l. 57–67.
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kaan teollisuuden kansankomissariaatti, jonka metsäalueilta hakattiin raken-
nuspuuta ja polttopuuta sekä tuotettiin hiiltä raskaan teollisuuden tarpeisiin.107

Metsäasiain kansankomissariaatin raporttien mukaan Neuvostoliiton metsiä
hyödynnettiin 1930-luvun alussa liian vähän. Suurimman ryhmän muodostivat
metsät, joita hyödynnettiin alle puolet vuotuisesta kasvusta. Toisen suuren ryh-
män muodostivat metsänhoitoalueen metsät (lesokulturnaja zona), joissa kiin-
nitettiin huomiota ensisijaisesti metsänhoidollisiin seikkoihin. Metsänhoito-
alueeseen kuuluneissa metsissä hakkuut eivät saaneet ylittää vuotuista kasvua
eivätkä ne kuuluneet metsäteollisuuden kehittämissuunnitelmien piiriin, vaikka
alueella olikin hyödyntämättömiä metsävaroja. Kolmanteen ryhmään kuuluivat
alueet, joilla hakkuut ylittivät vuotuisen kasvun. Näitä olivat etenkin  Neuvosto-
liiton eteläisten tasavaltojen vähämetsäiset ja hidaskasvuiset alueet. Neuvosto-
liiton metsäteollisuuden kehittämissuunnitelma luotiin 1930-luvulla tämän ja-
ottelun pohjalle. Suunnitelmassa lähtökohtana pidettiin sitä, että voimakkaim-
min hyödynnetyillä alueilla hakkuut olisivat voineet jatkua samalla teholla kor-
keintaan 10–15 vuotta. Metsätalouden ja -teollisuuden kehittämisalueiksi tuli-
vat siten pohjoinen ja itä eli Venäjän tasavallan runsasmetsäiset alueet, jotka
kuuluivat suurimpaan, vähän hyödynnettyjen metsien ryhmään. Tähän ryh-
mään kuului myös Neuvosto-Karjala.108

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana yli puolet puunhankinnasta ta-
pahtui vähämetsäisillä alueilla. Hankintamäärissä ei tapahtunut erityistä laskua,
vaikka vuonna 1931 metsiensuojelualueeseen ja rajoitetun hakkuun piiriin siir-
rettiin 43 miljoonaa hehtaaria metsää. Hankintaan vaikutti vasta vesiensuojelu-
alueen perustaminen vuonna 1936, jolloin hakkuukiellon piiriin siirtyi 70 mil-
joonaa hehtaaria metsää. Vaikutus oli lyhytaikainen, sillä puutavaran tarpeen
kasvaessa rajoituksen piirissä olleet metsät tulivat uudelleen hakkuiden piiriin,
koska niiden sijainti oli hyvä.109  Vesiensuojelualueella suojeltiin ensisijaisesti
vesistöjen rantametsät, jotka olivat suosittuja, sillä hakkuissa puut voitiin kirjai-
mellisesti kaataa suoraan veteen. Toisen viisivuotissuunnitelman aikana tavoit-
teiden kasvaessa muutkin aiemmin rajoitetun hakkuun piirissä olleet metsät,
kuten paikallismetsät, tulivat hakkuiden piiriin. Näin teoriassa hyvät suunnitel-
mat metsien suojelusta eivät toteutuneet käytännön tasolla.

Luonnonvarat, metsärikkaudet määrittelivät Neuvosto-Karjalan roolin Neu-
vostoliiton taloudessa. Niiden hyödyntäminen vaikutti paitsi Neuvosto-Karja-
lan hierarkkiseen asemaan Neuvostoliitossa myös alueen kehitysmahdollisuuk-
siin. Neuvosto-Karjalan metsäalueen kokonaispinta-ala oli 13, 7 miljoonaa heh-
taaria, josta metsämaan osuus oli noin 65 prosenttia ja siitä metsää kasvavan
alueen osuus noin 63 prosenttia. Yleisvaltakunnallista tai teollista metsää oli

○ ○ ○ ○ ○ ○

107  Objasnitelnaja zapiska k lesnomu fondu SSSR, 1-je janvarja 1934 g. RGAE f. 4372, op. 2, d.
769, l. 24–34.

108 Objasnitelnaja zapiska k lesnomu fondu SSSR 1-je janvarja 1934 g. RGAE f. 4372, op. 2, d.
769, l. 24–34. Lähde korostaa, että aiemmin esitetyt tiedot, Gosplanin ‘Energetika’ vuodelta
1932 ja ‘Lesnyje resursy SSSR’ vuodelta 1930 liioittelivat tiedoissaan metsien pinta-alasta
ja niiden käytöstä. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukot 3–6.

109 Ilic (1986), s. 19–21.
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noin 11,3 miljoonaa hehtaaria ja paikallismerkityksellistä noin 2,4 miljoonaa
hehtaaria. Noin kolmannes metsistä sijaitsi soistuneella alueella, mikä teki met-
sätalouden harjoittamisen erittäin alttiiksi sääolosuhteille. Puuvaranto oli noin
1,1 miljardia kuutiometriä, josta huomattava osa oli Äänisen itäpuolella Puu-
dosin alueella sekä Kemin-Sorokan alueella Vienanmeren lounaispuolella.110

Neuvosto-Karjalan johdon pyrkimys saada Puudosin alue Karellesille ja Zhel-
les pois Kemin-Sorokan alueelta perustui pääosin taloudellisiin seikkoihin: raa-
ka-aineen määrään ja sijaintiin sekä kulkuyhteyksiin.

suurta arvopuuta

34 %

pientä arvopuuta

12 %

polttopuuta

39 %

jätteitä

15 %

suurta arvopuuta pientä arvopuuta polttopuuta jätteitä

Suurta arvopuuta olivat sahatukit ja rakennushirret sekä ratapölkyt, joiden
osuus oli pienempi kuin polttopuun. Polttopuun suuri osuus kuvastaa poltto-
puun tarpeen kasvua erityisesti Neuvosto-Karjalassa, mutta myös muualla Neu-
vostoliitossa.111  Pientä arvopuuta olivat paperipuu, kaivospuut ja erilaiset riu’ut.
Määrä oli suhteellisen pieni, sillä paperipuu tarkoitti lähinnä hiokepuuta, jonka
tarve oli suhteellisen pieni. Kaivospuita vietiin pääsääntöisesti Neuvosto-Karja-
lan ulkopuolelle.112  Pienen arvopuun kanssa lähes samaan määrään ylsivät jät-

○ ○ ○ ○ ○ ○

110 Lesnyje resursy Karelii, 1932. NARK f. 286, op. 1, d. 22/199, l. 1–30. Aineisto on laadittu
kesä–heinäkuussa 1932 toisen viisivuotissuunnitelman pohjaksi. Kts. taulukkoliite, taulukot
4– 6.

111 Predsedatel planovoi troiki Kargosplan, Galkin 1932. ”Potrebnost v drovjanom toplive v
AKSSR v 1932 g.” NARK f. 690, op. 1, d. 21/245, l. 1–2.

112 ”Lähetämme Donin hiilikaivoksille kaivospölkkyjä” Punainen Karjala no. 251, etusivu
28.10. 1931.

Lähde: Selostus KASNT:n toiminnasta kymmenennelle Yleiskarjalaiselle neuvostojen edustaja-
kokoukselle 1934, s. 2–25. RK/17B/KA. Tässä tapauksessa on termiksi jätetty alkuperäislähteen
arvopuu, joka tarkoittaa lähinnä ainespuuta. Lähteessä suureksi arvopuuksi määriteltiin saha- ja
rakennushirret sekä ratapölkyt. Pieni arvopuu tarkoitti paperipuuta, propseja ja riukuja. Poltto-
puuksi laskettiin kaikki puulajit sekä pystyyn kuivaneet puut. Jätteitä olivat kannot, latvukset ja
arvopuun kuori. Tarkat arvot taulukkoliitteessä, taulukko 2.

Kuvio 1.  Neuvosto-Karjalan puuvaranto lajikkeittain vuonna 1934.
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teet eli hyödyntämättä jääneet kannot ja latvukset. Jätteiden suuri osuus kuvas-
taa varsin hyvin metsätöiden epätaloudellisuutta, muodostivathan latvukset ja
kannot hyvinkin puolet puusta etenkin silloin, kun hakkaajia moitittiin kantojen
jättämisestä liian pitkiksi. Metsäteollisuuden kehittämättömyyttä puolestaan
kuvasi se, ettei jätteitä pystytty hyödyntämään käytännössä lainkaan. Lukuisten
suunnitelmien mukaan siihen toki pyrittiin, mutta yritykset jäivät lähinnä hy-
viksi aikomuksiksi.

Kuljetuksesta kehityksen pullonkaula

Talouden kehityksen kannalta tärkeitä seikkoja olivat raaka-aine, sen saatavuus
ja jatkojalostusmahdollisuudet. Raaka-aine piti saada tuotantolaitokselle ja tuo-
tantolaitokselta puolestaan valmiit tuotteet jakeluun, jolloin kuljetuksesta tuli
erittäin tärkeä tekijä. Näin kehityksen kannalta keskeiseksi nousi kulkuyhteyk-
sien rakentaminen, mikä keskus–periferia-kysymyksen kannalta tarkoitti peri-
ferian ja keskuksen välisen etäisyyden pienentämistä, mutta myös periferian si-
säisten kulkuyhteyksien rakentamista. Kuljetuksen toimivuudella tai toimimat-
tomuudella oli laajat välittömät ja välilliset vaikutukset, jotka heijastuivat talou-
den kaikille aloille. Kuljetuksesta muodostui Neuvostoliitossa myös poliittisesti
merkittävä tekijä, sillä siitä vastanneilla oli paljon vaikutusvaltaa ja vastuuta.

Neuvostoliitossa oli kaksi merkittävää kuljetusmuotoa: rautatie ja vesikulje-
tus, jotka olivat myös metsätalouden kannalta tärkeimmät. Vuonna 1934 jul-
kaistussa metsäraportissa todettiin, että Neuvostoliitossa rautateiden ja jokien
varsilla oli 124 miljoonaa hehtaaria metsää, mutta siitä huolimatta 64 prosenttia
metsistä oli alueilla minne ei ollut kulkuyhteyksiä.113  Tämä kertoo kulkuyh-
teyksien puutteesta useilla alueilla, mutta myös metsien runsaudesta.

Kuvio 2. Tavarankuljetus Neuvostoliitossa 1913–1940 (prosenttia).

○ ○ ○ ○ ○ ○

113 Objasnitelnaja zapiska k lesnomu fondu SSSR, 1-je janvarja 1934 g. RGAE  f. 4372, op. 2, d.
769, l. 24–34.
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Lähde: Davies, Harrison, Wheatcroft (eds.), The Economic transformation of the Soviet Union,
taulukko 32, s. 304. Putket tarkoittavat mm. öljyputkia. Uitto sisältyy tässä taulukossa jokikulje-
tukseen. Tarkat arvot taulukkoliitteessä, taulukko 7.
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Kuten kuviosta näkyy rautateiden osuus oli Neuvostoliitossa kaikkein suurin ja
vesikuljetus toiseksi suurin. Vesikuljetuksen merkitys alkoi laskea 1920-luvulta
alkaen ja kehityksen kulkiessa rinnan rautateiden rakentamisen kanssa. Puuta-
varan kuljetuksessa vesikuljetuksen merkitys pysyi kuitenkin suurena, sillä sii-
nä rautateiden osuus laski. Jos vuonna 1913 rautateillä kuljetettiin hieman yli
yhdeksän prosenttia kaikesta puutavarasta, niin vuoteen 1940 mennessä sen
osuus oli laskenut seitsemään prosenttiin.114  Sen sijaan puutavaran jokikuljetus-
ten osuus säilyi melko suurena, sillä uitto säilyi puun tärkeimpänä lähikuljetus-
tapana, vaikka vesikuljetuksen määrä kokonaisuutena laskikin. Auto- ja lento-
kuljetus pysyi erittäin pienenä, samoin öljyputkien osuus. Autokuljetuksen
määrään vaikuttivat heikko tieverkko ja erittäin suuret etäisyydet.

Lentokuljetus yleistyi toisen maailmansodan jälkeen, mutta sen merkitys jäi
vähäiseksi. Neuvosto-Karjalassa lentokuljetus alkoi vuonna 1934, jolloin avat-
tiin ensimmäinen säännöllinen lentoyhteys Petroskoista Puudosiin. Linjan
avaus oli merkittävä lisäys paikallisiin yhteyksiin, sillä aiemmin hevoskyydillä
matka kesti viisi-kuusi päivää, mutta lentäen matka taittui tunnissa ja viidessä-
toista minuutissa.115  Kaikkiaan lentokuljetus jäi kuitenkin hyvin vähäiseksi, sil-
lä vuoteen 1939 mennessä oli lentoyhteyksiä Petroskoista ainoastaan jo mainit-
tuun Puudosiin ja Poventsan lahden etelärannalla sijaitsevaan Sunkuun.116  Kul-
jetuskapasiteetti lentolinjoilla oli varsin vähäinen.

Taulukko 2. Lentokuljetus Neuvosto-Karjalassa 1934–1937.

1934 1935 1936 1937

Lentojen määrä  566   480   930   1 028
Matkustajia (henkeä)  108   440   781      901

Tavaraa (tonnia)    28,0       1,7     18,4   22,4

Kaikkiaan (tonnia/km) 4,6       6,6    13,5         14,4

Lähde: Iz spravki Gosplana KASSR o rabote grazhdanskoi aviatsii v 1934–1937 gg. 25. - 26. 2.
1939, s. 130. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Taulukkoon on otettu lähteestä vain ne tiedot, jotka
liittyivät rahdin tai henkilöiden kuljettamiseen.

Asetelmassa näkyy, kuinka määrät olivat hyvin pieniä suhteessa tehtyjen lento-
jen määrään. Lentokuljetuksesta ei tullut merkittävää kuljetusmuotoa ennen
toista maailmansotaa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

114 Ilic (1986), s. 23. Vuonna 1913 rautateillä kuljetettiin puuta 12.2 miljoonaa tonnia.
115 Gazetnaja informatsija ob otkrytii avialinii Petrozavodsk-Pudozh, 5.3. 1934, s. 123.

Narodnoje hozjaistvo Karelii. Käytetyn koneen tyyppi oli Amfibi Sh-II.
116 Iz spravki Gosplana KASSR o rabote grazhdanskoi aviatsii v 1934–1937 gg. 25.–26. 2.

1939, s. 129–130. Narodnoje hozjaistvo Karelii.
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Rautateitä ei rakenneta

Neuvosto-Karjalan kannalta merkittävin maayhteys oli Leningradista Muur-
manskin satamaan johtanut Muurmannin rata, joka kulki Neuvosto-Karjalan
alueella noin 850 kilometrin matkan. Rata kuului Kulkulaitosasiain kansanko-
missariaatin Luoteisen liikennehallinnon alaisuuteen, joten paikallishallinnolla
ei ollut vaikutusvaltaa radan toimintaan liittyvässä päätöksenteossa. Liikenne-
suunnittelu Neuvosto-Karjalan alueella oli rajoitettu vain paikallisiin tarpei-
siin.117  Tämä näkyi myös radan kehittämispolitiikassa. Rata oli ensisijaisesti
yhteys etelän ja pohjoisen, Leningradin ja Muurmanskin satamien välillä. Tästä
syystä paikallisen talouden kehityksen kannalta välttämättömien sivuratojen
rakentaminen ei ollut keskuksen kannalta tärkeää.

Neuvosto-Karjalassa toivottiin, että sivuratoja olisi rakennettu erityisesti niil-
le alueille, joilla vesiliikenneyhteydet olivat heikot.118  Suunnitelmia oli lukui-
sia, ja Gylling ehdotti jo vuonna 1923 useiden eri ratayhteyksien rakentamista,
joista tärkein oli ratayhteys Karhumäestä Porajärvelle. Hieman myöhemmin
suunnitelmiin sisältyivät rautateiden rakennussuunnitelmat keskeisille metsä-
alueille sekä niihin liittyneet teollisuuden rakentamisssuunnitelmat.119  Suunni-
telmien toteutuminen olisi luonut Neuvosto-Karjalaan varsin kattavan kuljetus-
verkoston.120  Toiveisiin ei kuitenkaan suostuttu, sillä vielä vuonna 1934 Muur-
mannin radalla oli kaikkiaan 129 kilometriä sivuraiteita, joista Neuvosto-Karja-
lan alueella ainoastaan 31 kilometriä.121  Rata kulki lähes asumattomien aluei-
den läpi vailla sivuraiteita ja rataan liittyviä maanteitä kuin ”oveton käytävä”.122

Muurmannin rata oli monin paikoin erittäin huonokuntoinen. Radan maa-
pohja oli soista erityisesti pohjoisessa ja koska radan pohjustustyöt oli tehty
huonosti, oli radan taakankesto heikko. Rata oli pitkään lähes koko matkalta
yksiraiteinen, mikä aiheutti ongelmia junien järjestelylle.123  Myös pula tavara-
vaunuista aiheutti jatkuvia ongelmia kuljetukselle ja vaikeutti kuljetuksien su-
juvuutta entisestään. Tavaravaunujen puute oli yleisliittolainen ongelma, jonka
puolueen keskuskomitea pyrki ratkaisemaan vuonna 1931 vaunujen kiertoa no-
peuttamalla.124  Lastaukseen liittyneiden ongelmien vuoksi se oli kuitenkin käy-
tännössä mahdotonta, joten keskuselinten päätös vain syvensi ongelmaa. Vuon-
na 1934 keskuselimet vihdoin myöntyivät ongelmanratkaisuun ja rakensivat li-

○ ○ ○ ○ ○ ○

117 Juntunen (1997), s.110–112. Kts. karttaliitteestä kartta 2.
118 Slovo dlja doklada ”Lesnaja promyshlennost i lesozagotovki 1929/30 goda” imejet tov.

Arhipov. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 315, l. 44–52.
119 Tällainen teollisuuden ja raaka-ainealueen yhdistävä ratahanke oli muun muassa Sorokka–

Jyskyjärvi-rata. K voprosu o provedenii zhel.dor. linii Soroka-Jushkozero. NARK f. 794, op.
1, d. 15/188, l. 39–41; Kemi–Uhtua radan rakentaminen oli hyväksyttyjen suunnitelmien
listalla v. 1940. Juntunen, (1997), s. 161.

120 Kilin (1999), s. 107–108.
121 Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmenennelle yleiskarjalaiselle edustajako-

koukselle 1934, s. 112–113. RK/17B/KA.
122 Juntunen (1997), s. 112.
123 Päätös radan muuttamisesta koko matkalta kaksiraiteiseksi tehtiin vasta vuonna 1940. Rataa

vahvistettiin vähitellen joiltakin osin vasta 1930-luvun lopulla. Juntunen, s. 151–152. Radan
yksiraiteisuus aiheutti nimenomaan logistisia ongelmia.

124  Protokol no. 58, zasedanija Politbjuro TsK VKP(b), 25.7. 1931. RGASPI f. 17, op. 3, d. 844,
l. 2.
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sää vaunuja.125  Kuljetusongelma ei kuitenkaan enää ratkennut, vaan vaikeutui
jälleen, sillä kuljetustarve oli kasvanut nopeasti toisen viisivuotissuunnitelman
aikana. Vuonna 1935 puolueen keskuskomitea velvoitti Metsäasiain, Kulku-
laitosasiain ja taloudelliset kansankomissariaatit ehdottomasti toteuttamaan
niille annetut kuormausnormit, jotta suunnitelmat olisi saatu toteutettua.126

Vuoden 1935 alussa puolueen keskuskomitean päätöksellä päätettiin rakentaa
sekä lisää ratoja että vaunuja rautatiekuljetuksen tarpeisiin.127  Päätös liittyi kes-
kuselinten omaksumaan koneellistamiskampanjaan, jonka mukaisesti kaikkea
koneellista kuljetusta piti lisätä.

Erilaisia rautatien rakennussuunnitelmia oli lukuisia ja esimerkiksi kahteen
ensimmäiseen viisivuotissuunnitelmaan sisältyi erikseen rautatien rakentamis-
suunnitelma. Toisen viisivuotissuunnitelman aikana piti rakentaa muun muassa
Petroskoi–Tulemajärvi, Karhumäki–Repola sekä Karhumäki–Puudos-rautatie-
yhteydet. Karhumäki–Puudos-radan rakentamisessa keskeinen tekijä oli Puu-
dosin raaka-ainealueet, joita haviteltiin Vienanmeren–Itämeren kanavakombi-
naatin käyttöön. Samoin perustein Rukajärvi–Kiestinki-rata Neuvosto-Karjalan
pohjoisosassa oli Metsäasiain kansankomissariaatin kiinnostuksen kohteena.
Rautatieyhteys Sorokan satamaan oli suunnitelmissa aivan samoin kuin sivura-
tojen rakentaminen Muurmannin radalle, jotka olisivat olleet merkittävä apu ta-
varankuljetukselle.128  Mikään näistä suunnitelmista ei kuitenkaan toteutunut
ennen vuotta 1941. Kaikkiaan suunnitelmissa oli rakentaa Neuvosto-Karjalaan
erilaisia rautatieyhteyksiä noin tuhat kilometriä, mutta Rukajärvi–Kiestinki ra-
dan ensimmäinen osuus oli ainoa, joka toteutui sotien välisenä aikana.129  Pai-
kallishallinnon rautatiesuunnitelmat olivat hyvin laaja-alaisia ja merkittäviä ta-
loudellisessa mielessä ja toteutuessaan ne olisivat ratkaisseet lähes kaikki kulje-
tusongelmat paikallistasolla.

Metsäasiain kansankomissariaatti suunnitteli rautatieyhteyksiä ensisijaisesti
puunkuljetusta silmällä pitäen. Komissariaatti suunnitteli Neuvosto-Karjalaan
Glavsevzaplesin alaisuudessa olleille raaka-ainealueille kaikkiaan 445 rautatie-
kilometrin rakentamista, joiden avulla olisi saatu rautatiekuljetuksen piiriin yli
130 miljoonaa kuutiometriä puuta. Kapearaiteisia ratoja lähikuljetuksen tarpei-
siin suunniteltiin vuosien 1939–40 aikana rakennettavaksi 371 kilometriä. Näi-
den avulla olisi kuljetuksen piiriin saatu viisi miljoonaa kuutiometriä puuta.130

○ ○ ○ ○ ○ ○

125 Prikaz no. 80, NKLes SSSR, Moskva 31.1. 1934. O postanovke pilovotshnika i pilo-
materialov dlja nuzhd vagonostrojenija. NARK f. 286, op. 8, d. 7/65, l. 52.

126 Protokol no. 20 postanovlenije Politbjuro TsK VKP(b) 4.–10. 1. 1935. RGASPI f. 17, op. 3,
d. 958, l. 28. Kts. rautatiekuljetuksesta tarkemmin taulukkoliite, taulukko 8a.

127 Oborudovanije vydeljaemoje dlja osnovnyh lesozagotovytelnyh raionov. Prilozhenie 2,
protokol 77. Postanovlenije Politbjuro TsK VKP(b), 4.–10.1. 1935. RGASPI f. 17, op. 3, d.
958, l. 68.

128 Osnovnye tehniko-ekonomitsheskije zadanije III pjatiletnego plana: Karelija i Leningrads-
kaja oblast. RGAE f. 7637, op. 1, d. 1470, l. 33, 39.

129 Kilin (1999), s. 134. Kilin korostaa, että rautateiden rakentamisen jäädyttämisen syy Neu-
vosto-Karjalassa oli se, että etelässä Ukrainassa ja Valko-Venäjällä rakennettiin strategisia
rautateitä Puolaa ja Romaniaa silmälläpitäen.

130 Stroitelstvo lesovoznoi zheleznoi dorogi uzkoi kolei v III pjatiletii. RGAE f. 7637, op. 1 d.
1470, l. 94, 98.
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Nämäkään suunnitelmat eivät sellaisinaan toteutuneet, vaikka useimmat suun-
nitelluista rautatieyhteyksistä olisivat sitoneet Neuvosto-Karjalan muihin Neu-
vostoliiton Euroopan puoleisen Pohjolan alueisiin ja palvelleet siten koko Neu-
vostoliiton taloutta. Riittävien yhteyksien puute oli suuri este Neuvosto-Karja-
lan taloudelliselle kehitykselle.

Rautatiekuljetus ei ollut yksinomaan paikallinen, vaan koko Neuvostoliittoa
vaivannut ongelma. XVII puoluekongressissa vuonna 1934 rautateitä arvostel-
tiin kovin sanoin, sillä kuljetuksesta oli muodostunut vakava pullonkaula talou-
teen. Hoitamattomat kuljetukset saivat kaikkien kansankomissariaattien va-
rauksettoman tuomion.131  Tämä tuntui erityisesti Metsäasiain kansankomissa-
riaatissa, sillä hoitamatta jääneistä kuljetuksista peräti 60 prosenttia oli puutava-
raa. Tämä osoitti metsäalan alhaisen prioriteetin neuvostotaloudessa, sillä ras-
kaan teollisuuden kuljetustarpeet täytettiin ensisijaisesti. Puutavaran kuljetuk-
seen erikoistuneet rataosuudet saivat vähäpätöisen osan muutenkin niukoista
rautatieinvestoinneista.132

Oman osansa rautateiden kuljetusongelmiin toi halko- ja hiilipula. Tilannetta
yritettiin ratkaista sähköistämällä rataosuuksia ja esimerkiksi Muurmannin ra-
dan sähköistäminen päätettiin aloittaa vuonna 1935 väliltä Muurmansk–Kanta-
lahti, mikä ei kuitenkaan palvellut Neuvosto-Karjalan tarpeita, sillä osa kuului
Leningradin alueeseen.133  Koko Neuvostoliitossa oli ensimmäisen viisivuotis-
suunnitelman lopussa sähköistettyä rataa vajaat 350 kilometriä ja vielä kolman-
nenkin viisivuotissuunnitelman päättyessä alle kaksi tuhatta kilometriä,134  mikä
Neuvostoliiton pinta-alan ja ratojen kokonaispituuden huomioon ottaen oli var-
sin vähän. Toimivia rataosuuksia oli vuonna 1940 vähän siihen nähden, kuinka
paljon rautateiden edistyksestä propagoitiin. Rataverkko oli harva ja useimmat
rataosuudet edelleen huonokuntoisia.135  Rautatiekuljetukselle aiheuttivat on-
gelmia myös lukuisat onnettomuudet. Tiukentuneiden tavoitteiden vuoksi junat
ajoivat yhä lujempaa ja yhä pidempään ilman huoltoa, jolloin huonokuntoiset
radat ja vanha kuljetustekniikka eivät kestäneet. Konerikot ja onnettomuudet li-
sääntyivät.136

Vesireitit Neuvosto-Karjalan vahvuus

Neuvostoliiton jokilaivaukset olivat Euroopan suurimpia ja maailman mittakaa-
vassa toisella tilalla. Purjehdittavia jokia oli Neuvostoliitossa vuonna 1928 noin
72 000 kilometriä ja vuonna 1930 määrä oli noussut 85 000 kilometriin keinote-
koisten vesiväylien rakentamisen myötä. Vuonna 1934 Neuvostoliiton joilla
kuljetettiin tavaraa noin 65 miljoonaa tonnia, josta yli puolet oli tukkilauttoina

○ ○ ○ ○ ○ ○

131 Rees (1997b), The People’s Commissariat of Transport (Railway), s. 210–211.
132 Westwood (1994), Transport, s. 167.
133 Juntunen (1997), s. 145–146; Sähköistäminen palveli ensisijaisesti toisen maailmansodan

aikana Sorokka–Arkangeli-radan tarpeita.  Kts. aiheesta lisää esim. Smeds, H.-Mattila, J., s.
127. Tuntematon Venäjä. Maa, kansa ja voimavarat, Helsinki 1945.

134 Davies, Harrison, Wheatcroft (eds.) (1994), The Economic transformation of the Soviet
Union, taulukko 36, s. 308.

135 Juntunen (1997), s. 157–158.
136 Rees (1997b), s. 218–219, 224, 228.
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uitettua puuta.137  Puusta 93 prosenttia kuljetettiin uittamalla, joka oli jalosta-
mattoman puutavaran edullisin kuljetusmuoto. Jalostetun puutavaran kohdalla
tilanne olikin jo toinen.138

Suomen esimerkki todisti, että vesireitit olivat tärkeitä taloudelliselle kehi-
tykselle. Hyvät uittoväylät ja yhteys merelle mahdollistivat Suomen suuntautu-
misen maailmanmarkkinoille. Luonnollisten vesiyhteyksien olemassaolo olikin
yksi keskeisimpiä perusteita Neuvosto-Karjalan talousautonomialle. Runsaat
vesistöt mahdollistivat myös toisen kehityksen kannalta olennaisen tekijän, ve-
sivoiman käytön sähkön tuottamiseen sekä teollisuuden tarpeisiin että rautatei-
den sähköistämiseen.

Kuvio 3. Vesikuljetus Neuvostoliitossa 1913–1937.

○ ○ ○ ○ ○ ○

137 Rees (1997c), The People’s Commissariat of Water Transport, s. 238–239.
138 Objasnitelnaja zapiska k lesnomu fondu SSSR, 1-je janvarja 1934 g. RGAE f. 4372, op. 2, d.

769, l. 24–34.
139 Hutchings (1971), Seasonal influences in the Soviet Industry, s. 88.
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Lähde: Davies, Harrison, Wheatcroft (eds.), The Economic transformation of the Soviet Union,
taulukko 38, s. 309. Kts. tarkat arvot taulukkoliite, taulukko 8b.

Vesiliikenne oli erittäin herkkä luonnonolosuhteille, tulville ja kuivuudelle.
Vuonna 1936 Neuvostoliiton jokiliikenteellä oli ongelmia, koska kuivuuden
vuoksi vedet olivat alhaalla.139  Pohjoisessa joet jäätyivät talvikuukausiksi, joten
uitot keskittyivät kevättulvien aikaan. Järviuitot tapahtuivat kesäaikaan ja kau-
kouitot puolestaan kesän ja syksyn kuluessa. Tukkilauttojen jäädessä uittamatta
sahat ja muut puuta hyödyntäneet teollisuuslaitokset jäivät ilman raaka-ainetta,
mikä puolestaan heijastui varsin nopeasti muille teollisuudenaloille muualla
Neuvostoliitossa.
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Euroopan puoleisen Pohjolan etu olivat hyvät vesitiet. Alueella oli runsaasti
uittokelpoisia jokia ja isot satamat etelässä Leningradissa ja pohjoisessa Muur-
manskissa. Yhteydet ulkomaille toimivat myös talvella, vaikka Neuvostoliiton
tärkein vientisatama Leningrad jäätyi talvella noin kolmeksi kuukaudeksi, sillä
talvella tuotteet voitiin laivata Golf-virran vaikutuksesta läpi vuoden auki pysy-
vän Muurmanskin sataman kautta. Neuvostoliiton tärkeimmän sahatavaran
tuottajan Arkangelin satama Vienanlahden pohjukassa oli jäässä noin 190 päi-
vää vuodessa, mutta kesäliikennekauden aikana toiminta oli sitäkin vilkkaam-
paa.Vienanmeren muiden satamien, erityisesti Kantalahden ja Sorokan, merki-
tys kasvoi 1930-luvulla Hiipinän apatiitin louhinnan ja Vienanmeren–Itämeren
kanavan valmistumisen myötä.140

Kuten edellä esitetyt ongelmat Muurmannin radan hyödyntämisessä todisti-
vat Neuvosto-Karjalassa toimivin kuljetusmuoto oli vesitie. Ääninen, Laatokka
ja Vienanmeri tarjosivat yhteydet laajalle alueelle ja lukemattomat pienet joet
lisäsivät yhteyksien ulottuvuutta.141  Neuvosto-Karjalan vesiliikenteen kehityk-
sen esteenä oli kuitenkin kaluston puute. Karelles suunnitteli jo 1920-luvun
alussa oman höyrylaivaston perustamista, mikä olisi helpottanut raaka-ainekul-
jetuksia sahoille ja valmiiden tuotteiden kuljetusta vientisatamiin. Suunnitelma
ei kuitenkaan toteutunut, vaikka paikallishallinto vetosi sekä Luoteisen alueen

Uitot alkavat Suoju-

joella keväällä 1932.

Talven uurastuksen

tulos siirtyy

kaukokuljetukseen

Matroosan metsä-

työmaalla.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

140 Baranski (1936), SSSR:n talousmaantieto, s. 123.
141 Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmenennelle yleiskarjalaiselle edustajako-

koukselle 1934, s. 6–7. RK/17/KA. Laatokka ja Ääninen kattoivat Karjalan vesistöjen koko-
naispinta-alasta lähes 90 prosenttia.
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jokihallintoon että Neuvostoliiton keskuselimiin laivojen saamiseksi. Karelle-
sille vuokrattiin joitakin aluksia sisäisiä kuljetuksia varten, mutta laajemmat
kuljetukset hoiti valtio, jolla oli kuljetusmonopoli.142

Oma tonnisto olisi ollut toimivin vaihtoehto Neuvosto-Karjalassa, sillä
useimmat joet olisi voitu ruopata laivakelpoisiksi väyliksi kohtuullisin kustan-
nuksin. Suuret joet,  Kemijoki, Uikujoki ja Vodlajoki, olivat purjehduskelpoisia
sellaisinaan. Vesiliikenne oli kuitenkin alistettu Luoteisen alueen jokiliikenne-
hallinnolle, joka oli haluton ryhtymään jokien ruoppauksiin.143  Neuvosto-Kar-
jala oli osa Luoteisen alueen suunnitelmaa, joten kuljetussuunnitelmissa Lenin-
gradin alueen kuljetustarpeet olivat ensisijaiset. Ongelma oli se, ettei jokiliiken-
nehallinnolla ollut halua eikä kykyä palvella Neuvosto-Karjalaa riittävän tehok-
kaasti. Laivoista oli jatkuva pula, satamat olivat huonossa kunnossa eikä kun-
non laitureita tai lastauskalustoa ollut. Keskus investoi Neuvosto-Karjalan alu-
een satamiin vasta toisen viisivuotissuunnitelman aikana ja silloinkin investoin-
nit suunnattiin ensisijaisesti Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaattia pal-
velleiden Kemin ja Sorokan satamiin.144

Neuvosto-Karjalassa vesikuljetuksen keskeisin muoto oli uitto, sillä huomat-
tava osa alueelta hankitusta puutavarasta oli jalostamattomassa muodossa. Puu-
ta hakattiin eri puolilla Neuvosto-Karjalaa, jonka jälkeen puu uitettiin sahoille
ja muille tuotantolaitoksille tai suoraan vientisatamaan. Joet oli jaoteltu uitto-
kelpoisuuden mukaan vyöhykkeisiin, joiden mukaan uittomiehille maksettiin
palkka. Helpoimpaan eli ykkösuittoluokkaan kuuluivat Laatokkaan ja Ääniseen
laskeneet joet ja vaativimpaan nelosluokkaan kuuluivat pohjoisen tiettömien
taipaleiden takana olleet matalat, ainoastaan kevättulvien aikaan uittoon sovel-
tuneet purot tai isompien jokien koskiset taipaleet.145  Oman erikoisuutensa oli
Repolan alue, missä uittoon soveltuvat joet olivat vedenjakajan väärällä puolel-
la ja laskivat Suomen puolelle.

Kuviosta käy varsin hyvin ilmi, että Neuvosto-Karjalassa puu uitettiin ensisi-
jaisesti tukkilauttoina. Laivoille jäi lähinnä sahatavaran kuljetus, mihin lasket-
tiin myös polttopuun ja sahatavaran kuljetus laivojen hinaamissa proomuissa.
Koska Karellesilla ei ollut riittävästi omia laivoja, kuljetukset hoiti Luoteinen
jokiliikennehallinto ja vuodesta 1934 alkaen myös Vienanmeren–Itämeren
kanavakombinaatti (Belomorsko-Baltijski kombinat, BBK). Kombinaatin osuus
jäi suhteellisen pieneksi, koska Juskarelles työskenteli ensisijaisesti Neuvosto-

○ ○ ○ ○ ○ ○

142 KASNT:n kansantalousneuvoston toimintakertomus 1922/23 (suomenkielinen). NARK f.
794, op. 1, d. 172, l. 39–66. Asialla oli pitkä historia, sillä ongelma oli lähtöisin jo 1920-lu-
vun alusta.

143 Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmenennelle yleiskarjalaiselle edustaja-
kokoukselle 1934, s. 119. RK/17/KA. Luoteisen alueen jokiliikennehallinto uudelleenorga-
nisoitiin vasta vuonna 1940. Kts. asiasta tarkemmin: Iz postanovlenija SNK SSSR o reorga-
nizatsii Severo-Zapadnogo retshnogo parohodstva, 1.6. 1940, s. 133–134. Narodnoje
hozjaistvo Karelii.

144 Asiaan palataan tarkemmin Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatin yhteydessä.
145 Työnormit ja hinnoittelu urakalla suoritettaville uittotöille Karjalan ASNT:ssa vuonna 1933.

Petroskoi 1933; Työnormit ja hinnoittelu urakalla suoritettaville uittotöille Karjalan
ASNT:ssa vuonna 1936. Petroskoi 1936. Kts. Neuvosto-Karjalan vesikuljetuksesta tarkem-
min taulukkoliite, taulukko 8b.
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Karjalan eteläosissa, jolloin myös kuljetusten painopiste oli etelässä.146  Luotei-
nen jokiliikennehallinto kuljetti puuta Syvärin kautta Laatokalle ja Nevan kaut-
ta Leningradiin saakka.

Keskus ei kehitä Neuvosto-Karjalan tiestöä

Autoilla kuljetettiin 1920- ja 1930-luvuilla erittäin vähäinen osa kaikesta kulje-
tetusta tavarasta.147  Neuvostoliitossa ei vielä ensimmäisten viisivuotissuunni-
telmien aikana ollut kehittynyttä tieverkostoa eikä tilanne reuna-alueilla poi-
kennut tästä. Neuvosto-Karjalassa tiestö oli heikko, koska suuri osa teistä oli
rakennettu jo ennen vallankumousta eikä niitä liiemmin ollut korjailtu. Tiet oli-
vat pääasiassa maaperäteitä, mikä teki niistä erittäin alttiita säille. Kelirikon ai-
kaan tiet olivatkin lähes käyttökelvottomassa kunnossa.148  Useimmiten tiet oli-
vat kulkukelpoisia ainoastaan maapohjan ollessa jäässä.

Paikallishallinto ehdotti heti Neuvosto-Karjalan tasavallan perustamisen jäl-
keen riittävän tieverkoston rakentamista. Vuonna 1923 Gylling ehdotti tien ra-

○ ○ ○ ○ ○ ○

146 RGAE f. 8481, op. 1, d. 48, l. 28–61. Protokol. Zasedanija balansovoj komissii Glavsev-
zaplesa po rassmotreniju godovogo ottshota tresta ”Juzhkarelles” za 1937 god. Moskva, 23
ijunja 1938 goda.

147 Kts. kuvio  2, s. 83.
148 Teiden kunnosta kts. esim. Taloudellinen katsaus, s. 17–19. KASNT:n budjetti 1924/25.
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Lähde: Protokol zasedanija balansovoi komissii Glavsevzaplesa po rassmotreniju godovogo
ottshota tresta ”Juzhkarelles” za 1937 god. Moskva, 23 ijunja 1938 goda. RGAE f. 8481,op. 1,d.
48, l. 28–61. Juskarelles oli vuonna 1936 kahtiajaetun Karellesin eteläinen osa. Luoteinen jokilii-
kennehallinto säilytti nimensä ennallaan vaikka Luoteinen alue muuttui Leningradin alueeksi.
Vuonna 1934 Vienanmeren-Itämeren kanavan alueelle perustetusta kanavakombinaatista käytet-
tiin lyhennettä BBK (Belomorsko-Baltijskij kombinat) Kts. tarkat arvot selityksineen taulukko-
liite, taulukko 11.

Kuvio 4.   Luoteisen jokiliikennehallinnon ja BBK:n Juskarellesille suorittamat
laivaukset vuonna 1937 (tuhatta tonnia).
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kentamista Kemistä Uhtualle sekä tieyhteyksiä Louhi–Kiestinki–Uhtua ja So-
rokka–Tiiksjärvi sekä jo olemassa olleiden teiden parantamista. Vuonna 1928
Neuvosto-Karjalassa oli hieman yli 7 000 kilometriä teitä, johon sisältyivät sekä
polut että kärrytiet, jotka sopivat hevoskuljetukseen vain lyhyen ajan kesällä ja
talvella.149

Maantieverkko luokiteltiin Neuvostoliitossa teiden merkityksen mukaan val-
takunnan, tasavallan, piirin ja kylän kannalta merkittäviin teihin tai vaihtoehtoi-
sesti autolla ajettaviin maanteihin ja hevosilla kuljettaviin kyläteihin. Vuonna
1931 painetun Neuvosto-Karjala -kirjan mukaan Neuvosto-Karjalassa ei ollut
lainkaan valtakunnan tason teitä vaan tiet olivat pääasiassa piirin ja kylän kan-
nalta merkittäviä.150  Gyllingin mukaan ensimmäisen viisivuotissuunnitelman
alkaessa Neuvosto-Karjalassa oli noin  3 000 kilometriä autolla ajettavia parem-
man luokan maanteitä ja noin 4 500 kilometriä kyläteitä. Hän totesi tiesuunni-
telman toteuttamisen olevan ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana ”erit-
täin suuren epäilyksen alainen”.151  Uusimman tutkimuksen mukaan Neuvosto-
Karjalan teistä noin 40 prosenttia kuului ylempiin luokkiin ja loput alempiin
piiri- ja kyläteihin.152
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Lähde: Davies, Harrison, Wheatcroft (eds.), The Economic transformation of the Soviet Union,
taulukko 40, s. 309. Kts. tarkat arvot taulukkoliite, taulukko 12.

○ ○ ○ ○ ○ ○

149 Kilin (1999), s. 107, 134.
150 Neuvosto-Karjala, s. 65–66.
151 Pjatiletnyi plan (suomeksi), Gyllingin selostus. NARK f. 690, op. 3, d. 82/749, l. 1–15.
152 Kilin (1999), s. 134.

Kuvio 5.  Valtateiden pituus Neuvostoliitossa 1913–1937 (tuhatta kilometriä).



N E U V O S T O - K A R J A L A  S I D O T A A N  O S A K S I  J Ä R J E S T E L M Ä Ä      81

○ ○ ○ ○ ○ ○

153 Kilin, (1995), Neuvosto-Karjala 1920- ja 1930-luvuilla: strategia ja sotilaallinen rakennus-
työ, s. 83–85.

154 Kilin (1999), s. 134–135. Kilin korostaa Karjalan tienrakennuksessa nimenomaan teiden so-
tilaallista merkitystä.

155 Salonen (1999), Tienpito ja liikenne jatkossodassa, 418–423.
156 Kilin (1999), s. 136.

Kunnon teitä oli lähinnä Petroskoin ympäristössä: Petroskoi–Säämäjärvi,
Prääsä–Palalahti ja Suoju–Kontupohja välillä. Gyllingin arvio tiesuunnitelman
toteutumisesta osui oikeaan, sillä teitä ryhdyttiin rakentamaan laajemmassa
mittakaavassa vasta toisen viisivuotissuunnitelman lopussa. Sotilaallisesti mer-
kittävien teiden määrä kasvoikin huomattavasti toisen viisivuotissuunnitelman
aikana, sillä sen lopussa vuonna 1937 niiden määrä oli kaksinkertaistunut. Tar-
vittiin teitä, jotka johtivat Suomen vastaiselle rajalle. NKVD:n autotieosaston
rakennettavaksi tuli kolme tietä: Louhi–Kiestinki, Kemi–Uhtua ja Parantovo–
Rukajärvi–Repola. Vuonna 1937 Louhi–Kiestinki tietä ryhdyttiin rakentamaan,
mutta se ei kuitenkaan ehtinyt valmistua kuin osittain ennen sotaa.153

Ensimmäiseen viisivuotissuunnitelmaan liittyi joidenkin, lähinnä sotilaalli-
sesti merkittävien teiden rakentaminen. Louhi–Kiestinki välisestä 65 kilometriä
pitkästä tiestä suunniteltiin mukulakivillä päällystettyä, jotta se olisi tarvittaessa
kestänyt raskaan sotakoneiston painon. Pidemmillä teillä kuten Kemi–Sompa–
Uhtua oli pituutta 178 kilometriä ja Parantovo–Rukajärvi–Repola tiellä jo 220
kilometriä. Käytännössä kaikki ensimmäisessä viisivuotissuunnitelmassa suun-
nitellut tiet olivat pohjoisessa, ne kuuluivat kolmeen ylempään luokkaan ja si-
jaitsivat sellaisilla alueilla, missä ei vuonna 1928 ollut kunnollisia teitä lain-
kaan. Toisen viisivuotissuunnitelman aikana rakennettiin teitä pääasiassa ete-
lään Petroskoin, Prääsän, Munjärvenlahden ja Kontupohjan alueelle kaikkiaan
264 kilometriä. Vuonna 1933 rakennettiin Petroskoista tie Säämäjärvelle ja Ki-
vatshusta Kirvasiin. Vuonna 1934 korjattiin 250 kilometriä teitä väleillä Prääsä–
Palalahti, Suoju–Kontupohja ja Rukajärvi–Tiiksjärvi (Kiimasjärvi). Kaikkiaan
Neuvosto-Karjalaan rakennettiin 1926–1936 aikana teitä noin 600 kilometriä.
Vuonna 1939 korjattiin lähinnä vankityövoiman avulla tie Parantovosta Repo-
laan. Se oli ainoa korjaushanke, joka toteutettiin kolmannen viisivuotissuun-
nitelman aikana.154  Tiestö ei parantunut olennaisella tavalla kolmen ensimmäi-
sen viisivuotissuunnitelman aikana, sillä Suomen miehitettyä Itä-Karjalan
vuonna 1941 harva tieverkko ja teiden heikko kunto aiheuttivat joukkojen
huollolle suuria ongelmia.155

Kulkuyhteyksien rakentaminen väheni Neuvosto-Karjalassa, koska suunni-
telmiin ei kuulunut enää vuoden 1935 jälkeen uuden teollisuuden rakentamis-
ta.156  Rakennustoiminta keskittyi ensisijaisesti Vienanmeren–Itämeren kanava-
kombinaattiin. Neuvosto-Karjalan keskittyminen ensisijaisesti rautatiekulje-
tukseen ja uittoon erosi selvästi Suomessa tehdystä valinnasta. Suomessa keski-
tyttiin autoteiden rakentamiseen ja autojen hyödyntämiseen puun kaukokulje-
tuksessa. Auton etu oli erityisen suuri silloin, kun ajettava matka oli alle 100
kilometriä, mutta enemmän kuin 20 kilometriä. Suomalaiset kokeilivat myös
traktoria puun lähikuljetuksessa, mutta tulosten perusteella hevoskuljetus oli
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kuitenkin edullisempaa alle 20 kilometrin matkalla.157  Suomalaisten kokeilut
kiinnostivat myös Neuvosto-Karjalassa ja Gylling pyysi ystäväänsä Hella Wuo-
lijokea selvittämään traktorikuljetuksesta saatuja tuloksia. Wuolijoki ei saanut
haluamiaan tietoja Suomesta, mutta jatkoi tiedusteluja Ruotsissa ja lupasi välit-
tää laskelmat traktorin käytön eduista heti, kun niitä saisi.158  Tieto oli tarpeen,
sillä selkeä tavoite metsätöiden koneellistamisesta merkitsi käytännössä trakto-
rikuljetusta.159

Neuvosto-Karjalan metsäresurssit loivat lähtökohdan koko suunnitelmata-
loudelle Neuvosto-Karjalassa, jonka roolin neuvostotaloudessa määritteli sen
sijainti Pohjolan runsasmetsäisellä ja suhteessa kasvuun vähän hyödynnetyllä
alueella. Kulkuyhteydet olivat toinen Neuvosto-Karjalan rooliin keskeisesti vai-
kuttanut tekijä. Rautatien merkitys oli erittäin suuri ainakin paikallisjohdolle,
joskin ilman merkittävää lisärakentamista se oli käytännössä talouden kannalta
merkityksetön. Suurin merkitys oli hyvillä vesiyhteyksillä. Neuvosto-Karjalas-
sa oli hyvät, uittoon soveltuvat luonnolliset vesireitit, minkä varaan Neuvosto-
liiton keskuselimet laskivat hyvin paljon. Keskus ei investoinut Neuvosto-Kar-
jalan rautatie- tai tieverkoston parantamiseen ennen kuin sotilaallisiin tarkoi-
tuksiin soveltuvien teiden tarve alkoi kasvaa 1930-luvun loppupuolella.

○ ○ ○ ○ ○ ○

157 Helander (1949), Suomen metsäteollisuuden historia, s. 422–424. Kemi-yhtiö aloitti trak-
torikokeilut, joiden tuloksena oli se, että traktorit rikkoontuivat koko ajan ja niihin oli
hankalaa saada varaosia. Kymi Oy ja Gutzeit tekivät kokeiluja myös Caterpillarilla, jonka
saavuttamat tulokset olivat rohkaisevia, mutta siitä huolimatta niiden käyttö oli kalliimpaa
kuin hevosajo.

158 Hella Wuolijoen kirje Edward Gyllingille 17.1. 1928. NARK f. 689, op. 1, d. 37/406, l. 2–3.
159 Asiaan palataan puun hankinnan ja viisivuotissuunnitelmien yhteydessä vielä tarkemmin.
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   Suunnitelmatalous
Neuvosto-Karjalassa

Neuvosto-Karjalan puunhankinta kasvaa nopeasti

Ensimmäinen viisivuotissuunnitelma: ”Puutavaratehdas Karjala”

Neuvostoliiton siirryttyä suunnitelmatalouteen vuonna 1928 ensimmäisen vii-
sivuotissuunnitelman iskulauseeksi muotoutui ”teollisuuspohjan luominen”.1

Ensisijaiseksi tavoitteeksi tuli Neuvostoliiton nopea teollistaminen ja länsimai-
den etumatkan kurominen kiinni. Tämä oli mahdollista panostamalla voimak-
kaasti raskaan teollisuuden kehittämiseen.2  Neuvostoliiton oma konetuotanto
oli lähes olematonta, joten koneet oli alkuun ostettava ulkomailta, mihin ulko-
maan valuutta saatiin ulkomaanviennistä.3  Käytännössä tämä johti ensimmäi-
sessä viisivuotissuunnitelmassa viennin roolin kasvuun niillä teollisuuden aloil-
la, jotka eivät vaatineet merkittäviä investointeja toiminnan käynnistämiseen.
Tällainen ala oli esimerkiksi metsätalous, sillä puun hankinta ei vaatinut merkit-
täviä teollisia rakennelmia vaan keskeisintä oli puuraaka-aineen saatavuus.
Näin heti suunnitelmakauden alussa Neuvosto-Karjalan rooli periferiana koros-
tui, luonnonvarojen viennistä tuli tärkein sen taloudellista asemaa Neuvostolii-
tossa määrittänyt tekijä.

Sodan uhka oli mukana jo ensimmäisen viisivuotissuunnitelman ensimmäi-
sessä versiossa, jossa rajoitettiin valtakunnallisesti merkittävien teollisuusyri-
tysten rakentamista raja-alueille Neuvosto-Karjalaan, Leningradin alueelle,
Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja Krimille. Näille alueille ei saanut rakentaa teolli-
suutta, jolla oli sotilaallista merkitystä siltä varalta, että alueet olisi jouduttu
sotatilanteessa evakuoimaan. Tämän takia Neuvosto-Karjalaan, kuten muille-
kin raja-alueille suositeltiin kehitettäväksi ensisijaisesti teollisuutta, jolla oli
paikallista merkitystä. Tällaisia olivat esimerkiksi sahateollisuus, puunjalostus-
teollisuus ja paperiteollisuus eli juuri ne, joita Neuvosto-Karjalan johto halusi-
kin kehittää.4  Tässä suhteessa keskuksen politiikka ei muuttanut paikallistason
taloudellisen kehityksen suuntaa.

Neuvosto-Karjalassa suunnitelmatalouteen siirtymiseen suhtauduttiin myön-
teisesti kuten muuallakin Neuvostoliitossa. Ensimmäisen viisivuotissuunnitel-
man ensimmäisen version perusteella vuonna 1928 Karjalan toimeenpaneva

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Andrle (1988), s. 13.
2 Kts. esim. Bettelheim (1986), s. 114, 400, 416.
3 Nove (1992), s. 127.
4 Kilin (1999), s. 114, 136. Vuonna 1935 tällaisiksi alueiksi määriteltiin mm. Aunuksen, Prää-

sän, Munjärvenlahden, Rukajärven, Repolan, Kiestingin, Kantalahden ja Kalevalan piirit.
Kargosplanissa raskaaseen teollisuuteen arveltiin investoitavaksi 337,5 milj. ruplaa, mutta
Gosplanissa määrä laski 113,1 milj. ruplaan eli kolmannekseen Kargosplanin suunnitel-
masta.
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keskuskomitea totesi, että Neuvosto-Karjalan teollisuuden kehitysvauhti oli
suunniteltava nopeammaksi kuin keskimäärin Venäjän tasavallan  muilla alueil-
la. Tavoitteet olivat maltilliset ja suunnitelmaan sisältyi varsin kattava investoin-
tiohjelma. Paikallishallinto piti itsestäänselvyytenä, että keskus toteuttaa suun-
nitelmaan sisältyneet investoinnit ja kehitystavoitteet.5  Paikallisjohdolle suun-
nitelma merkitsi loistavaa mahdollisuutta kehittää Neuvosto-Karjalan taloutta
niistä lähtökohdista käsin, jotka jo talousautonomiaa myönnettäessä vuonna
1921 oli määritelty.

Tammikuussa 1929 yleiskarjalaisessa neuvostojen edustajakokouksessa en-
simmäisen viisivuotissuunnitelman tavoitteista keskeiseksi nousi Neuvosto-
Karjalan teollisuuden nopea kehittäminen, johon kuului osana sekä puun han-
kinnan että metsäteollisuuden kasvattaminen. Puun viennin kasvattaminen tuki
näitä molempia tavoitteita. Kokouksessa tuotiin myös esiin, että oli tarpeen etsiä
uusia mahdollisuuksia laajentaa teollisuutta, sillä vuoden 1928–29 budjettiin
määritellyt määrärahat eivät riittäneet teollisuuden tarpeisiin.6  Vaikka kasvua
suunniteltiinkin, oli se luonteeltaan maltillista ja puunjalostuksen kehittämi-
seen, erityisesti paperiteollisuuteen painottuvaa.

Neuvosto-Karjala ei ollut kyennyt luomaan NEP-kaudella teollisuuteen omia
investointeja, sillä suhteellisen laajasta talousautonomiasta huolimatta paikal-
listasolle ei ollut kertynyt riittävästi tuloja. Viisivuotissuunnitelmaan alku vai-
kuttikin paikallisjohdon kannalta erittäin positiiviselta, sillä suunnitelmaan si-
sältyneet talouden ja teollisuuden kehityssuunnitelmat vastasivat paikallistason
toiveita. Paikallishallinnolla oli talousautonomiaan liittyneiden budjettioi-
keuksien kautta mahdollisuus kohdentaa resursseja niihin kohteisiin, joita pai-
kallisjohto ensisijaisesti halusi kehittää.

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman ensimmäinen vuosi sujui varsin hyvin
ja kannustavat tulokset ennakoivat ensimmäisen viisivuotissuunnitelman onnis-
tumista yli odotusten. Menestyksen myötä suunnitelmalle asetettiin entistä kun-
nianhimoisempia taloudellisia tavoitteita.7  Alkuperäiset, maltilliset tavoitteet
vuodelta 1928 todettiin XVI puoluekonferenssissa keväällä 1929 liian vaati-
mattomiksi ja puoluekonferenssi nostikin tavoitteet huomattavasti kunnian-
himoisemmiksi. Konferenssin hyväksymässä suunnitelmassa talouden kas-
vutavoitteeksi määräytyi 20 prosenttia vuodessa, minkä suuruutta kuvaa se, että
Yhdysvaltain teollisuuden kovimman kasvun aikana nousua oli vain vajaa yh-
deksän prosenttia ja tsaarinajan nopeimman kehityksenkin vauhti oli ainoastaan
kahdeksan prosenttia.8

○ ○ ○ ○ ○ ○

5 Karjalan toimeenpanevan keskuskomitean VII kokoonpanon IV istunnon päätöksiä 13.–
19.6. 1928. Kansantalouden ja kulttuurin perspektiivisuunnitelman laatimisesta tehdyn se-
lostuksen johdosta, s. 23. RK/17B/KA.

6 Iz rezoljutsii VIII Vsekarelskogo sjezda Sovetov po ottshotnomu dokladu Karelskogo
pravitelstva – o zadatshah razvitija promyshlennosti v pervoi pjatiletke, 18.1. 1929, s. 17–
19. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

7 Davies (1989), s. 187–189; Nove (1992), s. 154, 190. Ensimmäisen vuoden kannustavien tu-
losten myötä Stalin julisti viisivuotissuunnitelman toteutuvan jopa kolmessa vuodessa.

8 Tucker (1990), Stalin in Power, s. 94–95.
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Kunnianhimoista tavoitetta pidettiin täysin mahdollisena, sillä puoluekonfe-
renssissa esitettyjen kannanottojen mukaan taloudelliseen kehitykseen tarvittiin
vain viisi hyvää satoa, ulkomaankaupan vahvistamista, laadun parantamista ja
puolustusmenojen vähentämistä.9  Käytännössä mikään edellä esitetyistä vaati-
muksista ei kuitenkaan toteutunut. Hyvien satojen ohella tuli myös katoja, ulko-
maankauppaa vahvistettiin, mutta viennin määrän kasvaessa laatu heikkeni.
Kasvanut sodan uhka ja ennen kaikkea sen pelko lisäsi puolustusmenoja. Todel-
lisuudessa suunnitelman toteutus vaati teollisuuden investointien nelinkertaista-
mista, kulutuksen ja reaalipalkkojen kasvua sekä työntuottavuuden huomatta-
vaa kasvua ja tuotantokustannusten huomattavaa laskua.10  Ensimmäiseen viisi-
vuotissuunnitelmaan vuonna 1929 hyväksytty huikea kasvutavoite vaikutti
kaikkien taloudenalojen suunnitelmiin tuotantotavoitteiden noustessa nopeasti.

Neuvosto-Karjalassa XVI puoluekonferenssin valitsema suunnitelmavaihto-
ehto merkitsi, että metsätalouden puun hankintatavoitteet nousivat nopeasti.
Metsätalouden viisivuotissuunnitelman alkuperäisen, maltillisen suunnitelman
päättävän vuoden määrästä tulikin suunnitelman aloittavan vuoden tavoite.
Suunnitelman tavoitteiden äkillinen nousu aiheutti paikallistasolla sekä suuria
odotuksia että huolta. Karjalan kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja
Edward Gylling toi esiin, että uudessa versiossa Neuvosto-Karjalan osuus puu-
tavaran viennissä oli entistä merkittävämpi, mikä korosti sen roolia koko Neu-
vostoliiton talouden kehityksessä.11  Neuvosto-Karjalalla oli uuden suunnitel-
man kautta tärkeä osa Neuvostoliiton teollistamisessa, mikä oli otettava huo-
mioon myös keskuselimissä suunniteltaessa Neuvosto-Karjalan talouden kehi-
tystä.

Tästä näkökulmasta metsätöiden lisääntyminen oli Neuvosto-Karjalan talou-
dellisen kehityksen eteenpäinviejä.12  Tällä ajattelumallilla Gylling toisti sillois-
ta käsitystä taloudellisesta kehityksestä. Metsätaloudessa uskottiin päästävän
parhaaseen tulokseen lisäämällä hakkuiden määrää, sillä kansantulon uskottiin
lisääntyvän kasvaneiden hakkuiden avulla.13  Mallia toteutettiin käytännössä ai-
nakin hakkuumäärien lisäämisen osalta. Tähän ajatukseen liittyy mitä todennä-
köisemmin se, että Suomessa hakkuiden lisääntyminen mahdollisti tulot, joiden
avulla investointeja oli mahdollisuus tehdä enemmän. Suomessa lisääntynyt
kansantulo merkitsi taas sitä, että puuta jalostettiin enemmän, jolloin puusta
saatu tulo innosti yksityiset metsänomistajat kuluttamaan.

Kasvaneet tuotantotavoitteet herättivät innostuksen ohella myös huolta.
Yleiskarjalaisessa neuvostojen edustajakokouksessa vuonna 1929 nostettiin

○ ○ ○ ○ ○ ○

9 Tucker (1990), s. 94–95.
10 Sutela (1983), Neuvostotalouden periaatteet, s. 29.
11 Neuvosto-Karjalan puutavaran vienti oli 15 prosenttia koko Neuvostoliiton viennisstä 1930-

luvun lopulla. Narodnoje hozjaistvo, s. 6. Tässä suhteessa suunnitelmassa onnistuttiin erit-
täin hyvin.

12 VIII yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokouksen 1929 pöytäkirja. Gyllingin selostus, s.
18. RK/17B/KA.

13 Lindberg  (1943), Suomen kansantulo vuosina 1926–1938, s. 61–62. Valter Lindberg oli
suomalainen kansantaloustieteilijä. Suomessa toteutettu malli ei välttämättä toiminut neu-
vostotaloudessa sellaisenaan, mutta mikäli hakkuiden määrän lisäämistä pidetään riittävänä
yhdistävänä tekijänä oli periaate sama talousjärjestelmästä huolimatta.
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esiin varoittavia esimerkkejä liiallisen hakkuun seurauksista. Skandinaviassa
tuotanto oli nopean nousun jälkeen laskenut liian intensiivisen hakkuun seu-
rauksena eikä koskaan palautunut enää ennalleen. Tätä pidettiin huolestuttava-
na, sillä suunnitelmataloudessa tuotannon piti nousta vuosi vuodelta eikä hak-
kuumäärien laskuun ollut varaa. Huolta syvensi myös se, että suunnitelmat tar-
koittivat hakkuiden laajentamista yli vuotuisen kasvun. Jo ennen vuoden 1929
suunnitelmaversiota Neuvosto-Karjalan hakkuut olivat kokousedustajien mu-
kaan toteutettu ilman selkeitä suunnitelmia. He moittivat metsätrusteja muun
muassa siitä, että ne hakkasivat puuta aivan Kontupohjan paperitehtaan vierestä
ulkomaanvientiin, vaikka puu olisi voitu hyödyntää paperitehtaalla. Trusteja
moitittiin myös hakkuusuunnitelmien jääräpäisestä täyttämisestä. Puuta hakat-
tiin määrättömästi ilman, että kukaan edes kävi katsomassa metsässä saati kul-
jetti hakattuja puita varastoon.14  Raaka-ainealueiden katoaminen huolestutti
myös muita kuin kokousedustajia. Myös nimimerkki ”Jammu” ihmetteli, että
Kontupohjan lähimetsissä hakataan kuusipuuta polttopuuksi, vaikka viereen on
valmistumassa paperitehdas. 15  Kasvaneiden tuotantotavoitteiden pelättiin joh-
tavan metsien paljaaksihakkuuseen, mistä olisi voinut olla seurauksena metsien
muuttuminen lehtipuuvaltaisiksi16 .

Taulukko 3. Hakkuiden kehitys 1927/28–1929/30 (tuhatta kuutiometriä).

Vuosi Puuta

1927/28 2 833,7
1928/29 4 722,0
1929/30 9 155,0

Lähde: TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29.7. 1929 g. pred-
lozhil dobitsja prevrashtshenija lesozagotovok v osnovnuju obshtshestvenno-politsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.

Puoluekonferenssin valitseman optimaalisen vaihtoehdon valinnan jälkeen
puunhankintasuunnitelmien keskeiseksi tavoitteeksi Neuvosto-Karjalassa tuli
ylittää vuotuinen kasvu, mikä näkyy yllä olevassa taulukossa selvänä tuotanto-
tavoitteiden nousuna vuonna 1929/30.17  Suunnitelmiin ei tuossa vaiheessa kuu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

14 Yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokous 1929. Pöytäkirja, s. 23, 114. RK/17B/KA.
Vuonna 1932 etsivän keskuspoliisin raportissa ihmeteltiin venäläisten tapaa kaataa suuria
määriä puita ja jättää ne sitten metsään. Puut jäivät lumen alle, jolloin niiden etsimiseen meni
enemmän aikaa kuin kaatamiseen tai sitten ne vain jätettiin sinne maatumaan. Raportti no.
309/1850 ulkoministeriölle. Etsivä keskuspoliisi (EK)/valtiollinen poliisi (VALPO I)/KA.
Etsivän keskuspoliisin mukaan paikalliset ihmiset kauhistelivat suunnitelmia, koska sahat
eivät kyenneet hyödyntämään kaikkea hakattua puuta. Pöytäkirja no. 1043, 8.4. 1931.
Sortavalan alaosasto. Kansio 726. EK/VALPO I/KA.

15 ”Kontupohjan paperitehdas ja lähiseudun kuusimetsät”. Punainen Karjala no. 60, 15.3. 1929,
s. 2.

16 Mikäli metsänistutusta ei toteuteta, avohakkuiden seurauksena aukkoon kasvaa lehtipuuta,
jolle ei ollut Neuvosto-Karjalassa muuta käyttöä kuin polttopuuna tai haapapuuna tulitik-
kuteollisuudessa.

17 Vuosiluvun merkitsemistapa johtuu siitä, että vuoteen 1931 saakka Neuvostoliitossa oli käy-
tössä talousvuosi lokakuun alusta syyskuun loppuun. Vuonna 1931 siirryttiin talousvuodesta
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lunut metsien uudistaminen, vaan puuta hakattiin erityisen intensiivisesti niiltä
alueilta, missä kulkuyhteydet olivat parhaat. Tässä tapauksessa useilla seuduilla
eteläisessä Neuvosto-Karjalassa toteutui ryöstötalouden tunnuspiirteet: puuta
hakattiin määrättömästi ilman, että metsien uusimisesta ja istuttamisesta huo-
lehdittiin.18  Paikallistasolla yhä kasvaviin hakkuisiin suhtauduttiin huolestu-
neesti, vaikka keskuksessa asiaan ei kiinnitettykään huomiota.

Neuvosto-Karjalan johto ja Neuvostoliiton keskuselimet perustelivat laajen-
tuneita hakkuita sillä, että metsäalasta oli aiemmin hyödynnetty vain murto-osa
ja sahateollisuus oli ollut ainoa merkittävä puuta hyödyntänyt teollisuudenala.
Tämä oli paikallishallinnon mukaan ristiriidassa sen kanssa, että suurin osa
Neuvosto-Karjalan puustosta oli hakkuukypsää. Mikäli niitä ei olisi hakattu lä-
hitulevaisuudessa ne olisivat lahonneet, joten hakkuiden lisääminen oli välttä-
mätöntä. Paikallishallinto kannatti hakkuiden lisäämistä, sillä kasvavan puun-
hankinnan myötä se uskoi Neuvostoliiton keskuselinten investoivan myös
puunjalostukseen: sahateollisuuteen ja jatkojalostuksen monipuolistamiseen.
Tästä syystä oli välttämätöntä saada kaikki Neuvosto-Karjalan raaka-ainere-
surssit hyödyntämisen piiriin, jotta asetettuihin tuotantotavoitteisiin olisi voitu
päästä.19  Hakkuukypsän ja yli-ikäisen puuston hakkuut olivat taloudellisesti
kannattavia, mutta ongelmaksi muodostui se, ettei metsien uudistamisesta huo-
lehdittu. Pidemmän päälle sillä oli myös taloudellisia seurauksia, sillä hakkuu-
aukkojen muuttuessa lehtipuuvaltaisiksi mahdollisuudet niiden teolliseen hyö-
dyntämiseen vähenivät.

Taulukko 4. Puun hankintasuunnitelma Neuvosto-Karjalassa lajikkeittain
1928–1930 (tuhatta kuutiometriä).

Vuosi Ainespuu Polttopuu

1928/29 3 903    639
1929/30 7 481 1 674

Lähde: Leskov, A., Vuoden 1929–30 metsänhakkuutyöt, s. 13. Neuvosto-Karjala 1(2) tammikuu
1930. Lähteessä jaottelu oli arvopuut ja halot, jotka taulukossa on muutettu yleisen jaottelun mu-
kaan ainespuuksi ja polttopuuksi. Alkuperäisessä taulukossa suunnitelma oli jaettu trusteittain.

Taulukon mukaan ainespuun osuus suunnitelmassa kasvoi nopeasti, noin 50
prosenttia, mutta halkosuunnitelma kasvoi sitäkin nopeammin kasvun ollessa
hieman yli 60 prosenttia. Lisääntynyt liikenne Muurmannin radalla nosti muun
muassa Zhellesin polttopuun hankintasuunnitelmaa, mutta siitä huolimatta
Karellesin polttopuun hankintasuunnitelma kasvoi eniten, lähes kolme ja puoli
kertaiseksi. Vastaavasti suurin nousu ainespuun hankinnassa oli Zhellesillä, jon-

○ ○ ○ ○ ○ ○

kalenterivuoteen, jolloin vuoden 1930 lokakuun alusta joulukuun loppuun oleva aika määri-
teltiin erikoisneljännekseksi. Siitä lähtien vuosiluvut ilmoitettiin kalenterivuosina eli yhtenä
vuosilukuna.

18 Kts. ryöstötaloudesta tarkemmin esim. Massa (1994), s. 20–21.
19 Slovo dlja doklada ”lesnaja promyshlennost i lesozagotovki 1929/30 goda” imejet tov.

Arhipov. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 315, l. 44–52.
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ka hankinta kasvoi lähes kaksi ja puoli kertaiseksi.20  Ensimmäisen viisivuotis-
suunnitelman aikana Neuvostoliitossa toteuttu kiivas rakentaminen vaati aines-
puun hankintasuunnitelman kasvua, jotta kasvaneeseen kysyntään olisi voitu
vastata.

Metsäsuunnitelman tuotantomäärien nostoon vaikutti nopeasti kasvanut ra-
kennuspuun tarve eri puolella Neuvostoliittoa. Raskaan teollisuuden priorisoin-
ti ja ensimmäiseen viisivuotissuunnitelmaan liittyneet investoinnit uusien tuo-
tantolaitosten rakentamiseen merkitsivät teollisuusrakentamisen huomattavaa
kasvua. Vuosina 1929–1930 kasvu oli  lähes 85 prosenttia, jolloin rakennus-
puun tuotannon piti kasvaa kysynnän kasvun mukana.21  Yleisliittolainen teolli-
sen puutavaran eli lähinnä rakennuspuun hankintasuunnitelma kasvoi parhaim-
millaan yli 60 prosenttia vuodessa. Näin suuri ja nopea suunnitelmien kasvu
merkitsi kuitenkin käytännössä sitä, että tavoitteet kyettiin täyttämään vain 55–
80 prosenttisesti.22  Tuotantotavoitteita nostettiin erityisesti sellaisilla alueilla
kuten Neuvosto-Karjalassa, missä mahdollisuudet suunnitelman toteuttamiseen
runsaiden metsävarojen vuoksi olivat parhaat.

Kasvanut kysyntä ja ongelmat sen tyydyttämisessä olivat yksi syy metsähal-
linnon uudistamiseen vuonna 1929 ja metsien keskittämiseen yksinomaan kes-
kuksen käsiin vuonna 1930. Uudistuksilla pyrittiin metsätalouden tuotannon
tehostamiseen ja tavoitteiden tehokkaampaan täyttöön sekä haluttiin saada vä-
listä pois paikallistaso. Suunnittelun ja ohjauksen ollessa keskuksen käsissä us-
kottiin myös suunnitelmatalouden tuotantoon olennaisella tavalla liittyneen
materiaalitasapainon toimivan. Taloushallintoa keskitettiin joka tasolla ja aiem-
masta kolmikantahallinnosta luovuttiin, jolloin trusteissa ja yrityksissä siirryt-
tiin yksihenkilöiseen johtoon.23  Myös tuotantotavoitteita saatettiin nostaa hel-
pommin ilman aikaavievää neuvottelua paikallistason kanssa. Metsätalouden
yleisliittolaistamisen jälkeen vuoden 1930/31 suunnitelmien tuotantotavoitteita
nostettiinkin.24  Sojuzlespromin kautta Neuvosto-Karjala sidottiin tuottamaan
sahatavaraa ja polttopuuta yleisliittolaiseen tarpeeseen sekä mahdollisimman
paljon puutavaraa vientimarkkinoille. Sen ensisijaiseksi tehtäväksi annettiin
vientisuunnitelman täyttö.25

Uusi tilanne ja jälleen kasvaneet tuotantotavoitteet kirvoittivatkin vuoden
1930/31 suunnitelmaan liittyneen keskustelun yhteydessä Karjalan aluekomi-
tean täysi-istunnossa toteamuksen, että Neuvosto-Karjalan kansantaloudesta

○ ○ ○ ○ ○ ○

20 Leskov, A., V. 1929–30 metsänhakkuutyöt, s. 13. Neuvosto-Karjala 1(2) 1930.
21 Davies (1989), s. 516–517.
22 Rees (1997a), s. 126.
23 Iz rezoljutsii bjuro Karelskogo obkoma VKP(b) o vypolnenii postanovlenija TsK VKP(b) o

merah po uporjadotsheniju upravlenija proizvodstvom i ustanovleniju jedinonatsalija, 11.2.
1930, s. 19–20. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

24 Postanovlenije no. 47 ot 26.10. 1930 pravlenija Sojuzlesproma o kontrolnyh tsifrah lesnoi
promyshlennosti na 1931 g. NARK f. 286, op. 1, d. 16/133, l. 28. Sojuzlespromin alaisessa
metsäteollisuudessa suunnitelman mukainen tuotannon arvo oli 3,9 miljardia ruplaa.

25 Protokol soveshtshanija pri proizvodstvenno-tehnitsheskom upravlenii Sojuzlesprom ot 14-
go dekabrja 1930 g. NARK f. 286, op. 1,d. 16/134, l. 1–3. Suunnitelman mukaisen sahata-
varamäärän tuottamiseen vaadittiin 803 584 kuutiometriä puuta.
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piti muodostaa ”Neuvostoliiton suurin puutavaratehdas”.26  Se tuotti puutavaraa
entistä laajemmalle alueelle entistä useampia lajikkeita, sillä huolimatta viennin
ensisijaisuudesta myös kotimarkkinoiden kysyntä kasvoi. Rakennuspuun ohel-
la myös polttopuun tarve kotimarkkinoilla kasvoi koko ajan.27  Polttopuun han-
kintasuunnitelma kasvoi Neuvostoliiton Pohjolassa etenkin vuoden 1931 jäl-
keen, jolloin muodostettiin metsiensuojelualueet. Hakkuut rajoitettiin suojelu-
alueilla minimiin, jolloin myös polttopuun hankinta suojelualueilla vaikeutui.
Tämän seurauksena keskus alkoi keskittää puun hankintaa yhä voimakkaam-
min pohjolan runsasmetsäisille alueille.

Suunnitelmatalouteen liittyi olennaisella tavalla Neuvostoliiton keskuselin-
ten panos28  suunnitelman toteuttamiseen ja siten talouden kehittämiseen. Kes-
kuselimet toimivat suunnitelmassa kahdella eri tasolla. Ensimmäinen taso oli
itse suunnitelman täyttöön sisältyneet resurssit, jotka keskus kohdensi eri alu-
eille suunnitelman toteuttamiseksi. Toinen taso oli teollisuuden ja talouden ke-
hitys yleensä ensimmäisen ja toisen viisivuotissuunnitelman aikana. Suunnitel-
man toteutus oli keskuksen ensisijainen kiinnostuksen kohde, koska sen tavoit-
teet oli määritelty nimenomaan keskuksen tarpeita vastaaviksi. Toinen taso oli
taas Neuvosto-Karjalan kannalta tärkein, sillä paikallisjohto näki suunnitelman
ensisijaisena keinona talouden ja teollisuuden kehittämiseen. Sen kannalta mer-
kittävintä oli keskuksesta saatava pääoma, joka tuli Neuvosto-Karjalaan suun-
nitelmaan sisältyneen investointiohjelman kautta.

Paikallishallinto arvioi vuoden 1929 alussa ensimmäisen viisivuotissuunni-
telman vaativan investointeja Neuvosto-Karjalan teollisuuteen yli 100 miljoo-
naa ruplaa. Sen arvioitiin kertyvän paikallisbudjetista ja teollisuuden sisäisistä
investoinneista sekä valtion budjetista.29  Pelkästään vuoden 1930/31 osalta pai-
kallishallinnon arviot tarvittavista investoinneista nousivat kuitenkin jo yli 36
miljoonaan ruplaan.30

○ ○ ○ ○ ○ ○

26 Kansantalouden ja kulttuurin yleiskarjalaisten kontrollinumeroiden perusosoittajat vuodelle
1930/31, s. 31. VKP(b):n Karjalan AK:n II täysi-istunto 1930. RK/17B/KA.

27 Protokol no. 65, zasedanija ekonomitsheskogo soveta RSFSR ”O snabzhenii gor. Moskvy
toplivom v IV kv. tek. goda”, 15.9. 1930. NARK f. 690, op. 1, d. 16/177, l. 15ob.

28 Tässä on hyödynnetty Raumolinia, joka määritteli metsäteollisuuden panoksiksi muun
muassa pääoman, työvoiman, koneet sekä välillisesti neuvonnan ja tutkimuksen. Keskeinen
panos oli myös energia, jonka merkitys on suuri erityisesti metsäteollisuudessa. Raumolin, J.
(1990), The impact of technological change on rural and regional forestry in Finland, s. 70
Appendix II. Raumolin on valittu siksi, että malli koskee erityisesti metsäteollisuutta, vaikka
tätäkin mallia on käytetty vain soveltuvilta osin.  Vastaavalla tavalla voitaisiin hyödyntää
vakiintunutta panos–tuotos-kaaviota.

29 VIII Yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokous 1929 pöytäkirja. Toinen kokouspäivä,
aamuistunto 9.1. 1929, budjetista. Paikallisbudjetista olisi tullut 24 miljoonaa, teollisuudesta
15 miljoonaa ja 55 miljoonaa keskukselta, jolta arvioitiin saatavan myös tuossa vaiheessa
epävarma ollut 6,5 miljoonaa ruplaa. Metsätalouteen tarvittavat investoinnit piti ottaa
Neuvosto-Karjalan paikallisbudjetista.

30 VKP(b):n Karjalan Aluekomitean II täysi-istunnon ainehisto ja päätökset 31.7.–2.8. 1930.
Kansantalouden ja kulttuurin yleiskarjalaisten kontrollilukujen perusosoittajat vuodelle
1930/31. RK/17B/KA.
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Taulukko 5. Paikallishallinnon suunnitelmat investoinneista teolliseen rakenta-
miseen Neuvosto-Karjalassa v. 1930–31 (miljoonaa ruplaa).

Kemin saha 3,3
Vyigan saha 3,5
Sorokan rakennustarviketehdas 1,6

Kontupohjan paperitehtaan 2. vaihe:
paperikone 1,7
selluloosatehdas 2,5
sähkövoimala 1,2

Alavoisten kartonkitehdas 1,0
Kemin kombinaatti 3,0
Äänisentakainen kombinaatti 10,5
Nivan ja Vyigan vesivoimalat 6,0
Pegmatiittitehdas 1,0
Lososinan kombinaatti 1,3
Yhteensä 36,6

Lähde: VKP(b):n Karjalan Aluekomitean II täysi-istunnon ainehisto ja päätökset 31.7.–2.8.  1930.
Kansantalouden ja kulttuurin yleiskarjalaisten kontrollilukujen perusosoittajat vuodelle 1930/31.
RK/17B/KA.

Neuvosto-Karjalan paikallishallinnon suunnitelmien pohjalta Yleisvenäläinen
toimeenpaneva keskuskomitea käski Venäjän tasavallan kansankomissaarien
neuvostoa tukemaan taloudellisesti Kontupohjan paperitehtaan toisen vaiheen
aloittamista ja selluloosatehtaan rakentamista vuonna 1931 sekä kehotti ryhty-
mään toimiin uusien sahojen rakentamiseksi Neuvosto-Karjalaan.31  Samalla
yleisvenäläinen toimeenpaneva keskuskomitea pyysi Neuvostoliiton toimeen-
panevaa komiteaa huolehtimaan metsätöiden ja uiton koneellistamisesta alueel-
la.32  Venäjän tasavallan talouselimissä käsitykset Neuvosto-Karjalan teollisuu-
den kehittämisestä olivat hyvin pitkälle samat kuin paikallishallinnolla. Sen
investointisuunnitelmassa suuri osuus oli suunnattu teollisen rakentamisen
ohella myös asuinrakentamiseen ja uudisasutukseen. Pieni osa, noin kymmenen
miljoonaa ruplaa, oli suunniteltu uusien metsäalueiden käyttöönottoon sekä ui-
ton ja metsätöiden koneellistamiseen.33  Venäjän tasavallan kannalta Neuvosto-
Karjalan teollisen rakentamisen tukeminen oli kannattavaa, koska se palveli sa-
malla myös Leningradin alueen taloutta. Paikallishallinnon asuinrakentamis- ja
uudisasutussuunnitelma tuki ensisijaisesti talouden pidemmän aikavälin kehi-
tystä. Ilman uusien alueiden käyttöönottoa sekä työvoiman ja huollon järjestä-

○ ○ ○ ○ ○ ○

31 Suunnitelmataloudessa Neuvosto-Karjalan talouteen vaikutti Venäjän tasavallan hallinto,
joka oli vertikaalisesti ajatellen lähin keskuksen päätösten toimeenpanija ja siten Neuvosto-
Karjalan käskijä.

32 Yleisvenäläisen tpkk:n XIV:n vaalikauden 3. Täysi-istunnon päätös KASNT:n hallituksen
selostuksen johdosta 1.1. 1931 Moskovassa. Tärkeimmät päätökset, s. 21–22. RK/17B/KA.

33 VKP(b):n Karjalan Aluekomitean II täysi-istunnon ainehisto ja päätökset 31.7.–2.8.  1930.
Kansantalouden ja kulttuurin yleiskarjalaisten kontrollilukujen perusosoittajat vuodelle
1930/31. RK/17B/KA.
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mistä uusilla alueilla talouden kehitys ei olisi ollut mahdollista. Ensisijaisena
tavoitteena paikallishallinnolla oli kehittää teollisuutta siten, että se olisi luonut
pysyvän pohjan myös tulevalle teollisuudelle.

Neuvostoliiton metsätalouden pääomainvestoinnit olivat ensimmäisen viisi-
vuotissuunnitelman aikana kaikkiaan noin 1,5 miljardia ruplaa, joista noin kol-
mannes oli suunnattu metsätöiden koneellistamiseen ja rationalisoimiseen. Hie-
man yli 50 prosenttia investoinneista oli suunnattu uuden ja vanhan teollisuu-
den laajentamiseen ja uudistamiseen. Hieman yli 30 prosenttia investoinneista
oli suunnattu uusien metsäalueiden saattamiseksi teollisen hyväksikäytön pii-
riin. Suuntaa-antava ja välillisesti vaikuttanut tekijä oli, että asuinrakentami-
seen, elinolojen kohentamiseen ja ammattitaitoisen työvoiman kouluttamiseen
oli suunnattu vain hieman yli kahdeksan prosenttia investoinneista, laajentu-
neista teollisen rakentamisen suunnitelmista huolimatta. Kaikista keskuksen
ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana teollisuuteen tekemistä investoin-
neista metsäteollisuuden osuus oli hieman vajaa kuusi prosenttia.34

Neuvostoliiton keskuselinten suunnitelmat olivat painottuneet toisin. Uusien
alueiden käyttöönottoon ja metsäteollisuuden koneellistamiseen oli keskuksen
suunnitelmissa suunnattu huomattavasti enemmän varoja kuin paikallistasolla
nähtiin tarpeelliseksi. Paikallistaso painotti asuinrakentamista teollisen rakenta-
misen ohella, keskus painotti taas ensisijaisesti teollisuuden rakentamista.
Asuinrakentaminen jäi toissijaisena asiana paikallishallinnon murheeksi ja teol-
lisen rakentamisen jalkoihin. Neuvosto-Karjalan kannalta merkittävä ero oli
ammattitaitoisen työvoiman ja yleensä työvoiman hankintaan suunnattujen in-
vestointien vähäisyys. Keskuksen mielenkiinnon kohteena oli ensisijaisesti
nostaa tuotantoa, joten koulutus ja ammattitaidon lisääminen eivät kuuluneet
sen investointisuunnitelmiin.

Gyllingin mukaan Neuvosto-Karjalan alueen rakentamiseen investoitiin en-
simmäisen viisivuotissuunnitelman kuluessa 300 miljoonaa ruplaa, joista kol-
masosa meni Vienanmeren–Itämeren kanavan rakentamiseen. Tämän mukaan
sinne olisi investoitu ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana 200 miljoo-
naa ruplaa eli puolet enemmän kuin paikallishallinto arvioi. Summa on tavatto-
man suuri, kun sitä vertaa tietoon, jonka mukaan Neuvosto-Karjalaan investoi-
tiin ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana vain noin  50 miljoonaa rup-
laa, josta uudisrakentamiseen oli osoitettu noin 20 miljoonaa ruplaa. Neuvosto-
Karjalan talouden ominaispaino koko Neuvostoliiton taloudessa ensimmäisen
viisivuotissuunnitelman aikana oli vain 0,3 prosenttia, mikä toi sille 21. sijan
Neuvostoliiton alueiden joukossa, kun vertailukohtana oli talouksien koko.35

Investointien vähäisempi määrä on todennäköisimmin toteutunut jo senkin pe-
rusteella, ettei keskus toteuttanut useimpia jo lupaamiaan investointeja Neuvos-
to-Karjalaan.

○ ○ ○ ○ ○ ○

34 Ilic (1986), s. 154–155, 159. Ilic on käyttänyt laskelmissaan Metsäasiain kansankomissa-
riaatin julkaisua ‘Lesnaja promyshlennost  SSSR za 1929–1932 gg’. Kts. tarkemmin tauluk-
koliite, taulukko 31.

35 Voprosy ekonomitsheskogo raionirovanija, s. 301–302. Neuvosto-Karjalan asema pysyi
muuttumattomana koko ensimmäisen viisivuotissuunnitelman ajan.
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Oli investointien todellinen määrä mikä tahansa, se jakaantui Gyllingin mu-
kaan siten, että 25 prosenttia tuli paikallisbudjetista ja 75 prosenttia liiton budje-
tista. Suunnitelman viimeisenä vuonna Neuvosto-Karjalan osuus pääomasijoi-
tuksista laski 17 prosenttiin, joten keskuksen rooli ensisijaisena investointien
luojana korostui ja paikallistason väheni. Muutos tulee ymmärrettävämmäksi,
kun tarkastellaan  investointikohteita. Ensisijaiset investointikohteet ensimmäi-
sen viisivuotissuunnitelman aikana olivat Kantalahden kemian kombinaatti,
Kontupohjan toinen voimalaitos ja Vienanmeren–Itämeren kanava.36  Näistä ai-
noastaan Kontupohjan voimalaitos palveli ensisijaisesti Neuvosto-Karjalan tar-
peita. Tosin tuossa vaiheessa sekä Vienanmeren–Itämeren kanavan että Kanta-
lahden kombinaatin uskottiin tukevan myös Neuvosto-Karjalan taloudellista
kehitystä.

Keskuksen suunnitelmissa merkittävän roolin saanut metsätalouden koneel-
listaminen tarkoitti puun kuljetuksen ja hakkuiden koneellistamista Neuvosto-
liitossa. Keskustelussa otettiin käyttöön termit ”mekanisoitu kuljetus” ja ”ratio-
nalisoidut tiet”, joiden avulla kuvattiin koneellisen kehityksen tavoitetta. Uusis-
ta nimikkeistä mekanisoitu kuljetus -nimikkeen alle sijoitettiin rautatie- ja kis-
kokuljetus sekä traktori- ja autokuljetus. Rationalisoiduilla teillä tarkoitettiin
puolestaan sitä, että lähikuljetus suoritettiin hyödyntäen jäädytettyjä teitä, lauta-
ja pyöröhirsiteitä sekä kapearaiteisia kiskoratoja. Mekanisointiin ja rationali-
sointiin oli ensimmäiseen viisivuotissuunnitelmaan merkitty koko Neuvostolii-
ton osalle noin 180 miljoonaa ruplaa. Työtehon parantamiseksi työntekijöille
oli tarkoitus opettaa tehokkaampia työmuotoja ja ottaa käyttöön parempia työ-
välineitä. Samassa yhteydessä puun kaato erotettiin lähikuljetuksesta, mikä
mahdollisti töiden ja työvoiman jakamisen hieman paremmin.37  Mikäli panok-
seksi lasketaan myös toteutumattomat suunnitelmat niin siinä suhteessa kes-
kuksen suunnittelema neuvonta ja ohjaaminen olivat yksi keskuksen panoksista
Neuvosto-Karjalan suunnitelman läpiviemisen helpottamiseksi. Toteutuessaan
ne olisivat saattaneet olla merkittäviäkin panoksia.

Nopeasti kasvaneet tuotantotavoitteet nostivat työvoiman riittävyyden kes-
keiseksi kysymykseksi ensimmäisen viisivuotissuunnitelman toteutuksessa.
Neuvosto-Karjalaa yritettiin alusta saakka saada varautumaan kasvaneiden ta-
voitteiden mukanaan tuomiin ongelmiin. Jo vuonna 1929 Venäjän tasavallan
kansankomissaarien neuvosto kehotti Neuvosto-Karjalan johtoa nostamaan
metsätalouden merkitystä kaikessa sekä paneutumaan jo varhaisessa vaiheessa
työvoiman värväämiseen.38  Paikallishallinto kritisoi keskuksen haluttomuutta
investoida ammattitaitoisen työvoiman hankintaan ja kouluttamiseen, mikä nä-
kyi erityisesti ammattitaitoisen ja pysyvän työvoiman hankintaan tarkoitettujen
määrärahojen vähyytenä. Työvoimaongelma olikin tietyllä tavalla sekä seuraus

○ ○ ○ ○ ○ ○

36 Pjatiletnyi plan (suomeksi), Gyllingin selostus. NARK f. 690, op. 3, d.  82/749, l. 1–15. Gyl-
lingin mukaan Neuvosto-Karjalan väestö oli viisivuotisen aikana kasvanut 375 000 henkeen.

37 Ilic (1986), s. 127, 162.
38 Venäjän kansankomissaarien neuvoston päätös KASNT:n kansankomissaarien neuvoston

selostuksen johdosta 23.4. 1929. Tärkeimmät päätökset, s. 6–7. RK/17BKA.
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suunnitelmatalouden toteutukselle aiheutuneista ongelmista että niiden syy.

Työvoimaongelmaan ja siihen liittyviin kysymyksiin palataan tarkemmin

”Suunnitelmatalouden seuraukset” -luvussa.

Suunnitelman toteutus kangertelee

Neuvosto-Karjalassa ensimmäisen viisivuotissuunnitelman alussa nopeasti kas-

vaneet tuotantotavoitteet aiheuttivat ongelmia, koska tarkkoja suunnitelmia ei

saatu ajoissa alueille. Valmistelut ensimmäiseen uuden suunnitelman vuoteen

1929/30 alkoivat hakkuiden osalta vasta lokakuussa, jolloin töiden olisi pitänyt

olla jo kovassa vauhdissa. Valmistelut etenivät tavattoman hitaasti, sillä useat

kierrokset eri organisaatioiden käsittelyissä ja niistä seuranneet muutosehdo-

tukset veivät aikaa. Suunnitelman olisi pitänyt olla työmailla viimeistään elo-

kuun loppuun mennessä, jotta hakkuukauteen olisi voitu asianmukaisesti val-

mistautua.

Kaikkiaan suunnitelman tekeminen kesti yli vuoden: vahvistettu ohjelma oli

alueilla tiedossa aikaisintaan marraskuun alussa, mutta vasta tammikuun puo-

lenvälin jälkeen se oli trusteilla ja metsätyömailla. Lopullinen suunnitelma oli

valmis vasta huhtikuun puolivälissä, jolloin hakkuiden piti sen vuoden osalta jo

päättyä. Moitteet siitä, etteivät suunnitelmat olleet koskaan ajoissa valmiina, ei-

vät olleet tuulesta temmattuja, mutta eivät pelkästään tekijöiden tehottomuu-

denkaan syytä.39  Ongelmia syvensi, että työt aloitettiin heti ensimmäisten ver-

Lauta- ja

pyöröhirsitiet

yleistyivät

ensimmäisen

viisivuotissuunnitel-

maan liittyneen

kuljetuksen

rationalisonnin

myötä. Kuvassa

puutie Koutan

metsätyömaalta

vuonna 1931.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

39 TsK VKP(b) v resoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29.7. 1929 g. Pred-
lozhil dobitsja prevrashtshenija lesozagotovok v osnovnuju obshtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279. Kts. suunnitelman etene-
minen tarkemmin luetteloliite, luettelo 1.
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sioiden ollessa valmiina. Suunnitteluprosessi eteni kuitenkin koko ajan, joten

metsätyömailla tavoitteet muuttuivat koko ajan. Tämä aiheutti hämmennystä,

jolloin sekä metsätyömaiden johto että työntekijät kritisoivat alati muuttuvia

suunnitelmia.

Neuvostoliiton toimeenpaneva keskuskomitea teki elokuussa 1930 päätök-

sen edellisvuoden sähläyksestä oppineena, että suunnitelmien täytyi olla val-

miina viimeistään elokuussa. Ne piti toimittaa lespromhozeille, metsätyömaille

sekä työ- ja ajoryhmille ajoissa eli viimeistään elokuussa, jotta hakkuiden val-

mistelutyöt olisi ehditty tehdä kunnolla.40  Oli selvää, etteivät työt voineet kun-

nolla alkaa ennen kuin tarkka suunnitelma oli saatu työmaille. Neuvosto-Karja-

lassa tilanne oli erityisen herkkä ja hakkuiden valmistelut tarpeen, sillä töiden

alku oli kiinni myös sääolosuhteista. Yhdenkin töitä viivästyttäneen tekijän li-

sääminen aiheutti viivästymisriskin moninkertaistumisen. Vuonna 1929 myö-

hässä alkaneiden valmistelutöiden aikana Gylling totesikin tympääntyneenä:

”Jos talvi tulee myöhässä, kiroilemme kalossit kurassa!”41  Karjalan aluekomi-

tea yritti vauhdittaa töiden aloitusta ja viivästymisestä aiheutuneita haittoja lä-

hettämällä metsätyömaille 1 200 puolueen erikoistyöntekijää, jotta erityisesti

vaarassa ollut vientisuunnitelma olisi saatu täytettyä.42

Töiden käynnistämisen ohella kangerteli myös viisivuotissuunnitelman ta-

voitteisiin kuulunut tuotantokustannusten alentaminen. Karellesissa tuotanto-

kustannukset  kasvoivat tasaisesti ja vuonna 1931 sen tappiot arvioitiin jo 20

miljoonaksi ruplaksi.43  Töiden valmisteluiden myöhästymisestä aiheutui trus-

tille runsaasti lisäkuluja. Niitä nosti myös se, että suunnitelman mukaisesti hak-

kuita toteutettiin myös Neuvosto-Karjalan pohjoisosissa, missä kuljetus- ja työ-

voimakustannukset olivat korkeat. Paikallisjohto olikin erityisen halukas pa-

nostamaan pohjoisen alueen asuttamiseen, mistä oli seurauksena kampanja

Muurmannin rautatien asutuskombinaatin lakkauttamiseksi sekä asutustoimin-

nan siirtämiseksi Neuvosto-Karjalan paikallishallinnolle vuonna 1930.

Uusille alueille menon ohella Karellesin hankkimasta puutavarasta erikois-

puutavaran osuus kasvoi samalla, kun hevosten rehun hinta nousi ja saatavuus

vaikeutui.44  Neuvosto-Karjalan tilanne oli erityisen hankala, sillä se oli lähes

täysin riippuvainen kallistuneesta tuontirehusta. Rehun kalleus vähensi hevos-

○ ○ ○ ○ ○ ○

40 Päätöslauselma vuoden 1929/30 metsätöiden yhteenvedoista. VKP(b):n Karjalan alue-
komitean II täysi-istunto 1930. RK/17B/KA.

41 TsK VKP(b) v resoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29.7. 1929 g.
Predlozhil dobitsja prevrashtshenija lesozagotovok v osnovnuju obshtshestvenno-poli-
titsheskuju kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.

42 GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 436, l. 1–4. Protokol no. 11 zasedanija Karobkom 23.8. 1930;
GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 436; 36. Postanovlenije fraktsii VKP(b) Karelskogo soveta
profsojuznyh sojuzov o  dobrovennoi verbovke tshlenov profsojuzov dlja otpravlenija na
rabotu v lesozavodi v svjazi s proryvom eksportnogo plana.

43 Po voprosu o reorganizatsii lesnoi promyshlennosti v Karelii 24.3. 1934. GAOPDF K f. 3,
op. 3, d. 226; 67. Lähteessä oleva keskuksen arvio Neuvosto-Karjalan tappioista 1929 on
vuodelta 1934. Neuvosto-Karjalassa arvioita tappiollisuudesta pidettiin liioiteltuina, vaikka
vuonna 1929 Karellesin suurista tappioista puhuttiin yleisesti.

44 Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmemennelle yleiskarjalaiselle neuvostojen
edustajakokoukselle 1934, s. 32. RK/17B/KA.
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ajoa, joka ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana oli tärkein tapa hoitaa

puutavaran kuljetus. Koneellistaminen ei ollut edennyt suunnitelmien mukaan,

joten sekään ei tuonut helpotusta hevosajoon. Rehupula johti hevosten sairastu-

miseen, koska ne joutuivat vetämään kuormia liian vähällä ravinnolla. Tästä oli

seurauksena työtehon lasku ja ongelmien kasaantuminen sekä ajomiehille että

työmaille. Paikallishallinto esitti voimakkaan vastalauseen sille, että keskus oli

vähentänyt metsätöiden ja uiton koneellistamiseen tarkoitettuja määrärahoja.45

Neuvosto-Karjala oli hankalassa välikädessä joutuessaan tinkimään koneel-

listamisesta rahan puutteen vuoksi, sillä keskus vaati koneellistamissuunnitel-

man toteuttamista ja tuotantosuunnitelmien tehokkaampaa täyttöä. Koneellista-

minen oli paitsi suunnitelman toteuttamista myös käytännön pakko. Rehupula

vaaransi koko hankintasuunnitelman toteutumisen, koska Neuvosto-Karjala oli

ehdottoman riippuvainen hevoskuljetuksesta. Keskuselinten laskiessa koneel-

listamissuunnitelman etenemistä Neuvosto-Karjalassa taisteltiin ajosuunnitel-

man täyttämisen puolesta. Käytännössä keskuksen metsätalouden koneellista-

minen vesittyi hyväksi aikeeksi. Suunnitelman täyttymättä jäämisellä oli kui-

tenkin kauaskantoiset seuraukset, sillä keskityttäessä koneellistamiseen ei re-

huntuotantoon kiinnitetty riittävästi huomiota.

Neuvosto-Karjalassa korostettiin, että ongelmat olisi voitu ratkaista aloitta-

malla rehun paikallinen tuotanto, jolloin työmailla ei olisi oltu riippuvaisia

Kuljetus perustui

lähes täysin

hevosvetoon, joten

rehunpuute oli

vakava uhka

suunnitelman

toteutumiselle

Neuvosto-Karjalas-

sa. Kuvasa hakkuu-

paikka Petroskoin

lespromhozilla

vuonna 1930.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

45 Karjalan toimeenpanevan keskuskomitean VIII kokoonpanon IV täysi-istunnon päätöksiä
21.–24.7. 1930, s. 2. RK/17B/KA.
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tuontirehusta. Muut ongelmat olisivat ratkenneet nostamalla työntekijöiden

ammattitaitoa ja kehittämällä keinoja puujätteen tehokkaampaan hyväksikäyt-

töön. Näin olisi sekä tuotantokustannuksia että työtehoa pystytty nostamaan.

Paikallishallinto lähti kuitenkin siitä, että keskuksen piti myöntää pääoma näi-

den tavoitteiden toteuttamiseen, koska paikallistaso toteutti keskuksen suunni-

telmia.46  Tästä näkökulmasta paikallistason vaatimukset alkoivat saada jopa

pienimuotoisen kiristyksen piirteitä. Paikallishallinto vaati keskuksen osallistu-

mista ongelmien ratkaisuun vedoten Neuvosto-Karjalan hakkuukypsiin ja yli-

ikäisiin metsiin, joiden hyödyntäminen oli mahdotonta ilman toimivia kulku-

yhteyksiä, ammattitaitoista työvoimaa ja työvälineitä.47

Paikallishallinnon harjoittama taktiikka oli mahdollista vielä ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman alussa, jolloin sillä oli vielä mahdollisuus vaikuttaa

omiin asioihinsa keskuksen korenizatsija-politiikan tukiessa tasavaltojen laajaa

itsemääräämisoikeutta.48  Tilanne muuttui olennaisella tavalla, kun metsähal-

linto keskitettiin Moskovaan ja Neuvosto-Karjala menetti budjettioikeutensa.

Paikallishallinnolla oli mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa aivan eri tavoin

kuin toisen viisivuotissuunnitelman aikana, jolloin keskuksen tavoitteista oli

tullut paitsi talouspoliittisesti myös sisäpoliittisesti ensisijaisia.

Keskus yritti selvittää suunnitelmien toteuttamiseen liittyviä ongelmia aloit-

tamalla töiden rationalisoinnin ja koneellistamisen tutkimuksen, jonka avulla

pyrittiin kehittämään uusia koneita ja työskentelytapoja. Keskuksen harjoittama

tutkimuksellinen panos tuli mukaan toimintaan kuitenkin vasta siinä vaiheessa,

kun ongelmat olivat jo ilmenneet. Eri puolille Neuvostoliittoa perustettiin met-

säteollisuuden kehittämismahdollisuuksia tutkivia instituutteja ja erityisesti

pohjoiseen perustettiin työmenetelmiä tutkineita koeasemia.49  Vuonna 1930

Karjalan aluekomitea määräsi keskuksen päätösten mukaisesti myös Karellesin

ja Zhellesin järjestämään koetalouksia, joissa tutkittiin tehokkaita työskentely-

malleja Neuvosto-Karjalan metsäsuunnitelman toteuttamiseksi. Tällainen koe-

talous perustettiin muun muassa Karellesin Matroosan metsätyömaalle. Jälleen

kerran suunnitelma nahistui vain hyväksi aikeeksi, sillä koetalouksien toimin-

nalle ensiarvoisen tärkeät tutkimusresurssit ja pääoma jäivät liian vähäisiksi.

Koetalouksien järjestämiseen ei investoitu riittävästi eikä niiden tutkimustulok-

sia otettu riittävästi huomioon suunnittelussa.50  Niiden merkitys ja tulokset jäi-

vät mitättömiksi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

46 Slovo dlja doklada ”lesnaja promyshlennost i lesozagotovki 1929/30 goda” imejet tov.
Arhipov. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 315, l. 44–52.

47 Rezoljutsija po dokladu tov. Arhipova o sostojanii i perspektivah lesnogo hozjaistva i
promyshlennosti v AKSSR. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 315, l. 65–70. Karjalan aluekomitean
arvion mukaan metsiä voitiin hyödyntää maksimaalisella tasolla 15–20 vuotta ilman, että
siitä olisi mitään haittaa.

48 Kangaspuro (2000), s. 144, 216, 264 ja 309. Korenizatsija eli juurruttamispolitiikka, NL:ssa
pyrittiin ottamaan huomioon alueiden kansalliset erityispiirteet ja tuettiin kansallista itsehal-
lintoa. Tavoitteena oli vähemmistökansojen valistaminen ja yhteiskuntatietoisuuden herät-
täminen. Hallinnossa johtopaikoille nostettiin kansankielistä, kommunistista sivistyneistöä.

49 Ilic (1986), s. 150.
50 Päätöslauselma vuoden 1929/30 metsätöiden yhteenvedoista VKP(b):n Karjalan AK:n II

täysi-istunto 1930; VKP(b):n Petroskoin kymmenennen piirikonferenssin päätökset 1931, s.
72. RK/17B/KA. Neuvosto-Karjalaan oli organisoitu ensimmäinen metsäkoeasema jo vuonna



S U U N N I T E L M A T A L O U S  N E U V O S T O - K A R J A L A S S A      97

Yritys löytää pysyviä ratkaisuja ensimmäisen viisivuotissuunnitelman toteu-

tuksessa ilmenneisiin ongelmiin kaatui pääoman puutteeseen siitä huolimatta,

että idea oli keskuksen. Koemetsätaloudet olivat hyvä esimerkki keskuksen har-

joittamasta investointipolitiikasta: ajatus oli hyvä ja pyrki kaikkien osapuolten

kannalta parempaan lopputulokseen, mutta tarkoitukseen myönnetyt varat eivät

riittäneet ja toimintamahdollisuudet olivat riittämättömät, jolloin myös tulokset

jäivät merkityksettömiksi.

Syksyllä 1930 toteutetun metsähallinnon yleisliittolaistamisen jälkeen Neu-

vostoliiton eri alueille lähetettiin Työ- ja puolustusneuvoston aloitteesta isku-

ryhmiä innostamaan metsätyöläisiä suunnitelman täyttöön. Keskus uskoi va-

kaasti propagandan voimaan ja hyvään esimerkkiin. Metsähallinnon keskittä-

minen alkoi tuntua paikallistasolla myös käytännön työssä, sillä nämä erikois-

työntekijät liitettiin paikallisiin toimeenpaneviin komiteoihin, missä heidän teh-

täväkseen tuli suunnitelmien toteutuksen varmistaminen. Erityisen tärkeäksi

tehtäväksi suunnitelman toteutuksen varmistamisessa muotoutui vientipuun

kuljetus, mikä osoitti yleisliittolaistamisen pyrkineen ennen kaikkea puun vien-

nin voimistamiseen. Erikoistyöntekijöillä oli valtuudet määrätä pakotteita, mi-

käli suunnitelmaa ei toteutettu tavoitteiden mukaisesti.51  Pakotteiden määrää-

misellä ei tosin ollut merkitystä, sillä useimpien ongelmien taustalla oli resurs-

sipula, jota ei voitu poistaa pelkillä pakotteilla tai hallinnollisilla päätöksillä.

Asennekasvatusta ja propagandan käyttöä ryhdyttiin syventämään Neuvos-

to-Karjalassa myös siten, että Leningradin alueelta määrättiin 400 nuorisoliitto-

laista avustamaan metsätöissä. Nuorisoliittolaiset muodostivat iskujoukkoja ja -

prikaateja paikallisten työläisten kanssa.52  Paikalliset neuvostot määrättiin kes-

kittymään paikallisen työvoiman saamiseksi metsään. Metsissä ainoaksi oi-

keaksi ja tehokkaaksi työvoiman järjestämistavaksi määriteltiin prikaatit, joita

muodostamaan määrättiin kyläneuvostot ja piirien toimeenpanevat komiteat.53

Asia ei edennyt toivotulla tavalla ja Neuvosto-Karjalan johto vaatikin neuvosto-

ja ja toimeenpanevia komiteoita entistä tehokkaammin kääntämään katseensa

metsään ja kasvattamaan työtehoa. Samassa yhteydessä paikallishallinto moitti

paikallisia neuvostoja ja komiteoita siitä, etteivät ne olleet ottaneet vakavasti

tehtäväänsä. Ainoastaan Petroskoin kaupunkineuvostossa oli riittävällä innolla

paneuduttu myös tuotantosektorin toiminnan edistämiseen.54  Kun Neuvostolii-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1927 Karjalan kansankomissaarien ehdotuksen mukaisesti. Sen tehtävä oli etsiä keinoja
rationalisoida metsätaloutta. Upolnomotshennomu STO po lesozagotovkam 13.9. 1927.
NARK f. 690, op.  3, d. 24/197, l. 18. Asema toimi Karjalan kansantalousneuvoston alaisuu-
dessa ja sen perustamiseen myönnettiin Neuvosto-Karjalan budjetista 17 000 ruplaa; Kts.
myös GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 436, l. 65–70ob.; päätös asiasta GAOPDF K f. 3, op. 2, d.
395, l. 44–52.

51 Ilic (1986), s. 87.
52 Na lesozagotovkah v Karelii, s. 219. Lesopromyshlennoje delo 3/1930.
53 Iz direktivnogo pisma predsedatelja Kemskogo RIK predsedateljam selskih Sovetov raiona o

meroprijatijah po vypolneniju plana lesozagotovok, 3. fevralja 1931, s. 153. Sovety Karelii.
Prikaatien luomisen puolesta propakoitiin hyvin paljon muun muassa Punainen Karjala -
lehdessä.

54 Iz spravki instruktora KarTsIK v Karelskii obkom VKP(b) o perestroike raboty Sovetov na
proizvodstve, ne raneje 4. oktjabrja 1931, s. 162–164. Sovety Karelii. Prikaatimenetelmän
avulla työtehoa oli pystytty parantamaan kaksinkertaiseksi. Puudosin alueella työteho oli
noussut 3,5 m3:stä 7 m3:iin ja Kontupohjan piirissä 2,5 m3:stä 5 m3:iin.
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ton keskuselimet ryhtyivät tiukentamaan otetta Neuvosto-Karjalan johdosta,

tiukkuus siirtyi suoraan hierarkiassa alaspäin ja paikallisia neuvostoja ja komi-

teoita alettiin hiostaa.

Merkittävistä hallinnollisista uudistuksista ja työtehon parantamiseen pyrki-

neistä toimista huolimatta metsätalouden surkea tila nousi vakavan keskustelun

kohteeksi puolueen keskuselimissä jälleen vuonna 1931. Tuotannossa hakkuut

toteutuivat kohtuullisen hyvin, mutta ongelmat alkoivat keskittyä yhä voimak-

kaammin kuljetukseen, ja työvoimapula alkoi vaikuttaa suunnitelmien toteu-

tukseen. Erityisen ongelmalliseksi työvoiman kannalta osoittautuivat uitot, joi-

hin oli keväällä kylvöaikaan vaikeaa saada riittävästi työvoimaa. Keväällä 1931

korkeimman kansantalousneuvoston puheenjohtaja Ordzhonikidze määräsi,

että pääuittoalueille piti lähettää valtuutettu, joka kiersi keskeisillä uittoalueilla

organisoimassa uittoja, jotta saman alueen uitot olisi saatu vietyä läpi suunnitel-

lusti.55  Jälleen kerran keskuselimet turvautuivat hallinnolliseen toimenpitee-

seen ennemmin kuin ryhtyivät toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Työvoimapu-

la alkoi olla yhä selkeämmin syy suunnitelmien heikkoon toteutukseen.

Koneellistamissuunnitelma ei edennyt toivotulla tavalla. Viisivuotissuunni-

telman päättäneenä vuonna 1932 Karellesilla oli 24 traktoria ja yhdeksän autoa,

joista puolet oli käyttämättä, koska niitä ei osattu käyttää tai ne olivat rikkoontu-

neet taitamattomuuden takia eikä niitä osattu tai pystytty varaosien puutteessa

korjaamaan.56  Koneiden puute ja ongelmat erityisesti uitossa heijastuivat suo-

raan puunhankintasuunnitelman toteutumiseen ja siten Neuvosto-Karjalan met-

Nuorisoliittolaiset

(komsomoletsit)

määrättiin  metsiin

näyttämään mallia

iskurityössä. Kaksi

leningradilaista

komsomoletsia

näyttää justeerilla

sahaamisen mallia

vuonna 1931.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

55 Protokol no. 52 zasedanija sekretariata VKP(b) ot  21.4. 1931. Predsedatelstvo VSNH SSSR
t. Ordzhonikidze. RGASPI f. 17, op. 1, d. 230, l. 202.

56 Spravka, mehanizatsija tresta Karelles 1931/32. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 677, l. 29–30.
Koneet olivat joko rikki tai muuten vaan käyttämättä.
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säsuunnitelman kokonaistoteutukseen. Vielä viisivuotissuunnitelman lopulla

uitossa varppaus tapahtui käsin ja puutavaran noston ja lastauksen koneellista-

minen oli vasta aluillaan.57  Ongelma oli siten varsin monitahoinen. Keskuseli-

met eivät panostaneet riittävästi koneellistamiseen, mutta toisaalta myöskään

paikallistasolla ei pystytty hyödyntämään niitä vähäisiäkään koneita, joita siellä

oli.

Hakkuumäärät nousivat vuosien 1928–1930 välisenä aikana, vaikka etenkin

kuljetuksessa oli ongelmia. Hakkuussa tilanne oli toinen, sillä kehittyneemmät-

kin työkalut olivat yksinkertaisia, työskentelytapa selkeä ja ja puuta metsissä oli

silmänkantamattomiin. Metsuri kykeni kohtuullisella ahkeruudella saavutta-

maan huomattavia hakkuutuloksia. Ongelma oli vain siinä, että pelkkä hakkuun

toteutuminen ei riittänyt suunnitelman täyttämiseen, vaan puu piti saada myös

metsästä pois.

Kuvio 6. Neuvosto-Karjalan hakkuut 1928–1931 hakkauttajittain (miljoonaa

kuutiometriä).
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Lähde: Karobkom v tsentralnii komitet VKP(b) tov. Postshevu. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 600, l. 1.
Tarkemmat arvot ja prosenttiosuudet vuosilta 1925–1931, kts. taulukkoliite, taulukko 15.

Kuviossa on havaittavissa hakkuumäärien huomattava kasvu vuoteen 1929

saakka ja sen jälkeen lasku. Karellesilla oli johtoasema puunhankinnassa ja sen

osuus vuoden 1929/30 osalta oli koko Neuvosto-Karjalan hakkuista hieman yli

60 prosenttia. Sekä Karellesin että Zhellesin tulos laski noin kolmanneksella

edellisvuodesta. Laskua selittää sekä metsien yleisliittolaistaminen ja trustien

○ ○ ○ ○ ○ ○

57 Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta yleiskarjalaiselle neuvostojen edustajakokouk-
selle 1934. RK/17B/KA.
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hankinta-alueiden järjestelyt että käytännön ongelmat metsätöissä. Työvoima-

pula vaikeutti suunnitelman toteutusta erittäin paljon. Karellesin osalta heikkoa

tulosta selitti myös vuoden 1930 hakkuiden aloittamista hidastanut leuto alku-

talvi. Zhellesin hakkuumääriä laski puolestaan trustin siirtyminen Hiipinän

Apatiitin puun hankkijaksi. Puudosin alueella toimineen Sevzaplesin tulos oli

nousujohteinen, mutta Karellesiin ja Zhellesiin verrattuna sen hankintamäärät

olivat pienet. Sevzaplesin hyvää tulosta selitti myös, että se oli alueellaan ainoa

puunhankkija eikä se näin muodoin myöskään kärsinyt työvoimapulasta niin

paljoa kuin Karelles ja Zhelles. Leningradin alueen trustina se saattoi käyttää

myös Leningradin alueen työvoimaa.

Tarkasteltaessa hankintamääriä käy ilmi, että Karjalan aluekomitea ilmoitti

Karellesin hankintamäärät järjestelmällisesti suuremmiksi kuin Karelles.58  On

täysin mahdollista, että syynä suurempiin lukuihin oli se, että määrät pyöristet-

tiin ylöspäin. Mikäli suurempien hankintamäärien ilmoittaminen oli tarkoituk-

sellista syynä oli se, että Karjalan aluekomitean tehtävänä oli osoittaa, että kat-

seen kääntäminen metsään oli onnistunut. Paikallishallinnon oli myös tarpeen

osoittaa keskuselimille, että se oli pystynyt lunastamaan ne odotukset, jotka sil-

le oli viisivuotissuunnitelmassa oli osoitettu ja että Neuvosto-Karjala oli kan-

nattava investointikohde.

Kuvio 7. Neuvosto-Karjalassa vuosina 1923–1931 toteutetut hakkuut (tuhatta

kuutiometriä).

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1923/ 24 1924/ 25 1925/ 26 1926/ 27 1927/ 28 1928/ 29 1929/ 30 1930/ 31 1931

Lähde: Materialy i protokol IV plenuma Karobkoma 1932 g. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 677, l. 10,
14. Karjalan aluekomitea halusi osoittaa suunnitelmien kasvun mahdollisimman pitkällä aikavä-
lillä, koska siten hankintamäärien nousujohteisuus oli selkeämpi. Siitä syystä pleenumissa esitet-
tiin hankintamäärät vuodesta 1923 lähtien. Muutos vuosien merkitäntätavassa on seurausta siirty-
misestä kalenterivuoden käyttöön talousvuoden asemesta vuonna 1931. Tarkemmat määrät kts.
taulukkoliite, taulukko 16. Koko Neuvostoliiton puutavaran hankinnasta ja suunnitelman toteu-
tuksesta vuonna 1928 kts. taulukkoliite, taulukko 17.

○ ○ ○ ○ ○ ○

58 Spravka. O lesozagotovkah po trestu Karelles. NARK f. 286, op. 1, d. 18/156, l. 20. Delo kä-
sittää ajan 30.10.1931–17.9. 1933, mutta lähteessä ei ole päiväystä. Tämä näkyy erityisesti
vuoden 1929 osalta. Erot olivat erittäin pieniä alle 10 %:n luokkaa, mutta kuitenkin suuntaa-
antavia.
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Edellä olevasta kuviosta käy hyvin ilmi, kuinka Neuvosto-Karjalan hakkuut

kasvoivat nousujohteisesti vuodesta 1923 lähtien. Vaikka huippuvuodesta 1929

olikin tullut takapakkia, niin määrä oli kuitenkin korkeammalla tasolla kuin

NEP:n aikana. Kuviosta näkyy selvästi, että suunnitelmissa tapahtui jyrkkä

nousu viisivuotissuunnitelman optimaalisen version hyväksymisen jälkeen

vuonna 1929/30. Vuoden 1930/31 hankintamäärien laskua selitettiin metsätöi-

den alun viivästymisellä myöhäisen talven tulon vuoksi. Soinen maaperä ei ol-

lut jäätynyt, joten myöskään metsätöihin ei ollut päästy ajoissa. Vuoden 1931

erikoisneljänneksen kokonaistoteutuksesta kaavailtiin Neuvostoliiton mittakaa-

vassa merkittävää tuotannon läpimurtoa, mutta siinä ei kuitenkaan onnistuttu

paikallisesti eikä myöskään liiton tasolla. Neuvosto-Karjalassa erikoisneljän-

neksen tuotanto oli alle 65 000 kuutiometriä, joten merkittävää tuotannon nou-

sua ei tapahtunut.59

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana hakkuusuunnitelman keski-

määräinen toteutumisprosentti Neuvosto-Karjalan alueella oli noin 70 prosent-

tia,60  mikä oli tavattoman vähän, kun pyrkimyksenä oli ylittää suunnitelma.

Hakkuumäärät jäivätkin ensimmäisen viisivuotissuunnitelman päättävänä

vuonna selvästi alle vuonna 1929 asetetun tavoitteen. Neuvosto-Karjalan hak-

kuut olivat noin 34 prosenttia Pohjoisen alueen ja 45 prosenttia Leningradin

alueen hakkuista. Samaan aikaan Suomessa toteutetuista hakkuista Neuvosto-

Karjalan määrät olivat noin 15 prosenttia.61  Hakkuumäärät osoittivat ainakin

sen, että suunnitelman aloitusvaiheessa virinnyt pelko metsien hakkaamisesta

paljaaksi oli turha. Kapasiteetti ja resurssit eivät ainakaan ensimmäisen viisi-

vuotissuunnitelman aikana riittäneet siihen, ja hakkuumäärät jäivät selvästi alle

vuotuisen kasvun.

Gylling oli pettynyt ensimmäinen viisivuotissuunnitelman toteutukseen Neu-

vosto-Karjalassa. Paikallistason mielialaa ei nostanut keskuksen ankara asenne

epäonnistumista kohtaan. Punainen Karjala -lehti otsikoi etusivullaan, että

”Moskovan lehdet Karjalan metsätöistä – räikeätä arvostelua keskuksen lehdis-

sä”. Jutussa siteerattiin Pravdassa julkaistua juttua, jossa voimakkain sanoin ar-

vosteltiin paitsi suunnitelman toteutusta myös metsätöiden järjestämistä Neu-

vosto-Karjalasssa yleensä. Suunnitelman toteuttamatta jäämisen suurimmaksi

syyksi määriteltiin ”Karjalan tasavallan poikkeuksetta kaikkien järjestöjen

toimeton välinpitämättömyys”.62

Pravdassa esitetty kritiikki osuikin monin paikoin oikeaan. Puunhankinta-

suunnitelmat eivät toteutuneet ja se puuaines, mitä lopulta saatiin oli huonolaa-

tuista, mikä vaikutti ennen kaikkea sahateollisuuden raaka-aineen laatuun.  Yksi

○ ○ ○ ○ ○ ○

59 Materialy i protokol IV plenuma Karobkoma 1932 g. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 677, l. 10, 14.
Erikoisneljänneksen aikana teollisuutta ja tuotantoa yritettiin tehostaa, mutta tulos ei kuiten-
kaan ollut toivottu.  Ilman mittavia investointeja teollisuuden tehostaminen oli vaikeaa.
Kuromiya kutsuu erikoisneljännestä ”epätoivoiseksi taloudelliseksi performanssiksi”. Kts.
Kuromiya (1988), s. 263–264.

60 Vypolnenije lesozagotovok 1932 g. v Karelii. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 73, l. 1.
61 Pervozvanski, I.V., Lesnaja promyshlennost Karelii 1931–1935 gg., s. 6.
62 Punainen Karjala, 12.2. 1930, etusivu. Juttu oli etusivulla oikeassa yläkulmassa laatikossa.
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merkittävä syy huonolaatuiseen puuainekseen oli, että työntekijöille maksettiin

palkka määrän, ei laadun mukaan. Käytäntö johti määrän kasvattamiseen laa-

dun kustannuksella. Aina ei kuitenkaan ollut kyse tahallisesta toiminnasta vaan

kyse saattoi olla myös ammattitaidottomuudesta. Karjalan työläis-talonpoikais-

tarkastuksen kansankomissariaatin suorittaman tarkastuksen mukaan hakkuilta

puuttui sekä tieto että taito. Puita katkottaessa ei tiedetty millä mitoilla tukki piti

ottaa, tai hyvät sahatukit päätyivät polttopuuksi jo kaatovaiheessa, jos tyvitukki

oli vahingoittunut tai puu kaatunut konkeloon. Jos puut saatiin metsästä, niin

viimeistään huonosti järjestetyissä puuvarastoissa puulaadut sekaantuivat ja

sahatukit päätyivät pinotavaran joukkoon tai päinvastoin. Tarkastuksen mukaan

olisikin pitänyt  siirtyä maksamaan palkkaa laadusta ei määrästä. Vastuu olisi

näin siirtynyt hakkuuryhmille ja lespromhozien johtajille, jolloin ainakin syylli-

set olisi ollut helppo löytää.63  Punainen Karjala -lehti liittyi arvostelijoiden

joukkoon.  Nimimerkki ”Jätkä” valitti, että kannot olivat kuin ”rippikoulupoi-

kia” ja hyvin sahaukseen kelpaavat latvat jätettiin käyttämättä.64

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman toteutuksen ongelmat näkyivät myös

Karellesin tuloksessa. Karelles oli suurin metsätrusti Neuvosto-Karjalassa ja

muiden trustien tapaan se toimi tulosvastuuperiaatteen mukaisesti.  Sen suurin

ongelma suunnitelman toteutuksessa oli tuotantokustannusten nousu ja työte-

hon lasku, mikä näkyi tuotannon vähenemisenä ja suunnitelmien täyttymättä

jäämisenä. Karelles ei pystynyt täyttämään sille asetettuja tuotantotavoitteita,

mutta siitä huolimatta tuotantokustannukset nousivat yli suunnitellun. Vertailu

Karellesin suunnitelmaan ja todellisten kulujen välillä vuoden 1932 suunnitel-

man täytössä antaa varsin selkeän kuvan trustin tappioiden rakenteesta. Lisä-

kustannukset olivat paikoitellen varsin huomattavia ja suurin  tappioita aiheutta-

nut osio oli puunhankinta (hakkuu ja ajo), kuten seuraavasta kuviosta käy ilmi.

Kaikkiaan puunhankinnasta aiheutuneet lisäkustannukset olivat noin 4,3 mil-

joonaa ruplaa, mikä nosti vastaavasti trustin tuotantokustannuksia. Uitossa sen

sijaan todelliset kustannukset olivat suunniteltuja alhaisemmat. Uitto kärsi työ-

voimapulasta, joten sen osalta kustannusten alhaisuutta selittänevät alhaiset

palkkakustannukset.

Karellesin ongelma oli tuotteiden myynnistä saadun tulon jääminen alle

suunnitellun. Tuotteiden myynnin arvioidut tappiot oli sisällytetty suunnitel-

maan, joten yllätyksinä ne eivät tulleet, mutta suunnitellut tappiot tarkoittivat

lähinnä puun viennistä aiheutuneita tappioita. Karellesin tuotteita meni vientiin

kuitenkin enemmän kuin suunnitelma edellytti, mutta niistä saatu tulo jäi vähäi-

semmäksi kuin oli arvioitu. Myös tappiot olivat suuremmat, koska tavaraa meni

vientiin suunniteltua enemmän. Kotimarkkinoille puutavaraa meni hieman vä-

○ ○ ○ ○ ○ ○

63 Material o lesozagotovkah po dannym obsledovanii Narkomata RKI Karelskoi ASSR.
GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 73, l. 58–69. Ongelmien syyksi mainittiin myös se, että hakkuilla
oli paljon ammattitaidottomia naisia, joilla ei ollut mitään käsitystä metsätöiden tekemisestä.
Neuvostokulttuuriin kuului ja kuuluu edelleenkin se, ettei ongelmien syillä ollut merkitystä
vaan sillä, kuka oli syyllinen.

64 Nimimerkki ”Jätkä” otsikolla ”Muutamia näkökohtia metsäteollisuudestamme”,  Punainen
Karjala no 218, 21.9. 1928, s. 2.
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hemmän kuin suunnitelmassa oli arvioitu, joten Karelles ei saanut kompensaa-

tiota kotimarkkinoiden hieman korkeammista hinnoista. Kotimarkkinoiden on-

gelmista ja erityisesti puun haaskauksesta kuvaava esimerkki on vuodelta 1932

Petroskoin lespromhozin Pätäjäselän metsätyömaalta. Siellä oli hakattu suksi-

tehtaalle koivua, joka oli arvokasta erikoispuuta. Rungot odottivat uittoa Petros-

koihin, mutta hinaajaa ei tullut, jolloin puut jäivät veteen pitkäksi aikaa. Jotta

tappio ei olisi ollut niin suuri, metsätyömaan johtaja nostatti rungot vedestä ja

hakkautti ne polttopuiksi, minkä seurauksena työmaalle koitui yli kahden tu-

hannen ruplan tappiot.65  Tappio olisi toki ollut suurempi, jos koivuja ei olisi

käytetty edes polttopuuna vaan rungot olisi jätetty vettymään.

Sahatrusti Kareldrevin myynti jäi vuonna 1932 huomattavasti alle suunnitel-

lun, jolloin senkin tappiot nousivat. Kaikkiaan Karellesilla oli yli kuuden mil-

joonan ruplan edestä tappioita ja lisäkustannuksia. Valtio subventoi tappioita

sen mukaisesti kun ne oli arvioitu suunnitelmassa, mikä ei Karellesin tapauk-

sessa kattanut kuitenkaan todellisia tappioita.66

Suunnitelman ylittäneet tappiot ja toisaalta rahoituksen jääminen suunnitel-

tua alhaisemmaksi aiheuttivat trustille merkittäviä ongelmia, jotka heijastuivat

välittömästi myös Neuvosto-Karjalan talouteen, koska Karelles oli merkittävä
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Kuvio 8. Karellesin suunnitellut ja todelliset kulut vuoden 1932 suunnitelman

täytössä (tuhatta ruplaa).

Lähde: Ottshot o dejatelnosti Karelles za 1932: Finansy. NARK f. 286, op. 1, d. 23/208, l. 1–13.
Kts. tarkemmat arvot taulukkoliitteestä, taulukko 29.

○ ○ ○ ○ ○ ○

65 Operativno-polititsheskaja svodka UPO GPU KASSR po Petrozavodskomu raionu v GPU
KASSR o sostojanii del v raione na kontse 1932 g., 31.1. 1933 g., s. 201. Neizvestnaja
Karelija.

66 Ottshot o dejatelnosti Karelles za 1932: Finansy. NARK f. 286, op. 1, d. 23/208, l. 1–13.
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taloudellinen toimija. Tappioista huolimatta Karellesin tilanteessa ei ollut mi-

tään normaalista poikkeavaa, sillä se heijasteli yleisliittolaista tilannetta. Tuo-

tantokustannukset nousivat Neuvostoliitossa ensimmäisen viisivuotissuunni-

telman aikana huolimatta päinvastaisista odotuksista. Niiden ohella myös pal-

kat nousivat, mikä johti merkittäviin ongelmiin; tuotanto väheni eikä hintojen

nousua kyetty hillitsemään. Tästä oli seurauksena nopea kannattamattomuuden

kasvu kokonaisilla teollisuudenaloilla tappioiden noustessa huomattavasti suu-

remmiksi kuin suunnitelmissa oli osattu ennakoida.67  Tämä vaikutti myös kulu-

tustavarateollisuuteen ja ihmisten elinolosuhteisiin.

Vaikka ensimmäisessä viisivuotissuunnitelmassa olikin perustavanlaatuisia

ongelmia,  suunnitelmatalouden toiminnasta ja toteutuksesta pyrittiin antamaan

mahdollisimman hyvä kuva. Puolueen aluekomitea esitteli XII aluepuoluekon-

ferenssissa erittäin myönteisen kuvan ensimmäisen viisivuotissuunnitelman

saavutuksista. Sen mukaan Neuvosto-Karjalan teollisuuden arvo kasvoi 16,6

miljoonasta ruplasta vuonna 1928 yli 71 miljoonaan ruplaan vuonna 1933 eli

lähes viisinkertaiseksi. Yhtä huomattava oli työläisten lukumäärän kasvu, noin

40 000:sta noin 116 000:een vuosien 1928–1933 välisenä aikana.68  Sisäisen

propagandan lisäksi Neuvostoliiton johto käytti paljon rahaa ulkomaille suun-
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Kuvio 9. Karellesin rahoitus vuonna 1932 (miljoonaa ruplaa).

Lähde: Ottshot o dejatelnosti Karelles za 1932: Finansy. NARK 286, 1, 23/208, l. 1–13. Kts. tar-
kemmat arvot taulukkoliitteestä, taulukko 30.

○ ○ ○ ○ ○ ○

67 Davies and Khlevnyuk (1997), Gosplan, s. 41–42.; Tsakunov (1997), s. 78. Inflaation vaiku-
tuksiin paikallistasolla palataan myöhemmin tarkemmin.

68 Iz ottshota Karelskogo obkoma VKP(b) XII oblastnoi partkonferentsii – ob itogah razvitija
promyshlennosti respubliki v gody pervoi pjatiletki, 10–15 janvarja 1934 g., s. 23. Narod-
noje hozjaistvo Karelii.
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nattuun propagandaan julkaistessaan englanninkielisiä kirjoja ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman tuloksista. Niissä teollisuuden tuotannon vuosittainen

kasvu oli huomattavasti yli 100 prosenttia.69  Toki ensimmäisen viisivuotissuun-

nitelman aikana tapahtui merkittävää kasvua, mikä korostui länttä koetelleen

laman vuoksi, mutta joissakin tapauksissa tulosten esittämisessä tapahtui sel-

keitä ylilyöntejä. Propagandan kohteena eivät olleet pelkästään ulkomaat, vaan

samanlainen kuva haluttiin välittää myös neuvostokansalaisille.

Toinen viisivuotissuunnitelma: ”teknologia ratkaisee kaiken!”

Vuonna 1932 alkanut toinen viisivuotissuunnitelma oli Neuvostoliitolle erittäin

tärkeä, sillä sen oli osoitettava suunnitelmatalouden toimivuus ja ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman ongelmat vain lapsentaudeiksi. Näin ensimmäisen vii-

sivuotissuunnitelman loppuvaiheessa ilmenneet ongelmat, inflaatio ja elintason

aleneminen suuntasivat toisen viisivuotissuunnitelman suunnittelua. Keskus-

elinten mukaan toisesta viisivuotissuunnitelmasta tulikin ensimmäistä maltilli-

sempi ja pidemmälle pohdittu.

Vuonna 1934 pidetyssä XVII puoluekonferenssissa todettiin, että toisessa

viisivuotissuunnitelmassa pyrittiin ottamaan huomioon paikalliset olosuhteet ja

yksityiskohdat paremmin kuin aikaisemmin. Ensimmäinen viisivuotissuunni-

telma oli rasittanut taloutta liikaa, joten toisessa oli aika hieman hellittää. Toisen

viisivuotissuunnitelman perusperiaatteiksi tulivat sosialistisen yhteiskunnan

luominen ja lujittaminen sekä kapitalististen ainesten ja luokkien lopullinen hä-

vittäminen. Teollisuus, liikenne ja maatalous piti koneellistaa sekä kansalaisten

elintasoa piti parantaa nostamalla kulutustavarateollisuuden tuotantoa. Sodan

uhkan voimistuessa 1930-luvulla myös maan puolustuskyvyn lisäämistä pidet-

tiin tärkeänä.70  Sodan uhkan korostaminen ja puolustusmenojen kasvu militari-

soi tietyiltä osin toisen viisivuotissuunnitelman,71  vaikka sitä ei haluttukaan

suunnitelmassa erityisesti korostaa.

Näiden tavoitteiden ja ensimmäisen viisivuotissuunnitelman tulosten pohjal-

ta toisen viisivuotissuunnitelman iskulauseeksi muotoutui ”teknologia ratkai-

see kaiken”.72  Iskulauseeseen sisältyi ajatus siitä, että ensimmäisen viisivuotis-

suunnitelman tavoite teollisuuspohjan luomisesta oli tavoitettu, jolloin toisen

viisivuotissuunnitelman luonnollinen tehtävä oli hyödyntää edellisen viisi-

vuotissuunnitelman aikana luotua teknologiaa. Näin suunnitelmatalouteen si-

sältynyt ajatus kehityksen jatkumosta olisi toteutunut. Suunnitelman kunnian-

himoiseksi tavoitteeksi asetettiin Neuvostoliiton siirtyminen sosialismiin toisen

viisivuotissuunnitelman päättyessä vuonna 1937.73

○ ○ ○ ○ ○ ○

69 Kts. esim. Summary of the fulfilment of the first five-year plan for the development of the
national economy of the USSR. Published by the State planning commission of the USSR.
Moscow 1933.

70 Toveri Molotovin alustus toisen viisivuotissuunnitelman tehtävistä sekä puoluekokouksen
päätöslauselmat (1934), s. 5, 87; Davies and Khlevnyuk (1997), s. 40.

71 Kilin (1999), s. 115. Sodan uhka konkretisoitui vuonna 1933 Hitlerin noustua Saksassa val-
takunnan kansleriksi.

72 Andrle (1988), s. 13.
73 Davies, and Khlevnyuk (1997), s. 38–39.
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Suunnitelmassa kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota talousmaantie-

teeseen ja teollisuuden sijoittamiseen. Siinä pyrittiin ottamaan huomioon pai-

kalliset olosuhteet, jotka edellisessä suunnitelmassa olivat jääneet toissijaiseen

asemaan, vaikka ne oli kirjattu tavoitteiksi jo siihenkin. Nytkin teollisuus pyrit-

tiin sijoittamaan energia- ja raaka-ainealueiden läheisyyteen ja siten kehittä-

mään periferia-alueiden taloutta:

” (…) takapajuisten kansallisten tasavaltain ja alueiden joudutetun talou-
dellisen ja kulttuurisen nousun turvaamiseen ja huomattavaan eteenpäin
kulkemiseen kaupungin ja maaseudun välisen vastakohdan hävittämisen
tiellä (…)”74

Helmikuussa 1934  toisen viisivuotissuunnitelman lopulliset tavoitteet hyväk-

syttiin. Suunnitelman alueellisina painopisteinä olivat Kaukoitä ja Kaukaasia

sekä Neuvosto-Karjala ja Muurmannin alue.75  Metsätalous oli erityisen huomi-

on kohteena. Politbyroossa ei oltu tyytyväisiä metsäteollisuuden tilaan, sillä

ensimmäisen viisivuotissuunnitelman tuotantosuunnitelmat eivät toteutuneet,

mikä näkyi vientitulojen vähenemisenä ja raaka-ainepulana rakennusalalla.76

Tästä syystä keskuselimet vahvistivat metsätalouden perustehtäväksi hankinta-

määrien kasvattamisen sekä metsätöiden (hakkuun, ajon ja uiton) koneellista-

misen. Koneellisen puunhankinnan piti nousta moninkertaiseksi aiempaan ver-

rattuna ja käytössä olevaa metsäalaa piti kasvattaa huomattavasti.77  Toisen viisi-

vuotissuunnitelman metsäsuunnitelma sisälsi useita sellaisia kohtia, jotka olivat

sisältyneet jo ensimmäiseen viisivuotissuunnitelmaan, mutta olivat jääneet to-

teutumatta.

Neuvosto-Karjalassa toista viisivuotissuunnitelmaa jatkettiin ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman aikana omaksutun linjan mukaisesti ja metsätalous

määriteltiin talouden tärkeimmäksi alaksi. Perustavoitteeksi asetettiin metsäte-

ollisuuden, selluloosa- ja paperiteollisuuden sekä metsäkemian teollisuuden

kehittäminen, hakkuiden kasvattaminen ja metsätöiden muuttaminen ympäri-

vuotisiksi. Näiden tavoitteiden myötä Neuvosto-Karjalan hakkuun määräksi ar-

vioitiin parin-kolmen vuoden kuluessa keskimäärin 15–16 miljoonaa kuutio-

metriä, mikä oli sama kuin metsien vuotuinen kasvu. Tästä syystä  hakkuiden

piiriin piti saada myös heikkojen kulkuyhteyksien vuoksi hyödyntämättä jää-

neet pohjoisen ja keskisen Neuvosto-Karjalan runsasmetsäiset alueet. Tämä oli

mahdollista suunnitelmaan sisältyneen koneellistamisohjelman avulla.78  Uusi-

en alueiden käyttöönotto asetti elintarvikehuollolle, asuinrakentamiselle ja työ-

voiman värväykselle aivan uudenlaiset vaatimukset.

○ ○ ○ ○ ○ ○

74 Tov. Molotovin alustus (1934), s. 51.
75 Otsherki istorii Karelskii organizatsii KPSS, s. 264–265. Kts. taulukkoliite, taulukko 18.
76 Protokol no. 96, zasedenija Politbjuro VKP(b) ot 16.4. 1932. O rabote lesnoi promysh-

lennosti v 1-i kvartale. RGASPI f. 17, op. 3, d. 880, l. 2. Toteutusasteen aleneminen suunni-
telman sisälle alemmaksi kuin edellisvuonna taisteli jatkuvaa kehitystä ja nousevaa suun-
nitelmaa vastaan.

77 Kuibyshev, Toinen viisivuotissuunnitelma (1934), s. 21, 41.
78 Iz postanovlenija XII Karelskoi oblastnoi partkonferentsii – o zadatshah razvitija narodnogo

hozjaistvo vo vtoroi pjatiletke, 15. janvarja 1934 g., s. 23–24. Narodnoje hozjaistvo Karelii.
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Koneellistamistavoite kävi ilmi kasvaneesta puutavaran kuljetussuunnitel-

masta, jonka mukaan puutavaraa piti toisen viisivuotissuunnitelman aikana kul-

jettaa:

Vuonna 1933 11 miljoonaa m3

Vuonna 1935 yli 20 miljoonaa m3

Vuonna 1937 yli 25 miljoonaa m3

Kuljetuksessa hevosajon piti suunnitelman mukaan vähentyä 90 prosentista 40

prosenttiin 1930–1940 aikana ja vastaavasti auto- tai konekuljetuksen kasvaa

kymmenestä prosentista 60 prosenttiin.79

Metsätöiden muuttaminen ympärivuotiseksi aiheutti ongelmia työvoiman

organisoinnille. Toiseen viisivuotissuunnitelmaan sisältyikin varsin optimisti-

nen oletus siitä, että väestönkasvu olisi kaksinkertaistunut vuosien 1931–1937

välillä, jolloin työvoima olisi tullut luonnollisesta väestönkasvusta.80  Väestö ei

kuitenkaan kasvanut oletetulla tavalla. Vuonna 1939 Neuvosto-Karjalassa oli

469 145 henkeä kun sitä arvion mukaan piti olla vuonna 1934 jo reilusti yli

495 000 henkeä. Vastaavasti suunnitelman mukaan Petroskoin väkiluvun piti

olla 83 500 henkeä jo vuonna 1937, mutta se oli vuonna 1939 vain 69 728 hen-

keä.81  Puunhankinta suunniteltiin keskitettäväksi erikseen perustettaville met-

sätyöläiskylille, joihin olisi kerätty pysyviä, ammattitaitoisia työläisiä.82  Tämä

jäi kuitenkin Neuvosto-Karjalassa sellaisenaan toteutumatta. Vakituisten työn-

tekijöiden löytäminen kausityöhön tottuneen väestön piiristä oli kuitenkin erit-

täin vaikeaa. Hakkuiden jatkaminen läpi vuoden aiheutti myös metsänhoidolli-

sia ongelmia, sillä puut olivat kesäaikaan huomattavasti alttiimpia erilaisille tu-

holaisille. Myös Neuvosto-Karjalan runsasmetsäisimmät alueet jäivät hakkui-

den ulkopuolelle, sillä ne sijaitsivat soistuneella alueella. Läpi vuoden jatkuvis-

ta hakkuista  propagoitiin ongelmista huolimatta kovasti muun muassa sanoma-

lehdissä.83

Toisen viisivuotissuunnitelman mukaan Neuvosto-Karjalan tuotantosuunni-

telma sisälsi pääasiassa ainespuuta eli lähinnä sahatukkeja ja puunjalostusteolli-

suuden raaka-ainetta. Gosplanin suunnitelma vuodelle 1936 oli Neuvosto-Kar-

jalan osalta noin 10 miljoonaa kuutiometriä ainespuuta ja seitsemän miljoona

kuutiometriä halkoja.84  Alkuperäinen vuonna 1933 hyväksytty viisivuotissuun-

○ ○ ○ ○ ○ ○

79 Itshislenie gruzooborota i avtoguzhevogo parka po KASSR v vtoroi pjatiletke, 1933. RGAE
f. 4372, op. 31, d. 1898, l. 29–29ob.

80 Naselenije AKSSR v pjatiletnih 1933–1937 g. RGAE f. 4372, op. 31, d. 1898, l. 62. Kts.
tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 74.

81 Iz gazetnoi informatsii ob itogah vsesojuznogo naselenija 1939 g., 4 ijunja 1939 g., s. 26.
Narodnoje hozjaistvo Karelii.

82 VKP(b):n Karjalan aluekomitean työstä. VKP(b):n Leningradin aluekomitean ja kaupunki-
komitean yhdistetyn byroon päätös 25.6. 1933. RK/17B/KA. Suomessa vakituisten yhden
metsäyhtiön töitä tekeviä työntekijöitä oli alle 400 eikä järjestelmää pidetty kovinkaan
toimivana. Kts. esim. Helander (1949), s. 442.

83 ”Enemmän vauhtia puutavaran kesähakkuuseen” Punainen Karjala no. 150, 2.7. 1931, etusivu.
84 Plan po lesnoi promyshlennosti na 1936 g. v raionnom razreze 16.12. 1935. RGAE f. 4372,

op. 34, d. 511, l. 40. Hurjimmissa NL:n Gosplanin ja NKLesin suunnitelmissa viimeisen
vuoden tavoitteeksi oli määritelty 35,5 miljoonaa m3. Kts. esim. Kilin (1999), s. 132.
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nitelman päättävä vuoden 1937 tavoite oli kaikkiaan noin 24,5 miljoonaa kuu-

tiometriä puutavaraa, josta halkojen osuus oli kuusi ja puoli miljoonaa kuu-

tiometriä. Alkuperäisessä suunnitelmassa ainespuun määrä oli hieman suurem-

pi ja halkojen osuus hieman pienempi kuin vuositasolla tarkentuneessa suun-

nitelmassa.85

Vuonna 1934 Neuvosto-Karjalassa hyväksytty lopullinen suunnitelma oli jo

tasoittanut ainespuun ja halkojen välistä eroa. Sen mukaan ainespuun osuus oli

16,5 miljoonaa ja halkohalkosuunnitelman hieman yli kuusi miljoonaa kuutio-

metriä vuonna 1937. Puutavaran jakelua suunnattiin myös aiempaa enemmän

kotimarkkinoille.86  Halkojen tuotannon kasvu oli merkki kasvaneesta kysyn-

nästä kotimarkkinoilla. Teollisuudessa ja rautatiekuljetuksessa tarvittiin yhä

enemmän polttopuuta. Suunnitelman edetessä maltti tuli mukaan suunnitel-

miin, joita tarkistettiin vuosittain aina sen mukaan, mikä oli mahdollista toteut-

taa ja mikä ei. Tämä ei kuitenkaan poistanut suunnitelmatalouden toteutuksen

ongelmia.

Toiseen viisivuotissuunnitelmaan liittyi ensimmäisen viisivuotissuunnitel-

man mukaisesti teollisuuden luominen Neuvosto-Karjalaan. Karjalan kansan-

komissaarien neuvoston asetti tavoitteeksi suursahan, vaneritehtaan ja selluloo-

satehtaan rakentamisen Segezhaan, Kieretin sahan uudistamisen, suksitehtaan

rakentamisen Petroskoihin ja huonekalutehtaan rakentamisen Karhumäkeen.

Kontupohjan paperitehtaan toisen paperikoneen ja voimalan sekä selluloosa-

tehtaan rakentaminen piti saattaa loppuun vuoden 1935 loppuun mennessä. Vii-

○ ○ ○ ○ ○ ○

85 Tablitsa, razmery lesozagotovok vo 2-om pjatiletii po raionam, 1933. RGAE f. 4372, op. 31,
d. 1898, l. 46–47.

86 Protokol soveshtshanija u predsedatelja SNKoma KASSR ot 8.3. 1934. NARK f. 690, op. 3,
d. 69/613, l. 28. Vientitukkeja suunniteltiin tuotettavan 450 000 kuutiometriä ja kotimark-
kinoille 1,4 miljoonaa kuutiometriä.
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sivuotissuunnitelman loppuvaiheessa myös Kemiin suunniteltiin selluloosateh-

taan rakentamista. Puudosin alueelle suunniteltiin myös metsäkemian tehdas-

ta.87

Niukat investoinnit olivat johtaneet jo ensimmäisen viisivuotissuunnitelman

aikana pitkittyneisiin rakennushankkeisiin, jotka veivät moninkertaisen määrän

voimavaroja. Karjalan aluepuoluekonferenssi pyysikin Leningradin aluekomi-

teaa kiinnittämään Neuvostoliiton Metsäasiain kansankomissariaatin huomiota

siihen, että Neuvosto-Karjalan metsäteollisuutta olisi kehitettävä entistä nope-

ammin. Aluekomitealta pyydettiin myös teknistä apua rakennustoimintaan ja

käytännön apua Neuvosto-Karjalan puoluejärjestöille toisen viisivuotissuun-

nitelman toteuttamiseksi.88

Taulukko 6. Ote Karjalan kansakomissaarien neuvoston rakennussuunnitel-
mista toisen viisivuotissuunnitelman aikana KASNT:n alueelle.

ala tuote sijainti alkaa päättyy määrä   kustannukset

energia vesivoimala Niva 1929 1935 62 t. Kwh 66,3
vesivoimala Kontupohja 1933 1936 18 t. Kwh 21,0

rakennusteoll. tiilitehdas Solomanni 1929 1933 9 milj. kpl 0,1
kalkki Petroskoi 1932 1934 – 0,3
fibroliitti Petroskoi 1934 1935 250 t. m2 0,5

sahateollisuus 8 raamia Kemi 1935 1937 254 t. m3 12,0
puunjal.teoll. 2 raamia Kontupohja 1934 1935 55 t. m3 2,0

4 raamia Puudos 1934 1936
selluloosa Kontupohja 1931 1935 21 t. tonnia 37,4
paperi Kontupohja 1936 1937 34 t. tonnia

vesikuljetus jokisatama Poventsa 1933 1935 – 3,50
merisatama Sorokka 1933 1937 – 8,50

Lähde: Raionnyi razrez plana razvitija narodnaja hozjaistva SSSR vo II-i pjatiletke (1933–1937)
titulnyi spisok osnovnyh objektov stroitelstva po Karelskoi ASSR. NARK f. 690, op. 3, d. 69/613,
l. 5. Luettelo on kokonaisuudessaan taulukkoliitteessä, taulukko 40.

Neuvosto-Karjalan teollisuuteen odotettiin toisen viisivuotisuunnitelman aika-

na yllä olevan taulukon mukaan noin 152 miljoonan ruplan investointeja. Karel-

lesissa pääomasijoitukset oli tarkoitus keskittää metsäkoneasemien ja metsätyö-

läiskylien perustamiseen ja metsätöiden koneellistamiseen.89  Metsätöiden ko-

neellistamisesta tulikin yksi Neuvosto-Karjalan toisen viisivuotissuunnitelman

keskeisiä hankkeita, sillä siihen palattiin lukuisia kertoja ja sen luomisesta tai

○ ○ ○ ○ ○ ○

87 Protokol soveshtshanie u predsedatelja SNKoma KASSR ot 8.3. 1934. NARK f. 690, op. 3,
d. 69/613, l. 28.

88 VKP(b):n Karjalan XII aluepuoluekonferenssin päätöslauselmat 10. – 15. tammikuuta 1934.
Petroskoi 1934. RK/17B/KA. Käytännön apu tarkoitti mitä ilmeisemmin puoluetyöntekijöi-
tä.

89 VKP(b):n Karjalan XII aluepuoluekonferenssin päätöslauselmat 10. – 15. tammikuuta 1934.
Petroskoi 1934. RK/17B/KA.
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puuttumisesta keskusteltiin lähes joka kokouksessa. Koneellistamisprosessin

keskeisimpiä hankkeita oli metsäkoneasemien perustaminen Neuvosto-Karja-

laan, johon käytännössä päästiin vuonna 1935.90

Toisen viisivuotissuunnitelman investointipolitiikka herätti kiivasta keskus-

telua Neuvostoliitossa. Toisten mielestä raskaan teollisuuden investointeja olisi

pitänyt leikata raskaalla kädellä, kun taas toisten mielestä ensimmäisessä viisi-

vuotissuunnitelmassa aloitetut projektit oli tarpeen saattaa loppuun, jotta suun-

nitelman tavoitteet olisi voitu toteuttaa.91   Toisen viisivuotissuunnitelman in-

vestointitavoite metsäteollisuuteen oli kaikkiaan 2,2 miljardia ruplaa. Metsä-

teollisuuden osuus kaikista teollisuuteen tehdyistä investoinneista oli alle kolme

ja puoli prosenttia, kun ensimmäisessä viisivuotissuunnitelmassa sen osuus oli

ollut kuusi prosenttia.92  Investointien määrä kasvoi verrattuna ensimmäiseen

viisivuotissuunnitelmaan, vaikka metsäteollisuuden osuus kaikista teollisuus-

investoinneista vähenikin toisessa viisivuotissuunnitelmassa. Metsäasiain kan-

sankomissariaatin rakennussuunnitelmaan sisältyi lukuisa määrä uusia sahoja,

vaneritehtaita, huonekalutehtaita, selluloosa- ja paperikombinaatteja sekä puu-

kemian tehtaita. Investointien määrän suhteellisesta vähenemisestä huolimatta

tuotantosuunnitelma kasvoi. Sahatavaran määrän piti kasvaa lähes kaksi ja puo-

li kertaiseksi ja tuotannon arvon 76 prosenttia. Paperin tuotannon kasvu suunni-

teltiin lähes kolminkertaiseksi ja tuotannon arvo kaksinkertaiseksi viisivuotis-

suunnitelman loppuun mennessä.93

Neuvosto-Karjalan keskittymistä metsä- ja paperiteollisuuden kehittämiseen

pidettiin keskuksessa erittäin tärkeänä, mikä näkyi myös suunnitelluissa inves-

toinneissa. Toisen viisivuotissuunnitelman alueellisen suunnitelman mukaan

metsäteollisuuteen piti investoida 1933–37 lähes 210 miljoonaa ruplaa, mikä oli

noin 40 prosenttia kaikista teollisuuteen tehdyistä investoinneista Neuvosto-

Karjalassa. Raskaaseen teollisuuteen suunnitellut investoinnit olivat noin puolet

Neuvosto-Karjalan metsäteollisuuteen suunnitelluista investoinneista. Alueelli-

sesti kohdennetun suunnitelman mukaan sahatavaran tuotannon piti nousta

Neuvosto-Karjalassa viidestä kuuteen prosenttiin Neuvostoliiton koko sahata-

varan tuotannosta ja paperin tuotannon kaksinkertaiseksi eli kymmeneen ja

puoleen prosenttiin Neuvostoliiton koko paperin tuotannosta vuoteen 1937

mennessä.94  Puun jatkojalostuksen kehittäminen sekä metsänhoidon ja erityi-

sesti metsänuudistuksen laajentaminen kuuluivat olennaisena osana suunnitel-

maan.

Vuonna 1936 metsäteollisuuteen piti suunnitelman mukaan investoida Neu-

vosto-Karjalassa kaikkiaan 79,3 miljoonaa ruplaa, josta metsätöiden koneellis-

tamiseen ja muihin toimenpiteisiin sekä metsätalouteen oli varattu 17 miljoonaa

○ ○ ○ ○ ○ ○

90 Metsäkoneasemiin palataan tarkemmin ”Keskus panostaa suunnitelmien toteuttamiseen” -
kappaleessa.

91 Davies (1994), Changing economis systems, s. 15.
92 Ilic (1986), s. 158–159.
93 Rees (1997a), s. 130–133, 147.
94 Projekt vtorogo pjatiletnogo plana razvitija narodnogo hozjaistva SSSR 1933–37. Tom

vtoroi: plan razvitija raionov, s. 12; Plan lesozagotovok i lesovyvozki na 1936 g. po raionam
razreza (v mil. m3). RGAE f. 4372, op. 34, d. 511, l. 18.
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ruplaa. Koneellisen kuljetuksen piti suunnitelman mukaan kasvaa 21,3 prosent-

tia, ja  Kontupohjan toisen vaiheen valmistuttua Neuvosto-Karjalassa oli määrä

tehdä sekä sanomalehtipaperia puuhiokkeesta että paperia selluloosasta. Myös

sahatavaran ja suksien tuotantoa piti lisätä. Kaikkiaan tavoite nostaa Metsä-

asiain kansankomissariaatin alaisen metsäteollisuuden tuotantoa oli vuonna

1936 Neuvosto-Karjalassa peräti 50 prosenttia.95

Kuvio 10. Toisen viisivuotissuunnitelman investointisuunnitelma Neuvosto-

Karjalaan vuonna 1936 (miljoonaa ruplaa).
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Lähde: Narodnohozjaistvennyi plan na 1936 god, plan razvitija raionov, taulukko 2, s. 289. NKTP
tarkoittaa raskaan teollisuuden (NKTjazhprom), NKLes metsäasiain, NKMestprom paikallisen
teollisuuden, NKZem maa-asiain, NKVod vesikuljetuksen ja NKPS kulkulaitosasiain
kansankomissariaattia. Vienanmeren-Itämeren kanavakombinaatti BBK ei ole kansankomissa-
riaatti, mutta mukana taulukossa vertailun vuoksi. Kts. tarkemmin kansankomissariaattien keski-
näisiä suhteita ja osuutta kaikista NL:n investoinneista taulukkoliite, taulukko 34.

Investoinnit Metsäasiain kansankomissariaatin alaisiin hankkeisiin olivat suun-

nitelman mukaan vuonna 1936 kaikkein suurimmat. Neuvosto-Karjalan alueel-

la niiden osuus oli yli 43 prosenttia kaikista kuviossa mainituista investoinneista

ja koko Neuvostoliitonkin mittakaavassa Metsäasiain kansankomissariaatin

osuus oli lähes yhdeksän prosenttia.

Vuoden 1936 aikana tehtiin lukuisia metsätalouden kehitystä suuntaavia pää-

töksiä. Suunnitelman toteutus ja siitä virinnyt keskustelu eriytyi kahdelle tasol-

le. Toisaalta tavoitteet säilyivät suunnitelman mukaisina eli niitä nostettiin vuo-

sittain, jolloin puunhankinta kasvoi entistä intensiivisemmin. Toisaalta koros-

tettiin, ettei metsien hoitoakaan saanut unohtaa.96  Suunnitelman loppuvaihees-

sa metsien suojelunäkökulma sai vihdoin käytännön tasolla huomiota. Stalin

○ ○ ○ ○ ○ ○

95 Karelskaja ASSR, s. 11–12. Narodnohozjaistvennyi plan na 1936 god, plan razvitija raionov.
96 Molotov (1934), s. 61.
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antoi vuonna 1936 määräyksen perustaa vesiensuojelualueet, mikä merkitsi

käytännössä hakkuiden supistamista noin 40 miljoonalla kuutiometrillä.97  Ve-

siensuojelualue laajensi aiempaa, vuonna 1931 perustettua suojelumetsäaluetta

huomattavasti.

Päätös vesiensuojalualueiden perustamisesta siirsi Neuvostoliiton metsätalo-

uden painopisteen itä- ja pohjoisosiin, mikä nosti hakkuumääriä yli 60 prosent-

tia. Painopistealueiksi tulivat Pohjoinen alue, Neuvosto-Karjala, Siperia ja Ura-

lin alue. Metsäteollinen rakentaminen piti keskittää näille alueille ja yhdistää

teollisuuskeskuksiin rautatieverkoston avulla. Näille alueille oli tarkoitus ra-

kentaa myös uusia teitä ja kehittää maataloutta.98  Päätös tuki Neuvosto-Karja-

lan johdon toiveita ja ennen kaikkea taloudellisen kehityksen tarpeita. Keskuk-

sen näkökulmasta painopistealueiden muutoksessa oli kyse myös sotaan val-

mistautumisesta. Vuonna 1936 tehdyt päätökset suuntasivat voimakkaasti myös

toisen viisivuotissuunnitelman päättävän vuoden suunnitelmaa. Toisen viisi-

vuotissuunnitelman piti onnistua, jotta kunnianhimoinen tavoite, siirtyminen

sosialismiin olisi toteutunut.

Keskus panostaa suunnitelman toteuttamiseen

Toisessa viisivuotissuunnitelmassa keskeiseksi nousivat resurssit ja ennen kaik-

kea niiden kohdentaminen paikallistasolle. Ensimmäisen viisivuotissuunnitel-

man epäonnistumisten opettamana keskus kiinnitti entistä enemmän huomiota

resursseihin. Niiden tarpeesta ja kohdentamisesta keskusteltiin keskuselimissä

säännöllisesti. Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman opetus erityisesti metsäta-

loudessa oli, ettei tulosta synny pelkkien hallinnollisten päätösten avulla, vaan

suunnitelmien toteuttaminen vaati riittävästi resursseja. Lyhytnäköiset ratkaisut

ja ensimmäisen viisivuotissuunnitelman nopeasti kasvaneet tuotantotavoitteet

johtivat ongelmien syntyyn, joista työvoimapula oli suurin. Perusongelmien

olemassaolo vaikutti myös toisen viisivuotissuunnitelman yleiseen ilmeeseen,

josta  näkyvin seuraus oli paikallisten resurssien aiempaa parempi huomioonot-

taminen.

Keskeinen resurssi oli energia eli sähkö ja sen saatavuus. Neuvosto-Karjalan

talouden yhtenä perustana 1920-luvun alussa oli alueen runsaan vesivoiman

valjastaminen teollisuuden käyttöön. Alueella oli sahojen yhteydessä pieniä

vesivoimaloita, jotka oli rakennettu pääasiassa vuosisadan alussa ja uusimmat-

kin 1920-luvun puolivälissä.99  Vuonna 1932 Neuvosto-Karjalassa oli 47 voima-

○ ○ ○ ○ ○ ○

97 Stenogramma partijnogo sovetshanija rabotnikov lesnoi promyshlennosti s rukovoditeljami
partii i pravitelstva 7.–10.10. 1936. RGASPI f. 17, op. 120, d. 222, l. 1–348. Hakkuita
jatkettiin vesiensuojelualueella vielä saman vuoden aikana, joten hakkuita päätös ei vähen-
tänyt.

98 Stenogramma partijnogo sovetshanija rabotnikov lesnoi promyshlennosti s rukovoditeljami
partii i pravitelstva 7.–10.10. 1936. RGASPI f. 17, op. 120, d. 222, l. 1–348. Syksyllä 1937
Metsäasiainkansankomissariaatti oli myöntänyt jo kolme miljoonaa ruplaa autotien rakenta-
miseen Kaukoitään. Kts. Protokol no. 54, reshenija Politbjuro VKP(b) ot 23.9.–25.10. 1937
– ob otpuske sredstv dlja podgotovki k lesozagotovkam. RGASPI f. 17, op. 3, d. 992, l. 61.

99 Iz perspektivnogo plana elektrifikatsii KASSR na 1926–1940 gg. o sostojanii elekt-
rosnabzhenija v 1925/26, s. 28–30. Narodnoje hozjaistvo Karelii.
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asemaa, joiden teho oli yhteensä noin 13 500 kWh. Vesivoimaloiden lisäksi oli

myös höyryvoima-asemia, joissa energian lähteenä oli puu. Voimalaitokset oli-

vat suunnitelmien tarpeeseen nähden pieniä ja ne keskittyivät teollisuuskeskuk-

siin ja asutustaajamiin, joten laaja-alaisemmalle energian jakelulle oli selvä tar-

ve toisen viisivuotissuunnitelman alkaessa.100

Pohjoiseen rakennettu Nivan vesivoimalan ensimmäinen aggregaatti tuotti

kaivattua voimaa pohjoisen sähköntuotantoon 1930-luvun puolivälissä. Sen te-

ho oli vuonna 1936 kaksinkertainen verrattuna Neuvosto-Karjalan koko sähkön

tuotantoon vuonna 1932. Kaikkien Neuvosto-Karjalan sähköasemien teho

vuonna 1936 oli lähes 46 000 kWh, mikä oli kolme kertaa suurempi kuin toisen

viisivuotissuunnitelman alussa. Näin energian tuotanto kasvoi toisen viisivuo-

tissuunnitelman aikana lähes 285 prosenttia.101  Neuvosto-Karjalan oletettiin

vievän halpaa energiaa myös Muurmanskiin ja Leningradiin.102  Suunnitelman

toteutumisen kannalta oli kuitenkin tärkeää, kuinka paljon alue saattoi itse päät-

tää energian tuotannostaan ja sen jakelusta. Useimmat voimalaitokset olivat si-

doksissa tuotantolaitokseen, kuten Kontupohjan kombinaatissa, joten siinä suh-

teessa ongelmia ei ilmennyt. Raporteissa ei missään vaiheessa mainittu ener-

gian riittämättömyyttä syyksi suunnitelmien toteutumatta jäämiseen.

Keskuksen Neuvosto-Karjalalle kaavailema rooli rakennusmateriaalin tuot-

tajana sai tukea kun Solomanniin perustettiin tiilitehdas ja rakennustrustille ra-

kennettiin oma saha. Molemmat projektit oli tosin aloitettu jo ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman aikana. Uudet tuotantolaitokset palvelivat ensisijaisesti

Neuvosto-Karjalan rakennusteollisuutta, mutta toteuttivat myös yleisliittolaista

suunnitelmaa. Karellesin alaisuuteen oli perustettu kaksi ratapölkkysahaa ja

Petroskoihin suksitehdas. Kontupohjan paperitehtaan toisen vaiheen rakenta-

minen oli käynnissä.103  Periaatteessa tilanne vaikutti erittäin myönteiseltä, mut-

ta toteutetuista rakennusprojekteista huolimatta useimmat suunnitelluista pro-

jekteista olivat edelleen aloittamatta. Neuvosto-Karjalan kannalta erityisen tär-

keä projekti oli tiilitehtaan ja sahan rakentaminen, sillä rakennussuunnitelmilla

ei ollut mitään merkitystä, jos ei ollut rakennustarvikkeita. Gylling yritti saada

vuonna 1932 Neuvosto-Karjalalle oman rakennusrahaston, jota olisi voitu hyö-

dyntää paikallisten rakennushankkeiden rahoittamisessa, mutta huonolla me-

nestyksellä.

Metsätöiden koneellistaminen oli toisen viisivuotissuunnitelman kannalta

tärkein tavoite, koska suunnitelmat oli laadittu siten, että ainoastaan koneiden

avulla metsäsuunnitelma oli mahdollista toteuttaa. Tässä suhteessa toisen viisi-

vuotissuunnitelman toteuttaminen ei alkanut kovinkaan lupaavasti. Tavoitteista

huolimatta vuonna 1934 koneellistamiseen ja metsien teolliseen käyttöönot-

○ ○ ○ ○ ○ ○

100 Iz obzora Kargosplana ob osnovnyh napravlenijah elektrifikatsii Karelii vo vtoroi pjatiletke
– o sostojanii elektrohozjaistva, ne raneje 1932, s. 33. Narodnoje hozjaistvo.

101  Iz ”Trudov” Karelo-Murmanskoi kompleksnoi ekspeditsii  – o razvitii energetiki v Karelii,
26.5. 1936, s. 36–38. Narodnoje hozjaistvo.

102 Kilin (1999), s. 133.
103 Selostus Karjalan kymmemennelle neuvostojen edustajakokoukselle 1934, s. 51. RK/17B/

KA.
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toon myönnettiin vähemmän rahaa kuin aiemmin. Glavsevlesin, jonka alaisuu-

dessa myös Karelles oli, suunnitelman ensimmäisessä versiossa metsien teolli-

seen käyttöönottoon oli määritelty 6,3 miljoonaa ruplaa, josta uiton koneellista-

misen osuudeksi oli arvioitu 2 miljoonaa ruplaa eli vajaa kolmannes. Lopulli-

sessa suunnitelmassa metsien teolliseen käyttöön olikin varattu enää 4,2 miljoo-

naa ruplaa ja uittoon 1,9 miljoonaa ruplaa.104  Investointien vähäisyys tuntui

Neuvosto-Karjalassa koneiden vähäisyytenä ja hevoskuljetuksen kasvuna.

Metsätöiden koneellistamisen ollessa ensisijainen tavoite arvioitiin Neuvosto-

Karjalan lähivuosien hevostarpeeksi vuonna 1933 kaikkiaan 9 500 hevosta,

joista Karellesin osuus oli puolet.105  Päämäärät ja tavoitteet olivat todellisuuden

kanssa melkoisessa ristiriidassa.

Määrärahojen vähäisyyden vuoksi koneiden määrä jäi alhaisiksi. Karellesilla

oli vuonna 1934 käytössään 38 autoa ja 18 traktoria.106  Se tarkoitti yhtä trakto-

ria lespromhozia kohden, mikä suunnitelman laajuuden huomioonottaen oli

varsin vähän. Karjalan aluekomitean selostuksen mukaan Karellesilla oli sa-

maisena vuonna 76 kuorma-autoa ja 59 traktoria sekä uitossa 26 hinaajaa, 41

varppausvenettä, kymmeniä erilaisia niputuskoneita ja vastaavasti koneita pur-

kuun.107  Karellesin antamat tiedot lienevät oikeammat, sillä trustilla oli huomat-

tavia vaikeuksia koneiden hankinnassa. Syy aluekomitean liioitteluun lienee

ollut se, että koneellistaminen oli tehty niin merkittäväksi osaksi suunnitelmaa,

että koneiden määrää oli liioiteltava uskottavuuden säilyttämiseksi. Annettujen

tietojen erilaisuuteen saattoi vaikuttaa myös se, että aluekomitea otti huomioon

kaikki alueen koneet, kun taas myöhemmin syntyneessä lähteessä huomioitiin

vain ne koneet, jotka olivat käytössä. Koneellistamisen taso koko Neuvostolii-

tossa oli varsin alhainen, sillä Metsäasiain kansankomissariaatin alaisissa yri-

tyksissä oli kaikkiaan 846 traktoria, 320 autoa sekä 88 leveä- ja kapearaiteista

höyry- ja moottoriveturia.108  Aluekomitean antamat tiedot sijoittavat Karellesin

aivan kärkipäähän koko Neuvostoliiton mittakaavassa, joten konekannan

suurentelulla oli merkitystä paikallisesti aivan samoin kuin sosialististen saavu-

tusten korostamisella yleensä.

Jos vuonna 1934 rahaa koneellistamiseen annettiin niukasti, niin asenne

muuttui seuraavana vuonna. Keskuselinten, puolueen keskuskomitean ja kan-

sankomissaarien neuvoston mukaan vuoden 1935 suunnitelma oli ehdottoman

tärkeätä toteuttaa kokonaisuudessaan, sillä edellisvuoden tulos oli jäänyt alle ta-

voitteen. Hakkuutavoite täytettiin vain 95 ja ajosuunnitelma vain 85 prosentti-

○ ○ ○ ○ ○ ○

104 Svedenija o lesnom fonde i lesosyrjevyh resursah Karellesa za 1934 g.: Raboty po kapital-
nomu stroitelstvu. NARK f. 286, op. 1, d. 33/315, l. 41–48.

105 VKP(b):n Karjalan aluekomitean työstä. VKP(b):n Leningradin aluekomitean ja kaupunki-
komitean yhdistetyn byroon päätös 25.6. 1933. RK/17B/KA.

106 Materialy. K ottshotu Karobkoma VKP(b) XIII-oi oblastnoi partijnoi konferentsii janvar
1934 g.–mai 1937 g.  1937, s. 8. RK/17B/KA.

107 Iz ottshota Karelskogo obkoma VKP(b) XII oblastnoi partijnoi konferentsii – o mehanizatsii
i ratsionalizatsii lesozagotovok i splava, 10–15 janvarja 1934, s. 50–51. Narodnoje hozjaist-
vo Karelii; VKP(b):n Karjalan XII aluepuoluekonferenssin yhteenvedot 1934. Aineistoa
alustajille, selostajille ja propagandisteille. RK/17B/KA. Tarkka määritelmä on vetoautoa ja
traktoria, jotka luonteeltaan olivat samantyyppisiä eli molemmat vetivät puutavararekeä.

108 Ilic (1986), s. 131.
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sesti. Heikon tuloksen myötä keskuselimissä havahduttiin koneellistamisen

välttämättömyyteen. Koneellistetun ajon osuutta nostettiin välittömästi 28 mil-

joonaan kuutiometriin eli kolmannekseen koko ajosuunnitelmasta.109  Sen mää-

rä vuonna 1935 Neuvostoliiton keskeisillä metsäalueilla oli seuraava:110

Pohjoinen alue 5,4 miljoonaa m3

Leningradin alue 3,4 miljoonaa m3

Gorkin ja Kirovin alue 2,8 miljoonaa m3

Karjalan ASNT 1,1 miljoonaa m3

Keskuksen tavoitteeksi nousi jälleen kerran kuljetuksen koneellistaminen ja he-

vostyön osuuden vähentäminen. Koneellistamisen myötä työvoimapula olisi

helpottanut, kuljetuksen määrä olisi kasvanut ja työvoiman vähetessä tuotanto-

kustannukset olisivat laskeneet. Keskus päätti myös jakaa kalustoa ja rakentaa

metsäalueille koneelliseen kuljetukseen soveltuvia teitä. Vuoden 1935 aikana

suunniteltiin rakennettavaksi 194 kilometriä leveäraiteisia ja 200 kilometriä

kapearaiteisia rautateitä sekä 240 kilometriä traktoriteitä ja noin 100 kilometriä

muita teitä. 111

Rautateiden rakentamispäätöksestä huolimatta kiskoja jaettiin alueille vain

64 kilometriä. Kaluston jakamisessa painopiste oli suunnitelman mukaisesti

Pohjoisella alueella, joka oli ennen kaikkea puutavaran vientiin erikoistunut

alue sekä Gorkin/Kirovin ja Sverdlovskin alueilla eli siellä, missä koneellisen

ajon suunnitelma oli suurin. Koko Neuvostoliiton rautatiekuljetukseen meni

560 avovaunua, autoja 230 ja traktoreita 387 kappaletta. Näistä Neuvosto-Kar-

jalaan tuli 30 autoa ja 15 traktoria, jotka tukivat sinne perustettavia metsäkone-

asemia. Kiskoja Neuvosto-Karjalaan ei annettu lainkaan.112  Tämä tuki yleistä

kehityslinjaa, sillä Neuvosto-Karjalaa ei suunniteltu rautatie-, vaan auto- ja

traktorikuljetukseen perustuvaksi alueeksi.113  Neuvosto-Karjalan suomalainen

johto olisi halunnut kehittää rautateitä, mutta keskuksen päämääriä tuki tuossa

tilanteessa metsäkoneasemien perustaminen.

Neuvostoliiton metsätöiden koneellistamista ryhdyttiin tehostamaan perusta-

malla lespromhozeille metsäkoneasemia ja koneellistettuja metsätyömaita

○ ○ ○ ○ ○ ○

109 O nedostatkah v rabote Narkomlesa v oblasti lesozagotovok i lesosplava i o merah k jejo
ulusheniju. Prilozhenie, protokol 55. Postanovlenije no. 20, Politbyro 4. – 10.1. 1935.
RGASPI f. 17, op. 3, d. 958, l. 55–57. Allekirjoittajina NL:n kansankomissaarien neuvoston
puheenjohtaja Molotov ja puolueen pääsihteeri Stalin. Koko ajosuunnitelman määrä oli
107,5 miljoonaa kuutiometriä.

110 O nedostatkah o rabote Narkomlesa v oblasti lesozagotovok i lesosplava i o merah k jejo
ulusheniju. Prilozhenie, protokol 55. Postanovlenije no. 20, Politbyro 4. – 10.1. 1935.
RGASPI f. 17, op. 3, d. 958, l. 55–57. Taulukkoliitteessä taulukko 34.

111 O nedostatkah v rabote Narkomlesa v oblasti lesozagotovok i lesosplava i o merah k jejo
ulusheniju. Prilozhenie, protokol 55. Postanovlenije no. 20, Politbyro 4. – 10.1. 1935.
RGASPI f. 17, op. 3, d. 958, l. 55–57.

112 Oborudovanije vydeljajemoje dlja osnovnyh lesozagotovytelnyh raionov. Prilozhenie 2,
protokol 77. Postanovlenije Politbjuro 4.–10.1. 1935. RGASPI f. 17, op. 3, d. 958, l. 68. Kts.
tarkemmin luetteloliite, luettelo 4.

113 Krasnaja Karelijan kirjeenvaihtajat propagoivat voimakkaasti nimenomaan autokuljetuksen
puolesta jo vuonna 1932. Leikkeet löytyvät mm. Narodnoje hozjaistvo Karelii, s. 48–49.
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(mehlesopunkt). Näillä työmailla puu ajettiin koneellisesti, mutta hakkuu suori-

tettiin käsin. Työmailla oli omat korjauspajat ja vakituinen henkilökunta, joten

aiemmat koneiden seisokkien syyt kyettiin ainakin periaatteessa poistamaan.114

Neuvostoliiton Metsäasiain kansankomissariaatin koneellistamistavoite sai

puolueen keskuskomitean politbyroolta voimakasta tukea. Vuonna 1935 kan-

sankomissariaatti sai kaikkiaan 470 traktoria ja varoja lisätraktorien hankin-

taan, kun taas Sovhoosiasiain kansankomissariaatille (NKSovhoz) traktoreita

annettiin ainoastaan kolmekymmentä kappaletta.115

Aiemmin kaikki ongelmat oli yritetty ratkaista organisaatiouudistuksella tai

sisäisten resurssien uudelleen jaolla. Vuodesta 1935 lähtien keskus osoitti sään-

nöllisesti lisärahaa Metsäasiain kansankomissariaatille työskentelyyn liittyvien

ongelmien ratkaisemiseksi.116  Taustalla oli keskuksen kritiikki Metsäasiain

kansankomissariaatin tehotonta toimintaa, erityisesti koneellistamista kohtaan.

Keskuselimet näkivät koneellistetut metsätyömaat selkeänä keinona tehostaa

toimintaa.117  Tässä suhteessa vuotta 1935 voidaan pitää käännekohtana keskuk-

sen harjoittamassa resurssien kohdentamisessa. Aiemmin suunnitelmien täyttöä

pidettiin välttämättömänä pakkona, mikä täytyi ratkaista kunkin alueen omilla

voimavaroilla ilman merkittävää tukea keskuksesta. Ensimmäinen viisivuotis-

suunnitelma kuitenkin osoitti, ettei sisäisiin resursseihin voinut loputtomiin tu-

keutua, etenkään kun niitä ei edes ollut. Vuodesta 1935 lähtien keskus jakoikin

kalustoa ja antoi rahallista tukea Metsäasiain kansankomissariaatille, joka jakoi

sitä edelleen paikallistasolle.

Karellesin lespromhozeille kaavailtiin suunnitelman mukaan kaikkiaan 24

metsäkoneasemaa, joista suurin osa oli traktoriasemia (traktornyja baza), kaksi

autoasemaa (avtobaza) ja loput sekamuotoja.118  Vuonna 1935 Karellesin han-

kinta-alueella toimi kaikkiaan kahdeksan traktoriasemaa. Seuraavana vuonna

perustettiin 20 uutta asemaa, jonka jälkeen trustilla oli kaikkiaan 28 traktoriase-

maa. Näiden lisäksi Karellesilla oli autoasemat Kontupohjassa, Petroskoin les-

promhozissa Lososinassa ja Vilgassa sekä Munjärvenlahden lespromhozin

Motorinskojessa. Näillä työmailla oli vuoden 1935 lopussa kaikkiaan 73 autoa

ja seuraavan vuoden loppuun mennessä 126 autoa. Pelkät koneet eivät olleet

auto- ja traktoriasemien ainoa vaatimus, vaan niihin piti rakentaa myös teitä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

114 Ilic (1986), s. 135. Kehoitus oli annettu ensimmäisen kerran jo toisen viisivuotissuunni-
telman alussa, mutta sitä ei ryhdytty toteuttamaan kovinkaan hanakasti.

115 Protokol no. 35 zasedenija Politbjuro TsK VKP(b) ot 26.11. 1935 (strogo sekretno). RGASPI
f. 17, op. 3, d.  973, l. 1. Seuraavana vuonna avustus oli peräti 80 miljoonaa ruplaa; Protokol
no. 42 zasedenija Politbjuro TsK VKP(b) ot 1.9. 1936 –” Ob otpuske  sredstv NKLesu ...”.
RGASPI f. 17, op. 3, d. 980, l. 73. Rahoitusosuutta nostettiin 17 miljoonalla ruplalla ja siitä
neljännes oli osoitettu traktorien hankintaan.

116 Protokol no. 43, zasedenija Politbjuro TsK VKP(b) ot 11. 10. 1936 – ”Otpuske  sredstv
NKLesu na podgotovitelnyje raboty k osenne-zimnim lesozagotovkam”. RGASPI f. 17, op.
3, d. 981, l. 50; Protokol no. 44, zasedanija Politjuro TsK VKP(b) ot 27. 12. 1936. RGASPI
f. 17, op. 3, d. 982, l. 1; Protokol no. 55 zasedanija Politbjuro TsK VKP(b) ot 26. 10. – 9. 12.
1937 – ”Ob otpuske sredstv Nklesu dlja lesozagotovitelnyh trestov”. RGASPI 17, 3, 993, l.
59.

117 Rees (1997a), s. 135.
118  Informatsija obkoma VKP(b) o mehanizirovannyh basah Karellesa, 1935 g. GAOPDFK f. 3,

op. 3, d. 383, l. 43–44.
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Karellesin koneellistetuilla metsätyömailla oli valtateitä hieman yli 90 kilomet-

riä, joiden lisäksi oli maapohjateitä, jotka voitiin jäädyttää talvisaikaan. Moto-

rinskojessa ja Lososinassa oli myös pyöröhirsiteitä, joita voitiin hyödyntää

myös kesäaikaan.119

Koneellistetuilla metsätyömailla oli samantyyppinen poliittinen kasvatus- ja

kontrollitehtävä kuin maatalouden kone- ja traktoriasemilla (MTS). Myös niille

määrättiin kommunisteja huolehtimaan joukkotyöstä.120  Vuonna 1931 Neuvos-

to-Karjalassa oli yksi kone- ja traktoriasema (MTS), mutta vuonna 1937 niiden

määrä oli noussut jo 25:een. Pohjoisessa, missä maatalous oli vähäisempää, nii-

tä ei ollut lainkaan.121  Koneasemien määrän kasvu kertoo kontrollin kovenemi-

sesta sekä maa- että metsätaloudessa, olihan niiden määrä molemmissa lähes

yhtä suuri.

Keskuksen politiikka Neuvosto-Karjalan suhteen oli loogista. Valitulla ko-

neellistamisen linjalla jatkettiin ja niitä kuljetusmuotoja tuettiin ensisijaisesti,

jotka keskuksen näkökulmasta palvelivat parhaiten Neuvostoliiton teollistamis-

tavoitteita. Tämä palveli myös Neuvosto-Karjalan tarpeita, sillä lisäämällä ko-

Telaketjutraktoreilla

vedettiin

pyöröhirsitietä

pitkin ”puujunaa”.

Kuva Drevjankan

metsätyömaalta

vuonna 1938.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

119 Doklad upravljajushtshego trestom Karelles o rabote mehanizirovannyh l/pun. za 1935 i 36
gg. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 162, l. 45–50. Autoista 115 oli kuorma-autoja ja 11 henkilöau-
toja, joiden tarkoitus kuljetuksessa ei käy kuitenkaan ilmi lähteestä.

120 Iz protokola zasedanija Petrozavodskogo gorkoma partii o mobilizatsii kommunistov na
lesozagotovkah, 26 fevralja 1937, s. 55. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Joukkotyö tarkoitti
poliittista kasvatusta ja propagandaa.

121 Iz spravki selhozotdela Karelskogo obkoma VKP(b) k ottshotu na XIV oblastnoi partijnoi
konferentsii – ”O rabote MTS”, 13.–19. ijunja 1938g., s. 214. Narodnoje hozjaistvo Karelii.
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neellisen ajon määrää keskus pyri ratkaisemaan kuljetusongelmat siten kuin

paikallistaso oli alusta saakka toivonut. Metsäkoneasemien perustamispäätös

pohjoisille metsätalouden painopistealueille oli osa vuoden 1936 vesiensuoje-

lualueiden perustamisesta seurannutta metsätalouden painopistealueen muutos-

ta ja näiden alueiden kehittämistavoitetta.

Koneellistamisesta tuli joka tasolla tavoite, johon pyrittiin leveänä rintamana.

Mutkia matkaan toi kasvava sodanuhka, jolloin polttoaineen käyttöä oli priori-

soitava ja varastoitava ensiarvoisen sotateollisuuden ja armeijan tarpeisiin.122

Vuonna 1936 eri puolilla Neuvostoliittoa metsäkoneissa ryhdyttiin kokeile-

maan kiinteää polttoainetta nestemäisen polttoaineen asemesta. Neuvostoliiton

Metsäasiain kansankomissariaatin johdolla kehitettiin metsätalouden tarpeisiin

puukaasutinmoottoreita ja -generaattoreita. Kehittelyn tuloksia esiteltiin ja näi-

den ”kaasugeneraattoreiden” käyttöä propagoitiin metsäalan ammattilehdis-

sä.123  Myös Neuvosto-Karjalassa autot ja traktorit varustettiin puukaasuttimil-

la.124  Polttoainetta oli omasta takaa yllin kyllin ja metsätyömaiden polttoaine-

omavaraisuus helpotti työskentelyä, koska enää ei oltu riippuvaisia keskuksen

polttoainetoimituksista. Tilanne oli mielenkiintoinen, sillä puukaasutinmootto-

reiden yleistymisen jälkeen alueilla oltiinkin riippuvaisia enemmän hevosten

rehusta kuin traktoreiden polttoaineesta, sillä koneellistamisesta huolimatta

hevosajon määrä pysyi edelleen korkeana ja riippuvaisuus keskuksesta säilyi

näin edelleen.

Vaikka metsäkoneasemia perustettiin ja metsätöiden koneellistamiseen pa-

neuduttiin koko yhteiskunnan voimin, koneellisen ajon osuus nousi varsin hi-

taasti. Keskeinen ongelma Neuvosto-Karjalassa oli, ettei koneita pystytty hyö-

dyntämään suunnitelman edellyttämällä tavalla. Koneellisen kuljetuksen normi

täyttyi vuonna 1936 vain 40 prosenttisesti, jolloin Neuvosto-Karjalasta vedot-

tiin olosuhteisiin nähden kohtuuttoman suureen normiin. Keskuselinten ja met-

sätyöläisten yhteisessä kokouksessa Neuvostoliiton kansankomissaarien neu-

voston puheenjohtaja Molotov piti normia täysin toteutettavana. Hän ihmetteli

sitä, että Neuvosto-Karjalasta vedottiin keskuselimiin uusien koneiden saami-

seksi, vaikka puolet jo olemassaolevistakin koneista seisoi käyttämättömänä.

Neuvosto-Karjalan edustaja, Kontupohjan autoaseman päällikkö, selitti konei-

den käyttämättömyyttä koneiden vastaisella asenteella. Hänen mukaansa pai-

kalliset ihmiset pitivät hevosten käyttöä metsätaloudessa taloudellisempana

vaihtoehtona, joten koneellistamista ei otettu vakavasti.125  Työntekijöitä ei voi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

122 Neuvostoliiton sotateollisesta kompleksista kts. esim. Simonov. N. S., Vojenno-promysh-
lennyi kompleks SSSR v 20–50-je gody, erityisesti s. 64–70, 89–105, 115–125. Suomessa
polttoaineista alkoi olla pulaa sodan aikana kun ulkomaankaupassa alkoi ilmetä ongelmia.
Suomen onnistui vaihtaa Saksasta mm. polttoaineita kuparilla ja nikkelillä. Kts. Pihkala, E.,
Sotatalous 1939–1944. Suomen taloushistoria 2, s. 317–328. Häkäpönttöjä käytettiin
Suomessa yleensä laman aikana.

123 Kts. esim. Alutshin, N.P., Sushilka dlja gasogeneratornogo drevesnogo topliva, s. 11. Lesnaja
industrija 1/1937.

124  Doklad upravljajushtshego tresta Karelles o rabote mehanizirovannyh lesopunktov za 1935–
36 gg. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 162, l. 45–50.

125  Stenogramma partijnogo sovetshanija rabotnikov lesnoi promyshlennosti s rukovoditeljami
partii i pravitelstva 7. – 10.10. 1936: Partijnoe sovetshanie rabotnikov lesnoi promyshlennosti
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nut pakottaa koneiden käyttöön, sillä siitä olisi ollut seurauksena vain kone-

rikkojen kasvu.

Metsätöiden koneellistaminen tarkoitti ensisijaisesti puun koneellista kulje-

tusta, mutta toisen viisivuotissuunnitelman kuluessa myös hakkuita yritettiin

koneellistaa. Moottorisahaa kehiteltiin, mutta aktiivisesta tuotekehittelystä huo-

limatta ne eivät yleistyneet käytössä, koska ne olivat kookkaita, kömpelöitä

käyttää ja painoivat noin 40 kiloa.126   Hakkuiden koneellistaminen ei edennyt

toivotulla tavalla, mutta oli mahdollista saada paljon aikaiseksi jo pelkästään

Kiinteän polttoaineen

ja puukaasuttimien

käyttö yleistyi 1930-

luvun jälkipuoliskolla.

Niiden myötä alueiden

polttoaine-

omavaraisuus kasvoi.

Kuvassa tehdään

”häkäpönttöjen”

pilkettä Matroosan

mekanisoidulla

työmaalla vuonna

1938.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston kuva-

arkisto, Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

s rukovoditeljami partii i pravitelstva  8. 10. 1936. RGASPI f. 17, op. 120, d. 222, l. 272.
Molotovin puheesta käy selvästi ilmi keskuselimien investointipolitiikka: koneet täytyi
ansaita täyttämällä suunnitelma. Neuvosto-Karjalan toiminta ei saanut Molotovilta liiemmin
ymmärrystä. Hän piti pöyristyttävänä sitä, ettei Karellesin pääinsinööri kyennyt vastaamaan
hänen kysymykseensä Karjalan tarkoista tuotantomääristä. Koneellisen ajon vastustami-
sessa ja hevosajon edullisuudessa oli mielenkiintoinen yhtymäkohta Suomeen, missä vas-
taavaan johtopäätökseen hevosajon taloudellisuudesta tultiin tutkimusten perusteella jo
1920-luvulla. Helander (1949), s. 423.

126  Ilic (1986), s. 132–133. Ilic toteaa, että Neuvosto-Karjala oli monessa suhteessa aikaansa
edellä. Siellä oli erityisesti teknisten laitteiden kokeilussa etujoukoissa. Hänen mukaansa
mm. sähkösahan käyttö ja autojen hyödyntäminen kuljetuksessa olisi aloitettu Neuvosto-
Karjalassa. Lähteenä näille tiedoille ovat lehdet.
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pokasahojen käyttöä edistämällä. Pokasahalla työskennellessä päivänormi oli
noin 12 – 15 kuutiometriä parhaiden työntekijöiden päästessä jopa 33 kuutio-
metriin päivässä. Pokasahan käyttö vaihteli eri puolilla Neuvosto-Karjalaa, jo-
ten myös työn tuottavuudessa oli eroja.127   Alueilla, missä pokasahoja ei käytet-
ty, jäi keskimääräinen tuotantonormi hakkuussa noin 5,3 kiintokuutiometriin
päivässä. Neuvosto-Karjalassa jäätiin esimerkiksi vuonna 1936 tämänkin alle
työtehon laskettua metsätyömailla poikkeuksellisen alhaiseksi.128  Työteho ei
laskenyt välttämättä työvälineiden käyttämättömyyden vuoksi, vaan muiden
ongelmien kuten palkkojen maksuongelmien sekä sisäpolitiikan, erityisesti
kansallisuudeltaan suomalaisiin kohdistuneiden vainojen vuoksi, jolloin työs-
kentelymotivaatio etenkin suomalaisilla metsätyömailla laski.129

Työkalujen käyttämättömyys ei ollut aina kiinni haluttomuudesta, vaan myös
niiden saatavuudesta. Vuonna 1934 aluekomitean tietojen mukaan Neuvosto-
Karjalan lespromhozeilla oli käytössä 11 000 pokasahaa, 2 500 kanadalaista
justeeria ja 5 500 kanadalaista kirvestä.130  Metsätrustin velvollisuuksiin kuului
työntekijöiden varustaminen työtehtävässä tarvittavilla työvälineillä ja -varus-
teilla.131

Työvälineiden jakeluongelmien ohella ongelmaksi muodostui se, ettei niitä
välttämättä käytetty, vaikka niitä olisikin ollut saatavilla. Syynä siihen saattoi
olla haluttomuus tai ammattitaidottomuus. Jos työmaalle ei tuotu pokasahoja,
niitä ei myöskään tehty itse. Kirveisiin ei veistetty varsia, jos ne sattuivat kat-
keamaan vaan ne jätettiin varastoon lojumaan.132  Työvaatteiden osalta tilanne
oli toinen, sillä niitä kysyttiin ja kaivattiin, mutta jakelu ei kyennyt tyydyttä-
mään kysyntää. Paikallistasolla vaatteita ei voitu edes valmistaa, koska siihen ei
ollut materiaalia. Tavaran puuttumisen ohella valituksia tuli myös jakeluaika-
tauluista. Talvihakkuille kaivattiin rukkasia ja huopikkaita, mutta huopikkaita
saatiin vasta keväällä, kun olisi ollut jo tarvetta uittoon paremmin soveltuville
kumisaappaille.133  Kumisaappaat tulivat vasta useita viikkoja uittojen päättymi-
sen jälkeen ja jos ne sattuivat tulemaan ajoissa, ne olivat niin huonolaatuisia,
etteivät kestäneet kolmea päivää kauempaa.134

○ ○ ○ ○ ○ ○

127  Lutshkovyje pily. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 382, l. 32.
128 Normy vyrabotki na lesozagotovkah (1935–1936). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 383, l. 31.

Ennen vallankumousta normi oli 2,5 – 3 kuutiometriä.
129 Näihin molempiin syihin paneudutaan tarkemmin omissa luvuissaan.
130 Iz ottshota Karelskogo obkoma VKP(b) XII oblastnoi partijnoi konferentsii – ”O me-

hanizatsii i ratsionalizatsii lesozagotovok i splava”, 10.–15. janvarja 1934, s. 50–51.
Narodnoje hozjaistvo Karelii. Aluekomitean tiedot kertovat vain määrän, ei sitä kuinka
tehokkaasti niitä käytettiin.

131  Kts. esim. Kollektiivinen sopimus. Solmittu metsä- ja uittotyöläisten ammattiliiton työläis-
komitean ja Karelles trustin Petroskoin metsäteollisuus- ja hoitopiirin tirehtöörin välillä
vuodelle 1935–1936. Heinäkuun 1. päivä 1935.

132 Kts. asiasta tarkemmin siirtolaisuus-kappaleesta. Pokasaha kuului suomalaisen metsätyö-
miehen perinteisesti itsevalmistamiin työvälineisiin siinä kuin itseveistetty kirveenvarsikin,
joten mahdottomia ammattitaidon osoituksia ei neuvostotyöläisiltäkään vaadittu. Olennai-
seksi selittäjäksi nousseekin työkulttuuri: valtion tehtävä oli jakaa työvälineet.

133  ”Dnevnik sessii Karelskogo TsIK’a. Vetshernee zasedanije 20. maja” Krasnaja Karelija no.
116/ 26.5. 1935.

134  Svedenija o lesnom fonde i lesosyrjevyh resursah Karellesa za 1934 g.: Rabota kapitalnogo
stroitelstva. NARK 286, 1, 33/315, l. 41–48. Asiasta valitettiin myös Punainen Karjala -leh-
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Metsäasiain kansankomissariaatti jakoi työkaluja trusteilleen 1930-luvun
puolivälin jälkeen alueellisten glavkien kautta. Glavsevzaples, jonka alaisuu-
teen Karelles siirtyi vuonna 1936, välitti trusteilleen pokasahoja kaikkein eni-
ten. Moottorisahojen epäkäytännöllisyyden vuoksi niitä oli työmailla edelleen-
kin vain muutama kappale.135  Yleensä koneita jaettiin varsin vähän, kaasugene-
raattoreiden pilkkeen valmistuksessa hyödynnettäviä klapikoneita välitettiin
trustin jaettavaksi kahden vuoden aikana ainoastaan 18 kappaletta. Puiden las-
tauksessa käytettyjen vinttureiden määrä nousi huomattavasti, mikä helpotti
puiden kuormausta, mutta uitossa niputuskoneiden määrä pysyi varsin pienenä.
Varppauskoneita ja hinaajia oli käytössä vain muutamia.136  Muutosta edelliseen
viisivuotissuunnitelmaaan ei siten ollut, vaikka kaikkien osa-alueiden koneel-
listaminen olikin tavoitteena.
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Kuvio 11. Työvälineiden ja -varusteiden saanti Karellesissa vuonna 1934 (pro-
senttia suunnitelmassa arvioidusta tarpeesta).

Lähde: Svedenija o lesnom fonde i lesosyrjevyh resursah Karellesa za 1934 g.: Rabota kapi-
talnogo stroitelstva. NARK f. 286, op. 1, d. 33/315, l. 41–48. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä,
taulukko 37b.

○ ○ ○ ○ ○ ○

den sivuilla, kts. esim. ”Karonegsojuz varustaa uittoja huonoilla kengillä” Punainen Karjala
no. 107, 12.5. 1931, etusivu. Nimimerkki ”Hilapiikki” valitti, että Kiimasjärvellä oli uitoissa
kenkiä, joissa jalat eivät pysyneet kuivina. Samaan aikaan Rukajärvellä toimitsijat ”patsaste-
livat pitkävartisissa kengissä”.

135  Niitä kyllä mainostettiin, kts. esim. ”Moottorisahoja Karjalan metsätyömaille” Punainen
Karjala no. 271, 26.11. 1936, s. 2.

136 Tehniko-proizvodstvennyje pokazateli po lesoekspluatatsii. Oborudovanije lesozagotovok i
splava. RGAE f. 8481, op. 1, d. 33, l. 80–81. Kts. tarkemmat tiedot taulukkoliitteestä,
taulukko 36.
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Neuvosto-Karjalan etu moniin muihin alueisiin verrattuna oli, että koneita ja
työkaluja tuottanut Onegan tehdas sijaitsi Petroskoissa. Keskuselimet siirsivät
tehtaan Metsäasiain kansankomissariaatin alaisuuteen vuonna 1936, jolloin sen
ensisijaiseksi tehtäväksi tuli metsäkoneiden ja -työkalujen sekä laivakoneiden
valmistaminen.137  Onegan tehtaalla valmistettiin muun muassa ruotsalaisen
mallin mukaista kirvestä, joka tunnettiin valmistuspaikkansa mukaisesti ”one-
galaisena”. Tehtaan tuotannossa oli kuitenkin huomattavia ongelmia, sillä toi-
mitukset olivat myöhässä ja tuotteiden laatu heikko. Puoluekontrollikomission
mukaan syynä tehtaan huonoon tulokseen oli heikko työkuri.138  Tilanne ei pa-
rantunut tarkastuksen jälkeenkään, sillä vielä keväällä 1941 tehtaan huonoa tu-
losta sadateltiin puolue-elimissä.139  Tehtaan heikko tulos vei Neuvosto-Karja-
lalta edun hyödyntää paikan päällä tuotettua tavaraa. Tosin neuvostojärjestel-
mässä sijainti samalla seudulla tuotantolaitoksen kanssa ei merkinnyt etu-
lyöntiasemaa jakelussa, sillä keskuksen suunnitelmat tuotteiden jaosta määräsi-
vät kaiken.

Saatavuus ei ollut ainoa ongelma neuvostovalmisteisia työvälineitä käytet-
täessä, vaan ne olivat myös huonolaatuisia. Esimerkiksi metsätyövälineissä
käytettiin teräksen asemesta rautaa, jolloin sahojen ja kirveiden terät ruostuivat
eivätkä pysyneet terässä. Ongelma oli myös keskuselimien tiedossa, sillä tietoa
tästä välitettiin tilaisuuden tullen eteenpäin, kuten Molotovin ja metsätyöläisen
käymä keskustelu metsätyöläisten ja puolueen edustajien neuvottelukokouk-
sessa vuonna 1936 osoittaa:140

stahanovilainen: –”Työ ei suju, koska sahat ovat tylsiä. Ne ovat rautaa ei-
vätkä terästä.”
Molotov: –”Ovatko sahat tuontitavaraa vai neuvostovalmisteisia?”
stahanovilainen: – ”Neuvostovalmisteisia, tietenkin!”

Suunnitelman toteutuksen kannalta tärkeään asemaan nousi resurssien kohden-
taminen paikallistasolle. Koneiden ja työkalujen ohella rakennustarvikkeiden
tuotanto ja jakelu nousivat paikallistason kannalta tärkeiksi, sillä rakennustar-
vikkeiden tuotanto- ja jakeluongelmat heijastuivat hyvin nopeasti elinolosuh-
teisiin työmailla ja sitä kautta koko metsäsuunnitelman toteutukseen. Tästä
syystä vuonna 1934 perustettiin Paikallisen teollisuuden kansankomissariaat-
ti.141   Sen tärkein tehtävä oli rakennustarvikkeiden tuotannosta huolehtiminen,
sillä investointi- ja rakennussuunnitelmat menettivät merkityksensä, jos ei ollut
rakennusmateriaalia. Rakennustarviketeollisuuden luominen Neuvosto-Karja-

○ ○ ○ ○ ○ ○

137 Karelskaja ASSR, s. 11–12. Narodnohozjaistvennyi plan na 1936 god, plan razvitija raionov.
138 Onezhkom mashinestroitelnom i metallurgitsheskom zavode, zam.upolnom. KPK pri TsK

VKP(b) po Leningradskom oblast, 16.6. 1937 Veinger – sekretno. GAOPDF K f. 3, op. 4, d.
377, l. 10ob.

139 Iz postanovlenii partijnogo sobranija zavoda o plohoi rabote zavoda v. 1940 g. janvarja –
fevralja 1941 g., 15 marta 1941 g., s. 97. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

140  Stenogramma partijnogo soveshanija rabotnikov lesnoi promyshlennosti s rukovoditeljami
partii i pravitelstva 7. – 10.10. 1936: Partijnoje sovetshanije rabotnikov lesnoi promyshlen-
nosti s rukovoditeljami partii i pravitelstva  7. 10. 1936. RGASPI f. 17,op. 120, 222, l. 178.

141  Projekt postanovlenii TsK ob organizatsii narkomatov mestnoi promyshlennosti  sojuznyh
respublik, 12. 7. 1934. RGASPI f. 17, op. 120, d. 126, l. 8–11.
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laan oli myös osa keskuksen sotaan valmistautumista.142  Se vastasi keskuksen
tarpeita eikä ollut strategisesti arveluttava, mutta tarpeen strategiselle rakenta-
miselle.

Kuvio 12. Karellesin rakennustarvikkeiden saanti vuonna 1934 (prosenttia
suunnitelmassa arvioidusta tarpeesta).
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Lähde: Svedenija o lesnom fonde i lesosyrjevyh resursah Karellesa za 1934 g.: Rabota
kapitalnomu stroitelstva. NARK f. 286, op. 1, d. 33/315, l. 41–48. Kuviossa on esitetty ne tarvik-
keet, jotka lähteessä mainittiin. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 37a.

Rakennustarvikkeiden tarve tyydytettiin parhaimmillaankin alle 40 prosentti-
sesti, minkä johdosta teollisella rakentamisella oli etusija. Rakennustarvike-
pulan vuoksi asuinrakennushankkeet jäivät toteuttamatta, mikä tarkoitti sitä,
että hakkuut aloitettiin, vaikka työntekijöille ei ollut riittävästi kunnollisia
asuintiloja. Tämä taas aiheutti ongelmia, jotka vaikuttivat hankintasuunnitel-
man toteutukseen.

Kuviossa näkyy selvästi tiilitehtaan rakentamisen vaikutus Neuvosto-Karja-
laan, sillä tiiliä tuotettiin varsin paljon. Verrattaessa kahta edellistä kuviota käy
ilmi, että pulaa oli ennen kaikkea ikkunalasista, nauloista ja muista erikois-
tuotteista, joita paikallistasolla ei tuotettu. Vuonna 1934 Karjalan aluepuolue-
konferenssissa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi otettiin rakennustarvikepulan
voittaminen paikallistasolla.143  Tämä näkyy onnistuneen ainakin tiilien tuotan-
nossa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

142 Kilin (1999), s. 133. Tosin Kilinin mukaan Neuvosto-Karjalasta kaavailtiin rakennusmate-
riaalin suurtuottajaa, jota paikallinen rakennusteollisuus ei suoranaisesti merkinnyt.

143 Iz postanovlenija XII Karelskoi oblastnoi partkonferentsii o zadatshah razvitija narodnogo
hozjaistva vo vtoroi pjatiletke, 15 janvarja 1934, s. 23–25. Narodnoje hozjaistvo Karelii.



124      S U U N N I T E L M A T A L O U S  N E U V O S T O - K A R J A L A S S A

Uudisrakentamiseen oli suunnattu rahaa 20–30 miljoonaa ruplaa vuosittain
ja toisen viisivuotissuunnitelman aikana pelkästään Neuvosto-Karjalan uudis-
rakentamiseen piti Gyllingin mukaan sijoittaa 450 miljoonaa ruplaa.144  Uudis-
rakentaminen ei kuitenkaan näytä toteutuneen suunnitellulla tavalla materiaali-
pulan vuoksi, sillä suuri osa etenkin Karelgranitin tuotannosta meni Neuvosto-
liiton  kotimarkkinoille.145  Karjalan Gosplanin antamien tietojen mukaan ra-
kentamiseen Neuvosto-Karjalassa sijoitettiin toisen viisivuotissuunnitelman ai-
kana 367,6 miljoonaa ruplaa, mikä tarkoitti sitä, että vuodesta 1932 vuoteen
1936 kasvoi:

puunjalostusteollisuus 1,2 kertaiseksi
puunhankintateollisuus 2,5 kertaiseksi
paperi- ja selluloosateollisuus 2,6 kertaiseksi
rakennusmateriaalin tuotanto 2,5 kertaiseksi
energian tuotanto 1,7 kertaiseksi

Kuvio 13. Neuvosto-Karjalan rakennusmateriaalin tuotannon arvo toisen viisi-
vuotissuunnitelman aikana (tuhatta ruplaa).
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Lähde: Iz ottshota Gosplana KASSR ob itogah hozjaisvennogo stroitelstva za gody vtoroi
pjatiletki – ”O vypuske produktsii gornoi promyshlennosti i promyshlennosti stroimaterialov”, 16
janvarja 1939 g., s. 114. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Kyseessä on teollisuuden tuotannon arvo
vuoden 1926/27 muuttumattomissa hinnoissa. Kuvio on suuntaa-antava siitä, että Neuvosto-Kar-
jalassa oli omaa rakennusmateriaalituotantoa. Tässä lähteessä painopiste oli kaivannaisteollisuu-
dessa ja sen rakennusmateriaalituotannossa, joten tässä kuviossa ei ole esim. sahatavaraa tai
rakennushirsiä. Lähteessä ei annettu muurausmateriaalien tuotannolle arvoa vuonna 1936. Kts.
tarkemmat arvot taulukkoliite, taulukko 38.

○ ○ ○ ○ ○ ○

144 ”Ottshoet pravitelstva Karelii. Doklad predsedatelja Sovnarkoma AKSSR tov. E.A.
Gjullinga”. Krasnaja Karelia No. 10/3.10. 1935. Vienanmeren-Itämeren-kanavakombinaatti
ei kuulunut lukuun. Lähde ei myöskään erotellut erikseen uudisrakentamisessa teollisuusra-
kentamista ja asuinrakentamista.

145 Gazetnoje soobshtshenije (Krasnaja Karelija) ob ispolzovanii karelskih stroitelnyh ma-
terialov na novostroikah stany, 5 nojabrja 1935 g., s. 109–110. Narodnoje hozjaistvo Karelii.
Esimerkiksi Shalan kaivokselta Puudosin alueelta meni huomattavat määrät graniittia
Moskovan metron rakennustyömaalle.
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Samaan aikaan Neuvosto-Karjalan teollisuuden kokonaistuotanto kasvoi 115
prosenttia.146  Huolimatta kasvusta tilanne ei kuitenkaan parantunut, sillä pula
rakennusmateriaalista jatkui.

Keskeiseen asemaan tuotteiden jakelussa nousi raha, jota alueille myönnet-
tiin tavaroiden hankintaa varten. Varoja ei välttämättä myönnetty samanmääräi-
senä kuin suunnitelmassa oli arvioitu, mikä johti esimerkiksi Karellesissa han-
kintojen priorisointiin. Karellesille tehtyjen hankintojen kokonaissumma oli 2,5
miljoonaa ruplaa, johon sisältyi trustin toiminnan kannalta välttämättömimmät
hankinnat. Kuilua tarpeen ja tyydytyksen välillä syvensi vielä se, että useimmat
tuotteet olivat kysynnän kasvun ja yleisen hintojen nousun vuoksi kalliimpia
kuin suunnitelmassa oli osattu arvioida.147  Rahaakin tärkeämpi kysymys oli
kuitenkin tavaran ja raaka-aineiden saatavuus.

Suunnitelman toteutuksessa ilmenee vakavia ongelmia

Toisen viisivuotissuunnitelman alkua leimasi vuoden 1933 suunnitelman heik-
ko toteutus.148  Suunnitelmakauden alussa vaadittiin työtehon nostoa, mutta työ-
tehon parantamiseen pyrkineet päätökset eivät sisältäneet konkreettisia muu-
toksia, vaan kyse oli vain pelkästä päätöksestä nostaa työtehoa.149  Työtehon
nostoa Neuvosto-Karjalassa eivät helpottaneet myöskään vuonna 1933 nostetut
sahatukkien laatuvaatimukset. Puutavaran hankintaan tarkoitetut metsät olivat
uusien laatuvaatimusten kannalta puustoltaan vääränlaisia, joten hakkuusuun-
nitelman toteuttamiseksi jouduttiin siirtymään jo valmisteltujen hankinta-aluei-
den ulkopuolelle. Useissa tapauksissa hakkuut jouduttiin aloittamaan umpimet-
sässä, jolloin valmistelutyöt hidastivat varsinaisten hakkuiden alkua ja varsinai-
silla hakkuualueilla tehdyt valmistelutyöt menivät hukkaan. Tämä hidasti hak-
kuita ja alensi työtehoa.

Vuonna 1934 järeän puutavaran osuus hankintasuunnitelmassa oli reilusti yli
puolet, mistä syystä huomattava osa hakkuista suoritettiin harsintahakkuuna150.
Erikoispuiden, kuten suksikoivun ja laivanrakennuspuun hankinta toteutettiin
myös harsintahakkuuna. Hakkuumenetelmän vuoksi hankinta-alueen pinta-ala
kasvoi kaksinkertaiseksi. Kuljetusmatkat pitenivät ja tukit olivat palstoilla ha-
jallaan, jolloin ajoon meni enemmän aikaa. Hakkuun ja ajon pitkittyessä työte-

○ ○ ○ ○ ○ ○

146 Iz svodnyh dannyh Gosplana KASSR o hozjaistvennom stroitelstve za gody vtoroi
pjatiletke, ne pozdneje 5 ijunja 1939, s. 26–27. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

147 Svedenija o lesnom fonde i lesosyrjevyh resursah Karellesa za 1934 g.: Rabota kapitalnogo
stroitelstvu. NARK 286, 1, 33/315, l. 41–48. Tähän problematiikkaan on perehdytty luvussa
”Suunnitelmatalouden seuraukset”, jossa tarkastellaan laajemmin jakeluongelmien ja inves-
tointien vaikutusta yksilön elämään.

148 ”Povysit temp raboty v lesu!”. Krasnaja Karelija no.17/20.1.1934
149 Otsherki istorii karelskoi organizatsii KPSS, s. 259. Esimerkiksi karjalaiset organisaatiot

päättivät nostaa työtehoa hakkuilla 7 kuutiometriin ja ajossa 9 kuutiometriin päivässä.
Useissa puolueen propagandistisissa julkaisuissa työtehon parantaminen todettiin tapahtu-
neen kollektiivisen päätöksen jälkeen.

150 Lähteissä käytetään termiä poimintahakkuu, joka kuvastaa toimenpidettä varsin hyvin. Suo-
malainen termi harsintahakkuu tarkoittaa metsikön suurimpien ja arvokkaimpien puiden
poistoa kasvatusmetsistä ja metsikön kasvun jättämistä pienempien puiden varaan. Suomes-
sa harsinta on yksityismetsälain vastaista. Tapio, Metsäsanasto, Helsinki 1990.
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ho laski.151  Vaikka paikalliset olosuhteet yritettiin ottaa paremmin huomioon,
toisen viisivuotissuunnitelman alku osoitti, kuinka huonosti suunnitteluelimet
olivat selvillä paikallistason tilanteesta.

Järeän puutavaran hakkuu ja harsintamenetelmän käyttö johti pian siihen,
että teollisen hakkuun piirissä ja hyvien kulkuyhteyksien äärellä olleet puut oli
pian hakattu. Tämä suuntasi metsäorganisaatioiden katseet hakkuiden ulkopuo-
lelle jääneisiin ja hyvien kulkuyhteyksien äärellä olleisiin paikallismetsiin, mis-
tä seurasi ristiriitoja trustien ja paikallishallinnon välille. Hankintasuunnitelman
muuttuessa ja painopisteen siirryttyä järeään ja erikoispuutavaraan, jo hakatut
puut saattoivat jäädä metsään. Tämä näkyi myös jätepuuongelman kasvuna, sil-
lä metsään jäi myös puuaines, joka ei sopinut suunnitelmaan. Vuoden 1934
suunnitelman toteutus osoitti sen, että vuonna 1929 esitetyt huolestuneet kan-
nanotot metsien haaskauksesta eivät olleet täysin vailla pohjaa. Tosin kyse oli
enemmänkin haaskauksesta kuin paljaaksi hakkaamisesta.

Vuosi 1934 oli monessa suhteessa toisen viisivuotissuunnitelman puunhan-
kinnan koetinkivi. Hakkuiden myöhästyneet järjestelyt ja pahentunut työvoi-
mapula aiheuttivat ongelmia eikä metsätöiden koneellistaminen edennyt odote-
tulla tavalla. Hevoskuljetuksen määrä kasvoi, jolloin ajon onnistuminen oli
kiinni hevosten saatavuudesta. Yleisestä hintojen noususta kallistunut rehu ja
työvoiman vähyydestä johtunut pula ajopareista syvensivät ongelmaa entises-
tään. Erityisen ongelmalliseksi nousi Puudosin alue, missä ei riittänyt hevosia
ajoon. Pulaa yritettiin ratkaista siirtämällä hevosia ja ajokalustoa muualta Neu-
vosto-Karjalasta. Niitä ei kuitenkaan haluttu antaa, sillä hevosista oli ankara
pula kaikkialla. Paikallisjohto kääntyikin Leningradin aluekomitean puoleen
vuonna 1934 ja pyysi lisävoimia suunnitelman toteuttamiseksi.152

Suunnitelman täytön ongelmien vuoksi Glavsevles pienensi hakkuuohjel-
maa, jotta Karelles olisi saanut sen edes jotenkin täytettyä.153  Hankintasuunni-
telman täytön ongelmat aiheuttivat monilla Neuvosto-Karjalan ja Leningradin
alueen sahoilla raaka-ainepulan, jota yritettiin lievittää vielä talvella 1934/35
kuljettamalla sahoille maitse edelliskaudella hakattua puuta.154  Venäjänkielinen
sanomalehti Krasnaja Karelija otti ongelmiin tiukan kannan. Lehden mukaan
kaikki päätökset tuottaa tietty määrä puutavaraa kariutuivat siihen, etteivät ta-
loudelliset organisaatiot ja puunhankkijat tehneet asian hyväksi mitään. Trustit
selittivät, että kesähakkuut kariutuivat, koska väki oli uitoissa. Tätä ei hyväksyt-
ty selitykseksi. Tämän, kuten koneellistettujen metsätyömaiden alhainen suun-
nitelman toteutuksen, lehti leimasi töiden huonoksi organisoinniksi.155

○ ○ ○ ○ ○ ○

151 Lesnoje hozjaistvo. Lesnoi fond i lesosyrjevyje resursy. NARK f. 286, op. 1, d. 33/315, l. 3–
20. Trustit joutuivat lopettamaan hakkuut joillakin alueilla, mistä oli seurauksena sakkoja.

152 Sekretarju Lenobkom VKP(b) tov. Irklis – zam. sekret OK VKP(b) Petrov i zam. pred. SNK
AKSSR Leskov. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l. 51.

153 Lesnoje hozjaistvo. Lesnoi fond i lesosyrjevyje resursy. NARK f. 286, op. 1, d. 33/315, l. 3–
20. Karelles oli vuoteen 1936 saakka Glavsevlesin alaisuudessa. Yksittäisen hankintasuun-
nitelman osio ei välttämättä merkinnyt kokonaissuunnitelman vähenemistä, mutta kuvasi
toimenpiteenä tilanteen vakavuutta.

154 Selostus  KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmemenennelle yleiskarjalaiselle neuvosto-
jen edustajakokoukselle 1934, s. 28–31. RK/17B/KA.

155 ” Itogi sotsialistitsheskogo stroitelstva Karelii za 10 let. Doklad tov. Gjullinga”. Krasnaja
Karelija no. 171/27.7.1934.
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Vuosi 1934 ei ollut pelkästään Neuvosto-Karjalan ongelma, sillä puunhan-
kintasuunnitelma toteutettiin alakanttiin koko Neuvostoliitossa. Neuvostoliiton
Metsäasiain kansankomissaariaatissa suunnitelma toteutettiin hakkuilla 95 pro-
senttisesti, ajossa 85 ja uitossa 93 prosenttisesti. Koneellinen ajo epäonnistui
jääden kaikkien tavoitteiden alle, mikä selittää ajosuunnitelman selvästi alhai-
sinta toteutumisprosenttia.156  Ajosuunnitelman toteutuksen prosenttimäärät ei-
vät anna täysin selkeää kuvaa alueilla vallinneesta tilanteesta. Ajon jääminen
selvästi hakkuuta vähäisemmäksi merkitsi sitä, että osa hakatusta puusta jäi
metsään.

Heikosti suunnitelmansa toteuttaneet trustit epäonnistuivat suunnitelmansa
toteuttamisessa niin täydellisesti, että ne vetivät koko komissariaatin suunnitel-
man toteutuksen miinukselle. Nämä trustit toteuttivat ajosuunnitelmansa noin
50 prosenttisesti koneellisen ajon jäädessä vielä senkin alle.157  Vuoden 1934
heikosti toteutunut ajosuunnitelma vaikutti koneellistamisen tehostamiseen ja
koneasemien perustamiseen eri puolille Neuvostoliittoa heti seuraavana vuon-
na. Suunnitelman heikko kokonaistoteutus ja toisaalta päätös koneasemien pe-
rustamisesta johtivat siihen, että keskus vaati metsäsuunnitelman ehdotonta
täyttöä vuonna 1935.

Kuvio 14. Puun hankinta Neuvostoliitossa 1929–1935 (miljoonaa kuutiomet-
riä).

0

50

100

150

200

250

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

ainespuu polttopuu kaikkiaan

Lähde: Ilic (1986), s. 54, taulukko F1. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 21. Kts. myös
taulukkoliite, taulukko 20.

○ ○ ○ ○ ○ ○

156 Prilozhenie, punkt 55. Postanovlenije no. 20, Politbjuro Tsentralnogo komiteta VKP(b), 4.–
10.11. 1935. RGASPI f. 17, op. 3, d. 958, l. 55–57.

157 Prilozhenie, punkt 55. Postanovlenije no. 20, Politbjuro Tsentralnogo komiteta VKP(b), 4.–
10.11. 1935. RGASPI f. 17, op. 3, d. 958, l. 55–57. Keskuskomitea moitti trusteja paitsi
töiden huonosta organisoinnista myös heikosti hoidetuista raha-asioista.
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Kuvion mukaan Neuvostoliiton puun hankinta oli nousujohteista koko 1930-
luvun. Vuoden 1931 lievän laskun jälkeen hankinta kääntyi nousuun taas vuon-
na 1933. Ainespuun hankinnassa oltiin vielä vuonna 1935 alle ensimmäisen
viisivuotissuunnitelman huippuvuodesta 1931, kun taas polttopuun hankinta oli
kasvanut nousujohteisesti vuoteen 1934 saakka ja laskenut hieman vuonna
1935. Kuvion mukaan ensimmäisen viisivuotissuunnitelman kuluessa aines-
puun määrä kasvoi, kun taas polttopuun hankinta oli selvästi vähäisempää. Toi-
sen viisivuotissuunnitelman aikana puutavaralajikkeiden suhde muuttui, sillä
ainespuun hankinta väheni ja polttopuun hankinta nousi. Muutokseen vaikutti
kotimarkkinoiden osuuden kasvu ja ulkomaanviennin lasku. Kotimarkkinoiden
kysynnän kasvuun vaikutti puutavaran tuotannon väheneminen vähämetsäisillä
alueilla suojelualueiden perustamisen myötä. Paikallinen puutavara käytettiin
mieluummin rakentamiseen kuin polttopuuksi, jolloin polttopuun kysyntä Neu-
vostoliiton kotimarkkinoilla kasvoi.

Kuvio 15. Suunnitelman toteutus koko Neuvosto-Karjalassa ja Karellesissa
vuosina 1934 ja 1936 (prosenttia).
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Lähde: Materialy k ottshotu Karobkoma VKP(b)  XVIII-oi oblastnoi partijnoi konferentsii janvar
1934–mai 1937. RK/17B/KA. Kts. tarkemmat arvot taulukkoliite, taulukko 19.

Kuvion mukaan sekä koko Neuvosto-Karjalan että Karellesin hakkuu- ja ajo-
suunnitelmat jäivät alle tavoitteen. Ajon toteutus jäi jälleen alle hakkuiden, jot-
ka olivat jo useana vuonna olleet suuremmat kuin ajo. Edellisvuosina hakattu-
jen ja metsään jääneiden puiden laatu oli heikko, mutta niitä oli mitä ilmeisem-
min mukana ajossa, koska erityisesti sahateollisuus valitti puun huonoa laatua.
Sahatavaran laatuvaatimusten nostaminen aiheutti ongelmia, sillä laadukkaan
raaka-ainemäärän riittävän määrän saaminen sahoille oli melkoinen ongelma,
mikä näkyi vuonna 1934/35 sahojen kärsiessä raaka-ainepulasta. Karellesista
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valitettiin puolueen aluekomitealle, että suunnitelmat olivat liian kovat, koska
koneellistaminen ei ollut sujunut toivotulla tavalla.158

Ongelmat jatkuivat suunnitelman edetessä. Vuoden 1936 alussa Punainen
Karjala -lehti vetosi kaikkiin metsätyöläisiin jutussa: ”Hakkuu- ja ajoplaani on
keinolla millä hyvänsä täytettävä”.159  Vuoden 1936 metsätöitä yritettiin aloittaa
reippaasti, mutta yritys kariutui jälleen heikkoon työtulokseen. Jo helmikuussa
työteho oli laskenut eivätkä edes stahanovilaiset kyenneet nostamaan alhaista
työtehoa. Krasnaja Karelija  -lehdessä työtehon alhaisuutta selitettiin heikoilla
työvälineillä, esimerkiksi Tunkualla metsätyömaalla kahdestatoista traktorista
toimintakunnossa oli vain kuusi.160  Kesällä alhaista työtehoa yritettiin nostaa
jakamalla Neuvostoliiton toimeenpanevan keskuskomitean puheenjohtajan ja
politbyroon jäsenen Kalininin kirjettä työtehon parantamiseksi.161  Työtehon
nostamisyrityksistä huoloimatta hankintasuunnitelma jäi alle suunnitellun koko
Neuvostoliitossa myös vuonna 1936, kuten se oli jäänyt joka vuosi aiemmin-
kin.162  Neuvosto-Karjalan metsänhakkuuorganisaatiot joutuivat keskuksen suo-
ran kritiikin kohteeksi, kun Stalin ja Molotov kritisoivat Karellesin heikkoa
suunnitelman toteutusta ja myöhästymistä aikataulusta vuonna 1936. He mää-
räsivät Karellesin siirtymään hakkuilla progressiiviseen palkkaukseen, jotta
suunnitelma olisi saatu toteutettua. Motivoivan palkkauksen avulla työntekijöi-
tä yritettiin kannustaa sopimusten ylittämiseen.163  Oli hyvin poikkeuksellista,
että työvoimapulasta kärsineellä alueella yritettiin parantaa työn tuottavuutta
palkkaa nostamalla.

Lokakuussa 1937 Krasnaja Karelija -lehti julkaisi Pravdassa päivää aiemmin
olleen jutun Metsäasiain kansankomissariaatin huonosta tuloksesta. Jutussa
tuotiin esille myös Neuvosto-Karjalan hidas kehitys ja tarve parantaa vauhtia.
Alhainen työteho ja heikot tulokset leimattiin koko metsäalan ongelmaksi ja
esimerkilliseksi puutavaranhankkijaksi nostettiin Kulkulaitosasiain kansanko-
missariaatin metsäorganisaatiot.164  Heikosti sujuneet metsätyöt vuonna 1936
saivat XI yleiskarjalaisen edustajakokouksen edustajat vetoamaan Karjalan

○ ○ ○ ○ ○ ○

158 Oblastnoi komitet VKP(b) tov. Irklis – ”O dinamike lesozagotovok po trestu Karelles 1933–
1935”. GAOPDF K f. 3, op. 3 3, d. 382.

159 Punainen Karjala no. 4, 5.1.1 1936, s. 4.
160 ”Organizujem respublikanskuju stahanovskuju dekadu v lesu”. Krasnaja Karelija no. 20/

26.1. 1936; ”Traktory zagruzheni na 30 protsentov”. Krasnaja Karelija no.33/10.2. 1936;
”Lesozagotovkam – stahanovskije tempy. Boltovnja prodalzhajetsja”. Krasnaja Karelija no.
38/16.02. 1936. Erityisen huolestuttavaa kirjoittajasta tuntui olevan se, että stahanovilaiset
olivat jääneet ilman leipää.

161 Postanovlenije prezidiuma TsIK Karelskoi ASSR o meroprijatijah po ulutshsheniju raboty
sovetov na lesozagotovkah i splave, 23 ijunja 1936, s. 53–54. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

162 Lesnaja promyshlennost. RGAE f. 4372, op. 34, d. 511, l. 1–3.
163 Serija G, Petrozavodsk Moskva 1905 149 11 43, dva adresa serii g. Petrozavodsk obkompart

Irklisu, Sovnarkom Bushuevu. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 66, l. 34. Sähke Moskovasta
Petroskoihin, jossa ei päiväystä. Ajankohta lienee keväällä 1936, sillä Politbyroossa
hyväksyttiin 6.3. 1936 päätös progressiivisen palkan käytöstä metsätyömailla. Kts. tarkem-
min RGASPI f. 17, op. 3, d. 975, l. 165. Lähteessä ei kuitenkaan mainittu stahanovilaisuutta,
joten sen tyyppisestä palkitsemisesta ei liene ollut kysymys. Aiheeseen palataan vielä tar-
kemmin ”Kolhoosit metsätöihin” -luvussa.

164 ”Lesnuju promyshlennost – v rjadi peredovikov!” Krasnaja Karelija no. 237/13.10. 1937.
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aluekomiteaan, jotta toimiin metsäsuunnitelman täyttämiseksi olisi ryhdytty.165

Aluekomitean sihteeri Irklis vastasi vetoomukseen korostamalla, että Neuvos-
to-Karjalan metsissä toteutetaan valtiollista tehtävää, joka on luonteeltaan po-
liittinen. Tästä syystä suunnitelman toteutuksesta olivat vastuussa kaikki, myös
puolueen piirikomiteat, joiden tehtäväksi aluekomitea antoi suunnitelman to-
teutuksen valvomisen piireissä.166  Käytännössä tämä tarkoitti kontrollin kiristä-
mistä nimenomaan puolueen kautta.

Neuvosto-Karjalan metsäsuunnitelman toteutukseen vaikutti vuonna 1937
toteutettu Karellesin jako. Toimenpide perustui yleisliittolaiseen metsähallin-
non uudistuspolitiikkaan ja keskuksen pyrkimykseen hajauttaa hallintoa jaka-
malla suuria yksiköitä pienemmiksi.167  Jako vaikutti metsätalouden luontee-
seen, sillä aiemmin teoreettinen jako etelän ja pohjoisen välillä Neuvosto-Kar-
jalassa muuttui käytännöksi. Jaolla pyrittiin ennen kaikkea saamaan vähäisem-
mälle käytölle jääneet pohjoisen metsät entistä tehokkaamman hyödyntämisen
piiriin. Kontrollin ulottaminen mahdollisimman syvälle tuotantoon oli tehok-
kaampaa kun kontrolloitavat yksiköt olivat pienempiä. Karellesin jako tuki
myös sotilaallisia päämääriä. Poikkeusoloissa oli helpompaa pitää käynnissä
pienempiä organisaatioita, jotka eivät olleet niin haavoittuvia kuin suuret toi-
minnassaan yhteen ja hallinnoltaan toiseen paikkaan sidotut organisaatiot.

Kuvio 16. Jus- ja Sevkarellesin jako vuonna 1937 metsäalan mukaan (hehtaa-
ria).

Sevkarelles 4891500 ha

Juskarelles 1058700 ha

Lähde: Protokol sovetshanija po razdeleniju tresta Karelles na Sevkarelles i Juzhkarelles. NARK f.
286, op. 8, d. 7/78, l. 15–23.

○ ○ ○ ○ ○ ○

165 Vetoomus oli Krasnaja Karelija -lehden etusivulla, kokousselostuksen vieressä. Karelski
Obkom VKP(b) tovarishtshu Irklisu. Krasnaja Karelija no. 266/20.11. 1936.

166 Sekretar Karobkom VKP(b) , t. Irklis. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 158.
167 Protokol sovetshanija po razdeleniju tresta Karelles na Sevkarelles i Juzhkarelles. NARK f.

286, op. 8, d. 7/78, l. 15–23. Ehdotus oli esillä jo vuonna 1934, mutta Neuvosto-Karjalan
suomalainen johto torjui sen.

Pohjoisen painoarvo näkyi alueiden pinta-alassa. Sevkarellesin alueesta tuli
huomattavasti suurempi kuin Juskarellesista, jonka osuus Sevkarellesin metsä-
alasta oli noin 22 prosenttia ja puun määrä oli 31 prosenttia.Vuonna 1937 mo-
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lemmat trustit toteuttivat suunnitelmastaan noin puolet, mikä hallinnollisten
järjestelyiden ja toiminnan käynnistyksen huomioonottaen ei ollut tavatonta.
Pienempi Juskarelles oli trusteista kuitenkin elinvoimaisempi ja investoinnit sii-
hen olivat huomattavasti suuremmat kuin Sevkarellesiin tehdyt investoinnit.
Juskarellesin etuna olivat eteläinen sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja työvoimaa
tarjonneet asutuskeskukset. Toiminnan käynnistämistä helpotti Karellesilta jää-
nyt hallinto-organisaatio, joka jäi Juskarellesin hallinnon pohjaksi. Myös tärkeä
rehun jakelusta vastannut heinäkonttori jäi Metsäasiain kansankomissariaatin
päätöksellä Juskarellesille, kun taas Sevkarellesin heinän ja rehun tarpeen tyy-
dyttäminen jäi vaille ratkaisua.168  Tämä oli merkittävä asia, sillä koneellisen
kuljetuksen takkuillessa hevoskuljetuksen määrä pysyi suurena, jolloin rehun-
tarve oli keskeinen tekijä trustin suunnitelman toteuttamisessa.

Vaikka alueet olivat erikokoisia, trustien hankintasuunnitelmat olivat lähes
yhtä suuret. Sevkarelles toteutti suunnitelmansa paremmin kuin Juskarelles,
mikä selittyi pohjoisen runsaammilla käyttämättömillä puuvaroilla. Sevkarelles
erikoistui järeän puutavaran ja ainespuun tuottamiseen, mikä onnistuikin erityi-
sen hyvin vientitukkien ja kaivospuun osalta.169  Juskarellesin suunnitelma to-
teutui erikoispuun osalta. Etelän metsissä oli jäljellä pääasiassa erikoispuutava-
raa, koska järeä puutavara oli jo useimmilta alueilta hakattu. Juskarelles joutui-
kin hyödyntämään vuoden 1937 hakkuukaudella paikallismetsiä saadakseen
suunnitelman toteutettua myös järeän puutavaran osalta. Kokonaisuutena mo-
lempien Karellesien puun hankintasuunnitelmat jäivät kuitenkin alle tavoitteen.
Molemmat trustit kärsivät työvoimapulasta, hakkuiden heikosta valmistelusta
ja töiden huonosta organisoinnista.170  Vuoden 1937 alussa koneellistamisen ta-
so oli Karellesissa edelleen alle 40 prosenttia, mikä vaikutti myös suunnitelman
toteutukseen.171  Suunnitelmat oli laadittu siten, että koneellisen kuljetuksen
osuus kasvoi koko ajan, jolloin suunnitelmia oli mahdotonta toteuttaa ilman ko-
neellistamissuunnitelman täyttöä. Koneellistetuista metsätyömaista huolimatta
koneellistamisen taso pysyi matalana. Koneiden määrä Neuvosto-Karjalan
lespromhozeilla oli suhteellisen alhainen.

Karellesin jako ei ratkaissut trustin toimintaan liittyneitä ongelmia. Jaon
myötä  trustin taloudellinen tila pikemminkin heikkeni kuin parani. Glavsev-
zaplesin tilinpitokomissio172  piti Jus- ja Sevkarellesin toimintaa epätyydyttä-
vänä ja taloudenhoitoa suorastaan rikollisen huonona. Sevkarellesin glavkille

○ ○ ○ ○ ○ ○

168 Protokol sovetshanija po razdeleniju tresta Karelles na Sevkarelles i Juzhkarelles. NARK f.
286, op. 8, d. 7/78, l. 15–23.

169 Protokol, zasedanija balansovoi komissii Glavsevzaplesa po rassmotreniju godovogo
ottshota tresta Sevkarelles za 1937, 2. 7. 1938. RGAE f. 8481, op. 1, d. 48, l. 3–27.

170 Protokol zasedanija balansovoi komissii Glavsevzaplesa po rassmotreniju godovogo
ottshota tresta Juzhkarelles za 1937, 23. 6. 1938. RGAE f. 8481, op. 1, d. 48, l. 28–61. Töi-
den huono organisointi ja saamaton johto olivat keskuselinten useimmin käyttämät selityk-
set organisaatioiden heikolle suunnitelman toteutukselle.

171 Materialy k ottshotu Karobkoma VKP(b)  XVIII-oi oblastnoi partijnoi konferentsii janvar
1934–mai 1937, s. 8.

172 Venäjänkielinen nimi on balansovaja komissija, joka voidaan kääntää esim. tasekomis-
sioksi. Kyseessä on glavkin tilinpitoon keskittynyt organisaatio, joka oli vastuussa mm.
vuosikertomusten tuottamisesta.
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ilmoittamat tappiot puutavaran myynnistä olivat noin 22 miljoonaa ruplaa, josta
65 prosenttia tuli tuotantokustannusten ja kaupallisten kulujen ylityksistä. Työn
tuottavuus oli erittäin alhainen kaikilla tuotannon osa-alueilla, koska koneita ei
hyödynnetty suunnitelman edellyttämällä tavalla. Tilinpitokomission analyysin
mukaan trustin tuotannosta puuttuivat selkeät tavoitteet ja työn organisointi,
mikä esti suunnitelman toteutumisen. Vuoden 1938 suunnitelman toteuttamista
silmälläpitäen komissio vaatikin ”tuholaisuuden likvidoimista” ja kaiken epä-
asiallisen toiminnan lakkauttamista trustin hallinnosta.173  Tämän tyyppinen on-
gelmien analysointi yleistyi 1930-luvun puolivälissä ja oli sidoksissa sisäpoliit-
tiseen tilanteeseen Neuvostoliitossa. Stalinin vainot alkoivat Leningradin alue-
komitean 1. sihteerin Kirovin murhan jälkeen vuonna 1934 ja kohdistuivat Neu-
vosto-Karjalan suomalaiseen johtoon seuraavana vuonna. Johdon vaihto hie-
man keskusmyönteisemmäksi toteuttiin osittain taloudellisten tekosyiden avul-
la. Samoin perustein jatkettiin suomalaisten talouden johtohenkilöiden vainoa
aina vuoteen 1938 saakka. Asia oli ensisijaisesti poliittinen, mutta kokonaisval-
taisena kysymyksenä se vaikutti myös talouteen, johon palataan hieman tar-
kemmin luvussa ”Vainoja ja sosialistista kilpailua”.

Vuoden 1937 suunnitelmassa päähuomio keskittyi koneellistettuihin metsä-
työmaihin ja stahanovilaisuuteen,174  jonka avulla yritettiin nostaa työn tuotta-
vuutta.175  Glavsevzaples määräsi trustit antamaan lisää vastuuta työnjohtajille
ja sijoittamaan heidät varsinaiseen työhön eikä trustien hallintoon toisarvoisiin
tehtäviin. Uitoista uskottiin selvittävän lisäämällä kannustavaa palkkausta ja
työn valvontaa.176  Määräykset heijastelivat suoraan keskuselinten linjaa. Puolu-
een keskuskomitean politbyroo halusi siirtää valtaa enemmän alatasolle eli käy-
tännön toteutuksen tasolle, missä oli myös eniten tietoa.177  Paikallistasolla seli-
tys suunnitelmien alhaiseen toteutukseen oli, ettei keskus kiinnittänyt huomiota
todellisiin ongelmiin, kuten koneiden puutteeseen, vaan antoi vain määräyksiä.
Paikallistaso jäi yksin ongelmiensa kanssa.

Seisokkien suuren määrän vuoksi koneellisen kuljetuksen suunnitelma jäi
täyttämättä Neuvosto-Karjalassa vuosi toisensa jälkeen. Vuonna 1937 koneiden
käyttösuunnitelma toteutui noin 80 prosenttisesti ja konetyövuorojen178  suunni-
telma toteutui vain hieman yli 50 prosenttisesti. Seisokkien syynä oli korjaus-
verstaiden ja varaosien puute ja siitä johtunut koneiden heikko kunto. Ammatti-

○ ○ ○ ○ ○ ○

173 Protokol, zasedanija balansovoi komissii Glavsevzaplesa po rassmotreniju godovogo
ottshota tresta Sevkarelles za 1937, 2. 7. 1938. RGAE f. 8481, op. 1, d. 48, l. 3–27.

174 Liike sai nimensä kaivostyöläinen Aleksei Stahanovin mukaan. Hän ylitti yhden työvuoron
aikana norminsa neljätoistakertaisesti osoittaen paitsi ahkeruutta myös nokkeluutta työtehoa
parantaessaan. Kyseessä oli kuitenkin pitkään ja hyvin etukäteen valmisteltu työvuoro, joka
ei olisi ollut mahdollinen ilman mittavia etukäteisvalmisteluita. Saavutuksesta tuli propa-
gandaväline, jonka avulla keskuselimet loivat stahanovilaisen liikkeen. Sen keskeinen
tehtävä oli pyrkimys nostaa työtehoa olemassaolleilla resursseilla. Asiaan palataan vielä
tarkemmin.

175 Punainen Karjala-lehti otsikoi tavoitteen ”Parannettava mekanisoitujen baasojen työtä”
vuoden 1937 toukokuun 5. päivän numerossaan heti toisella sivulla.

176 Protokol zasedanija balansovoi komissii Glavsevzaplesa po rassmotreniju godovogo
ottshota tresta Sevkarelles za 1937, 23. 6. 1938. RGAE f. 8481, op. 1, d. 48, l. 28–61.

177 Andrle (1988), s. 159.
178 Teoreettinen kahdeksan tunnin työvuoro.



S U U N N I T E L M A T A L O U S  N E U V O S T O - K A R J A L A S S A      133

taidottomuus ja huonokuntoiset tiet laskivat puolestaan tuotantosuunnitelman
täyttöprosenttia. Juskarellesissa autot seisoivat vajaan päivän jokaista ajopäivää
kohden ja traktorit kaksi päivää yhtä ajopäivää kohden.179  Tämän seurauksena
puuta kuljetettiin edelleen pääasiassa hevosvoimin.

Tehottomuus koneellistamisen läpiviemisessä leimasi erityisesti Metsäasiain
kansankomissariaatin toimintaa. Toisenlaista kuvaa välitettiin keskukseen, sillä
esimerkiksi Karjalan Gosplan korosti raportissaan toisen viisivuotissuunnitel-
man ansioita koneellistamisessa. Kargosplanin mukaan Metsäasiain kansanko-
missariaatin alaisten koneellistettujen metsätyömaiden määrä kasvoi neljästä
kolmeenkymmeneen vuoteen 1932–1937 mennessä. Juskarellesilla koneajon
määrä kaikesta ajetusta puutavarasta oli raportin mukaan yli puolet ja koko
Neuvosto-Karjalassa kaikkien organisaatioiden ajosta koneellisen ajon osuus
oli keskimäärin 23 prosenttia. Erityisen myönteisen kuva Karjalan Gosplan ha-
lusi välittää uitoista, missä hinaajien, niputuskoneiden ja erilaisten nostureiden
määrä oli toisen viisivuotissuunnitelman kuluessa kasvanut huomattavasti.180

Raportin antama kuva eroaa huomattavasti muiden lähteiden antamasta tiedos-
ta. Selitys lienee se, että korostamalla koneellistamisen etenemistä Kargosplan
toivoi saavansa lisää koneita Neuvosto-Karjalaan.

Metsäasiain kansankomissariaatti kärsi ammattitaitoisen, vakituisen työvoi-
man puutteesta eikä komissariaatin voimakkaasti ajama stahanovilaisliikekään
voimistunut metsätöissä odotetulla tavalla.181  Neuvosto-Karjalan tilanne oli
vastaava kuin muuallakin ja se kärsi samoista ongelmista kuin muutkin Metsä-
asiain kansankomissariaattin alaiset trustit. Paikallistasolla tilannetta yritettiin
parantaa lähettämällä metsätyömaille puolueen jäseniä ja Komsomolin edusta-
jia tekemään puoluetyötä, perustamaan työprikaateja ja kannustamaan työnte-
kijöitä suunnitelmien täyttämiseen ja niiden ylittämiseen.182  Turvautuminen
puoluetyöntekijöihin ja nuorisoliittolaisiin oli vanha käytäntö. Ongelmien ilme-
tessä puolueen jäseniä lähetettiin paikallistasolle ja työmaille selvittämään on-
gelmia ja tekemään propagandaa. Jo vuonna 1930/31 suunnitelmien nopean
kasvun seurauksena metsiin lähetettiin yli 1 600 kommunistia ja lähes 4 000
nuorisoliittolaista innostamaan työläisiä parempiin tuloksiin.183

Puoluetyöntekijöiden määrä suhteessa työntekijöihin käy ilmi seuraavasta
kuviosta. Sen mukaan vähiten puoluetyöntekijöitä oli sahalla numero kaksi So-
rokassa, Lokakuun vallankumouksen sahalla Äänisen piirissä, sahalla numero

○ ○ ○ ○ ○ ○

179 Protokol zasedanija balansovoi komissii Glavsevzaplesa po rassmotreniju godovogo
ottshota tresta Sevkarelles za 1937, 2. 7. 1938. RGAE f. 8481, op. 1, d. 48, l. 3–27; Protokol
zasedanija balansovoi komissii Glavsevzaplesa po rassmotreniju godovogo ottshota tresta
Juzhkarelles za 1937, 23. 6. 1938. RGAE f. 8481, op. 1, d. 48, l. 28–61.

180 Iz objasnitelnoi zapiski Gosplana Karelskoi ASSR k projektu plana tretjei pjatiletki – o roste
tehnitsheskoi osnashtshonnosti i mehanizatsii lesozagotovok za gody vtoroi pjatiletki, ne
pozdneje 2 marta 1939 g., s. 63–64. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

181 Rees (1997a), s. 138–139; Plenum TsK VKP(b) 21–25 dekabrja 1935 g. RGASPI f. 17, op. 2,
d. 561, l. 3–16.  Mikrofilminä Baykov library, University of Birmingham, UK.

182 Materialy k ottshotu Karobkoma VKP(b)  XVIII-oi oblastnoi partijnoi konferentsii janvar
1934–mai 1937. RK/17B/KA. Stahanovilaisuudesta ja työvoimaongelmista laajemmin työ-
voimaosiossa.

183 Otsherki istorii karelskii organizatsii KPSS, s. 243.
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yksi Kemissä ja Kieretin sahalla. Yhdistäväksi tekijäksi alhaisen puoluetyön-
tekijä/työntekijä suhteen yrityksissä muodostui tiivis suhde Vienanmeren-Itä-
meren-kanavakombinaattiin ja vankityövoiman hyödyntämiseen.184  Puolue-
työntekijöitä oli suhteessa kaikkiin työntekijöihin eniten perinteisesti kansallis-
ta eli suomalaista ja karjalaista työvoimaan hyödyntäneissä yrityksissä kuten
Petroskoin suksitehtaalla, Sunun sahalla ja Kontupohjan paperitehtaalla. Kun
Sorokan sahalla oli 55 puoluetyöntekijää lähes kolmea tuhatta työntekijää koh-
den, niin Kontupohjassa vastaava suhde oli 164 puoluetyöntekijää puoltatoista
tuhatta työntekijää kohden. Tämän perusteella voidaan todeta, että puoluetyön-
tekijöiden määrä oli verrannollinen kontrollin tarpeeseen yrityksessä.185

Toisen viisivuotissuunnitelman tavoitteet eivät toteutuneet kuten eivät olleet
toteutuneet edellisenkään viisivuotissuunnitelman tavoitteet. Alkuperäisestä
ajatuksesta huolimatta paikallistasoa ei sittenkään kyetty ottamaan riittävästi
huomioon. Suunnitelmien toteutumatta jääminen näkyi erityisesti metsätöiden
koneellistamisessa. Paikallistasolla ilmennyt haluttomuus käyttää koneita oli

Kuvio 17. Työntekijöitä suhteessa puoluevirkailijoihin vuonna 1936 Neuvos-
to-Karjalan metsäteollisuudessa.
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Lähde: Spravka o kolitshestve sekretarei partkomov i partorgov lesnyh organizatsii osvobozh-
djonnyh dlja postojannoi raboty v partorganizatsii. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 69, l. 16. Suhdeluku
on saatu jakamalla työntekijöiden määrä kommunistien määrällä. Kuviosta käy selville kuinka
monta työntekijää yrityksessä oli yhtä kommunistia kohden eli mitä korkeampi pylväs sitä vähem-
män puolueväkeä  oli henkilökunnassa. Kts. tarkemmat määrät taulukkoliitteestä, taulukko 41.

○ ○ ○ ○ ○ ○

184 Vankityövoimasta lisää sekä Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatin yhteydessä sekä
”Vankityövoimasta keskuksen ratkaisu” -luvussa.

185 Spravka o kolitshestve sekretarei partkomov i partorgov lesnyh organisatsii osvobozh-
djonnyh dlja postojannoi raboty v partorganizatsii. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 69, l. 16.
Kussakin metsäteollisuusyrityksessä työskenteli yhdestä kolmeen puoluesihteeriä ja uitoissa
puolueorganisaattori.
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vain pieni osa kokonaisongelmaa. Suurin syy oli edelleenkin työntekijöiden
ammattitaidottomuus ja koneiden puute. Toisen viisivuotissuunnitelman alku-
peräinen lievähkö inhimillisyys katosi ongelmien myötä ja järjestelmä muuttui
keskuksen käskypolitiikaksi. Paikallistasolla toinen viisivuotissuunnitelma oli
enemmän tai vähän eloonjäämiskamppailua kasvavien suunnitelmien ja niuk-
kojen resurssien ristiaallokossa.

Kolmas kerta toden sanoo?

Aika vuodesta 1938 vuoteen 1941 käsittää kolme ja puoli vuotta kolmatta viisi-
vuotissuunnitelmaa ja päättyy suuren isänmaallisen sodan alkamiseen Saksan
hyökättyä kesäkuussa 1941 Neuvostoliittoon. Keväällä 1937 Karjalan XIII
aluepuoluekonferenssissa kolmannen viisivuotissuunnitelman tavoitteeksi tuli
nopeampi tempo teollistamiseen sekä paperi-, sellu- ja puunjalostusteollisuu-
den ensisijainen kehittäminen.186  Tavoitteet olivat jälleen kuin kopioita kahdes-
ta aiemmasta viisivuotissuunnitelmasta ja perussävy kolmannessa viisivuotis-
suunnitelmassa olikin hieman ”kolmas kerta toden sanoo” -tyyppinen.187  Edel-
täjiensä tavoin varsin kunnianhimoinen viisivuotissuunnitelma hyväksyttiin
XVIII puoluekongressissa vuonna 1939. Sen suunnitteluun vaikutti entistä va-
kavammaksi käynyt sodan uhka, mikä vahvisti erityisesti sotateollisuuden roo-
lia. Raaka-aine suunnattiin ensisijaisesti  sotateollisuuteen ja sitä tukeneiden
teollisuusalojen tarpeisiin kulutustavarateollisuuden kärsiessä jälleen raaka-ai-
ne pulasta.188  Sodan uhka näkyi myös asevoimien vahvuudessa. Vuosien 1937-
1941 välisenä aikana sotateollisuus kasvoi lähes kaksi ja puolikertaiseksi ja ase-
voimien vahvuus kasvoi 1,5 miljoonasta noin viiteen miljoonaan mieheen.189

Kolmannen viisivuotissuunnitelman tavoite oli sama kuin kahdessa aiem-
massakin: metsäteollisuuden kehittäminen ja metsätöiden koneellistaminen.
Tavoitteiden pysyminen samoina kertoo omalta osaltaan aiempien suunnitel-
mien onnistumisesta. Jos metsätyöt olisi koneellistettu jo ensimmäisessä viisi-
vuotissuunnitelmassa kuten oli  tarkoitus, asiaa tuskin olisi ollut tarpeen kirjata
keskeiseksi tavoitteeksi enää kolmannessa viisivuotissuunnitelmassa. Koko
Neuvostoliitossa kolmannen viisivuotissuunnitelma tavoite oli ajaa vuonna
1942 puutavaraa 230 miljoonaa kuutiometriä eli kasvua vuoden 1937 suunni-
telmaan oli lähes 160 prosenttia. Tästä määrästä yli 80 prosenttia olisi toteutettu
koneellistetussa ajossa, mikä olisi merkinnyt lähes 300 prosentin kasvua vuo-
den 1937 toteutettuun ajoon.190

○ ○ ○ ○ ○ ○

186 Iz rezoljutsii XV Karelskoi oblastnoi partijnoi konferentsii o perspektivah razvitija
narodnogo hozjaistva KASSR v gody tretjei pjatiletki, 2 marta 1939, s. 25–26. Narodnoje
hozjaistvo Karelii.

187 Rost proizvodstvennosti v III pjatiletke po fabritshno-zavodskoi promyshlennosti. RGAE f.
7637, op. 1, d. 1470, l. 1–2.  Puunjalostusteollisuudessa työn tuottavuuden kasvu oli arvioitu
58 prosentiksi kun sen kokonaiskasvu oli 60 prosenttia.

188 Nove (1992), s. 259.
189 Davies (1994), s. 15.
190 Kontrolnye totshki tempov razvitija lesnoi promyshlennosti Narkomlesa SSSR v 3-i

pjatiletke (1938–1942). RGAE f. 7637, op. 1, d. 1470, l. 18. Suunnitelmat ovat melkoisia
verrattuna todella toteutuneisiin.
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Kolmannen viisivuotissuunnitelman keskeiset alueet olivat edellisten suunnitel-
mien tapaan Neuvostoliiton Euroopan puoleinen Pohjola. Uusi alue oli Neuvos-
toliiton Aasian puoleinen osa, missä oli 79 prosenttia koko Neuvostoliiton met-
sävarannosta. Alueen ongelma oli infrastruktuurin puute, mikä vaikeutti metsi-
en hyödyntämistä.191  Ylläoleva kuvio puutavaran suunnitellusta ajosta Komin ja
Karjalan ASNT:ssa kuvastaa ajon voimakasta kasvua, mutta vähenemistä puo-
lestaan Leningradin alueella. Ilmeisesti kuvio ilmentää sitä, että puun jalostuk-
sen odotettiin entistä selkeämmin keskittyvän Leningradin alueelle.  Neuvosto-
Karjalassa viisivuotissuunnitelman alkuperäisenä tavoitteena puutavaran han-
kinnassa oli 17 miljoonaa kuutiometriä suunnitelman päättävänä vuonna 1942.
Kuten kuviosta näkyy, ajosuunnitelmassakin oli melkoinen kasvuodotus. Vuo-
den 1937 suunnitelma oli suhteellisen realistinen ajon ollessa yhdeksän miljoo-
naa kuutiometriä. Suunnitelma edellytti kuitenkin jälleen kerran melkoista kas-
vua, jotta päättävän vuoden tavoite 17 miljoonaa kuutiometriä olisi ollut mah-

Kuvio 18. Puutavaran suunniteltu ajo alueittain kolmannessa viisivuotissuun-
nitelmassa (tuhatta kuutiometriä).
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Lähde: Projektnii plan vyvozka na 1942 g. RGAE f. 7637, op. 1, d. 1470, l. 21. Taulukossa on
huomioitu ne NL:n alueet, missä oli vuoden 1937 suunnitelmassa ajon määräksi merkitty yli 5
miljoonaa m3. Tästä syystä esim. Siperia puuttuu, koska lähteen mukaan siellä ajo ylitti 5 miljoo-
naa m3 vasta 1940-luvulla.

○ ○ ○ ○ ○ ○

191 Lesnoje hozjaistvo. RGAE f. 7637, op. 1, d. 1484, l. 67.
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dollinen.192  Vuotuisen kasvun ylittäminen oli ollut tavoite jo pitkään, mutta sii-
hen ei kuitenkaan ollut päästy.

Neuvosto-Karjalan kansantalouteen oli kolmannen viisivuotissuunnitelman
mukaan tarkoitus investoida 1,5 miljardia ruplaa, mikä oli saman verran kuin
koko Neuvostoliiton metsätalouteen ensimmäisessä viisivuotissuunnitelmassa.
Investointisuunnitelma sisälsi muun muassa kaksi uutta paperi- ja selluloosa-
kombinaattia, kaksi erikoissahaa sekä vaneritehtaan, rakennustarviketehtaan ja
huonekalutehtaan rakentamisen.193  Investointisuunnitelma oli suorastaan hui-
kea kun ottaa huomioon, että pääomasijoitukset koko Neuvostoliiton metsäteol-
lisuuteen vuosina 1938–1940 olivat noin 1, 2 miljardia ruplaa.194  Verrattuna ai-
empien viisivuotissuunnitelmien investointimääriin koko Neuvostoliiton osalta
kolmas viisivuotissuunnitelma pysyi suurin piirtein samalla tasolla.

Kolmannessa viisivuotissuunnitelmassa yritettiin välttää toisessa viisivuotis-
suunnitelmassa ilmenneet ongelmat ja lähtökohdaksi suunnitelmalle otettiin ar-
vio siitä, millaista puutavaraa Neuvosto-Karjalassa oli hakattavissa. Suunnitel-
man ensisijaisena tavoitteena oli tyydyttää sahateollisuuden sekä paperi- ja sel-
luloosateollisuuden tarpeet.

Kuvio 19. Suunniteltu hakkuuvara Neuvosto-Karjalassa alueittain ja lajikkeit-
tain vuonna 1938 (miljoonaa kuutiometriä).
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Lähde: Potrebnost v drevesine v Karelii v III pjatiletke. NARK f. 286, op. 1, d. 38/372, l. 40–43ob.
Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukot 4–6.

○ ○ ○ ○ ○ ○

192 Projektnaja plana vyvozki na 1942 g. RGAE f. 7637, op. 1, d. 1470, l. 20.
193 Alberovitsh, B., Karelija v tretjei pjatiletke, 27.2. 1939, s. 53–55. Industrializatsija Severno-

zapadnogo raiona v gody vtoroi i tretjei pjatiletok (1933–1941).
194 Ilic (1986), s. 158–159. Kaikista teollisuusinvestoinneista metsäteollisuuden osuus oli pro-

sentin luokkaa.
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Kuvion puutavaralajikkeissa uutta oli erikseen mainittu sellupuu, joka oli tullut
hiokepuun195  tilalle. Neuvosto-Karjalassa oli kolmannen viisivuotissuunnitel-
man aikana kaksi selluloosatehdasta, jotka tyydyttivät paikallista kysyntää. Tar-
jonnan syntyessä myös muu kotimarkkinatarve kasvoi. Ratapölkkypuut määri-
teltiin aiemmasta poiketen omana kategorianaan, mikä kertoo tuotannon kas-
vusta sekä ratapölkkyjen merkityksen kasvusta ja Neuvosto-Karjalan keskei-
sestä asemasta niiden tuotannossa. Ratapölkkyjen kysynnän kasvu oli monen
muun ohella seurausta kolmannen viisivuotissuunnitelman militarisoitumises-
ta. Strategisia rautateitä rakennettiin kaikkialle Neuvostoliittoon, jolloin myös
ratapölkkyjen kysyntä kasvoi.196  Tuotannon kasvuun vaikutti myös puutavaran
heikentynyt laatu, sillä ratapölkkyjä voitiin sahata lyhyestä ja oksaisestakin
puusta. Metsäasiain kansankomissariaatin suunnitelmassa Neuvosto-Karjalan
osuus ainespuun ajosta vuonna 1942 oli 12 miljoonaa ja halkojen ajo hieman
vajaa viisi miljoonaa kuutiometriä, joten tässä suhteessa Karjalan kansantalous-
neuvoston arvio puutavaralajikkeiden tarpeesta kolmannen viisivuotissuunni-
telman aikana vastasi Metsäasiain kansankomissariaatin linjaa.197

Rakennuspuun erottaminen sahatavarasta kertoi kysynnän kasvusta myös
rakennusmateriaalin tuotannossa. Rakennuspuun tarve kasvoi kotimarkkinoilla
rakentamisen vilkastumisen myötä toisen ja kolmannen viisivuotissuunnitel-
man aikana. Esimerkiksi vuonna 1938 keskuselimet määräsivät kaikki puun-
hankintaa harjoittaneet kansankomissariaatit tuottamaan rakennuspuuta Maa-
asiain kansankomissariaatille (NKZem) viljavarastojen rakentamista varten.198

Muillakin aloilla varastojen, kuljetusvaunujen ja polttoainevarastojen rakenta-
minen vilkastui. Kuviosta käy ilmi myös alueellinen jakauma suunnitelmassa.
Etelässä vallitseva linja oli ainespuun hankinta ja pohjoisessa puolestaan hal-
kojen hankinta. Puutavaralajikkeiden osalta tilanne näyttää muuttuneen edellis-
vuoteen verrattuna päinvastaiseksi. Painopisteen muutokselle yksi selitys lie-
nee, että työvoimapulasta kärsinyt pohjoinen oli ensisijaisesti vankityövoimaa
käyttänyt alue. Sen toimintaan halkosavotat sopivat erittäin hyvin, sillä halkojen
hakkuu ei vaatinut ammattitaitoa, mutta paljon työvoimaa.

Alueellisessa jakaumassa kuvaa sekoittaa hieman se, että lähteessä Neuvos-
to-Karjalan eteläosaan sijoitettu Vienanmeren–Itämeren kanavan alue199  sijoit-
tui tosiasiassa keskiseen Neuvosto-Karjalaan eli oli osa molempia. Kanava-alu-
een osuus oli noin 20 prosenttia koko etelän hakkuusuunnitelmasta, koko Neu-
vosto-Karjalan alueella se oli kaikkiaan noin 27 miljoonaa kuutiometriä aines-
puuta ja halkoja. Pohjoisen hakkuusuunnitelma oli 13,1 ja etelän 13, 5 miljoo-
naa kuutiometriä. Puutavaran hankinnassa ei uskottu eteläisen Neuvosto-Karja-

○ ○ ○ ○ ○ ○

195 Hiokepuu oli aiemmin myös nimikkeillä paperipuu tai balanssi (balans).
196 Potrebnost v drevesine v Karelii v III pjatiletke. NARK f. 286, op. 1, d. 38/372, l. 40–43ob.

Kts. ratojen rakentamisesta tarkemmin kulkuyhteydet kappaleesta.
197 Namotka plana vyvozki 1942 g. v krajevom razreze. RGAE f. 7637, op. 1, d. 1470, l. 21.
198 Originaly vypisok iz protokolov zasedenija ekonomitsheskogo soveta pri SNK 2.4. po 28.5.

1938 (no. 26–42). GARF f. 6757, op. 1, d. 16, l. 15. Myös viljavarastojen rakentamisessa lie-
nee ollut strateginen ulottuvuus. Maata valmisteltiin pikku hiljaa sotaan.

199 Kts. kanava-alueen koko ja sijainti tarkemmin ”Neuvosto-Karjalan resurssit keskuksen
käyttöön” -luvusta.
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lan osalta olevan kolmannen viisivuotisen aikana mitään ongelmia. Sen sijaan
pohjoisessa suunnitelman toteutus herätti epäilyksiä siellä vallinneen työvoima-
pulan vuoksi.200

Pohjoisessa ei ollut liiemmin puunjalostusteollisuutta vaan painopiste oli en-
sisijaisesti raaka-aineen hankinnassa ja sahateollisuudessa. Tästä syystä Neu-
vosto-Karjalassa toivottiin, että kolmannen viisivuotissuunnitelman aikana pää-
paino olisi ollut juuri pohjoisen puunjalostusteollisuuden kehittämisessä. Met-
säasiain kansankomissariaatin alainen paperikombinaatti olikin suunnitteilla
pohjoiseen Pääjärvelle. Äänisen itäpuolelle Puudosiin kaavailtiin kombinaattia
vuoden 1939 aikana sekä Suomen rajan tuntumaan Repolaan ja Vienanmeren
rannalle Kemiin vuonna 1942. Kouta-Kieretin alueella oli sahateollisuutta, jon-
ka toimintaa oli tarkoitus tehostaa rakentamalla alueelle rautatie ja myöhemmin
mahdollisesti myös selluloosatehdas. Teollisuutta rakentamalla alueelle olisi
saatu myös väestöä, jolloin muidenkin suunnitelmien toteutus olisi ollut hieman
helpompaa.

Teollinen rakentaminen painottui kuitenkin aiempaa selkeämmin Vienanme-
ren–Itämeren kanavakombinaatin (BBK) alueelle: Kontupohjan, Repolan ja
Puudosin alueelle sekä jonkin verran myös Kouta-Kieretin ja Kemin alueelle.
Kanavakombinaatin alueelle suunniteltiin Sisäasiain kansankomissariaatin
(NKVD) alaista metsäteollisuutta Segezhaan ja Kumsaan.201  Kolmannen viisi-
vuotissuunnitelman tärkein kohde oli ylivoimaisesti Segezhan selluloosa- ja
paperikombinaatti, joka valmistui vuonna 1938 ja tuotti ensimmäisen paperi-
eränsä kevättalvella 1939. Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatin alueelle
suunniteltiin myös saha- ja huonekalujen tuotantoa, koska NKVD oli keskit-
tämässä sinne koko Neuvostoliiton vankileirihallinnon (GULAG) huonekalu-
jen tuotantoa.202

Kolmannen viisivuotissuunnitelman aikana Neuvosto-Karjalan rakentami-
nen ja kehittäminen perustui ensisijaisesti jo olemassaolleen teollisuuden laa-
jentamiseen. Kontupohjan kombinaatin laajentaminen oli ollut pitkään suunnit-
teilla ja osittain jo rakenteillakin. Kemistä oli kehittynyt jo toisen viisivuotis-
suunnitelman aikana pohjoisen teollisuus- ja kasvukeskus, joten pitkään suun-
nitteilla olleen Kemin kombinaatin suunnitelman toteuttaminen alkoi olla ajan-
kohtainen. Uusi ulottuvuus talouden kehittämisessä oli, että pohjoisen ja ennen
kaikkea keskisen Neuvosto-Karjalan kehitys oli jo toisen viisivuotissuunnitel-
man aikana keskittynyt ensisijaisesti Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaa-
tin kehittämiseen.

Puun hankintasuunnitelmaa osoittavan kuvion mukaan hakkuumäärät kas-
voivat pohjoisessa ja Äänisen itäpuolella, minne hakkuiden painopiste oli siirty-
nyt jo toisen viisivuotissuunnitelman aikana. Repolan alueen hakkuumäärien

○ ○ ○ ○ ○ ○

200 Potrebnost v drevesine v Karelii v III pjatiletke. NARK f. 286, op. 1, d. 38/372, l. 40–43ob.
201 Potrebnost v drevesine v Karelii v III pjatiletke. NARK f. 286, op. 1, d. 38/372, l. 40–43ob.

Suuri osa suunnitelmista jäi vain suunnitelmiksi vuonna 1939 syttyneen talvisodan vuoksi.
Pääjärven ja Repolan kombinaattien rakentaminen jäi, koska ne sijaitsivat liian lähellä
Suomen rajaa.

202 Kilin (1999), s. 152; Otsherkii istorii karelskoi organizatsii KPSS, s. 295.
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kasvu oli lähes seitsentoistakertainen, vaikka kokonaishankinta jäikin pieneksi.
Hankintasuunnitelman huomattavaa kasvua selittää rautatiesuunnitelma, joka
olisi ratkaissut Repolan kuljetusongelman ja tuonut puutavaran helpommin
hyödyntämisen piiriin. Kuviosta näkyy erittäin hyvin myös BBK:n hankinta-
suunnitelman kasvu ja sen merkittävyys suhteessa koko Neuvosto-Karjalaan.
Puudosin alueen suunnitelman voimakas kasvu vuonna 1942 ennakoi alueelle
suunnitellun kanavakombinaatin alaisen  teollisuuden tarpeita.

Karellesilla oli edelleen Neuvosto-Karjalan suurimmat puunhankintatavoit-
teet. Äänisen itäpuolella Puudosin lespromhozin hankintasuunnitelma kasvoi
kolmannen viisivuotissuunnitelman aikana yli kaksinkertaiseksi, joskin sen
osuus kokonaisuudesta oli suhteellisen pieni.203  Puudosin alueesta tuli talviso-
dan syttymisen jälkeen painopistealue, koska se oli kaukana Suomen rajasta ei-
vätkä raja-alueen sotatoimet häirinneet puunhankintaa. Vienanmeren-Itämeren-
kanavakombinaatin hakkuiden osuus kasvoi, mutta ei kuitenkaan niin selvästi
kuin kuviossa 20 esitetty suunnitelma oletti. Tätä selittää se, että Vienanmeren–

Kuvio 20. Puun hankintasuunnitelma Neuvosto-Karjalassa kolmannessa viisi-
vuotissuunnitelmassa alueittain (miljoonaa kuutiometriä).
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Lähde: Potrebnost v drevesine v Karelii v III pjatiletke. NARK f. 286, op. 1, d. 38/372, l. 40–43ob.

○ ○ ○ ○ ○ ○

203 Puudosin alueella puuta hankki Svyrles niminen trusti. Alue siirtyi Neuvosto-Karjalan alai-
suuteen Sevzaplesin lakkauttamisen jälkeen vuonna 1934.  Materialy k ottshotu Karobkoma
VKP(b)  XVIII-oi oblastnoi partijnoi konferentsii janvar 1934–mai 1937. RK/17B/KA.
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Itämeren kanavakombinaatin alueella oli myös muiden organisaatioiden hak-
kuita. Paikallismetsien mainitseminen erikseen hakkuuorganisaationa kuvastaa
niiden korostunutta asemaa trustien siirtyessä hyödyntämään paikallismetsiä te-
ollisten metsien vähetessä hyvien kulkureittien ääreltä.204

Neuvosto-Karjalan suunnitelmat peilasivat keskuselinten tavoitetta puunhan-
kinnan lisäyksestä, joten vuonna 1938 uusia metsäalueita pyrittiin saattamaan
hyödyntämisen piiriin. Samana vuonna Metsäasiain kansankomissariaatin yh-
teyteen perustettiin Metsien suojelun ja puun istutuksen päähallinto (Glavnoje

upravlenije lesoohrany i lesonasazhdenija), jolle oli alistettu sekä metsien suo-
jelu yleensä että hakkuut vesiensuojelualueella.205  Hakkuita suunnitellessa huo-
miota piti kiinnittää myös metsänhoidollisiin kysymyksiin, jotka piti ottaa huo-
mioon Neuvosto-Karjalassa.

Vuonna 1939 puolueen keskuskomitea pyrki tehostamaan puunhankintaa
koko Neuvostoliitossa uudelleenorganisoinneilla. Kaikki metsäorganisaatiot
velvoitettiin tekemään hankintasuunnitelmansa koneiden käytön laajentamisen
pohjalta, mikä aiempien esimerkkien perusteella merkitsi suunnitelman kasvua.
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Kuvio 21. Eri organisaatioiden hankintasuunnitelmat Neuvosto-Karjalassa
kolmannessa viisivuotissuunnitelmassa (miljoonaa kuutiometriä).

Lähde: Potrebnost v drevesine v Karelii v III pjatiletke. NARK f. 286, op. 1, d. 38/372, l. 40–43ob.
Puudosin LPH tarkoittaa Leningradin alueen puutavaran hankintaa Neuvosto-Karjalassa
Puudosin lespromhozissa. Paikallismetsät tarkoittavat paikallismetsissä toteutettuja hakkuita.

○ ○ ○ ○ ○ ○

204 Potrebnost v drevesine v Karelii v III pjatiletke. NARK f. 286, op. 1, d. 38/372, l. 40–43ob.
Kooperatiivit on yhdistetty tässä kuviossa paikallismetsiin, koska niiden hankinnan osuus
oli erittäin pieni.

205 Vypiska iz protokola no. 26, zasedanija ekonomitsheskom. soveta ot 2. 4. 1938. GARF f.
6757, op. 1, d. 16, l. 15; Vypiska iz protokol no. 43, 2.6. 1938. Originaly vypisok iz proto-
kolov zasedanie ekonomitsheskie Soveta 2.4. – 28.5. 1938. GARF f. 6757, op. 1, d. 17, l. 5.
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Uudelleenorganisoinnin jälkeen keskeisimmät puun hankinta-alueet olivat
edelleen Vologdan, Arkangelin ja Uralin alueet sekä Karjalan ASNT. Erityistä
huomiota näillä alueilla piti kiinnittää puiden varastointiin.206  Varastoinnin ko-
rostaminen liittää toimenpiteet sotaan valmistautumiseen. Neuvosto-Karjalan
kohdalla varastointi oli ollut kiperä kysymys jo vuosikymmeniä. Hakattuja pui-
ta ei ollut pystytty varastoimaan asianmukaisesti, vaan ne oli jätetty metsään,
talveksi veteen tai lahoamaan huonosti perustettuihin puuvarastoihin.

Vuoden 1939 puutavaran ajosuunnitelmaksi Neuvostoliitossa määräytyi lä-
hes 400 miljoonaa kuutiometriä, josta halkojen ajon osuus oli 223 miljoonaa ja
ainespuun osuus 136,5 miljoonaa kuutiometriä. Sahatavaran osuus oli noin 23
miljoonaa kuutiometriä. Paperin tuotanto oli yli miljoona tonnia ja selluloosan
noin 650 tuhatta tonnia. Näiden keskuselinten perustuotteiksi määrittelemien
tuotteiden lisäksi suunnitelmaan kuului vaneria 740 miljoonaa kuutiometriä,
huonekaluja 370 miljoonan ruplan arvosta ja 21 miljoonaa laatikkoa tulitikkuja.
Näitä tavaroita tuottivat ainoastaan Metsäasiain kansankomissariaatin alaiset
yritykset. Perustuotteita tuottivat sen sijaan kaikki puunhankintaorganisaatiot:
Metsäasiain, Kulkulaitosasiain ja Raskaan teollisuuden kansankomissariaatit.
Muiden puunhankintaorganisaatioiden kuin Metsäasiain kansankomissariaatin
osuus kaikesta puutavaran hankinnasta olikin varsin suuri. Kaikkein selvimmin
suhde näkyi perustuotteiden hankinnassa, jossa Metsäasiain kansankomissa-
riaatin hankinta oli vain noin puolet kokonaismäärästä.207  Kulkulaitosasiain
kansankomissariaatin ja Raskaan teollisuuden kansankomissariaattien puun
hankinta keskittyi pääasiassa oman puuntarpeen tyydyttämiseen.

Puolueen keskuskomitean mukaan metsäteollisuuden suunnitelman toteutta-
minen edellä mainitun kaltaisena tarkoitti käytännössä sitä, että puunhankinta
olisi noussut syys-talvikaudella 1938–39 edellisvuoteen verrattuna hakkuun
osalta noin 140 prosenttia, ajo noin 150 prosenttia ja koneellistettu ajo noin 200
prosenttia.208  Kasvava suunnitelma perustui ensisijaisesti koneellistetun ajon
suunnitelman toteuttamiseen. Metsätöiden koneellistamiseen liittyneet ongel-
mat olivat kuitenkin kolmannessa viisivuotissuunnitelmassa samanlaisia kuin
aiemmissakin suunnitelmissa.

Vainoja ja sosialistista kilpailua

Leimaava piirre toisen viisivuotissuunnitelman lopulle ja kolmannen alulle oli
Neuvostoliiton sisäpoliittinen kuohunta sekä laajat, työtehon parantamiseen
pyrkineet toimet. Toisen viisivuotissuunnitelman lopussa vuonna 1936 alkoi
vuoteen 1938 saakka jatkunut Stalinin vainoina tunnettu vaihe Neuvostoliiton
sisäpolitiikassa. Puhdistukset kohdistuivat erityisesti kansallisiin tasavaltoihin
ja muihin neuvostoyhteiskunnalle vihamielisiksi määriteltyihin elementteihin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

206 Protokol no, 65a. Reshenija politbjuro TsK VKP(b) za 27 oktjabrja – 25 nojabrja 1938 g.
RGASPI f. 17, op. 3, d. 1003, l. 15, 22–23.

207 Produktsija promyshlennosti na 1939 g. v naturalnom vyrazhenii: lesnaja industrija.
RGASPI f. 17, op. 3, d. 1003, l. 46.

208 Dokladnaja zapiska Narkomlesa o sostojanii lesozagotovkah i o meroprijatijah po vypol-
neniju plana osenne-zimnih lesozagotovok v 1938–39. RGASPI f. 17, op. 120, d. 346, l. 97.
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Stalinin tavoitteena oli hävittää Neuvostoliiton yhtenäisyyttä kalvanut kansalli-
nen nationalismi. Neuvosto-Karjalassa vainojen kohteeksi joutui ensiksi suo-
malaisesta nationalismista epäilty paikallisjohto ja heidän jälkeensä periaattees-
sa kuka tahansa, mutta erityisesti kansallisuudeltaan suomalaiset työläiset.209

Vuosien 1935–36 kuluessa Neuvosto-Karjalan paikallisjohto vaihdettiin kes-
kukselle myötämielisemmäksi.210

Neuvosto-Karjalassa vainot ja puhdistukset kohdistuivat niin poliittiseen
kuin talousjohtoonkin. Syytökset Neuvosto-Karjalan suomalaista johtoa vas-
taan alkoivat jo vuonna 1933, kun Leningradin aluekomitea syytti suomalaista
johtoa talouden huonosta johtamisesta ja vääränlaisesta kansallisuuspolitii-
kasta. Leningradin aluekomitea vaati Neuvosto-Karjala täyttämään metsäsuun-
nitelmansa ja puhdistamaan muun muassa talouselimet epäilyttävistä aineksis-
ta, jotka estivät toteutuksen. Päämääränä oli kuitenkin ensisijaisesti suomalai-
sen poliittisen johdon syrjäyttäminen, mikä toteutettiin lopulta vuonna 1935.
Sen jälkeen ryhdyttiin kovin ottein puhdistamaan myös talousjohtoa suomalai-
sista. Taustalla oli ennen kaikkea kansallisuuspoliittisia erimielisyyksiä paikal-
lisjohdon ja keskuksen välillä, mutta oman osansa tilanteeseen toi esimerkiksi
Karjalan kansankomissaarien neuvoston tiukka asenne paikallismetsäkysy-
myksessä vuonna 1934. Suomalaisen johdon vaihtaminen oli selvä ilmaus siitä,
ettei paikallisille näkemyksille ollut enää tilaa Neuvostoliitossa.211

Keskuksen logiikan mukaisesti suomalaisen johdon syrjäyttämisen olisi pitä-
nyt johtaa talouden elpymiseen, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Uuden johdon
tulo ei vaikuttanut olennaisella tavalla talouteen.212  Uusi venäläinen johto ja
suurta vainoa seurannut olojen muuttuminen näkyi ennen kaikkea keskuksen
tavoitteiden entistä selkeämpänä seuraamisena myös paikallistasolla. Viesti oli
mennyt hyvin perille, mitä tehostettiin vielä sillä, että myös uusi johto vaihdet-
tiin vähän ajan kuluttua.213  Paikallishallinnolla ei toki aiemminkaan ollut mah-
dollisuutta vaikuttaa keskuksessa tehtyihin suunnitelmiin, mutta heillä oli pai-
kallista asiantuntemusta ja tietoa, joiden avulla saattoi ohjata tuotantoa sen mu-
kaan mikä oli parasta siinä tilanteessa. Uudella johdolla oli epäilemättä oikea
poliittinen asenne, mutta heiltä puuttui taloudellinen paikallistuntemus ja suo-
malaisten ammattitaito, mikä vaikutti käytännön työn toteutukseen ja tuloksiin.

Kansallisten ja sopimattomien ainesten määrätietoinen siivous jatkui johdon
jälkeen myös alemmille tasoille pyyhkäisten trustien, lespromhozien ja muiden

○ ○ ○ ○ ○ ○

209 Kts. tarkemmin tuomitut ja tuomiot Takala (2000), Kansallisuusoperaatiot Karjalassa, s.
217–224; Kts. kuvaus vainojen toimeenpanosta myös Sevander (2000), Vaeltajat.

210 Kts. aiheesta laajemmin Kangaspuro (2000) esim. sivut 315–316, 319. Sekä Gylling että
Rovio ammuttiin molemmat melko pian vangitsemisensa jälkeen. Tapahtumien tarkka ku-
vaus löytyy mm. Kangaspuro (2000), sivulta 319 alkaen; Asiaan on perehtynyt myös Irina
Takala, kts. esim. Gyllingin-Rovion juttu. Carelia 9/1991.

211 Kangaspuro (2000), s. 270, 280–282, 285–286, 319. Kyseessä ei ollut pelkästään suomalais-
ten likvidoiminen johtotehtävistä vaan puhdistuksen kohteeksi joutui myös paikallisjohtoa
tukeneita venäläisiä. Likvidointi tarkoitti leimaamista kansanviholliseksi, vangitsemista ja
useimmissa tapauksissa myös kuolemantuomiota eli ihminen ”poistettiin”.

212 Kilin (1999), s. 152.
213 Karjalan aluekomitean sihteeriksi Rovion jälkeen noussut Irklis siirrettiin sivuun vuonna

1937. Kangaspuro (2000), s. 349.
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metsäteollisuusyritysten läpi. Suunnitelmien toteutuksen ongelmia ryhtyi sel-
vittämään sitä varten perustettu erikoisryhmä.214  Karellesista selitettiin, että
vuoden 1936 toisella puoliskolla tilanne trustissa oli ollut kohtuullisen hyvä. Se
oli saanut uusia traktoreita, autoja, rekiä ja mastonostureita kuormaukseen.
Työvoimapuolella tilanne oli niin ikään kohtuullinen, sillä värväys onnistui
kohtuullisen hyvin ja jopa vakituisia ja ammattitaitoisia työntekijöitä oli saatu
jonkin verran. Siitä huolimatta suunnitelman toteutus oli jäänyt alle tavoitteen:
trustin ajosuunnitelma täyttyi 65 prosenttisesti, tosin hevosajo 95 prosenttisesti.
Erikoisryhmän mukaan syynä trustin katastrofaalisen tilanteeseen koneelliste-
tuilla metsätyömailla oli vastavallankumouksellisten tuholaisten liiga, jonka
synty oli seurausta huonosta johtamisesta.215  Selvitysryhmän vaatimuksesta
Karellesin johto nimesi huomattavan määrä ”tuholaisia”, jotka erotettiin organi-
saatiosta.216

Kansanvihollisiksi määriteltyjen joukko kasvoi yhä suuremmaksi. Vuonna
1937 kansanvihollisiksi määriteltiin metsäalalta muiden muassa Petroskoin
suksitehtaan johtaja Tuomainen, Metsäasiain kansankomissariaatin Karjalan
edustaja Vallin, Kemin sahan johtaja ja raha-asiain kansankomissariaatista Sa-
vander, vain muutamia mainitakseni.217  Keskus käytti epäonnistuneita tuotanto-
suunnitelmia ajaessaan sisäpoliittisia päämääriään. Neuvosto-Karjalan suoma-
lainen johto ja suomalaiset tehtaan johtajatkin korvattiin toisilla vedoten paitsi
poliittiseen epäluotettavuuteen, myös huonoon johtamiseen ja heikosti hoidet-
tuun talouteen. Ensisijaiset vaikuttimet vainoihin Neuvosto-Karjalassa olivat
pääasiassa kansallisuus- ja sotilaspoliittisia kuten Kangaspuro ja Kilin omissa
tutkimuksissaan ovat tuoneet esiin. Kun suomalainen johto korvattiin keskus-
myönteisemmällä, katosi Neuvosto-Karjalasta vaatimus talouden tasapainoi-
sesta kehittämisestä ja ajatukset taloudellisesta menestyksestä. Keskuksen poli-
tiikka merkitsi siirtymistä Neuvostoliiton talouden kokonaisvaltaiseen kehittä-
miseen, mikä johti vääjäämättä paikallisen ulottuvuuden häviämiseen talouden
painopisteistä.

Kolmannen viisivuotissuunnitelman toteutukseen lähdettiin siten aivan uu-
dessa tilanteessa. Neuvosto-Karjalan johto oli vaihdettu jo pariinkin otteeseen,
ja muutenkin ilmapiiri oli epätietoisuuden ja pelon leimaama. Näiden reunaeh-
tojen pohjalta metsänhakkuuorganisaatiot ryhtyivät toteuttamaan keskuselinten
antamien tavoitteiden mukaisia suunnitelmia: hyödyntämään metsäalueita, ke-
hittämään rakenteilla olevien metsätyömaiden koneellistamista sekä muokkaa-
maan metsätrustien kokoonpanoja.218  Keskus panosti suunnitelman toteuttami-

○ ○ ○ ○ ○ ○

214 Prikaz no. 349 po trestu Karelles ot 8.8. 1937, t. Ivanov. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 372.
215 Iz protokola soveshtshanija aktiva tresta Karelles – o meroprijatijah po likvidatsii posledstvi

vreditelstva, 23–24 avgusta 1937 g., s. 57–58. Narodnoje hozjaistvo Karelii.
216 Dokladnaja zapiska. Sekretarju Leningradskogo obkoma VKP(b) t. Petrovskomu –

Upravljajushtshii trestom Karelles. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 372. Punainen Karjala -lehti
julkaisi A. Uittajan jutun otsikolla ”Kuinka Karellesissa likvidoidaan tuholaisuuden jälkiä”
no. 195, 1.9. 1937, s. 3.

217 Iz stenogramma VIII sessii X sosyva TsIK KASSR, 1. nojabrja 1937, s. 197–199. Sovety
Karelii.

218 Protokol no. 65a. Reshenija Politbjuro TsK VKP(b) za 27.10. – 25.11. 1938.  Ob ulutshshenii
raboty lesozagotovitelnoi promyshlennosti SSSR. RGASPI f. 17, op. 3, d. 1003, l. 23.
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seen jakamalla puun hankintaorganisaatioille työvälineitä. Metsäasiain kansan-
komissariaatin alaisille trusteille toimitettiin muiden muassa 80 000 pokasahaa,
GULAG NKVD:n metsäorganisaatiolle 20 000 sekä Raskaan teollisuuden että
Kulkulaitosasiain kansankomissariaatin metsäorganisaatioille 15 000 pokasa-
haa. Metsätöiden koneellistamisessa tavoitteeksi otettiin moottori- ja sähkö-
sahojen laajempi käyttö. Tavoitteena ollut ”puolet hakkuista moottorisahoilla
tehtäväksi vuoteen 1940 mennessä” ei onnistunut, sillä vuoteen 1941 mennessä
koko Neuvostoliitossa oli käytössä ainoastaan 725 moottorisahaa.219

Koneellisessa kuljetuksessa pyrittiin entistä voimakkaammin siirtymään nes-
temäisestä polttoaineesta kiinteään käyttämällä puukaasuttimella varustettuja
traktoreita ja autoja.220  Puukaasuttimien puolesta propagoitiin voimakkaasti se-
kä keskuselimissä että metsäalan ammattilehdissä.221  Nestemäisestä polttoai-
neesta oli välillä pulaa ja puukaasuttimien käyttöä periferia-alueilla tuki myös
se, että polttoaineen kuljetuksessa oli omat ongelmansa. Periferia-alueiden
kiinteän polttoaineen omavaraisuus oli tärkeä edistysaskel. Vuonna 1938 puu-
kaasuttimia ryhdyttiin valmistamaan Neuvosto-Karjalassa Onegan tehtaalla.222

Seuraavassa kuviossa on eritelty Karellesin ja Neuvosto-Karjalan Metsä-
asiain kansankomissariaatin alaisten organisaatioiden suunnitelman toteutus.
Erikseen mainittu Karjalan NKLes tarkoittaa vuonna 1936 perustetun tasaval-
lan kansankomissariaatin hallinnoimaa tuotantoa, mikä käy ilmi myös taulukon
hankintamääristä. Karellesit olivat edelleen Glavsevzaplesin kautta Neuvosto-
liiton Metsäasiain kansankomissariaatin alaisuudessa. Niiden toteutus jäi sel-
västi alle tavoitteen. Kehitystä oli se, ettei Juskarellesin ajo jäänyt hakkuusta jäl-
keen enää niin paljon kuin aiemmin. Tosin autokuljetus toteutui vain 70 pro-
senttisesti ja traktorikuljetus 63 prosenttisesti.223  Tästä huolimatta Juskarelles
pystyi ajamaan enemmän kuin hakkaamaan puuta, mikä tarkoitti sitä, että puu
ajettiin pääasiassa hevosvoimin. Sevkarelles sen sijaan hakkasi enemmän kuin
ajoi, joten pohjoisessa hakattua puuta jäi metsään. Koko Neuvosto-Karjalassa
kaikesta hakatusta puusta jäi metsään hieman, mutta huomattavasti vähemmän
kuin aiempina vuosina, joten siinä suhteessa kehitystä oli tapahtunut. Ajosuun-
nitelman kohtuullisen hyvästä toteutumisesta huolimatta koneellisen ajon osuus
jäi vain noin 40 prosenttiin.224  Tämä kertoo koneellistamissuunnitelman ongel-
mista ja keskuksen puutteellisesta osallistumisesta. Käytännössä kohtuullisen
hyvä kokonaistoteutus merkitsi myös hevosajon suhteellisen suurta osuutta.

○ ○ ○ ○ ○ ○

219  Ilic (1986), s. 132–133.
220 Protokol no. 65a. Reshenija Politbjuro TsK VKP(b) za 27.10. – 25.11. 1938.  Ob ulutshshenii

raboty lesozagotovitelnoi promyshlennosti SSSR. RGASPI f. 17, op. 3, d. 1003, l. 68–69.
221 Kts. kaasugeneraattoreista tarkemmin Alutshit, N., ”Sushilka dlja gasogeneratornogo

drevesnogo topliva”, s. 11. Lesnaja Industrija 1/1937. Kaasugeneraattoreita saatettiin hyö-
dyntää kaikenlaisessa voimantuotossa: sen avulla voitiin pyörittää paitsi kardaaniakselia
myös tuottaa sähköä.

222 Iz dokladnoi zapiski v Narkomles SSSR o hode vypolnenija zadanija po vypusku gaso-
generatornyh ustanovok dlja lesnoi promyshlennosti, 7 maja 1939 g., s. 95–96. Narodnoje
hozjaistvo Karelii.

223 Proizvodstvenno-tehnitsheskie pokazateli po trestu Juzhkarelles za 1937 g., ne raneje 1
janvarja 1938 g., s. 59. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

224 Materialy k sovershennuju vypolneniju lesozagotovok po sisteme NKLesa. GAOPDF K f. 3,
op. 5, d. 169, l. 94–102.
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Neuvostoliiton Metsäasiain kansankomissariaatti epäonnistui suunnitelman
toteutuksessa vuonna 1938, minkä vuoksi Pravda julisti puunhankinnan olevan
kaikkein takapajuisin talouden ala, ja keskuselimet määrittelivät Metsäasiain
kansankomissariaatin sairaaksi organisaatioksi. Kansankomissariaatin ongel-
mat olivat johtaneet metsätrusteissa tuotantokustannusten nousuun ja koviin
tappioihin, millä oli huomattava välillinen vaikutus  paikallistasolla.225  Paikal-
listasolla ilmeni muun muassa palkanmaksuongelmia, joita seurasi puolestaan
elinolosuhteiden lasku. Puun hankinnassa ainoa suunnitelmansa ylittänyt orga-
nisaatio oli vuonna 1938 GULAG NKVD, jonka hyvä tulos selittyi vanki-
työvoiman hyväksikäytöllä.

Metsätrustien, lespromhozien ja metsätyömaiden huonon tuloksen syyksi
Metsäasiain kansankomissariaatti selitti ”tuholaisten seuraamusten hitaan likvi-
doinnin” ja sen, ettei keskuksen päätöksiä ollut noudatettu.226  Kannanotto ku-
vasti keskustelun tasoa Neuvostoliitossa vielä 1930-luvun lopussa, jolloin vai-
nojen jälkimainingit loiskivat eri puolilla Neuvostoliittoa. Kommentti kuvasti
myös sitä, että oli entistä hankalampaa tuoda esiin todellisia, suunnitelmata-
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Kuvio 22. Puun hankintasuunnitelman toteutus Neuvosto-Karjalassa vuonna
1938 (miljoonaa kuutiometriä).

Lähde: Spravka o vypolnenii plana o lesozagotovkah po KASSR za 1938 g. GAOPDF K f. 3, op.
5, d. 168, l. 13. Kuviossa oleva Karelles tarkoittaa Jus- ja Sevkarellesin tuotannon summaa ja Neu-
vosto-Karjala kaikkiaan puolestaan kaikkien tuotannon yhteenlaskettua määrää (Karelles+ Karja-
lan NKLes). Kyseessä on siis Metsäasiainkansankomissariaattien alainen tuotanto, koska kuviosta
puuttuu mm. BBK, joka oli NKVD:n alainen yksikkö. Kts. tarkemmat määrät, prosenttiosuudet ja
selitykset taulukkoliitteestä, taulukko 22.

○ ○ ○ ○ ○ ○

225 Rees (1997a), s. 143–144.
226 O pritshinah neudovletvoritelnogo hoda lesozagotovok v 1938 g. zam. zav. promotdelom

TsK VKP(b), t. Egorov. RGASPI f. 17, op. 120, d. 346, l. 23–39.



S U U N N I T E L M A T A L O U S  N E U V O S T O - K A R J A L A S S A      147

louden rakenteeseen liittyneitä ongelmia, koska suunnitelmatalous oli erehty-
mättömän puolueen luomus. Ongelmien todellisia syitä ei haluttu eikä uskallet-
tu sanoa julki, sillä kansanvihollisen leima oli hyvin herkässä. GULAG:in hyvä
tulos kertoi karua viestiään myös siitä, että vankimäärät olivat kasvaneet nopeasti.

Kuvio 23. Puun hankintasuunnitelmien toteutus vuonna 1939 Karellesissa ja
Glavsevzaplesissa (miljoona kuutiometriä).

0

2

4

6

8

10

12

14

Sevkarelles Juskarelles Karelles Lenles Lesprom Glavsevzaples

suunnitelma hakkuu suunnitelma ajo toteutus hakkuu toteutus ajo

Lähde: Objasnitelnaja zapiska buhgalterskomu ottshotu Glavsevzaplesa Narkomlesa SSSR po
osnovnoj dejatelnosti za 1939 god. RGAE f. 8184, op. 1, d. 58, l. 8–14. Alkuperäiset tiedot ovat
Glavsevzaplesin suunnitelman toteutuksesta, josta tekijä on erottanut Karellesien osuuden eli
Neuvosto-Karjalan alueella toteutetun puutavaran hankinnan. Karellesin osuus ei siten vastaa
koko Neuvosto-Karjalan tuotantoa, sillä BBK:lla oli siellä huomattavaa tuotantoa ja myös Venä-
jän tasavallan NKLesillä oli tuotantoa Neuvosto-Karjalassa vuonna 1939. Kts. tarkemmat määrät
taulukkoliitteestä, taulukko 23. Kts. myös taulukkoliitteestä, taulukot 5– 6.

○ ○ ○ ○ ○ ○

227 Stenogramma partinnogo sovetshanija rabotnikov lesnoi promyshlennosti s rukovoditeljami
partii i pravitelstva 7.–10.10. 1936. RGASPI f. 17, op. 120, d. 222, l. 10; Ottshot Karelskogo
obkoma VKP(b) na I sjezde KP(b) Karelo-Finskaja SSR, s. 13. RK/17B/KA.

Glavsevzaplesin kokonaissuunnnitelma vuodelle 1939 ei toteutunut, vaikka esi-
merkiksi Sevkarelles toteutti sekä hakkuun että ajon hieman yläkanttiin. Juska-
relles jäi suunnitelmastaan hakkuun osalta enemmän kuin ajon, mutta molem-
missa oli kysymys hyvin vähäisistä määristä. Jälleen kerran metsään jäi puuta,
koska hakkuut onnistuivat paremmin kuin kuljetus. Kokonaisuutena Karelles ei
kyennyt täyttämään sille asetettuja tavoitteita, mutta se ei jäänyt tavoitteesta niin
paljon kuin  Glavsevzaples, jonka tulosta veti alas Leningradin trustien huono
tulos. Keskus oli moittinut Leningradin alueen trusteja jo toisen viisivuotis-
suunnitelman lopulla suunnitelman huonosta toteutuksesta. Ihmetystä herätti
erityisesti se, että keskuksen alueen trusteille osoittamasta tuesta huolimatta nii-
den tuotanto jäi selvästi alle tavoitteiden.227
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Investoinnit Neuvosto-Karjalan metsätalouteen eivät olleet alkuperäisen ta-
voitteen tasolla, mutta suhteessa koko Neuvostoliiton metsätalousinvestointei-
hin ne olivat kohtuulliset. Vuonna 1938 Neuvosto-Karjalaan investoitiin noin
18,5 ja vuonna 1939 noin 21 miljoonaa ruplaa, joten myös kasvua tapahtui.
Vuonna 1940 arvioitiin tasavallan metsäteollisuuden käytössä olevan 328 trak-
toria ja 366 autoa, joista huomattava osa oli kiinteää polttoainetta käyttäviä.
Koneellista kuljetusta tukeneita pyöröhirsiteitä arvioitiin Neuvosto-Karjalan
Metsäasiain kansankomissariaatin alaisilla hankinta-alueilla olleen vuonna
1940 yhteensä  66 kilometriä, Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatin alu-
eella pyöröhirsiteitä oli peräti 2 250 kilometriä ja kapearaiteisia ratoja 164 kilo-
metriä. Rationalisoitujen teiden vähäisyydestä huolimatta Metsäasiain kansan-
komissariaatin koneellisen ajon osuus kaikesta ajosta vuonna 1939 oli 79 pro-
senttia, mutta kanavakombinaatissa se oli vain 72 prosenttia, vaikka teiden mää-
rä oli paljon suurempi.228

Vienanmeren-Itämeren-kanavakombinaatin tiestön laajuutta selitti mahdolli-
suus käyttää vankityövoimaa, mikä takasi teiden rakentajien riittävyyden. Neu-
vosto-Karjalan alueella ongelma oli, ettei hakkuilta ja uitoista riittänyt enää vä-
keä rakentamiseen. Tästä syystä pyöröhirsiteitä ei ollut rakennettu paljonkaan
lisää toisen viisivuotissuunnitelmaan jälkeen. Osa Karellesin alueen pyöröhirsi-
teistä siirtyi Vienanmeren-Itämeren-kanavakombinaatin hallintaan vuonna
1936 kanavakombinaatin laajentuessa Karellesin lespromhozeille. Pyöröhirsi-
teiden määrän kehitys oli verrannollinen koneellisen ajon määrään, sillä mitä
vähemmän teitä oli sitä vähäisempää oli myös traktorien käyttö kesäaikaan.229

Ylläoleva kuvio hahmottaa puutavaran hankinnan kehitystä kolmannen
viisivuotissuunnnitelman aikana koko Neuvostoliitossa. Halkojen hankinta
ohitti ainespuun tuotannon vuonna 1939, sillä polttopuuta varastoitiin lämmi-
tystä ja koneita varten. Ainespuun tuotannon laskua selitti, että maailmanmark-
kinatilanne oli puukaupan osalta odotuksen tilassa Euroopan epävarman tilan-
teen vuoksi. Toisen viisivuotissuunnitelman lopussa ja kolmannen alussa Eu-
rooppa oli jakautumassa ystäviin ja vihollisiin, minkä mukaan käytiin myös
kauppaa. Puu ei liikkunut entiseen malliin, mikä näkyi myös Neuvostoliiton
viennissä. Ribbentrop -sopimuksen solmimisen jälkeen Neuvostoliiton puun
vienti Englantiin väheni, mutta vienti Saksaan alkoi vetää. Talvisodan syttymi-
nen vähensi puun vientiä erityisesti Neuvosto-Karjalasta.

Verrattaessa taulukossa näkyvää arvoa Metsäasiain kansankomissariaatin il-
moittamaan toteutukseen vuonna 1937, ylläolevan taulukon määrät ovat suu-
rempia. Metsäasiain kansankomisariaatin raportin mukaan ainespuun hankinta
oli 101,57 miljoonaa kuutiometriä ja halkojen 45,19 miljoonaa kuutiometriä,

○ ○ ○ ○ ○ ○

228 Iz ottshotnogo doklada Karelskogo obkoma VKP(b) I sjezde KP(b) Karelo-Finskoi SSR (o
rabote promyshlennosti za 1937–1939 gg.), 30.4. 1940 g., s. 191–196. Industrialisatsija
Severno-zapadnogo raiona v gody vtoroi i tretjei pjatiletok (1933–1941). Sama lähde löytyy
myös Narodnoje hozjaitsvo Karelii, s. 64–68.

229 Komu: zam. pred. SNK SSSR tov. Bulganinu i NKLes SSSR Antselovitshu – kto: preds.
SNK KASSR Soljakov i sekret. Karobkoma Kuprijanov, 2.3. 1940. GAOPDF K f. 3, op. 5, d.
441, l. 13. Suunnitelmatalouden seurauksiin palataan vielä tarkemmin omassa kokonaisuu-
dessaan.
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mikä viittaa alle 87 prosentin suunnitelman toteutukseen.230  Ero ylläolevaan
taulukkoon on huomattava. Tietojen eroa voi selittää sillä, että virallisiin julkai-
suihin perustuva kuvio antaa liian suuria arvoja tai siinä hyödynnetään hakkuu-
määriä, kun taas Metsäasiain kansankomissariaatin aineistot sisältävät sekä
hakatun että ajetun määrän eli todellisen puunhankinnan.

Sodan syttyessa syksyllä 1939 Neuvosto-Karjalan metsätalous kääntyi yhä
enemmän sisäänpäin tukemaan Neuvostoliiton sotaponnisteluja ja kotimarkki-
noiden tarpeita. Pitkään alhaalla ollutta työntuottavuutta yritettiin nostaa sosia-
listisen kilpailun avulla. Samalla myös metsätöiden painopistettä siirrettiin poh-
joiseen, pois sotatoimien vaikutuspiiristä. Sosialistinen kilpailu oli perua jo
vuodelta 1929, jolloin Pravda julkaisi Leninin aiemmin julkaisemattoman artik-
kelin ”Kuinka organisoida kilpailu?”.231  Komsomolin avulla Neuvostoliittoon
luotiin kilpailujärjestelmä, jossa työprikaatit kilpailivat keskenään paremmasta
työtuloksesta.232  Sosialistisessa kilpailussa pärjännyt työryhmä eli prikaati sai
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Kuvio 24. Puutavaran hankinta Neuvostoliitossa 1937–1940 (miljoonaa kuu-
tiometriä).

Lähde: Rees (1997a), s. 147. Reesin taulukot perustuvat aiemmin esitettyihin Ilicin taulukoihin.
Kts. taulukkoliitteestä taulukko 27, jossa aikaväli on 1928/29–1940 ja taulukkoon sisältyy
paperintuotanto.

○ ○ ○ ○ ○ ○

230 Osnovnyje tehniko-ekonomitsheskie zadatshi III pjatiletnogo plana, zagatovka i vyvozka
lesa 1937 g.  RGAE f. 7637, op. 1, d. 1470, l. 33.

231 Kuromiya (1988), s. 120.
232 Filtzer (1986), s. 106. Komsomolin osuus tässä oli luonteva, sillä nuorisojärjestön jäseniä

hyödynnettiin muutenkin työtehon parannukseen tähdänneissä propagandaiskuissa maaseu-
dulla. Olihan nuoriso sosialismin nouseva voima ja kulttuuriin keskeisesti liittynyt tulevai-
suuden tekijä. Vuodesta 1929 Punainen Karjala -lehdessä oli lukuisa määrä ilmoituksia
kilpailusta ja haasteista:  ”Sosialistinen kilpailu Karjalassa laajenee – Lososinan kombinaatti
haastoi Iljinskin sahan” Punainen Karjala no. 94, 25.4. 1929, s. 2 ja ”Koudan saha liittynyt
sosialistiseen kilpailuun” Punainen Karjala no. 95, 26.4. 1929, s. 2.
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oikeuden käyttää shokki- tai iskuprikaati -nimitystä ja sen jäsenet shokki- tai
iskutyöläisen nimeä. Kilpailussa menestyneet saivat myös erilaisia etuisuuksia.233

Vähitellen kilpailu siirtyi yhä suurempien kokonaisuuksien väliseksi. Vuon-
na 1937 siirryttiin alueiden rajat ylittäviin kilpailuihin, kun Repolan piiri ryhtyi
kilpasille Komin ASNT:n kanssa.234  Vuoden 1939–40 vaihteessa Neuvosto-
Karjala ja Arkangelin alue solmivat sopimuksen sosialistisesta kilpailusta, jon-
ka avulla pyrittiin tehostamaan erityisesti pohjoisten alueiden suunnitelmien to-
teutusta.235  Kilpailuun liittyneen tarkkailuraportin mukaan Arkangelin alue kär-
si hyvin samantyyppisistä ongelmista kuin Neuvosto-Karjala. Koneellistamisen
taso oli Arkangelissa erittäin alhainen ja traktorien käyttöprosentti oli vain noin
20. Tosin alhaisesta käyttöprosentista huolimatta koneellisen ajon suunnitelma
saattoi toteutua jopa 75 prosenttisesti, mikä kertoi joko ristiriidasta tai ajon te-
hokkuudesta. Myös Arkangelissa moitittiin työvälineitä: sahat eivät pysyneet
terässä ja Onegan tehtaan kirveet olivat kehnoja. Työvälineiden heikkouden
vuoksi päivänormi saattoi hakkuilla jäädä vain 4,5 kuutiometriin työntekijää
kohden, kun Neuvosto-Karjalassa keskimääräinen normi oli 5,3 kuutiometriä
päivässä.236  Neuvosto-Karjalan ja Arkangelin välinen kilpailu oli esimerkki sii-
tä, että painopistealuetta puun hankinnassa yritettiin siirtää pois sotatoimi-
alueelta koilliseen Arkangelin ja Pohjoisen alueen suuntaan.

Arkangelin alueen suurtrusti Dvinoles oli Karellesin tavoin yli kuuden mil-
joonan kuutiometrin trusti muiden jäädessä selvästi pienemmiksi. Lukuisat pie-
net trustit Arkangelin alueella olivat seurausta keskuksen pyrkimyksestä jakaa
suuria tuotantoyksiköitä pienemmiksi. Kun Karelles jaettiin kahteen osaan vas-
taava toteutettiin myös Arkangelissa. Vertailu Arkangeliin sijoittaakin Neuvos-
to-Karjalan selkeästi Neuvostoliiton metsätalouden kartalle: Neuvosto-Karja-
lan tilanne ei ollut poikkeuksellinen tai edes omaperäinen, vaan tyypillinen
Neuvostoliiton metsäalueille.

Kilpailulla oli Neuvosto-Karjalan tuotannolle toivottuja seurauksia, joskin
propagandasävytteisen lähteen tiliin pitänee laittaa myös osa. Lähteen mukaan
sosialistiseen kilpailuun osallistui lähes 13 000 ihmistä eli 71 prosenttia kaikista
metsätyöläisistä. Kilpailun seurauksena stahanovilaisten ja iskureiden määrä
Neuvosto-Karjalassa kasvoi lähes 3 000 henkilöllä ja työn tuottavuus nousi kil-
pailun myötä yli 20 prosenttia. Neuvosto-Karjalassa hakattiin lähteen antamien

○ ○ ○ ○ ○ ○

233 Davies (1989), s. 258.
234 O hode vkljutshshenija v sotsialistitsheskoe sorevnovanije s ASSR Komi po Rebolskomu

raionu, 13.2. 1937. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 373, l. 12. Kilpailu kattoi ajon ja hakkuun lisäk-
si kolhoositorit, joten kilpailulla lienee ollut tavoitteena myös elintarviketilanteen elvyttä-
minen.

235 Informatsija ob itogah proverki vypolnenija sotsialistitsheskogo dogovora Arhangelskoi
oblasti i KASSR za dosrotshnoe vypolnenije gosudarstvennogo plana lesozagotovok i
splava 1939 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 342, l. 20–31; Kilpailusta kerrottiin Krasnaja
Karelija -lehdessä, jossa painotettiin metsän ensijaisuutta Neuvosto-Karjalan taloudessa.
”Za novye uspehi na lesozagotovkah”. Krasnaja Karelija no. 156/11.7. 1939

236 Informatsija ob itogah proverki vypolnenija sotsialistitsheskogo dogovora Arhangelskoi
oblasti i KASSR za dosrotshnoje vypolnenije gosudarstvennogo plana lesozagotovok i
splava 1939 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 342, l. 20–31; Koko NL:n mittakaavassa päivänor-
mi oli 3,6 m3. Ilic (1986), s. 108
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tietojen mukaan peräti 13,3 miljoonaa kuutiometriä puuta.237  Selostus tapahtu-
masta ja sen merkityksestä Neuvosto-Karjalalle kuvastaa lähes suoraan sosialis-
tisen kilpailun määriteltyjä tavoitteita. Tämä tekee lähteestä arveluttavan, mutta
kertoo sosialistisen kilpailun merkittävyydestä Neuvosto-Karjalalle.

Taulukko 7. Suunnitelman toteutus vuonna 1941 Karjalais-suomalaisessa neu-
vostotasavallassa (miljoonaa m3).

Ainespuu Polttopuu Yhteensä
suunnitelma toteutus suunnitelma toteutus suunnitelma toteutus

Hankinta      6,00 3,60 3,10  1,30  9,10   5,10
Ajo      6,10   4,00 3,20  1,40  9,30   5,40

Uitto      5,50   3,40 3,00  1,40 8,50   4,80
Rautatie      0,60   0,09 0,20  0,02 0,80   0,10

Yhteensä    18,20 11,90 9,50  4,10           27,70 15,40

Lähde: Svodnyi ottshot o vypolnenije plana lesozagotovok v oblastnom razreze deistvujushtshih
predprijatii za 1941 goda. RGAE f. 7637, op. 1, d. 2193, l. 41. Alkuperäislähteessä on myös Muur-
mannin alueen tulokset. Taulukossa ajon kokonaismäärä on suurempi kuin uiton ja rautatiekulje-
tuksen summa, mikä johtunee siitä, että osa kuljetettiin autoilla. Tätä ei kuitenkaan mainittu läh-
detaulukossa.
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Kuvio 25. Karellesin, Glavsevzaplesin ja Arkangelin alueen hankintasuunni-
telma vuodelle 1939 (miljoona kuutiometriä).

Lähde: Informatsija ob itogah proverki vypolnenija sotsialistitsheskogo dogovora Arhangelskoj
oblasti i KASSR za dosrotshnoje vypolnenije gosudarstvennogo plana lesozagotovok i splava
1939 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 342, l. 20–31. Kilpailuaika oli 15.8. 1939 – 10.1. 1940 ja sinä
aikana kilpakumppanin tarkkailijat seuraavat tilannetta ja tarkkailevat suunnitelman toteutusta.
Kts. taulukkoliitteestä taulukot 24–25.

○ ○ ○ ○ ○ ○

237 Otsherki istorii karelskoi organizatsii KPSS, s. 300. Lähteestä mainittakoon sen verran, että
se antaa varsin myönteisen kuvan Neuvosto-Karjalan sosialistisesta kehityksestä, mitä selit-
tänee sen julkaisuvuosi 1974. Kirjaa on käytetty tässä tutkimuksessa lähinnä taustoittavana
materiaalina.
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Taulukon perusteella voidaan todeta, ettei kolmas viisivuotissuunnitelma toteu-
tunut sen paremmin kuin aiemmatkaan suunnitelmat. Koko 1930-luvun lopun
suunnitelmat olivat jääneet selvästi alle tavoitteiden. Tulokset jäivät myös vuon-
na 1941 jokaisella tarkasteltavalla sektorilla alle tavoitteen, pääsääntöisesti alle
60 prosentin, mutta halkosuunnitelman toteutuksen osalta jopa alle puoleen.
Kuljetuksessa oli edelleenkin ongelmia, uitot onnistuivat 52 prosenttisesti, mut-
ta rautatiekuljetus jäi alle 15 prosentin.238  Syyt olivat hyvin samankaltaiset kuin
edellisissäkin viisivuotissuunnitelmissa, vaikka sodan syttyminen ja sotatoimet
vaikuttivat merkittävällä tavalla suunnitelmien toteutukseen Neuvosto-Karja-
lassa.

Kolmas viisivuotissuunnitelma oli laadittu koneellistamisen pohjalle ja kun
koneellinen kuljetus jäi vähäiseksi, eivät myöskään kokonaissuunnitelmat to-
teutuneet. Keskuselimet eivät osoittaneet riittävästi resursseja paikallistasolle
suunnitelman täyttämiseksi. Investoinnit puun jatkojalostuksen nostamiseksi
jäivät alhaisiksi ja keskittyivät pääasiassa Vienanmeren-Itämeren-kanavakom-
binaatin alueelle. Neuvosto-Karjalassa jatkojalostus keskittyi edelleen sahauk-
seen ja Kontupohjan paperitehtaaseen, mikä korosti Neuvosto-Karjalan roolia
raaka-aineen hankkijana. Sen kannalta viisivuotissuunnitelmat olivatkin erään-
laista olemattoman jakamista: keskuselimet antoivat vaativia tehtäviä, joiden
toteuttamiseksi kohdennettiin liian vähän resursseja ja investoitiin tavoitteisiin
nähden mitättömiä summia rahaa. Tämä pätee koko tarkasteltavana olevaan
kauteen. Suunnitelmat ja käytännön toteutukset eivät toimineet. Suunnitelmien
toteutumattomuus oli seurausta ongelmista, jotka olivat samoja koko ajan. Jär-
jestelmän kankeuden vuoksi merkittäviä muutoksia systeemiin ei kyetty eikä
haluttu tehdä.

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman kehitysusko muuttui toisen viisivuo-
tissuunnitelman aikana selviämiskamppailuksi, jonka ensisijainen tavoite oli
ylhäältä annettujen suunnitelmien täyttö. Kolmanteen viisivuotissuunnitelmaan
tultaessa Neuvosto-Karjalasta oli tullut alue, jolla ei ollut enää olemassa kansal-
lisia erityispiirteitä. Sen tehtävä oli toteuttaa keskuksen asettamia tavoitteita
osana neuvostotalouden kollektiivia. Neuvosto-Karjalan kohdalla kysymys oli
paikallisjohdon vuorovaikutussuhteesta keskuselinten kanssa ja ristiriitojen
syntymisestä erilaisten tavoitteiden myötä. Ristiriitojen ilmenemisen myötä
keskus–periferia-asetelma Neuvosto-Karjalan ja Moskovan välillä voimistui.
Keskuksen kannalta paikallistason kehityksellä ei ollut enää merkitystä, kun
koko Neuvostoliiton taloudellinen kehitys oli kiinni tuotannon voimakkaasta
tehostamisesta. Tilanne johti puun hankintasuunnitelmien osalta siihen, että
Neuvosto-Karjalan kannalta kyseessä oli riistosuhde, kun taas Moskovan näkö-
kulmasta kyse oli koko Neuvostoliiton kehittymisestä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

238 RGAE f. 7637, op. 1, d. 2193, l. 41. Svodnyi ottshot o vypolnenii plana lesozagotovok v
oblastnom razreze seistvujushtshih predprijati za 1941 goda.
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Metsäteollisuus ei kehity paikallistason odotusten mukaisesti

Sahateollisuus, metsäteollisuuden perusta

Neuvosto-Karjalan suomalainen johto ajoi aktiivisesti puunjalostusteollisuuden
kehittämistä osana talouden kehittämisohjelmaa. Sahateollisuuden nousua kes-
keiseen asemaan 1920-luvun puolivälissä tuki Karellesin rooli alueen tärkeim-
pänä trustina. Suomalaisen johdon tavoite oli luoda Karellesin johtama suur-
sahojen verkosto, joka olisi vastannut keskitetysti sahatavaran tuotannosta Neu-
vosto-Karjalassa. Tämä oli tarkoitus toteuttaa rakentamalla uusia sahoja ja uusi-
malla parempikuntoisia vanhoja. Näin olisi päästy eroon pienistä ja kannatta-
mattomista sahoista, joita tuohon aikaan Neuvosto-Karjalassa pääsääntöisesti
oli. Tehostunut tuotanto ja parempilaatuinen sahatavara olisi maksanut uudis-
tuksen nopeasti takaisin.239  Kannoksi kaskessa muodostui kuitenkin se, ettei
Neuvosto-Karjalalla ollut riittävästi omaa pääomaa, jolloin uudistus jäi keskuk-
sen investointihalukkuuden varaan.

Neuvosto-Karjalassa oli vuonna 1926  yhteensä 49 saharaamia, joista vajaa
puolet oli uudenaikaisia.240  Vuotta myöhemmin raameja oli 61 kuudessatoista
sahalaitoksessa hyvien vesireittien äärellä. Karellesista oli tullut Neuvosto-Kar-
jalan suurin sahatavaran tuottaja, jolla oli kymmenen sahaa ja niissä yhteensä 44
saharaamia. Suurin oli Kemin saha numero 40, jossa oli yhteensä seitsemän
saharaamia.241

Taulukko 8. Puutavaran sahaus Neuvosto-Karjalassa vuonna 1926 (standarttia).

Karelles 105 000
Sevzaples   40 000
Zhelles   30 000
Yhteensä 175 000

Lähde: Obshtshii doklad harakterizujushtshii lesnoi i derevoobrabatyvajushtshei promyshlennosti
v Karelii Karelles za 1925/26 i pervuju polovinu 1926/27 operatsionnogo goda i perspektivy po
razvitiju lesoeksporta. NARK f. 286, op. 1 d. 4/41. l. 14. Alkuperäisessä taulukossa oli myös Re-
pola-Woodin sahaus 17 000 standarttia, koska puutavara oli peräisin Neuvosto-Karjalasta. Siihen
palataan tarkemmin viennin yhteydessä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

239 Perspektivnyi pjatiletnyi plan razvitija lesopilnoi promyshlennosti TsSNH AKSSR na 1927–
1932 goda. NARK f. 794, op. 1, d. 12/140, l. 26–43.

240 Iz materialov obsledovanija Narkomata rabotshe-krestjanskoi inspektsii KASSR – o rabote
lesozavodov v 1928–1926 gg., 15 fevralja 1929 g., s. 43. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Uu-
denaikaiset saharaamit tarkoittivat ruotsalaisia pikaraameja, joissa oli automaattinen puiden
syöttö.

241 Perspektivnyi pjatiletnyi plan razvitija lesopilnoi promyshlennosti  TsSNH AKSSR na
1927–1932 g. NARK f. 794, op. 1, d. 12/140, l. 26–43. Keskimääräinen raamimäärä Neu-
vosto-Karjalan sahoilla oli kahdesta neljään.
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Sahatavarasta saatu hinta suhteessa tuotantokustannuksiin oli parhain puun-
jalostusteollisuudessa ja erityisesti silloin, kun sahatavaraa tuotettiin kotimark-
kinoille.242  Tästä syystä myös Karelles oli halukkaampi myymään kotimarkki-
noille kuin vientimarkkinoille.243  Sahateollisuuden kannattavuutta yritettiin
nostaa parantamalla työn tuottavuutta ja laskemalla tuotantokustannuksia. Työn
tuottavuuden parantamiseen pyrittiin työvaiheita koneellistamalla ja käsityön
osuutta vähentämällä. Tavoitteena oli laskea työntekijöiden määrää, jolloin
myös tuotantokustannukset olisivat laskeneet.244

Siirryttäessä ensimmäiseen viisivuotissuunnitelmaan Karellesilla olleista 44
saharaamista kahdeksan oli uusia, mikä osoitti, ettei sahojen uudistus- tai raken-
nusprosessia ollut toteutettu 1920-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Ensimmäi-
seen viisivuotissuunnitelmaan liittyi merkittävä uudistamissuunnitelma, jonka
mukaan piti uudistaa 29 raamia. Sahojen uudistamisen ja niiden kapasiteetin
nousun myötä ne olisivat voineet hyödyntää entistä enemmän raaka-ainetta,
mikä olisi puolestaan asettanut uudenlaisia vaatimuksia puun hankinnalle ja
kuljetukselle. Myös hakkuita olisi pitänyt tehostaa ja uudistaa kuljetusta, jotta
vaadittuun tehoon olisi päästy. Ilman kokonaisvaltaista uudistusta sahojen lähi-
alueet olivat vaarassa joutua ryöstöhakkuiden kohteeksi.245  Viisivuotissuunni-
telma tuki paikallistason tavoitteita, sillä keskuksen keskeisiin investointita-
voitteisiin kuuluivat myös muut osa-alueet eli hankinnan ja kuljetuksen tehosta-
minen.

Ensimmäisessä viisivuotissuunnitelmassa uusia sahoja kaavailtiin Kemiin,
Kontupohjaan ja Sorokkaan, joista erityisesti Kemi ja Sorokka olivat hyvien
kulkuyhteyksien ja raaka-ainealueiden äärellä. Sorokka sijaitsi Vienanmeren-
Itämeren-kanavan suulla, mikä avasi mahdollisuudet merkittävälle asemalle sa-
hateollisuuskeskuksena. Kontupohjassa hyvän kokonaisuuden uuden sahan
kanssa  olisi tarjonnut paperitehdas ja suunnitelmissa ollut selluloosatehdas.
Suunnitelman maltillisen version mukaan sahatavaran tuotannon piti nousta vii-
den vuoden aikana 183 prosenttia ja vientisahatavaran osuuden 188 prosenttia,
joten yli puolet Neuvosto-Karjalan alueella hankitusta puutavarasta olisi jalos-
tettu paikallisilla sahoilla.246

Tilanne muuttui kuitenkin vuonna 1929 viisivuotissuunnitelman optimaali-
sen vaihtoehdon valinnan jälkeen. Uudet kunnianhimoiset tavoitteet asettivat

○ ○ ○ ○ ○ ○

242 Postanovlenije Ekonomitsheskogo soveshtshanija RSFSR po proizvodstvenno-finansovomu
planu lesnoi promyshlennosti RSFSR na 1926–1927. NARK f. 690, op. 3, d. 20/165, l. 37–
41. Venäjällä tasavaltalaisissa trusteissa sahatavaran tuotantokustannusten ja myyntihinnan
erotus (voitto) oli hieman yli 14 ruplaa. Paikallismerkityksellisissä trusteissa se oli lähes 16
ruplaa.

243 Protokol no. 12 zasedanija bjuro Karelskogo oblastnogo komiteta VKP(b) ot 28 marta 1927
g. Doklad o reviziii Karellesa – t. Sahov. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 102, l. 100–110.

244 Perspektivnyi pjatiletnyi plan razvitija lesopilnoi promyshlennosti TsSNH AKSSR  na
1927–1932 g. NARK  f. 794, op. 1, d. 12/140, l. 26–50.

245 Perspektivnyi pjatiletnyi plan razvitija lesopilnoi promyshlennosti  TsSNH AKSSR na
1927–1932 g. NARK f. 794, op. 1, d. 12/140, l. 26–43. Tästä oli lukuisia ääneensanottuja
kannanottoja. Kts. kartta 2.

246 Perspektivnyi pjatiletnyi plan razvitija lesopilnoi promyshlennosti TsSNH AKSSR. NARK
794, 1, 12/140, l. 26–43.
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suunnitelman toteuttajat uuteen tilanteeseen. Myönteisestä investointipäätök-
sestään huolimatta keskus kieltäytyi luovuttamasta Neuvosto-Karjalan sahate-
ollisuuden uudistamiseen myönnettyjä varoja. Hanke kuivui, mikä herätti pai-
kallistasolla kummeksuntaa: ”Keskuksen toiminta asettaa sahatavarantuotan-
non voimaperäistyttämissuunnitelman vakavan uhan alaiseksi”. Karellesin joh-
to vaati uusien sahojen kiireellistä rakentamista koskevan määräyksen vahvista-
mista247  saaden täyden tuen Neuvosto-Karjalan johdolta.

Uudistus- ja rakennussuunnitelmat jäivät alhaisemmiksi kuin Neuvosto-Kar-
jalassa toivottiin ja uudistukset toteutettiin vain muutamalla sahalla.Vuonna
1929/30 sahojen peruskorjaukseen myönnettiin kuusi miljoonaa ruplaa, Kemin
sahan rakentamiseen 2,7 miljoonaa ruplaa, ja kolmen väliaikaisen sahan raken-
tamiseen 600 000 ruplaa. Peruskorjattavista sahoista ensisijainen kohde oli
Sorokan saha, jota oltiin laajentamassa todelliseksi suursahaksi. Kemin vanhan
sahan uudistukseen käytettiin noin miljoona ruplaa. Kemissä ja Sorokassa lau-
tatarhat koneellistettiin, mikä tehosti toimintaa huomattavasti. Sahojen uudista-
miseen vaikuttivat Karellesin huomattavasti kasvaneet vientisuunnitelmat.248

Kemi ja Sorokka olivat Neuvosto-Karjalan tärkeimmät vientisahat, joilla oli
potentiaalia myös jatkon kannalta, joten keskuksen kannatti sijoittaa niiden uu-
distamiseen varmistaakseen vientisuunnitelman täyttämisen.

Neuvosto-Karjalan tavoitteiden kannalta oli tappio, että sahojen uudistus
keskittyi aiemmasta suunnitelmasta poiketen vain näihin kahteen. Neuvosto-
Karjala 15-vuotias -juhlakirjan mukaan siellä oli vuonna 1930 viisi uutta sahaa,
joissa oli yhteensä 19 raamia. Vanhoja sahoja oli kirjan tietojen mukaan perus-
korjattu saman verran. Nämä tiedot vaikuttavat kuitenkin perin optimistisilta
verrattuna uudistusta varten myönnettyihin rahamääriin. Olennaista uudiste-
tuissa sahoissa oli kuitenkin se, että kaikki sahat olivat vientiin erikoistuneita.249

Tämä osoitti keskuksen politiikan suunnan: investointeja tehtiin sellaisiin koh-
teisiin, mitkä parhaiten vastasivat keskuksen omia tavoitteita. Viennin käynnis-
täminen ja tehostaminen oli ensiarvoisen tärkeää ulkomaanvaluutan saamiseksi.

Sahauudistuksen jääminen puolitiehen vaikutti välittömästi Karellesin suun-
nitelman toteutukseen. Vuoden 1929/30 sahaussuunnitelma täyttyi vain 90 pro-
senttisesti ja lähes puolet hankitusta puutavarasta jäi jalostamatta.250  Neuvosto-
Karjalassa oltiinkin erittäin huolestuneita siitä, että sahatavaran vientisuun-
nitelman toteuttamismahdollisuudet olivat heikentyneet. Paikallishallinto vaati
keskukselta investointeja sahojen kunnostamiseen entistä pontevammin, sillä
Karellesin toteuttamien hakkuiden ja sahauksen keskinäinen suhde oli lohdu-
ton. Sahatun tavaran osuus kaikesta hankitusta puutavarasta laski noin 24–30

○ ○ ○ ○ ○ ○

247 Neuvosto-Karjala, s. 35–36. Vaatimus ilmenee useissa eri lähteissä, tämä lähde on valittu
lähinnä lainauksen vuoksi.

248 Vallin, Y., Karellesin vuoden 1929/30 kontrollilukujen perusosoittajat, s. 49. Neuvosto-Kar-
jala aikakauskirja 1/1929; Protokol soveshtshanija pri lesprome VSNH RSFSR po voprosu o
projekte rekonstruktsii lesozavodov Karellesa po Soroke i Kemi ot 1.8. 1930. NARK 286, 1,
16/134, l. 8–12.

249 Neuvosto-Karjala 15-vuotias. Teesit ja ainehistoa selostajille, s. 31. RK/17B/KA.
250 Karobkom svodka no. 4,  o vypolnenii promfinplana po derevoobrabativajushtshei promysh-

lennosti pervogo polovina 1931 g. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 597, l. 32.
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prosenttiin.251  Paikallishallinto oli huolissaan hakkuun ja sahauksen huonosta
suhteesta, koska sahausosuuden laskiessa Neuvosto-Karjala joutui viemään yhä
enemmän puuta jalostamattomana.

Ongelma ei ollut pelkästään sahojen puute vaan sahateollisuuden toiminta oli
ollut heikkoa kokonaisuutena sekä työn laadun, tuottavuuden että tuotantokus-
tannusten osalta. Gylling syytti ongelmista sahojen johtajia: ”On kyllä olemassa
hyviä osoittajia, mutta asia ei suju kuten pitäisi, jolleivat johtajat aloita johtaa
oikealla tavalla eikä ainoastaan paperilla”.252  Gyllingin kommentti kuvasti pai-
kallisjohdon huolta siitä, että tuotannon vähetessä, laadun heiketessä ja tuo-
tantokustannusten kohotessa sahojen kehittämisestä luovuttaisiin kokonaan.

Siirryttäessä 1930-luvulle sahateollisuuden ongelmien taustalla oli yhä
useammin epäkohdat puunhankinnassa. Hakkuu- ja ennenkaikkea kuljetus-
suunnitelmien täytön vaikeudet alkoivat heijastua sahateollisuuteen. Ongelmia
tutkittiin vuonna 1933 ja yleisen heikon toteutuksen ohella monia yksittäisiä
ongelmia ilmeni: hakkuiden valmistelu, hakkuupalstojen jako ja työn suunnitte-
lu oli toteutettu huonosti. Prääsän lespromhozissa puut oli leimattu väärin, jol-
loin hyvälaatuisia sahatukkeja oli sekaantunut pinotavaraan jo ennen hakkuiden
alkua ja Sorokan lespromhozissa hakkuupalstat olivat sekaisin. Vaikka virheistä
vastuussa olleet henkilöt olikin asetettu syytteeseen, se ei korjannut jo tapahtu-
neita vahinkoja.253  Hyvää puuta oli mennyt hukkaan ja sahoille oli toimitettu
huonolaatuista raaka-ainetta, josta sahattiin mitä pystyttiin.

Karellesista vuonna 1932 erotetun sahatrusti Kareldrevin alaisuuteen siirtyi
Karellesin kaikkiaan neljästätoista sahasta kolmetoista, joista yksitoista oli toi-
minnassa. Sahatrustin perustaminen ei muuttanut tilannetta, sillä sahojen ongel-
ma oli raaka-ainepula mieluummin kuin tuotannon vähyys.254  Eteläisen Neu-
vosto-Karjalan sahat pystyivät toteuttamaan suunnitelmansa yleensä parhaiten,
koska yhteydet sahoille raaka-aineen kuljetusta varten ja toisaalta valmiin tuot-
teen kuljettamiseksi eteenpäin olivat paremmat kuin pohjoisessa.255  Sahateolli-
suuden perusongelmat olivat samanlaisia kuin kaikilla muillakin teollisuuden
aloilla. Keskeinen tekijä oli työvoimapula, joka vaikutti sahateollisuuden tuo-
tantoon merkittävällä tavalla.

Kuvio osoittaa, että Kareldrevin toteutus jäi jokaisella sahalla selvästi alle ta-
voitteen. Erityisen ongelmallisia olivat pohjoisen sahat, missä toteutus jäi alle
80 prosentin. Heikoin tulos oli Lokakuun vallankumouksen sahalla, missä
suunnitelman toteutus oli vain hieman yli 70 prosenttia. Parhaimpaan tulokseen

○ ○ ○ ○ ○ ○

251 Dokladnaja zapiska o part-massovoi rabote lesozagotovkah v Karelii, 1933. GAOPDF K f. 3,
op. 3, d. 63, l. 10.

252 Pjatiletnyi plan (suomenkielinen), toveri Gyllingin selostus kansantalouden kontrollilu-
vuista vuodelle 1933. NARK f. 690, op. 3, d. 82/749, l. 1–15.

253 Material o lesozagotovkah po dannym obsledovanii Narkomata RKI Karelskoi ASSR.
GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 73, l. 58–69.

254 Prikaz no. 579 ot  Narkomlesa 19. 7. 1932. NARK f. 286, op. 1, d. 21/191, l. 15; Selostus
KASNT:n kymmenennelle yleiskarjalaiselle neuvostojen edustajakokoukselle 1934, s. 46–
48. RK/17B/KA.

255 Zakljutshenije po godovomu ottshotu Kareldreva za 1933 godu v tshasti lesopilnogo
proizvodstva. RGAE f. 7644, op. 1, d. 140, l. 1–2.
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pääsi hieman yllättäen pohjoisessa sijainnut Koutan saha numero 46, joka to-
teutti suunnitelmansa 82 prosenttisesti.256  Sahatavaran tuotantosuunnitelmat
säilyivät nousujohteisina, vaikka niiden toteuttamisessa olikin merkittäviä on-
gelmia.257

Uusien sahojen rakentaminen oli tavoite myös toisessa viisivuotissuunnitel-
massa. Metsäasiain kansankomissariaatin suunnitelman mukaan Karellesille oli
tarkoitus rakentaa 59 uutta raamia ja Sevzaptranlesille kuusi. Kaikkiaan Neu-
vosto-Karjalan alueelle oli tarkoitus perustaa  80 uutta raamia, joihin sisältyi il-
meisesti myös Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatin sahojen uudistus.
Merkittävin oli Velikaja Guban, Segezhan ja Shalan sahojen uudistussuunnitel-
ma, jonka mukaan kullekin sahalle kaavailtiin 10–12 raamia. Velikaja Guba ja
Segezha olivat molemmat kanavakombinaatin sahoja. Shalan saha Puudosissa
kuului Kulkulaitosasiain kansankomissariaatin Luoteisen liikennealueen alai-
selle Sevzaptranlesille.258  Sahojen uudistus eteni kuitenkin verkkaisesti.

Neuvostoliiton sahateollisuuden sijoittaminen ei perustunut luonnonvarojen
sijaintiin, vaan sahateollisuutta oli myös vähämetsäisillä alueilla. Keskuksen

Kuvio 26. Kareldrevin sahatavarasuunnitelman toteutus vuonna 1932 (stan-
darttia).
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Lähde: Ottshot o hozjaistvennoi dejatelnosti tresta Kareldrev v 1932 g. RGAE  f. 7644, op. 1, d.
135, l. 1–2.  Kts. tarkemmat määrät ja selitykset taulukkoliitteestä, taulukko 43. Kts myös tauluk-
ko 42.

○ ○ ○ ○ ○ ○

256 Ottshot o hozjaistvennoi dejatelnosti tresta Kareldrev v 1932 g. RGAE f. 7644, op. 1, d. 135,
l. 1–2.

257 Dokladnaja zapiska  o syrjevom obespetshenii lesozavodov tresta Kareldrev, 4. 10. 1937.
GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 376. Kareldrevin selvitys Karjalan aluekomitealle ja kansankomis-
saarien neuvostolle.

258 Objasnitelnaja zapiska ko vtoromu pjatiletnomu planu lesnoi promyshlennosti po AKSSR.
RGAE f. 7637, op. 1, d. 1655, l. 1–6.
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politiikkaan kuului sahaus myös sellaisilla alueilla, minne tukkipuu piti kuljet-
taa muualta.259  Tämän seurauksena sahapuun hankintapaineet kohdistuivat alu-
eille, missä puun määrä oli suurempi kuin sen tarve. Neuvostoliiton kotimark-
kinoilla kasvanut sahatavaran kysyntä nosti runsaan metsän alueet keskeiseen
asemaan koko Neuvostoliiton sahapuunhankinnassa ja sahatavaran tuotannos-
sa.

Kuvio 27. Sahatavaran omavaraisuus Neuvostoliitossa vuonna 1934 (prosent-
tia).

-200

-150

-100

-50

0

50

100

P
ohjoinen alue

K
arjala

Leningradin alue

M
oskovan alue

Ivanovon alue

G
orkin aluepiiri

U
ralin alue

B
ashkirian A

S
N
T

Tatarian A
S
N
T

A
la-V

olgan aluepiiri

K
eski-V

olgan aluepiiri

K
eskinen m

ustan m
ullan alue

K
rim

in A
S
N
T

P
ohjois-K

aukasian aluepiiri

D
agestanin A

S
N
T

K
azakstanin A

S
N
T

K
irgisian A

S
N
T

K
ara-K

alpakian A
S
N
T

Jakutian A
S
N
T

U
krainan S

N
T

Takakaukasian S
N
T

Lähde: Objasnitelnaja zapiska k lesnomu fondu SSSR ot 1-je janvarja 1934 g. RGAE f. 4372, op.
2, d. 769, l. 24–34. Pylvään ollessa nollalinjan alapuolella oli kysymys alhaisesta omavaraisuus-
asteesta eli tarve oli suurempi kuin omalla tuotannolla tai tässä tapauksessa paremminkin raaka-
aineella pystyttiin tyydyttämään. Kts. tarkemmat arvot ja selitykset taulukkoliitteestä, taulukko
44.

Alhaisin omavaraisuus sahapuun osalta Neuvostoliitossa oli Leningradin, Mos-
kovan ja Ivanovon alueilla sekä Läntisellä ja Ylä-Volgan alueilla sekä Tatarsta-
nissa. Näillä kaikilla alueilla sahapuun tarve oli kaksinkertainen verrattuna pai-
kalliseen sahapuun hankintaan. Tasavalloista Ukraina ja Valko-Venäjä tuottivat
suhteessa tarpeeseen äärimmäisen vähän sahapuuta. Sahauskapasiteettia olisi
kyllä ollut, mutta raaka-aineesta oli pulaa. Sinne vietiin sahatukkeja muun
muassa Neuvosto-Karjalasta.260

○ ○ ○ ○ ○ ○

259 Kts. esim. Eronen (1987), Teknologian siirto Neuvostoliiton metsäteollisuuteen, s. 29.
260 Objasnitelnaja zapiska k lesnomu fondu SSSR ot 1-je janvarja 1934 g. RGAE f. 4372, op. 2,

d. 769, l. 24–34. Puunhankintaorganisaatioiden kanssa solmittuja sopimuksia sahapuun
hankinnasta kutsuttiin normaaliksi metsänkäytöksi.
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Taulukko 9. Sahaussuunnitelma ja sen toteutus 1934–1936 Neuvostoliitossa
(miljoonaa m3).

1934 1935 1936

Suunnitelma 25,72 30,30 36,62
Toteutus 25,32 27,98 33,74
Prosenttia 98,44 92,34 92,14

Lähde:  Lesnaja promyshlennost: lesopilenije. RGAE f. 4372, op. 34, d. 511, l. 8. Alkuperäinen
lähde antoi vuodelle 1936 täyttömääräksi 91,2 prosenttia, mikä lienee kuitenkin kirjoitusvirhe.
Kts. myös taulukkoliitteestä, taulukko 45.

Koko Neuvostoliiton mittakaavassa sahateollisuuden suunnitelman täyttö laski
toisen viisivuotissuunnitelman aikana. Se kuvasteli yleensä puun hankinta-
suunnitelman toteutusta, joka sekin oli laskujohteinen.

Kolmannen viisivuotissuunnitelman aloittavana vuonna 1938 Neuvosto-Kar-
jala tuotti hieman yli miljoona kuutiometriä eli noin 240 000 standarttia sahata-
varaa. Suomessa vastaava määrä oli noin 4,8 miljoonaa kuutiometriä eli noin
miljoona standarttia sahatavaraa. Seuraavana vuonna Kareldrev tuotti 125 000
kuutiometriä eli lähes 27 000 standarttia vähemmän sahatavaraa kuin edellis-
vuonna. Syynä tuotantomäärän laskuun oli raaka-ainepula, sillä sahat saivat
vain hieman yli puolet tarvitsemastaan raaka-aine määrästä vuonna 1939.261

Puupula olikin työvoimapulan ohella yksi merkittävin Neuvosto-Karjalan saha-
teollisuutta häirinnyt ongelma.

Kuviosta näkyy varsin hyvin ristiriita tehtyjen toimitussopimusten ja toimite-
tun tavaran välillä. Useissa tapauksissa toimitettu tavaramäärä jäi huomattavasti
alle sen, mitä oli sovittu. Kaikkein ongelmallisin tilanne oli Sorokan ja Kemin
sahoilla. Kuvio todistaa pohjoisen ongelmaksi yleensä sahojen raaka-ainepu-
lan, sillä esimerkiksi molemmat Koutan sahat saivat raaka-ainetta yhteensä sen
verran kuin kumpikin olisivat tarvinneet erikseen. Kareldrevistä otettiin yhteyt-
tä Neuvosto-Karjalan johtoon heti lokakuun alussa, kun raakapuun piti olla
sahoilla ja moitittiin Karellesin huonoa toimintaa.262

Neuvosto-Karjalan sahateollisuus laajeni vuonna 1931, kun Karelles aloitti
ratapölkkysahauksen. Siitä tuli varsin pian keskeinen osa Neuvostoliiton saha-
teollisuutta, jolloin myös Karellesin rooli Neuvostoliiton metsäteollisuudessa
vahvistui. Vuoteen 1934 mennessä Neuvosto-Karjalaan oli perustettu kaikkiaan
50 ratapölkkysahaa, joista 48 oli Karellesin ja loput kaksi Puudosin alueella
Luoteisen alueen liikennehallinnon alaisuudessa. Toisen viisivuotissuunnitel-
man tavoitteena oli, että kolmannes kaikesta Neuvosto-Karjalassa jalostetusta

○ ○ ○ ○ ○ ○

261 Ottshot Karelskogo obkoma VKP(b) na 1 sjezde KP(b) Karelo-Finskoi SSR, s. 21 . RK/17B/
KA. Kaikkiaan sahapuuta oli noin 1,6 miljoonasta kuutiometriä. Standartti on laskettu siten,
että 1 std. = 4,672 m3; Ahvenainen (1984), s. 440. Vastaavaa saantoa Suomen osalta on
erittäin vaikea laskea, koska monet tilastot antavat tiedot vain valtion metsistä, kts. esim.
Suomen tilastollinen vuosikirja 1946–47, s. 105.

262 Dokladnaja zapiska  o syrjevom obespetshenii lesozavodov tresta Kareldrev, 4. 10. 1937.
GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 376.
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sahatavarasta olisi ollut  ratapölkkyjä.263  Ratapölkkysahauksen merkitys kasvoi
sodanuhkan voimistumisen myötä. Neuvosto-Karjalan ratapölkkysahauksella
alkoi olla huomattava yleisliittolainen merkitys strategisten rautateiden raken-
nuksen kiihtyessä 1930-luvun puolivälin jälkeen. Sahateollisuutta vaivannut
puupula 1930-luvun lopulla näkyi ja tuntui myös tällä alueella, vaikka ratapölk-
kyjä voitiinkin sahata myös heikompilaatuisesta puusta. Raaka-aineen puute
johti vuonna 1940 koko Neuvostoliitossa ankaraan pulaan ratapölkyistä, 264  mi-
kä kertoi raaka-ainepulan ohella myös ratapölkkyjen kysynnän kasvusta. On-
gelma oli erittäin suuri heikkometsäisillä alueilla ja pohjoisen tundralla, missä
puuta ei ollut omasta takaa, mutta jonne rakennettiin aktiivisesti teollisuutta ja
työvoimaa tuottaneita vankileirejä kuten Vorkuta.

Toteutettu sahaus oli vuonna 1939 Neuvostoliitossa 13,2 miljoonaa kuutio-
metriä suunnitelman ollessa 17 miljoonaa kuutiometriä, jolloin vuoteen 1938
verrattuna sahaus oli vähentynyt 8,9 prosenttia. Yleensäkin sahaussuunnitel-
mien toteutus jäi huomattavasti alle tavoitteen:

Venäjä 80 prosenttia
Ukraina 95 prosenttia
Valko-Venäjä 86 prosenttia
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Kuvio 28. Karellesin toimittama raaka-aine Kareldrevin sahoille 1.10. 1937
mennessä (tuhatta kuutiometriä).

Lähde: Dokladnaja zapiska  o syrjevom obespetshenii lesozavodov tresta Kareldrev, 4. 10. 1937.
GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 376. Kts. tarkemmat arvot ja erotus taulukkoliite, taulukko 46.

○ ○ ○ ○ ○ ○

263 Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmenennelle yleiskarjalaiselle neuvostojen
edustajakokoukselle 1934, s. 40–49. RK/17B/KA.

264 Westwood (1994), s. 170, taulukko 46.
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Vuoden 1940 alussa sahoilla oli 4,3 miljoonaa kuutiometriä puuta, kun edellis-
vuonna määrä oli ollut 5,1 miljoonaa kuutiometriä.265  Keskus halusi varmistaa
raaka-aineen riittävyyden paikallisilla sahoilla, joten se antoi vuonna 1940
määräyksen, että Neuvosto-Karjalasta hakattu puu oli myös sahattava siellä.
Määräyksen taustalla oli, että Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatti ja
Kulkulaitosasiain kansankomissariaatti hakkasivat puun Neuvosto-Karjalasta,
mutta sahasivat sen muualla.266  Yleisliittolaisten organisaatioiden halukkuutta
sahata puutavara muualla selittää se, että raakapuun liikevaihtovero oli pienem-
pi kuin sahatavaran. Puu oli myös helpompi kuljettaa tukkina kuin valmiina
sahatavarana. Molemmat organisaatiot veivät puuta Neuvosto-Karjalan ulko-
puolelle, jolloin sahatavaran kuljetus asetti omat ehtonsa.

Sukset, Neuvosto-Karjalan mallituote

Puusepänteollisuuden kehittäminen osana puunjalostusteollisuutta oli yksi
Neuvosto-Karjalan ensimmäisen viisivuotissuunnitelman tavoitteista. Se palve-
li sekä paikallishallinnon tavoitetta kehittää puun jatkojalostusta että kotimark-
kinoilla kasvanutta kysyntää puusepänteollisuuden tuotteista, lähinnä huoneka-
luista. Vuonna 1927 Neuvosto-Karjalassa asetettiin tavoitteeksi huonekalu- ja
rullatehtaan rakentaminen, joka olisi tuottanut vuodessa 20 000 kuutiometriä
vaneria ja 600 000 tonnia rullia sekä huonekaluja, suksia ja muita urheiluväli-
neitä.267  Lososinan kombinaatin yhteyteen perustettiin huonekalutehdas, joka
tuotti huonekaluja tyydyttämään kasvaneen rakennustoiminnan luomaa kysyn-
tää. Huonekalujen tarpeen arviointiin vaikuttivat rakennusmääräykset, joissa
määriteltiin tarkasti esimerkiksi standardirakennuksien kalusto. Tällaisia stan-
dardivarusteltuja asuintiloja olivat esimerkiksi metsätyömaiden asuinparakit.268

Niiden valmistus ei kuitenkaan toteutunut suunnitellulla tavalla, joten huoneka-
lujen tarve jäi arvioitua vähäisemmäksi, mikä vaikutti myös tehtaan tuotanto-
määriin.

Puusepänteollisuuden menestyneimmäksi tuotantolaitokseksi nousi loppu-
vuodesta 1931 Petroskoissa aloittanut suksitehdas, joka vuosi toisensa jälkeen
täytti kasvaneet suunnitelmansa esimerkillisesti. Sen tuotantokapasiteetti oli
alussa 15 000 suksiparia vuodessa,269  mutta vuonna 1932 tehdas valmisti jo
65 000 suksiparia ja seuraavana vuonna tuotantomäärä oli noussut jo 116 000

○ ○ ○ ○ ○ ○

265 Itogi raboty promyshlennosti Narkomlesa SSSR za 1939 g. i I kvartele 1940g.: Lesopilenije.
RGAE f. 7637, op. 1, d. 1523, l. 1, 3 ob.

266 Ottshot Karelskogo obkoma VKP(b) na 1 sjezde KP(b) Karelo-Finskoi SSR., s. 22. RK/17B/
KA.

267 Postanovelenije promfinplana PEY VSNH RSFSR po projektu perspektivnogo plana
razvitija promyshlennosti Karelskogo TsSNH. NARK f. 690, op. 3, d. 22/176, l. 2–16.  Rul-
lat tarkoittavat tässä yhteydessä ensisijaisesti lankarullia, mutta myös paperiteollisuudessa
käytettiin puurullia; vuonna 1928 Neuvosto-Karjalan sukset valittiin parhaimmiksi ja kes-
kuksen asettama komitea ehdotti kaikkien suksitilausten osoittamista Neuvosto-Karjalaan.
”Karjalan sukset parhaat” Punainen Karjala -lehti no. 166, 21.7. 1928, s. 2.

268 Kts. vaatimuksista tarkemmin, s.  354. Vienanmeren-Itämeren-kanavakombinaatissa alettiin
tuottaa varsin laajamittaisesti huonekaluja koko NKVD:n GULAG:in tarpeisiin 1930-luvun
loppupuolella.

269 VKP(b):n Karjalan AK:n toimintaselostusainehistoa VKP(b):n XI aluepuoluekonferenssille
(toukokuu 1930–joulukuu 1931). RK/17B/KA.
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pariin. Kasvuodotukset olivat kovat, sillä vuoden 1934 tuotantomäärän odotet-

tiin nousevan jo 125 000 suksipariin.270  Petroskoin suksitehdas jatkoi kasvuaan,

jolle ei tuntunut olevan rajaa, sillä vuonna 1935 suksitehdas tuotti suunnitellun

132 000 suksiparin asemesta jo yli 160 000 paria suksia ylittäen suunnitelman

yli 17 prosentilla.271

Vastaavasti ylittyi suunniteltu tuotannon arvo, sillä tehdas myi tuotteita yli

viiden miljoonan ruplan edestä suunnitelman ollessa alle puolet siitä.272  Pet-

roskoista lähti suksia ympäri Neuvostoliittoa. Esimerkiksi vuonna 1934 Neu-

vosto-Karjalasta vietiin Moskovan alueelle kahdeksan tuhatta paria suksia.273

Suksitehtaalla oli huomattava yleisliittolainen merkitys, sillä vuonna 1935 se

tuotti 25 prosenttia kaikista Neuvostoliiton suksista.274  Luonnollisista syistä

Kuva Petroskoin

suksitehtaalta.

Suksien valmistuk-

sessa oli 52 erilaista

työvaihetta ja

ammattitaitoa

vaativana työ-

paikkana suksiteh-

das oli erittäin

suosittu suomalais-

ten ja Pohjois-

Amerikasta tulleiden

siirtolaisten piirissä.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi

○ ○ ○ ○ ○ ○

270 Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmenennelle yleiskarjalaiselle neuvostojen
edustajakokoukselle 1934, s. 46–48. RK/17B/KA.

271 Iz kratkogo konjunkturnogo obzora Gosplana Karelskoi ASSR – o rabote lesopilnoi i
derevoobrabatyvajushtshei promyshlennosti v 1936 g., ne raneje 1937 g., s. 54–55. Narod-
noje hozjaistvo Karelii.

272 Doklad promyshlennoje-transportnomu otdelu Karobkom 27.12. 1935 i 15.1. 1936.
GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 158, l. 51. Suksitehtaan johtajan Tuomaisen selostus Karjalan
AK:n teollisuus- ja kuljetusosastolle; Iz objasnitelnoi zapiski k godovomu ottshotu petro-
zavodskoi lyzhnoi fabriki za 1935 g., 4 marta 1936 g., s. 52–53. Narodnoje hozjaistvo
Karelii. Kyseessä oli vuoden 1926/27 muuttumattomat hinnat.

273 Eksportnomu sovetshanii pri SNK KASSR i Eksportnomu sovetshanii pri Moskovskom
Ispolkome –Ekoso RSFSR 4.3. 1934. NARK f. 690, op. 3, d. 68/606, l. 24.

274 Iz ottshotnogo doklada pravitelstva Karelskoi ASSR X Vsekarelskomu sjezdu Sovetov –  o
roli Karelii v obshtshesojuznom razdelenii truda, 6 janvarja 1935 g., s. 25. Narodnoje
hozjaistvo Karelii. Kts. taulukkoliitteestä, taulukot 51 ja 52.
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johtuen suksimarkkinat keskittyivät Neuvostoliiton pohjoisille ja itäisille alueil-

le, missä tuotteelle oli myös käyttöä.

Petroskoin suksitehdas muodosti Neuvosto-Karjalan teollisuudessa selkeän

poikkeuksen, sillä se menestyi. Keskeisin tekijä menestyksen takana oli työnte-

kijöiden motivaatio ja ammattitaito. Suurin osa tehtaalla työskennelleistä oli

suomalaisia, joista huomattava osa oli ollut jo ennen Neuvosto-Karjalaan siirty-

mistä puunjalostusteollisuuden palveluksessa. Motivaatiota nosti se, että suksi-

tehdas oli arvostettu työpaikka, joten työntekijöille oli arvo sinänsä olla suksi-

tehtaalla töissä. Suksitehtaan laadukkaaseen työhön kiinnitettiin huomiota ja se

sai kiitosta tehtaan ulkopuolella. Menestys oli oiva propagandaväline ja sitä

myös käytettiin. Arvostettu ja julkisuutta saanut työpaikka innosti tuotanto-

tavoitteen täyttöön ja ylitykseen.

”(…) Tämän laajakulutuksen tuotteiden puolesta taistelivat karjalaisten
kanssa yhtä rintaa myöskin Amerikasta ja Suomesta tulleet puusepät. Ja
nyt minäkin olen iskuri ja palkittukin muutamia kertoja. Tämä koko
laajakulutus jakautuu kolmeen brigaadiin. Meidän vuoromme julistautui
ensimmäiseksi brigaadiksi ja haastoi iltavuoron kilpailuun – muodosta-
maan brigaadin ja täyttämään tuotantosuunnitelmansa, laatuun ja mää-
rään nähden sataprosenttisesti (…).”275

Suksitehtaalla oli ensisijaisesti suomalaisia työntekijöitä, koska työ vaati am-

mattitaitoa. Suksitehdas joutui muiden kansallisten kohteiden tapaan vuonna

1937 arvostelun kohteeksi, vaikka se oli kaikkien mittareiden mukaan menesty-

nyt. Puolue-elinten aloittama arvostelu oli julkista ja kitkerää siitä huolimatta,

ettei tehtaan toiminnassa ollut virallisten talousmittareidenkaan perusteella mi-

tään ongelmia. Suksitehtaan johtajaa Tuomaista syytettiin muiden suomalaisten

tavoin ”iljettävästä kansallisuuspolitiikasta”. Hänet julistettiin kansanviholli-

seksi ja likvidoitiin kuten niin moni muukin johtavissa tehtävissä työskennellyt

suomalainen.276

Suomalaisen johdon ja useiden tavallisten työntekijöiden likvidoinnista huo-

limatta suksitehtaan asema säilyi merkittävänä. Talvisodan alettua suksien ky-

syntä nousi nopeasti, sillä sotatoimien käynnistyessä maastossa oli lunta. Mies-

ten ollessa armeijassa naiset siirtyivät työskentelemään tehtaaseen. Vuoden

1939 lokakuun alusta joulukuun puoliväliin suksitehtaassa tuotettiin yli 50 000

paria suksia ja sauvoja. Sodan aikana suksitehtaan tuotanto laajeni tuottamaan

suksia myös konekiväärejä varten. Kaikkiaan tehdas tuotti talvisodan aikana

noin 160 000 paria suksia ja sauvoja. Konekiväärisuksien ja lumikenkien tuo-

tanto oli noin 5 000 paria.277  Suksien määrä oli suhteellisen vähäinen, kun ottaa

huomioon miesvahvuuden rintamalla. Toki varastossa olleita suksiakin oli käy-

○ ○ ○ ○ ○ ○

275 Kankaanpää, S., Maailman suurin suksitehdas. Neuvosto-Karjala 15 vuotta. Petroskoi 1935.
276 ”Suksitehdas natsionalistisen koplan johdettavana” Punainen Karjala -lehti no. 178, 5.8.

1937, s. 2; Iz stenogrammy VIII sessii X sosyva TsIK KASSR, 1 nojabrja 1937 g., s. 197–
199. Sovety Karelii.

277 Iz informatsii Petrozavodskoi lyzhnoi fabriki v Karelskii obkom VKP(b) o rabote v period
sovetsko-finljandskoi voiny 1939–1940 gg., 8 aprelja 1940 g., s. 64–65. Narodnoje
hozjaistvo Karelii.
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tössä, mutta puusuksen keston ja olosuhteet huomioonottaen määrä oli siitä

huolimatta vähäinen. Yksi selitys lienee se, etteivät Neuvostoliiton muilta alu-

eilta tulleet sotilaat osanneet hiihtää.

Kemiallinen puunjalostusteollisuus ei ottanut käynnistyäkseen, vaikka pai-

kallisjohdon tavoitteena olikin sen laaja-alainen kehittäminen. Lähtökohta oli

varsin maltillinen, sillä vuonna 1927 kemiallinen puunjalostusteollisuus määri-

teltiin puolikäsityönomaiseksi teollisuudeksi.278  Myöhemmässä vaiheessa ke-

miallista puunjalostusteollisuutta yritettiin käynnistää useammallakin eri tahol-

la, mutta se ei kuitenkaan noussut erityisen suurisuuntaiseksi toiminnaksi. Se

hyödynsi pääsääntöisesti muiden teollisuudenalojen sivutuotteita, kuten sellu-

loosateollisuuden tuottamaa puuspriitä. Vuonna 1932 Metsäasiain kansanko-

missariaatti suunnitteli metsäkemian trustin perustamista Neuvosto-Karjalaan

Karellesin yhteyteen. Hanke oli osa laajaa metsäteollisuuden organisointia ja

paikallisen teollisuuden luomishanketta.279  Metsäkemiallista trustia ei kuiten-

kaan syntynyt, vaan Karelles toteutti ne metsäkemian työt, joita Neuvosto-Kar-

jalassa oli. Vuonna 1934 Karellesin suunnitelmassa oli 300 tonnin pihkaerän

kerääminen hartsin raaka-aineeksi, mutta suunnitelma toteutettiin vain 21 pro-

senttisesti, joten suurisuuntainen hartsin valmistus jäi vain haaveeksi.280  Kemi-

allinen puunjalostus jäi selvästi muiden hankkeiden jalkoihin, eikä keskuksella

ollut tarvetta laajentaa toimintaa myöhemmässäkään vaiheessa.

Paperiteollisuudesta kehityksen ja keskittämisen esimerkki

Neuvosto-Karjalaan ryhdyttiin rakentamaan ensimmäistä paperitehdasta vuon-

na 1926 ja se valmistui vuonna 1929. Kontupohjaan rakennettuun kombinaat-

tiin kuului 2 500 tonnia sanomalehtipaperia vuodessa tuottanut paperitehdas

sekä tehtaan tarvitseman sähkön tuottanut voimalaitos. Kontupohjan kombi-

naatti piti rakentaa NEP:in periaatteiden ja talousautonomian suomien mahdol-

lisuuksien mukaan Neuvosto-Karjalan omin varoin. Neuvosto-Karjalassa haka-

tun ja jalostetun puun viennistä saaduilla tuloilla piti ostaa paperikone ja muut

tarvittavat osat Saksasta. Tehdas oli tarkoitus saada tuotantoon jo vuonna 1927/

28.281  Varsin pian kävi ilmi, etteivät Neuvosto-Karjalan omat voimavarat riittä-

neet rakennustöiden loppuunviemiseen. Puun viennistä ei kertynyt voittoa ja ra-

○ ○ ○ ○ ○ ○

278 Postanovelenije promfinplana PEY VSNH RSFSR po projektu perspektivnogo plana
razvitija promyshlennosti Karelskogo TsSNH. NARK f. 690, op. 3, d. 22/176, l. 2–16.

279 Upolnomotshennomu NKLesa pri AKSSR – organizatsii lesohimitsheskogo tresta v Karelii.
NARK f. 286, op. 1, d. 21/191, l. 52–54. Asiaan liittyy kolme erillistä dokumenttia, jotka
ovat kaikki syyskuun alusta 1932.

280 Svedenija o lesnom fonde i lesosyrevyh resursah Karellesa za 1934 g.: Kapitalnoje
stroitelstvo. NARK f. 286, op. 1, d. 33/315, l. 42.

281 NARK f. 794, op. 4, d. 6/25, l. 5. ”V Torgpredstvo SSSR Germanii g. Berlin, finansovoje
upravlenije, 6.1. 1927” – zav. UGPROM’om TsSNH AKSSR; Hodataistvo izdatelstva
”Izvestija” pered Narkomtorgom SSSR o prestavlenii pravitelstvu Karelii litsenzii na
priobretenije oborudovanija dlja Kondopozhkoi bumazhnoi fabriki, 1 nojabrja 1926 g., s.
69. Narodnoje hozjaistvo Karelii; Iz protokola zasedanija Ekonomitsheskogo sovetshanija
RSFSR po dokladu Gosplanu RSFSR o Kondopozhkoi stroitelstva, 16 sentjabrja 1926 g., s.
68–69. Narodnoje hozjaistvo Karelii; Postanovelenije promfinplana PEY VSNH RSFSR po
projektu perspektivnogo plana razvitija promyshlennosti Karelskogo TsSNH. NARK f. 690,
op. 3, d. 22/176, l. 2–16.
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kentaminen viivästyi lähes kahdella vuodella, jolloin myös rakennuskustannuk-

set kasvoivat. Kombinaatin kustannukset olivat lopulta noin 35 prosenttia suu-

remmat kuin alunperin arvioitiin. Tämä tarkoitti sitä, että kaikkia muita saman-

aikaisia investointikohteita leikattiin tai niistä luovuttiin kokonaan.282  Paikallis-

tason ongelmien vuoksi Kontupohjan rakentamiseen ja erityisesti kombinaatin

sähkövoimalan rakentamiseen osallistui merkittävällä tavalla Venäjän tasaval-

lan korkein kansantalousneuvosto.283  Hankkeen ongelmat heijastuivat myös sa-

hateollisuuden uudistusohjelman läpiviemiseen.

Kontupohjan ensimmäinen paperierä tuli vihdoin ulos vuoden 1929 kesä-

kuussa.284  Paikallishallinto intoutui kehumaan paperitehdasta ja sen merkitystä

Neuvosto-Karjalan taloudelle. Gylling totesi paperitehtaan merkityksen olevan

Neuvosto-Karjalalle erittäin suuren, koska se vähensi talouden yksipuolisuutta

ja oli erinomainen pohja tulevalle teolliselle ja taloudelliselle kehitykselle.285

Kontupohja julistettiinkin välittömästi Neuvosto-Karjalan uudeksi teolliseksi

keskukseksi.286  Myös Punainen Karjala -lehti otsikoi etusivullaan ”Kontupoh-

jan paperi on Karjalan kulttuurisen kehityksen tae” ja heti toisella sivulla ”Kon-

tupohja – Karjalan ylpeys”, mitkä molemmat kertoivat paperitehtaan suuresta

merkityksestä paikallishallinnolle.287  Ongelmia ilmeni kuitenkin lähes välittö-
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paperitehtaalla oli

Neuvosto-

Karjalalle suuri

taloudellinen

merkitys ja
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naistyöntekijöitä,
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kevyempiä töitä.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

282 Fomin, V., Viisivuotiskauden ensimmäisen vuoden tuloksia, s. 5. Neuvosto-Karjala -aika-
kauskirja 1/1929.

283 Vypiska iz protokola zasedanija EKOSO RSFSR o finansirovanii stroitelstva Kondopozhkoi
GEC, 9 ijunja 1928 g., s. 30–31. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

284 ”Kontupohja antanut ulos ensimmäisen paperin” Punainen Karjala no. 144, 28.6. 1929,
etusivu.

285 ”Kontupohjan merkityksestä Karjalalle” E.Gylling. Punainen Karjala no. 10, 13.1. 1929, s.
2.

286 Privetstvije prezidiuma TsSNH kollektivu Kondopozhkoi bumazhnoi fabriki v svjazi s
puskom jejo v ekspluatatsiju, 28 ijunja 1929 g., s. 70. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

287  Punainen Karjala no. 148, 3.7. 1929.
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mästi. Suunnitellut tuotantomäärät eivät täyttyneet teknisten ongelmien vuoksi:

tehdas kärsi seisokeista, jotka olivat seurausta raaka-ainepulasta ja koneiden

rikkoontumisista. Koneet seisoivat välillä pitkäänkin, sillä ulkomaisiin konei-

siin ei ollut varaosia eikä tehtaalta löytynyt riittävästi ammattitaitoista henkilö-

kuntaa niitä korjaamaan. Ammattitaidottomuus johti koneiden taitamattomaan

käyttöön ja rikkoontumisiin. Keskuksesta lähetettiin asiantuntijoita korjaamaan

koneita ja neuvomaan niiden käytössä.

Tehtaalla oli jonkin verran myös ulkomaalaisia asiantuntijoita, mutta he eivät

yleensä viihtyneet pitkään, sillä ankeat elinolosuhteet ajoivat heidät pikaisesti

kotimatkalle. Erittäin suuri ongelma paperitehtaalla oli työvoiman suuri vaihtu-

vuus, noin 16 prosenttia kuukaudessa. Koneiden käyttöön perehdytetyt työnte-

kijät siirtyivät toisiin töihin, eivätkä tilalle tulleet osanneet käyttää koneita.288

Työvoiman vaihtuvuus ei ollut pelkästään Kontupohjan ongelma, vaan se oli

osa laajempaa yleisliittolaista ilmiötä. Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman

aikana työvoima oli hyvin liikkuvaa ja työpaikkoja vaihdettiin usein, jonka

mahdollisti teollisuuden ankara työvoimapula. Ongelmia koneiden kestolle ai-

heutti myös siirtyminen jatkuvaan työviikkoon (nepreryvka), jonka mukaisesti

tehtaassa työskenneltiin viikon jokaisena päivänä ja koneita käytettiin kolmessa

vuorossa. Koneiden huoltoon ei jäänyt aikaa, minkä vuoksi ne reistailivat jo

pelkästään huollon puutteesta.289  Kontupohjan paperitehtaan toimintaa leimasi-

vat alusta saakka myös taloudelliset hankaluudet. Paperitehdas oli jo heti val-

mistuessaan velkaantunut, sillä rakennustoimintaan määrättyjä rahoja oli käy-

tetty menoarvion ulkopuolisiin menoihin ja kuluja oli yritetty peittää lyhytai-

kaisilla luotoilla. Aluekontrollikomitean mukaan tehdas oli myös jättänyt hyö-

dyntämättä rakennusyritys Kondostroin omaisuutta, jota realisoimalla tehtaan

taloudellinen tilanne olisi korjaantunut huomattavasti.290

Ensimmäiseen viisivuotissuunnitelmaan sisältyi sekä Kontupohjan paperi-

tehtaan toisen vaiheen että sulfaattiselluloosatehtaan rakentaminen.291  Kontu-

pohjan paperitehtaan ensimmäinen vaihe tuotti sanomalehtipaperia, joten sellu-

loosan keitto olisi paitsi kehittänyt paperinvalmistusta, myös vienyt puun jatko-

jalostusta yhden vaiheen eteenpäin. Suomalaisen johdon tavoite olikin siirtyä

hienomman paperin valmistukseen, mikä vaati toisen paperikoneen rakentamis-

ta Kontupohjaan. Alkuperäisen, vuonna 1927 tehdyn suunnitelman mukaan

Neuvosto-Karjalassa olisi vuonna 1932 tuotettu 25,7 tuhatta tonnia sanomaleh-

tipaperia, 7,5 tuhatta tonnia selluloosaa ja kahdeksan tuhatta tonnia kartonkia.

Suunnitelma oli varsin optimistinen, koska  se oli luotu tilanteessa, jolloin min-

○ ○ ○ ○ ○ ○

288 Tiedotuksia Kontupohjan ulkomaalaisista työläisistä, piirikomitean propagandisti J. Ruta-
nen (suomenkielinen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 41, l. 11; VKP(b):n Karjalan aluekontrolli-
komitean ja työläistalonpoikaistarkastuksen toimintaselostusainehistoa ajalta kesäkuu
1929–tammikuu 1932, s. 31. RK/17B/KA.

289 Davies (1989), s. 44. Davies korostaa jatkuvan työviikon kielteistä vaikutusta koneisiin ja si-
tä kautta välillisesti myös tuotantomääriin; ”Sunun sahan siirtyminen keskeytymättömään
työviikkoon” Punainen Karjala no. 151, 6.7. 1929, s. 4.

290 VKP(b):n Karjalan aluekontrollikomitean ja työläistalonpoikaistarkastuksen toimintaselos-
tusainehistoa ajalta kesäkuu 1929–tammikuu 1932, s. 31. RK/17B/KA.

291 Iz protokol zasedanja SNK KASSR – o rasshirenii Kondopozhkogo bumazhnogo kombinata,
24 fevralja 1930 g., s. 70–71. Narodnoje hozjaistvo Karelii.
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käänlaista paperiteollisuutta ei vielä ollut ja Kontupohjan ensimmäinen vaihe

oli vasta rakenteilla. Investoinnit oli suunniteltu siten, että peruspääomasijoi-

tuksista noin 40 prosenttia olisi tullut tasavallan budjetista ja loput paikallisesta

budjetista. Neuvosto-Karjalan suomalainen johto lähti siitä, että runsaat metsä-

varat takasivat riittävästi raaka-ainetta selluloosan tuotannolle, joten sen kehit-

täminen alueelle oli järkevää. Neuvosto-Karjalassa oli kysyntää myös sellun-

keiton sivutuotteelle puuspriille eli tikkuviinalle.292

Syksyllä 1930 toteutetun metsien yleisliittolaistamisen myötä Kontupohjan

kombinaatti yleisliittolaistettiin muiden metsäyritysten tavoin ja siirrettiin tar-

koitusta varten perustetun yleisliittolaisen Sojuzbumaga-trustin alaisuuteen.

Välittömästi tämän jälkeen heinäkuussa 1931 Työ- ja puolustusneuvosto vel-

voitti Sojuzbumagan rakentamaan paperitehtaan toisen vaiheen Kontupohjaan,

mikä tarkoitti 21 tuhatta tonnia selluloosaa tuottavan sellutehtaan ja paperiko-

neen rakentamista. Aikaa tehtävään annettiin vuoden 1932 loppuun saakka.293

Rakentamisen aikataulua yritettiin vauhdittaa liittämällä Kontupohja isku-

rirakentamisen kohteiden joukkoon.294  Paperikombinaatin yleisliittolaistami-

nen toi uutta puhtia rakennussuunnitelmiin, sillä hyöty olisi mennyt suoraan

Moskovaan. Määräyksistä ja iskuruudesta huolimatta rakentaminen myöhästyi

ja sellutehdas otettiin käyttöön vasta vuonna 1935.295

Koko Neuvostoliitossa Metsäasiain kansankomissariaatin alainen paperiteol-

lisuus toteutti suunnitelmansa vuonna 1933 hieman yli 90 prosenttisesti, mikä

käytännössä tarkoitti 487 024 tonnia paperia. Vuoden 1934 heikko tulos johtui

ennen kaikkea kemikaalien puutteesta. Metsäasiain kansankomissariaatti oli

myös hoitanut puun hankinnan heikosti, jolloin selluloosatehtaiden raaka-aine

oli huonolaatuista. Tästä syystä paperiteollisuuden tulos jäi heikoksi, vaikka

tehtailla työskenneltiinkin normaalisti.296  Kontupohja toteutti suunnitelmansa

yli 100 prosenttisesti ja se nosti tuotantoaan edellisvuoteen verrattuna lähes 200

prosentilla. Muihin Neuvostoliiton 24 paperitehtaaseen verrattuna se sijoittui

joka suhteessa yli keskiarvon. Tuotantomäärältään Kontupohja oli keskita-

soa,297  mutta sanomalehtipaperin tuottajana sen arvo oli suuri, sillä sanomaleh-

tipaperin tarve Neuvostoliitossa oli suurempi kuin sen tuotanto.

○ ○ ○ ○ ○ ○

292 Perspektivnyi pjatiletnyi plan razvitija lesopilnoi promyshlennosti TsSNH AKSSR ot 1927–
1932 g. NARK f. 794, op. 1, d. 12/140, l. 26–43. Tikkuviinalle oli käyttöä paitsi teollisuuden
raaka-aineena myös nautintoaineena, sillä Neuvosto-Karjalassa alkoholin kulutus oli erittäin
korkea.

293 Yleisvenäläisen tpkk:n XIV vaalikauden 3. täysi-istunnon päätös KASNT:n hallituksen se-
lostuksen johdosta neuvostollisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta rakennustyöstä
KASNT:ssa 1.tammikuuta 1931. Tärkeimmät päätökset. RK/17B/KA; VKP(b):n Karjalan
AK:n toimintaselostusainehistoa VKP(b):n XI aluepuoluekonferenssille (toukokuu 1930–
joulukuu 1931). RK/17B/KA.

294 Vypiska iz postanovlenija Soveta truda i oboroni ob otnoshenii Kondopozhkogo TsBK k
tshislu udarnyh strojek, 13 sentjabrja 1932 g., s. 71. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

295 Gazetnoje soobshtshenie o puske v ekspluatatsiju Kondopozhkogo tselljuloznogo zavoda, 8
ijulja 1935 g., s. 72. Narodnoje hozjaistvo Karelii; Järvimäki, H., Kontupohja, Karjalan uusi
teollisuuskeskus, s. 31.

296 V Politbjuro TsK Tov. Stalinu. Dokladnaja zapiska o rabote bumazhnoi promyshlennosti,
1934. RGASPI f. 17, op. 120, d. 110, l. 59.

297 V TsK VKP(b) tov. Zhdanovu. Protokol, stenogramma i materialy o rabote bumazhnoi
promyshlennosti mart 1934–mai 1934. RGASPI f. 17, op. 120,d. 110, l.4. Katso NL:n pape-
ritehtaista tarkemmin taulukkoliite, taulukko 47.
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Kontupohjan paperitehdas joutui vuonna 1935 julkisen arvostelun kohteeksi

heikosti toteutettujen tuotantosuunnitelmien vuoksi. Kombinaatti ei ollut to-

teuttanut puolueen keskuskomitean päätöstä työskentelyn tehostamisesta eikä

omaksunut stahanovilaisuutta riittävän tehokkaasti. Karjalan aluekomitea antoi

tehtaan johtajalle tehtäväksi poistaa keskuskomitean mainitsemat epäkohdat ja

tuotannossa ilmenneet puutteet. Kombinaatin sisällä paikallisen puoluekomi-

tean piti toteuttaa puolueen kannalta tärkeät tehtävät.298  Tehtävässä ei kuiten-

kaan onnistuttu keskuksen vaatimalla tavalla, sillä vuonna 1936 ongelmat jat-

kuivat. Sanomalehtipaperin tuotantotavoitteesta toteutettiin vain 71 prosenttia

ja selluloosan 84 prosenttia, lisäksi tehtaan tuottaman paperin laatua moitittiin

huonoksi. Aluekomitean kurikampanja ei riittänyt, vaan asia siirtyi Leningradin

aluekomitean käsittelyyn, missä ongelmista syytettiin kombinaatin heikkoa hal-

lintoa, joka koostui pääasiassa suomalaisista.299

Puutteet trustin hallinnossa pitivät epäilemättä paikkansa, mutta siitä huoli-

matta Leningradin aluekomitean puuttuminen asioihin merkitsi alkusoittoa

kombinaatissa alkaneille vainoille.300  Suunnitelman heikko toteutus oli paljon

käytetty tekosyy puhdistusten aloittamiselle. Keskuksen mukaan huono tulos

Paperikonetta

asennetaan

Kontupohjaan

vuonna 1935.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

298 Sekretarju Karobkom KPSS tov. Kiuru – arhivnaja vypiska iz postanovlenija bjuro
Lenobkom ot 2.3. 1936 g. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 22, l. 1–3.

299  Materialy k ottshotu Karobkoma VKP(b) XIII-oi oblastnoi partijnoi konferentsii janvar 1934
g. – mai 19376 g. , s. 17. RK/17B/KA. Bolshevistinen valppaus kombinaatin hallinnossa oli
kärsinyt.

300  Kts. Kangaspuro, s.  269 Leningradin aluekomitean roolista Neuvosto-Karjalan poliittisen
johdon vainoissa.
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oli seurausta heikosta työn tuottavuudesta ja välinpitämättömyydestä tuotanto-

tavoitteita kohtaan, mikä vaati toimenpiteitä.301  Kontupohjan kombinaatti oli

valmistumisestaan saakka värvännyt ensisijaisesti suomalaisia tai karjalaisia

työntekijöitä. Myös monet Amerikasta tulleet siirtolaiset päätyivät työskentele-

mään Kontupohjan paperitehtaalle. Kansallisen  nationalismin kitkeminen Neu-

vosto-Karjalasta ulotti vainot myös Kontupohjaan. Tehtaan johtaja Järvimäki ja

hallinto-osaston johtaja Kalske julistettiin kansanvihollisiksi vuonna 1937.302

Taulukko 10. Kontupohjan suunnitelma ja sen toteutus vuonna 1938 (tonnia).

suunnitelma toteutettu toteutus suunnitelmasta (%)

Paperi 44 183 37 732 85,4
Selluloosa 19 094 14 480 75,8
Puuhioke 33 371 29 282 87,7

Lähde: Iz pisma Karelskogo Obkoma partii v TsK VKP(b) p rabote Kondopozhkogo TsBK i hode
stroitelstva vtoroi otsheredi kombinata, 6 marta 1939 g., s. 76–78. Narodnoje hozjaistvo Karelii.
Kts. myös taulukkoliitteestä, taulukko 50.

Vuonna 1939 Kontupohjan kombinaatti toimi edelleen epätyydyttävästi tuotta-

en tappiota noin 2,7 miljoonaa ruplaa. Koneet seisoivat yli 1 100 konetyötuntia,

josta määrästä ainoastaan 389 konetyötuntia konerikon vuoksi.303  Tuotanto-

suunnitelmat toteutettiin vuonna 1938 reilusti alle tavoitteen. Heikosta tulok-

sesta syytettiin edelleen kansanvihollisia.304  Tämä merkitsi sitä, ettei ongelmien

ratkaisemiseksi tehty mitään mutta ihmisiä vaihdettiin.

Kolmanteen viisivuotissuunnitelmaan kuului useiden paperikombinaattien

rakentaminen eri puolille Neuvosto-Karjalaa sekä NKVD:n että Metsäasiain

kansankomissariaatin alaisuuteen.305  Neuvostoliitto suunnitteli useiden sellu-

loosatehtaiden rakentamista, sillä tuontiraaka-aineen käyttäminen ei ollut kan-

nattavaa. Suhteessa paperin tarpeeseen sellu- ja paperitehtaita oli vähän, minkä

seurauksena paperi jaettiin puolueen keskuskomitean politbyroon antamien oh-

jeiden mukaisesti tiukan säännösteltynä.306

○ ○ ○ ○ ○ ○

301  Komu: Sekretarju Karobkom tov. Irklis 2.4. 1936 – kto: Glavzapbumprom, Maksimovitsh.
GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 158, l. 48.

302  Iz stenogrammy VIII sessii X sosyva TsIK KASSR, 1 nojabrja 1937 g., s. 197–199. Sovety
Karelii.

303  Iz ottshotnogo doklada Karelskogo obkoma VKP(b) i sjvezd KP(b) Karelo-Finskoi SSR (o
rabote promyshlennosti za 1933–1937 gg.), 30.4. 1940, s. 191–196. Industrializatsija
Severno-zapadnogo raiona v gody vtoroi i tretjei pjatiletok (1933–1941).

304  Iz pisma Karelskogo Obkoma partii v TsK VKP(b) o rabote Kondopozhkogo TsBK i hode
stroitelstva vtoroi otsheredi kombinata, 6 marta 1939 g., s. 76–78. Narodnoje hozjaistvo
Karelii.

305  Potrebnost drevesinie v Karelii v III pjatiletke. NARK f. 286, op. 1, d. 38/372, l. 40–43ob.
306  Protokol no. 64, zasedanija Politbjuro TsK VKP(b) ot 10.–12. 1938. Prilozhenie plana

proizvodstva i raspredelenija gazetnoi i petshatnoi bumagi na IV kv. 1938 g. RGASPI f. 17,
op. 3, d. 1002, l. 130. Paperin tarpeen merkityksestä kertoo se, että jakoperusteista päätti
puolueen keskuskomitean politbyroo, joka käsitteli ainoastaan  tärkeitä taloudellisia
kysymyksiä ja otti kantaa entistä harvemmin 1930-luvun lopulla taloudellisiin kysymyksiin.
Tarkemmasta paperin jaosta katso taulukkoliitteestä, taulukot 48a ja 48b.
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Kuviosta näkyy varsin hyvin, kuinka Neuvosto-Karjalassa alkuvaiheessa keski-

tyttiin yksinomaan puuhiokkeesta valmistetun sanomalehtipaperin tuotantoon

ja vasta vuodesta 1935 siirryttiin selluloosan tuotantoon. Se nousi huomattavas-

ti vuonna 1939, jolloin otettiin käyttöön Vienanmeren–Itämeren kanavan alu-

eelle rakennettu Segezhan selluloosatehdas. Selluloosan ja puuhiokkeen tuo-

tannon välinen suhde muuttui tuolloin selluloosan eduksi, minkä jälkeen

puuhiokkeen tuotanto alkoi laskea. Alussa puuhioketta lähes yksinomaan tuot-

tanut Kontupohjan kombinaatti oli siirtymässä selluloosan tuotantoon, mutta

vielä vuonna 1939 kombinaatti tuotti puuhioketta lähes kolme kertaa enemmän

kuin selluloosaa.307

Taulukko 11. Paperin ja selluloosan tuotanto Glavsevzaplesin alaisessa paperi-
teollisuudessa kaikkiaan ja Kontupohjassa vuonna 1939 (tuhatta tonnia).

Suunnitelma Toteutus

Paperia kaikkiaan 879,80 720,85
Kontupohja 44,88 37,83
Selluloosa kaikkiaan 573,04 442,14
Kontupohja 22,00 13,66

Lähde:  Tablitsa 10. Vypolnenije plana za  1939 g. po bumage i tseljuloze po glavnim upravle-
nijam i NKLesam sojuznyh respublik. RGAE f. 7637, op. 1, d. 1523, l. 28. Taulukossa ei ole eritel-
ty alkuperäisessä lähteessä olleita paperilaatuja.

Kuvio 29. Neuvosto-Karjalan paperiteollisuuden tuotanto 1932–1941 (tonnia).
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Lähde: Svedenija Statupravlenija KFSSR o proizvodstve osnovnyh vidov produktsii tselljulozno-
bumazhnoi promyshlennosti za 1932–1944 gg. , s. 82–83. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Kts. tar-
kemmin taulukkoliite, taulukko 49.

○ ○ ○ ○ ○ ○

307  Sostava svodnogo godovogo ottshota za 1940 g. po osnovnoi proizvodstvennoi dejatelnosti
po promyshlennosti Narkomlesa KFSSR. RGAE f. 7637, op. 1, d. 2139, l. 70–72.
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Segezhan kombinaatin tuotanto pääsi kunnolla vauhtiin vuonna 1940, jolloin se

tuotti lähes kaksinkertaisen määrään selluloosaa verrattuna Kontupohjaan.

Neuvosto-Karjalan selluloosan tuotantoon vaikuttivat erittäin paljon Suomelta

välirauhassa vuonna 1940 saadut Enson, Käkisalmen, Pitkärannan ja Johannek-

sen selluloosatehtaat. Ne alistettiin Karjalais-suomalaisen neuvostotasavallan

Metsäasiain kansankomissariaatin alaiselle Serdobolles -trustille. Trustin alueet

muodostivat Viipurin lespromhozin, johon kuuluivat kaikki Suomelta Neuvos-

toliitolle siirtyneet alueet.308

Kuvio 30. Selluloosan tuotanto tuotantolaitoksittain Neuvosto-Karjalassa

1935–1941 (tonnia).
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Lähde: Svedenija Statupravlenija KFSSR o proizvodstve osnovnyh vidov produktsi tseljulozno-
bumazhnoi promyshlennosti za 1932–1944 gg. , s. 82–83. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Enso,
Käkisalmi ja Pitkäranta ja Johannes siirtyivät Neuvostoliitolle vuoden 1940 keväällä. Lähteessä ei
mainita asiaa erikseen, mutta vuoden 1941 osalta täytyy olla kyseessä suunnitelma. Kts. tarkem-
min taulukkoliite, taulukko 49.

Kuviossa näkyy selkeästi, kuinka suuri merkitys Suomelta saaduilla selluloosa-

tehtailla oli Neuvosto-Karjalan selluloosan tuotannolle. Enson selluloosateh-

taan tuotanto nousi vuonna 1941 ohi Segezhan tuotannon ja sekä Käkisalmen

että Pitkärannan tuotanto ohitti Kontupohjan tuotannon, joka alkoi taittua alas-

päin jo vuonna 1939.

Paperin tuotanto sai uutta potkua selluloosan tuotannon kasvusta. Tuotanto

vakiintui  selluloosantuotannon huimasta kasvusta huolimatta noin 50 000 ton-

○ ○ ○ ○ ○ ○

308  Sostava svodnogo godovogo ottshota za 1940 g. po osnovnoi proizvodstvennoi dejatelnosti
po promyshlennosti Narkomlesa KFSSR. RGAE f. 7637, op. 1, d. 2139, l. 70–72. Alueiden
siirtoprosessi ja sen seuraukset olivat merkittäviä Neuvostoliitolle ja erityisesti Neuvosto-
Karjalan taloudelle, joten se on kokonaan oman tutkimuksen arvoinen ja siitä syystä tässä
vain viitataan aiheeseen. Tästä teemasta löytyy tietoa myös Renvallin kokoelmasta: Ottshot
Karelskogo Obkoma VKP(b) na 1 sjezde KP(b) Karelo-Finskoi SSR. RK/17B/KA.
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niin 1940-luvun alussa. Paperintuotantoa lisäsi vuonna 1939 Segezhan paperi-

tehtaan tuotannon aloittaminen, vaikka Kontupohja olikin edelleen suurin pape-

rintuottaja Neuvosto-Karjalassa. Selluloosan ja paperintuotannon välinen suh-

de osoittaa, että osa selluloosasta meni muualle kuin paperinvalmistukseen. Osa

vietiin kotimarkkinoille, mutta osa käytettiin todennäköisesti myös sotateolli-

suuden tarpeisiin, sillä selluloosaa käytettiin muun muassa räjähdysaineissa.

Suomalaisista tehtaista eniten paperia tuotti Läskelä, mutta senkin paperin tuo-

tanto oli vuonna 1941 vain seitsemäsosa Segezhassa ja Kontupohjassa tuotetus-

ta paperista.309  Näiden lukujen perusteella suomalaisten tehtaiden ensisijainen

tehtävä oli tuottaa selluloosaa.

Metsäteollisuuden arvo kiinni jalostusasteesta

Vuonna 1927 Neuvosto-Karjalan osuus koko Venäjän tasavallan teollisuudesta

oli suhteellisen pieni tuotannon arvon ollessa 23,5 miljoonaa ruplaa ja viennin

arvon noin 10 miljoonaa ruplaa.310  Neuvosto-Karjalan teollisuuteen osoitettiin

vuonna 1926/27 Venäjän tasavallan budjetista vain noin 2,5 miljoonaa ruplaa

pankkiluottojen määrän ollessa lähes 10 miljoonaa ruplaa. Yleiskarjalaisessa

neuvostojen edustajakokouksessa vuonna 1929 oltiinkin huolestuneita siitä,

että yritykset toimivat pankkiluottojen varassa ja velat ylittävät niiden liike-

pääomat moninkertaisesti. Kielteisestä kehityksestä mainittiin esimerkkinä eri-

tyisen velkainen Karelles.311  Luottojen suuri määrä selittyi yritysten tulosvas-

tuuperiaatteella, jonka mukaan yritysten oli maksettava tuotantokustannukset

itse. Alhainen työn tuottavuus ja suhteellisen korkeat tuotantokustannukset

ajoivat yritykset riippuvaisiksi luotoista, koska omat varat eivät riittäneet välttä-

mättömiin kuluihin eikä keskus avustanut yrityksiä kuin osittain.

Kuvio 31 osoittaa Neuvosto-Karjalan teollisuuden kokonaistuotannon arvon

ensimmäisen viisivuotissuunnitelman alkuun saakka. Sen mukaan sekä koko

teollisuuden että yksittäisten teollisuudenalojen tuotannon arvo kasvoi. Sahate-

ollisuus oli tuotannon arvossa mitattuna yksittäisistä teollisuudenaloista merkit-

tävin muiden teollisuudenalojen kuten vuori- ja koneteollisuuden osuuden jää-

dessä vähäisemmiksi. Vuoriteollisuuden tuotannon arvon nousu antoi kuitenkin

viitteitä Neuvosto-Karjalan talouden kehityssuunnitelman tavoitteiden ainakin

osittaisesta toteutumisesta. Koneteollisuus jäi vuoriteollisuuden vauhdista, sillä

Onegan tehdas oli ainoa merkittävä koneita tuottanut tuotantolaitos Neuvosto-

Karjalassa eikä uusia perustettu. Sahateollisuus oli keskeisin tuloja tuonut teol-

lisuuden ala ja samalla myös merkittävin tuki muiden teollisuudenalojen kehit-

○ ○ ○ ○ ○ ○

309 Svedenija Statupravlenija KFSSR o proizvodstve osnovnyh vidov produktsii tselljulozno-
bumazhnoi promyshlennosti za 1932–1944 gg. , s. 82–83. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Ve-
näläinen tutkija Juri Kilin korostaa erityisesti selluloosatehtaiden sotilaallista merkitystä.
Asiasta on laajemmin hänen väitöskirjassaan ”Karelija v politike sovetskogo gosudarstva
1920–1941” ja hänen lukuisissa artikkeleissaan. Tämä nimenomainen tieto on Kilinin teki-
jälle suullisesti marraskuussa 1997 Moskovassa antama; Selluloosa oli mm. savuttoman ruu-
din raaka-aine.

310  Protokol no. 101 zasedanija promfinplana PEU VSNH RSFSR, 10.6. 1927. Postanovlenije
promfinplana PEU VSNH RSFSR po projektu perspektivnogo plana razvitija promysh-
lennosti Karelskogo TsSNH. NARK f. 690, op.  3, d.  22/176, l. 9.

311  VIII yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokous, pöytäkirja. Gyllingin selostus, s. 21. RK/
17B/KA.
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Kuvio 31. Neuvosto-Karjalan teollisuuden kokonaistuotannon arvo 1924–

1928 (miljoonaa ruplaa käyvin hinnoin).

Lähde: VKP(b):n Karjalan AK:n toimintakertomus VKP(b):n keskuskomitealle ja Leningradin
aluekomitealle vuonna 1929, s. 4. RK/17B/KA. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 53.
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Lähde: VKP(b):n Karjalan aluekomitean toimintaselostus VKP(b):n XI aluepuoluekonferenssille
ajalta toukokuu 1930–joulukuu 1931, s. 17. RK/17B/KA. Kts. tarkemmin taulukkoliite, taulukko
55.

Kuvio 32. Neuvosto-Karjalan kansantalouden kokonaistuotannon arvo 1928–

1931 (miljoonaa ruplaa v. 1926/27 kiinteissä hinnoissa).
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tämiselle. Tämä oli merkittävä lähtökohta myös puunjalostusteollisuuden kehi-

tystavoitteille.

Neuvosto-Karjalan kansantalouden kokonaistuotantoa kuvaavassa kuviossa

näkyvä nousu teollisuuden kokonaistuotannossa vuonna 1929/30 selittyy en-

simmäisen viisivuotissuunnitelman uudella versiolla. Tuotantotavoitteet kas-

voivat ja vaikkei niitä kyettykään sellaisenaan toteuttamaan, keskimääräinen

tuotanto nousi. Tämä näkyi erityisesti metsätaloudessa, missä puun hankinta-

määrät nousivat huomattavasti. Sen osuus säilyikin suurimpana 1928–1931 ol-

len kaikkein suurin juuri vuonna 1929/30. Vuosi 1931 oli metsätaloudelle huo-

no, mutta teollisuuden nousuun sisältyi myös metsäteollisuus. Maatalouden

tuotannon arvo oli varsin suuri, joten kollektivisoinnin yleinen seuraus tuotan-

non lasku ei kuvion mukaan näytä vaikuttaneen Neuvosto-Karjalassa. Kalas-

tuksen osuus oli pieni, mutta sillä oli maatalouden ohella merkitystä elintarvi-

keteollisuudelle. Kansantalouden kokonaistuotannon arvo laski vuonna 1931,

mikä selittyi osittain laskenta-ajan muutoksella eli siirtymisellä talousvuodesta

kalenterivuoteen sekä metsähallinnon uudelleen organisoinnilla. Neuvosto-

Karjalan kansantalouden tuotannon osuus koko Neuvostoliiton vastaavasta oli

noin 0,5–0,6 prosenttia, kun taas paikallisen metsätalouden osuus Neuvostolii-

ton koko metsätaloudesta vaihteli vertailuvuosina noin kolmesta lähes viiteen

prosenttiin.312

Lähde: VKP(b):n Karjalan aluekomitean toimintaselostus VKP(b):n XI aluepuoluekonferenssille
ajalta toukokuu 1930–joulukuu 1931, s. 17. RK/17B/KA. Kts. tarkemmin, taulukkoliite, taulukko
56.

Kuvio 33. Neuvosto-Karjalan teollisuuden kokonaistuotanto 1928–1931 (mil-

joona ruplaa v. 1926/27 kiinteissä hinnoissa).
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○ ○ ○ ○ ○ ○

312  Vertailutaulukkona koko Neuvostoliiton osalta oli Davies (1989), s. 489. Ongelmana oli tau-
lukoiden erilaiset aikajaottelut, mutta tuotannon alojen ja yksiköiden samanlaisuus mahdol-
listi vertailun, joka on ainakin suuntaa-antava.
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Kuvion mukaan puunjalostusteollisuuden tuotannon eli lähinnä sahateollisuu-

den arvo nousi, mutta sen suhteellinen osuus kaikesta teollisuudesta väheni.

Vuonna 1931 puunjalostusteollisuuden erikoisalan puusepänteollisuuden osuus

oli koko puunjalostusteollisuuden tuotannon arvosta vain noin 400 000 ruplaa

eli noin 0,8 prosenttia. Metalliteollisuuden arvo perustui lähinnä Onegan teh-

taan merkityksen kasvuun, kun siellä ryhdyttiin tuottamaan sahoja ja kirveitä

1930-luvun alkupuolella. Uuden teollisuudenalan, paperiteollisuuden osuus

nousi niin ikään varsin ripeästi. Kontupohjan paperitehtaan valmistuminen

1929 nosti sen osuutta teollisuustuotannon kokonaisarvosta, vaikka tuotanto-

ongelmia ilmenikin alussa. Teollisuuden kokonaistuotantoa esittävässä kuvios-

sa metalli- ja vuoriteollisuuden kasvu kuvastaa hyvin yleisliittolaisia päämää-

riä, kun taas Neuvosto-Karjalan johdon toive puunjalostusteollisuuden kasvusta

näkyy lähinnä paperiteollisuuden nousuna. Kasvu oli todellisuudessa vähäi-

sempää kuin kuvio näyttää. Esitys teollisuuden tuotannon kasvusta osoittaa

paikallishallinnon tarpeen tuoda esiin sen, että keskuksen politiikka on toteutu-

nut Neuvosto-Karjalassa. Neuvostojärjestelmän mukaisesti suunnitelmien täyt-

tö oli keino saada alueelle investointeja ja resursseja.

Kuvio 34. Neuvosto-Karjalan puunjalostus- ja paperiteollisuuden tuotannon

arvo 1929–1931 (miljoonaa ruplaa vuoden 1926/27 kiinteissä hin-

noissa).
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Lähde: Ainehistoa ensimmäisen viisivuotissuunnitelman täyttämisestä KASNT:ssa. Taulukko-
liite: Tärkeimmät teollisuudenalat. RK/17B/KA. Kyseessä on Karjalan suunnittelukomitean teke-
mä taulukko. Kuvion osoittamat määrät ovat hieman yläkanttiin verrattuna edellisiin taulukoihin,
sillä aikajaottelu on erilainen. Kyseessä oli myös virallinen julkaisu, joissa esitetyt luvut olivat
usein korkeampia kuin arkistolähteissä. Virallisjulkaisuissa tendenssi oli yleensä jonkin suuntauk-
sen oikeaksi tai vääräksi osoittaminen eivätkä lähellä totuutta olleet luvut olleet aina riittävän te-
hokkaita tarkoitukseen. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 57.
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Kuvion mukaan puunjalostus- ja paperiteollisuuden trendi on kasvava. Tuotan-

non arvo kasvoi lähes 66 prosenttia tarkasteltavana olevana aikana. Paperiteolli-

suuden arvo kasvoi lähes viisi ja puolikertaiseksi, vaikka tuotetun paperin mää-

rän kasvu jäi alle viisinkertaiseksi.313  Näiden tietojen avulla paikallishallinto

halusi osoittaa keskukselle jatkojalostuksen merkityksen, sillä puun jalostami-

nen paperiksi nosti tuotteen arvoa moninkertaisesti. Paikallishallinto pyrki ke-

hittämään nimenomaan paperiteollisuutta ja juuri tässä pyrkimyksessä Suomen

kehitys oli mallina Neuvosto-Karjalan johdolle.

Suunnitelmatalouteen siirtymisen jälkeen puunjalostus- ja paperiteollisuu-

den osuus teollisuustuotannon kokonaisarvosta kasvoi edelleen. Neuvosto-Kar-

jalan koko teollisuuden arvo ensimmäisen viisivuotissuunnitelman päättäneenä

vuonna 1932 oli noin 80 miljoonaa ruplaa, josta metsäteollisuuden osuus oli

noin 46 miljoonaa eli noin 57 prosenttia. Neuvosto-Karjalan koko kansantalou-

den arvoksi määrittyi noin 200 miljoonaa ruplaa, josta metsätalouden osuus oli

noin 120 miljoonaa eli lähes 60 prosenttia. Samana vuonna Neuvosto-Karjalan

osuus Neuvostoliiton koko metsätaloudesta ja -teollisuudesta oli:

Hakkuut 4,7  prosenttia

Sahaus 4,6 prosenttia

Paperin tuotanto 5,3 prosenttia

Vuonna 1935 Neuvosto-Karjala tuotti viisi prosenttia kaikista metsätuotteista

Neuvostoliitossa.314  Sen metsäteollisuuden tuotannon arvo oli vuonna 1937

noin 93 miljoonaa ruplaa. Vuonna 1938 se oli noin 99 miljoonaa ruplaa ja vuon-

na 1939 se oli noussut jo 128 miljoonaan ruplaan.315

Taulukossa metsätalouden painoarvo näkyy selvästi sekä yritysten määrän

että tuotannon arvon osalta, mikä tosin oli alhainen suhteutettuna yritysten suu-

reen määrään. Erityisesti paperiteollisuuden tuotannon arvo suhteessa yritysten

määrään kasvoi nopeasti. Tuotannon kokonaisarvo näillä kolmella paperiteolli-

suudessa vuonna 1940 toimineella yrityksellä oli lähes 45 miljoonaa ruplaa,

mikä osoitti jalostamisen merkityksen tuotannon arvolle esimerkiksi metsätalo-

udessa. Edelleen vuonna 1940 metsätalouden ja –teollisuuden osuus koko Neu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

313 Ainehistoa ensimmäisen viisivuotissuunnitelman täyttämisestä KASNT:ssä. VKP(b):n yleis-
karjalaiselle konferenssille. Valtion suunnittelukomitean ja kansantalouden luetteloin-
tihallinto 1934. RK/17B/KA. Lähde on monessa suhteessa ongelmallinen eikä vähiten siksi,
että tuotantomäärät ja -arvot ovat selvästi yläkantissa.

314 Selostus KASNT:n kymmenennelle yleiskarjalaisella neuvostojen edustajakokoukselle
1934, s. 23. RK/17B/KA. Tässä  lähteessä määriä on selitelty hieman tarkemmin kuin lähes
vastaavassa, mutta lyhennettynä kokoelmasta löytyvässä:  Iz ottshotnogo doklada pravi-
telstva Karelskoi ASSR X vsekarelskomu sjezdu Sovetov – o roli Karelii v obshtshe-
sojuznom razdelenii truda, 6.1. 1935, s. 25. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

315 Ottshot Karelskogo obkoma VKP(b) na 1 sjezde KP(b) Karelo-Finskoi SSR., s. 2. RK/17B/
KA. Arvot on laskettu vuoden 1926/27 muuttumattomien hintojen mukaan. Lähteessä ei
määritelty erikseen metsätaloutta. Luvuissa ja määritelmissä ongelma on siinä, että metsä-
teollisuus-, metsätalous- ja puuteollisuus -termejä käytettiin melkoisessa sekamelskassa.
Luvut ovat kuitenkin suuntaa-antavia. Ongelma on myös siinä, miten Neuvosto-Karjalan
alue määriteltiin, sillä toisinaan lukuihin, erityisesti niihin, jotka osoittivat poikkeuksellista
kasvua, oli laskettu mukaan myös BBK:n tuotanto.
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vosto-Karjalan teollisuuden tuotannon arvosta oli suurin. Verrattuna aiemmin

esitettyihin metsäteollisuuden tuotannon arvoihin määrät olivat erittäin suuria.

Selitys lienee kuitenkin se, että metsäteollisuuden tuotannon arvossa huomioi-

tiin eri aikoina erilaisia tekijöitä.

Tarkasteltaessa Neuvosto-Karjalan metsätuloja on tarpeen kiinnittää huo-

miota myös metsätalouden tuloihin eli puun hankinnasta saatuihin tuloihin.

Metsätalouden keskeinen tulo vuoteen 1930 saakka oli puun kantohinta, joka

kertyi kaikista Neuvosto-Karjalan metsissä toteutetuista hakkuista. Valtio omis-

ti metsät, joita hallinnoi kunkin alueen paikallishallinto. Metsissä työskennel-

leet metsätrustit toteuttivat puun hankinnan pystykauppana eli maksoivat pai-

kallishallinnolle hakkaamastaan puusta kantohinnan, jonka jälkeen ne huolehti-

vat puun hakkuusta ja kuljetuksesta. Kantohinta määräytyi yleisvaltakunnalli-

sissa metsissä keskuselinten päättämän taksan mukaan.316

Keskuselimet selkeyttivät kantohintajärjestelmää jakamalla trustit niiden toi-

minnan mukaisiin ryhmiin ja määräämällä kantohinnat erikseen kullekin ryh-

mälle sen  mukaisesti, millaisissa metsissä ne työskentelivät. Trustit määriteltiin

joko vientitrusteiksi, kotimarkkinatrusteiksi tai omaan tarpeeseen hankkiviksi

trusteiksi. Vientitrustit maksoivat kovimman kantohinnan, koska ne työskente-

livät kalliimman hintaluokan metsissä, joissa puu oli järeää ja hankinta-alueet

hyvien kulkuyhteyksien äärellä.317

Erityisesti paikallistasolla ajettiin kantohintojen korotusta, sillä kotimarkki-

nahintojen mukaan määräytyneitä kantohintoja pidettiin aivan liian alhaisina.

Paikallishallinnon käsityksen mukaan niiden olisi pitänyt olla yli kaksinkertai-

set, jotta puista saatu hinta olisi vastannut niiden todellista arvoa ja kantohin-

noista olisi liiennyt rahaa myös metsien uudistamiseen.

Taulukko 12. Neuvosto-Karjalan metsäsektorin tuotannon arvo vuosina 1932,
1937 ja 1940 (miljoonaa ruplaa v. 1926/27 kiinteissä hinnoissa).

1932 1937 1940
yrityksiä kokon. yrityksiä kokon. yrityksiä kokon.

tuot. arvo tuot. arvo tuot. arvo

Koko teollisuus — 135,0 2 549  311,0 3 458 360,0
Metsätalous 46   70,0   864 111,0        1 011    109,0
Puukemian teoll. 2 0,1 31 0,4 29 1,1
Puunjalostusteoll. 19   26,8 4 30,3               2      25,1
Paperiteollisuus   1     7,6       1   13,4               3      43,4
Yhteensä 68   34,5   900 155,1         1045    178,6

Lähde: Svedenija tsentralnogo upravlenija narodnohozjaistvennogo utshota Karelo-Finskoi SSR
o rabote promyshlennosti respubliki v 1932, 1937, 1940, s. 206. Industrializatsija Severo-
zapadnogo rajona v gody vtoroi i tretjei pjatiletok (1933–1941). Vastaava taulukko löytyy myös
Narodnoje hozjaistvo Karelii -kokoelmasta, s. 27. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 58,
jossa taulukko kokonaisuudessaan. Kts. taulukkoliitteestä myös taulukko 59.

○ ○ ○ ○ ○ ○

316 VSFNT:n metsälait, Leningrad 1926. Pystykaupasta voitanee puhua tässä yhteydessä toi-
mintaperiaatteena, ei niinkään vastaavana prosessina kuin esim. Suomessa.

317 Tezisy k dokladu ob izmenenisrokov popennoi platy. RGAE f. 3405, op. 1, d.  279, l. 274.
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Taulukko 13. Puun kantohinta Neuvosto-Karjalassa yhtä kiintokuutiometriä
kohden (kopeekkaa).

Mänty Kuusi

Järeä puutavara 18,5 17,0
Keskikokoinen 12,5 11,0
Pieni puutavara 3,5 3,5
Paperipuu ja kaivospuu 2,5 2,5
Halot 2,5 1,5

Lähde: Narkomfin Karelskoi ASSR Sovnarkomu AKSSR, 9. nojabrja 1930. NARK f. 690, op. 1, d.
19/212, l. 214-220. Taulukkoliitteessä taulukko 54.

Kantohintapolitiikka muokkasi myös hakkuutaloutta. Neuvostoliitossa oltiin

siirtymässä harsintahakkuista avohakkuisiin318, jolloin yksittäisten puiden lei-

maamisesta ja lukemisesta siirryttiin hakatun metsän arviointiin eli pystymit-

tauksesta jälkimittaukseen. Kantohinta hakatusta metsästä määriteltiin trustien

lespromhozeilla tekemien jälkimittauspöytäkirjojen perusteella. Määränmukai-

sen tilinpidon avulla uskottiin nopeutettavan puun hankintaa, koska poiminta-

hakkuilla puiden leimaus kesti kauan ja tuli kalliiksi. Pystymittaus oli edullinen

puun hankkijalle, koska puuta tuli yleensä enemmän kuin oli arvioitu. Tästä

syystä puiden kantohintoja valvonut Karjalan raha-asiain kansankomissariaatti

vaatikin keväällä 1930 pikaista siirtymistä jälkimittaukseen ja määränmu-

kaiseen tilinpitoon, jolloin jokaisesta kaadetusta puusta olisi myös saatu maksu.

Neuvosto-Karjalassa pyrittiin siirtymään avohakkuisiin erityisesti etelän metsä-

alueilla, sillä kaikenkokoisesta puusta oli kova kysyntä.319

Keskuselinten määrittelemät kantohinnat olivat sidoksissa puutavaran koti-

markkinahintaan. Siirtyminen ensimmäiseen viisivuotissuunnitelmaan vilkas-

tutti  rakennustoimintaa, jolloin rakennus- ja sahatavaran kysyntä kotimarkki-

noilla kasvoi nopeasti. Estääkseen kysynnän kasvua seuranneen hintojen kont-

rolloimattoman nousun keskuselimet loivat hintaluettelot, joissa puutavaran

hintoja laskettiin noin kymmenen prosenttia. Neuvostoliiton korkein kansanta-

lousneuvosto yritti sitoa myös kantohinnat puutavaran menekkiin, eli mitä

enemmän trustit hankkivat puuta, sitä pienempi kantohinta piti maksaa. Näin

olisi kompensoitu puutavaran hinnan alennusta trusteille, sillä muuten hin-

nanalennukset olisivat johtaneet trusteissa huomattaviin tappioihin.320  Merkit-

○ ○ ○ ○ ○ ○

318 Kyse ei ollut metsän uudistamisesta, kuten nykyjärjestelmässä esimerkiksi Suomessa olete-
taan. Neuvostoliitossa puut hakattiin, mutta uusia ei välttämättä istutettu.

319 Narkomfin Karelskoi ASSR Sovnarkomu AKSSR, 9. nojabrja 1930. NARK f. 690, op. 1, d.
19/212, l. 214–220.

320 Tezisy doklada k regulirovanii tsen na lesomaterialy. RGAE f. 3405, op. 1, d. 279, l. 275.
Puutavaran markkinahinta määräytyi suurimpien trustien ja muiden puun hankkijoiden
keskihinnan pohjalta. Erikoispuutavaran hinta, jota yritettiin ensimmäistä kertaa määritellä
kiinteäksi, määriteltiin puunhankintaorganisaatioiden välisin sopimuksin; Postanovlenije
kollegii Narkoma TTT SSSR (protokol no. 37 ot 25.10. 1928). RGAE f. 3405, op. 1, 216, l.
25–34. Vastaavalla tavalla säänneltiin myös rakennustarvikkeiden hintoja.
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tävin yritys alentaa kantohintoja oli pyrkimys alentaa sahateollisuuden tuotan-

tokustannuksia kantohintoihin vaikuttamalla.321

Kantohinnat olivat keskuksen talouspolitiikan kannalta hankala kysymys, jo-

ten niiden maksusta luovuttiin teollisissa metsissä metsähallinnon yleisliitto-

laistamisen  ja verouudistuksen yhteydessä vuonna 1930. Niiden lakkauttami-

sesta aiheutuneet tappiot paikallishallinnolle korvattiin vastaavilla lisäyksillä

metsäteollisuuden liikevaihtoveroon.322  Kantohinnoista luopuminen ja siirty-

minen liikevaihtoveroon ei ollut välttämättä hyvä vaihtoehto paikallistason kan-

nalta, sillä kantohintojen avulla paikallishallinto pystyi ohjailemaan hakkuita.

Kantohinta vaihteli alueittain, jolloin kaukaisemmilla metsäalueilla hinta oli al-

haisempi, mikä innosti trusteja hyödyntämään myös kaukaisempia metsiä. Tä-

mä oli paikallishallinnon kannalta myönteinen asia, sillä uusien metsäalueiden

käyttöönotto oli olennainen osa viisivuotissuunnitelmia.

Uusille alueille siirtyminen oli myös toivottavaa, koska hyvien kulkuyhteyk-

sien varrella olleet metsät olivat alttiita liialliselle hakkuulle. Siirtyminen liike-

vaihtoveroon johtikin Neuvosto-Karjalassa useiden alueiden liikahakkuisiin,

sillä liikevaihtoveron määrä ei ollut sidottu metsien sijaintiin vaan puutavarala-

jiin.323  Tämä johti siihen, että trustit kiinnostuivat hyvien kulkuyhteyksien var-

rella olleista paikallismetsistä. Kiistakysymykseksi paikallismetsien käytön

osalta nousi kuitenkin kantohinta, joka säilyi paikallismetsissä vielä vuoden

1930 jälkeenkin. Trustit olivat haluttomia maksamaan kantohintoja liikevaihto-

veron lisäksi, mitä puolestaan paikallishallinto vaati ehtona metsien käyttämi-

selle.

Metsäteollisuuden kehitysprosessi kuvastaa ehkä selkeimmin Neuvosto-Kar-

jalan roolin muotoutumista neuvostotaloudessa. Paikalliset kehitystavoitteet

väistyivät varsin pian yleisliittolaisten tavoitteiden tieltä ja paikalliset kehitys-

suunnitelmat toteutettiin vain silloin, kun ne vastasivat myös keskuksen tavoit-

teita. Sahateollisuuden uudistus toteutettiin paikallistasolla niiltä osin kuin oli

tarpeen koko Neuvostoliiton vientisuunnitelman toteuttamiseksi. Uudistukset

toteutettiin sellaisissa kohteissa, joiden merkitys oli suuri Vienanmeren–Itäme-

ren kanavakombinaatin perustamisen jälkeen vuonna 1934. Tavoitteena oli tus-

kin kehittää esimerkiksi Kemin ja Sorokan sahoja vain kanavakombinaatin

myöhemmin tapahtuvaa perustamista silmällä pitäen, mutta joka tapauksessa

sahat vastasivat hyvin kombinaatin ja ennen kaikkea NKVD:n tarpeita.

Useimpien metsäteollisuuden kehityssuunnitelmien vesittyminen ei vaikutta-

nut Neuvosto-Karjalan kehityspyrkimyksiin, sillä hallinnollisten uudistusten

myötä valta hyödyntää uudistusten tuomia etuja oli joka tapauksessa siirretty

pois paikallishallinnon ulottuvilta. Puuraaka-aineen tuottajalla oli suuri merki-

○ ○ ○ ○ ○ ○

321 Perspektivnyi plan razvitija lesopilnoi promyshlennosti TsSNH AKSSR na 1927–1932 g.
NARK f. 794, op. 1, d. 12/140, l. 26–50. Suomessa kantohinnat olivat olennainen osa saha-
ja puunjalostusteollisuuden hintapolitiikkaa.

322 Postanovlenije SNK i STO no. 381 ot 31.8. 1930. GARF f. 5446, op. 1, d. 56, l. 189; Protokol
no. 65 zasedanija Ekonomitsheskogo Soveta RSFSR ot 15-go sentjabrja 1930. NARK f. 690,
op. 1, d. 16/177, l. 11–18.

323 Objasnitelnaja zapiska k lesnomu fondu SSSR. RGAE f. 4372,  op. 2, d. 769, l. 24–34.
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tys koko Neuvostoliiton taloudelle, mutta paikallistason kannalta rooli puun-

hankkijana, ei puun jalostajana, oli kestämätön. Puun hakkaaminen ja sen vie-

minen ulkomaille jalostamattomana ei kehittänyt teollisuutta, mutta kulutti

Neuvosto-Karjalan tärkeintä valttia – metsäpääomaa.

Metsäteollisuuden oli tarkoitus mahdollistaa Neuvosto-Karjalan kokonais-

valtainen teollistuminen. Metsäteollisuudelle kävi kuitenkin samalla tavalla

kuin metsätaloudellekin, liian vähäisistä investoinneista johtuen todellisia edel-

lytyksiä merkittävälle kehitykselle ei syntynyt. Ongelmat heijastuivat muille

aloille ja samalla myös metsäteollisuus oli herkempi muiden alojen ongelmille.

Hakkuun ja kuljetuksen ongelmat heijastuivat sahateollisuuteen, aivan samoin

kuin ainespuun hankinnassa ilmenneet viivästykset heikensivät sellutehtaiden

raaka-aineen laatua.

Puutavaran vienti liittää Neuvosto-Karjalan
yleisliittolaisiin tavoitteisiin

Neuvostoliiton puutavaran vienti: dumppausta ja orjatyösyytöksiä

Ennen ensimmäistä maailmansotaa Venäjä, johon kuului myös Suomi, toimitti

kolmanneksen Länsi-Euroopan ostamasta sahatavarasta. Perinteisenä vertailu-

vuonna 1913 sahatavaran viennin määrä oli noin seitsemän miljoonaa kuutio-

metriä, josta hieman yli puolet oli peräisin myöhemmin Neuvostoliitoksi muo-

toutuneelta alueelta. Ensimmäisen maailmansodan aikana vienti väheni huo-

mattavasti tyrehtyen vallankumouksen aikana kokonaan.324  Vallankumouksen

jälkeen vientiä ryhdyttiin organisoimaan uuden järjestelmän mukaiseksi. Vuon-

na 1918 Lenin antoi asetuksen ulkomaankaupan kansallistamisesta, jolloin

kaikki kauppa siirtyi valtion yksinoikeudeksi. Ulkomaankauppaan perustettiin

oma kansankomissariaatti vuonna 1920. Vuoden 1923 liittovaltiosäännössä val-

tion yksinoikeutta ulkomaankauppaan täsmennettiin ja valtiolle  määriteltiin

ehdoton ulkomaankauppamonopoli, jonka tarkoituksena oli ”suojella kaupan

rakennetta kapitalistimaiden ja ulkomaankaupan suhdannevaihteluilta”.325  Mo-

nopolin mukaisesti kaikki vientioperaatiot siirtyivät valtion vientiorganisaatioi-

den tehtäväksi.

Neuvostoliiton vienti pääsi kunnolla vauhtiin 1920-luvun kuluessa. Ensim-

mäisen merkittävän kauppasopimuksen Neuvostoliitto solmi Iso-Britannian

kanssa keväällä 1921. Tästä sopimuksesta tulikin tärkeä koko Neuvostoliiton

puutavaraviennin myöhemmälle kehitykselle, sillä sopimus avasi Neuvostolii-

○ ○ ○ ○ ○ ○

324 Ahvenainen (1984), Suomen sahateollisuuden historia, s. 327. Tärkein sahauskeskus ennen
ja jälkeen vallankumouksen oli Vienanmeren rannalla sijainnut Arkangeli, joka kuului Poh-
joiseen alueeseen. Arkangeli oli ennen vallankumousta keskuspaikka venäläisten ja ulko-
maalaisten sahatavaraa tuottaneille konsessioille eli yhteistyöyrityksille, joita olivat mm.
Russangloles, Gollandoles jne.

325 Sopimusten englanninkieliset versiot ”Extract from the decree on the monopoly of foreign
trade, Oct. 16th, 1922” löytyy kokoelmasta  Soviet documents of foreign policy (SDFP) I, s.
338–339; ”Extracts of the Central Committee of the CPSU and the Commissariat for Foreign
Trade, on Foreign Trade, Nov. 6 th, 1925” puolestaan kokoelmasta SDFP II, s. 61–64.
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tolle mahdollisuuden saada suoran yhteyden ostajiin Iso-Britannian kauppa-

edustustonsa kautta.326  Yhdysvalloissa Neuvostoliitolla oli Amtorg-niminen

kaupallinen toimisto, joka hoiti vientioperaatioita ja toimi myös muissa tehtä-

vissä. Sillä ei ollut kuitenkaan niin laajoja oikeuksia kuin Iso-Britanniassa si-

jainneella kauppaedustustolla.327

Vienti Iso-Britanniaan toteutettiin Lontoon kauppaedustustosta Arcos-nimi-

sen yhtiön kautta. Se toimi komissioperiaatteella eli otti myymistään tuotteista

myyntipalkkion. Käytännössä vienti tapahtui siten, että esimerkiksi Neuvosto-

Karjalassa tuotettu sahatavara meni myyntiin Arcosin listoille. Kaupan jälkeen

paikalliselle kansantalousneuvostolle maksettiin erikseen määrätyn vaihtosuh-

teen mukaisesti hinta ruplina, kaupasta saatu valuutta meni valtion kassaan.

Myyntitulosta vähennettiin kauppayhtiölle mennyt komissiomaksu. Järjestelmä

oli monimutkainen eikä toiminut kunnolla. Varsin pian puutavaran tuottajat al-

koivatkin moittia järjestelmää ja ennen kaikkea Arcosia siitä, että se piti listoil-

laan liian niukkaa valikoimaa, jolloin myös myynti oli vähäistä. Puutavaran

tuottajien ärtymystä lisäsi myös se, etteivät ne itse voineet vaikuttaa lajikevali-

koimaan.328  Ongelma oli tavaran tuottajien kannalta vakava, sillä sahatavara-

trustit, muun muassa Karelles, olivat täysin riippuvaisia Arcosin aktiivisuudesta

valtion vientimonopolin vuoksi. Myynnin vähäisyys vaikutti suoraan alueiden

ja trustien tulojen kertymiseen.

Tyytymättömyys Arcosin toimintaan johti puutavaran vientiin erikoistuneen

Eksportlesin perustamiseen vuonna 1926.329  Se oli yleisliittolainen keskuselin-

ten alaisuudessa ollut yhtymä, jonka hallinnossa oli edustettuna suurimmat

metsätrustit. Eksportles toimi Arcosin tapaan komissioperiaatteella, mutta se oli

keskittynyt yksinomaan puutavaran kauppaan. Eksportles toimi kotimarkki-

noilla puutavaran jakelua ja myyntiä organisoineen Lesosindikatin rinnalla ja

oli vastuussa puutavaran hankinnasta ja jakelusta nimenomaan ulkomaanvien-

tiin kaupallisten edustustojen ja vientitoimistojen huolehtiessa kontakteista pai-

kanpäällä.330

○ ○ ○ ○ ○ ○

326 Kyröläinen (1978), Suomen ja Neuvostoliiton väliset taloussuhteet 1920–1939, s. 61;
Patolitshev (1973), Neuvostoliiton ulkomaankauppa, s. 26. Kauppaedustustossa työsken-
neellä henkilökunnalla oli diplomaatin oikeudet.

327 Tämän New Yorkissa sijainneen edustuston kautta organisoitiin mm. siirtolaisia Neuvosto-
Karjalaan 1930-luvun alussa. Edustusto mainosti laveasti ja kustansi mm. Neuvosto-Karjala
15-vuotias -juhlakirjan.

328 Arcos. Ottshot LLEB ob organizatsii lesnogo rynka v Veliko Britannii za 1924–25. RGAE f.
3405, op. 1, d. 621, l. 95, 111. Arcosilta tavaran ostivat paikalliset puutavaran agentuurit,
joita Lontoossa olivat mm. Farao Gen, Aronson ja Faber. Arcosin toimintaa häiritsi vuonna
1927 tapahtunut Arcos-skandaali, jossa Iso-Britannian viranomaiset tekivät etsinnän NL:n
kauppaedustustossa ja totesivat sen keskittyneen taloudellisten toimien ohella vakoiluun ja
propagandan levittämiseen. Keeble (1990), Britain and the Soviet Union, s. 106–107. Ti-
lanne johti kauppasopimuksen purkuun ja joidenkin edustajien karkoitukseen maasta; Puu-
tavara-agentuureista hollantilainen Otto J. Faber oli mukana toiminnassa vielä vuonna 1939.
Kts. mielenkiintoisia mainoksia esim. Lesnaja Industrija 2/1939.

329 Postanovlenije Soveta Narodnyh Komissarov SSSR ob obrazovanii vsesojuznogo
lesoeksportnogo aktsionernogo o-va ”Eksportles”. RGAE f. 3270, op. 1, d. 611, l. 248.

330 Ottshot o dejatelnosti Karelles. NARK f. 286, op. 1,  d. 25/208, l. 36–36ob; Eksportnomu i
importnomu upravleniju NKTorga. NARK f. 286, op. 1, d. 3/26, l. 4–11, 15; Protokol no. 66
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Kaupallisten edustustojen ohella paikanpäällä oli myös erityisiä vientitoi-

mistoja. Niitä hallinnoi puun keskusvientitoimisto Moskovassa ja ne keskittyi-

vät pääasiassa vientimarkkinoiden seuraamiseen. Lontoon vientitoimisto kes-

kittyi puutavaran maailmanmarkkinoiden seuraamiseen ja tapahtumista rapor-

toimiseen. Sen erityisen seurannan kohteena olivat Suomen ja Ruotsin vienti-

operaatiot, joista toimisto lähetti analysoitua tietoa keskustoimistoon Mosko-

vaan, joka puolestaan välitti tiedot keskuselimille. Pohjois-Amerikan markki-

noita seurasi Lontoon vientitoimiston vakituinen edustaja Kanadassa.331  Eks-

portlesilla oli myös oma julkaisusarja ”Lesoeksportnaja biblioteka”, jossa kes-

kusteltiin viennistä ja analysoitiin kilpailijoiden toimia.332  Näiden toimistojen

keräämien tietojen avulla Neuvostoliiton keskuselimillä oli käsitys puutavaran

viennin tilasta kaikkialla maailmassa ja näihin tietoihin tukeutuen myös vienti-

operaatiot suunniteltiin.

Viennin osuus alkoi kasvaa voimakkaasti 1920-luvun puolivälissä.Vuonna

1926 Neuvostoliiton Pohjolan metsätalouden kehittämisen pohjaksi asetettiin

puutavaran viennin merkittävä kasvattaminen. Venäjän talousneuvosto (Ekoso)

suunnitteli Pohjolan osuudeksi peräti 60 prosenttia kaikesta Neuvostoliiton

puutavaran viennistä, jolloin alueen ensisijaiseksi tehtäväksi olisi muodostunut

puutavaran viennin kasvattaminen ja kilpailu maailmanmarkkinoilla.333  Vien-

nin tehostamisen taustalla oli vakaa pyrkimys kuroa kiinni Suomen ja Ruotsin

saama etumatka mahdollisimman pian, sillä Neuvostoliiton sahatavaran vienti

oli vain noin puolet näiden maiden viennistä.334  Viennin kasvattaminen oli vält-

tämätöntä, jotta todellinen kilpailutilanne olisi voinut syntyä. Eksportlesin pe-

rustaminen antoi käytännön mahdollisuudet vakavalle kilpailulle.

Neuvostoliitto raivasi itselleen tilaa vientimarkkinoilta muita selvästi hal-

vemmilla hinnoilla, mikä johti pian kilpailijoiden syytöksiin hintojen polkemi-

sesta eli dumppauksesta. Närää aiheutti erityisesti se, että  saatuaan havittele-

mansa osuuden maailmanmarkkinoista Neuvostoliitto ei nostanutkaan hintoja

muiden kilpailijamaiden tasolle, vaan jatkoi puun myyntiä muita alhaisempaan

hintaan. Tämä johti hankalaan tilanteeseen myös Neuvostoliiton itsensä kannal-

ta. Saadakseen lisää valuuttaa sen oli tuotettava yhä enemmän puutavaraa, mut-

ta mitä enemmän se tuotti tavaraa markkinoille, sitä alhaisempia hinnat oli-

vat.335  Tämä johti viennin arvon laskuun siitä huolimatta, että määrällisesti

○ ○ ○ ○ ○ ○

zasedanija bjuro Karobkom, 2. 10. 1926. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 9, l. 53. Neuvosto-
Karjalassa ihmeteltiin sitä, ettei Eksportlesin hallinnossa ollut Karellesin täysivaltaista
edustajaa vaan ainoastaan kandidaattijäsen; ”Lesosindikat” jego rol v torgovle i vzaimoot-
noshenija s trestami. RGAE f. 3405, op. 1, d. 115, l. 67.

331 Bjulleten Londonskogo lesoeksportnogo bjuro za 1926 g. RGAE f. 3405, op. 1, d. 634, l. 2–
22.

332 Sentshurov, K., Gamerov, I., Morskoi, K., Nashi konkurenty na mirovom lesnom rynke.
Lesoeksportnaja biblioteka 3, 1933.

333 Postanovlenije Ekoso RSFSR po razvitiju lesnogo hozjaistva i lesnoi promyshlennosti
Jevropeiskogo Severa RSFSR. NARK f. 286, op. 1, 6/51, l. 298–310ob.

334 Konjunkturnyi obzor lesoeksportnoi torgovli za aprel 1926 g. RGAE f. 3405, op. 1, d. 634, l.
39, 42.

335 Konjunkturnyj obzor lesoeksportnoi torgovli za aprel 1926 g. RGAE f. 3405, op. 1, d. 634, l.
39. Neuvostoliiton spekulointi kuusisahatavaran hinnoilla johti siihen, että muut maat mm.
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vienti kasvoi koko ajan. Lännen kannalta epämiellyttävän kehityksen taustalla

oli se, ettei Neuvostoliitto kapitalistimaiden tapaan hamunnut markkinaosuutta,

jonka jälkeen se olisi voinut ryhtyä kilpailemaan kalliimmilla hinnoilla, vaan se

haki ensisijaisesti markkinoita mahdollisimman massiiviselle puutavaran

myynnille. Neuvostoliitolle puutavaran vienti oli ensisijaisesti keino saada va-

luuttaa mahdollisimman nopeasti. Määrällä ja kustannuskysymyksillä ei ollut

merkitystä.

Neuvostoliiton mahdollisuutta harjoittaa puutavaran polkumyyntiä selitettiin

suunnitelmataloudella ja sen erityispiirteillä.Venäläiset totesivat toimivansa

marxilaisen kansantaloustieteen pohjalta, jonka mukaan neuvostotalous ei ollut

riippuvainen maailmantalouden suhdanteista ja markkinoista, vaan saattoi itse

määritellä tuotteidensa hinnat.336  Näin syntyi keinotekoinen kotimarkkinahinta,

jonka pohjalta määriteltiin hinta myös vientipuulle. Puun alhainen hinta selittyi

venäläisnäkemyksen mukaan Neuvostoliiton talousjärjestelmän erinomaisuu-

della eikä suinkaan hintojen tarkoituksellisella polkemisella.337  Lännessä esite-

tyt tulkinnat poikkesivat huomattavasti neuvostonäkemyksestä ja mielipiteet ja-

kautuivat ennen kaikkea talousjärjestelmän erinomaisuuden osalta. Perusselitys

myös lännessä oli suunnitelmatalouden erikoispiirteet, mutta lännessä Neuvos-

toliiton talouselämän erikoispiirteiksi nostettiin lyhytnäköinen taloudellinen

toiminta, metsien suunnitelmallinen ryöstö, piittaamattomuus metsien uudista-

misesta ja hintojen mielivaltainen muodostaminen. Kokonaisuutta tuki valtion

antama tuki kannattamattomalle viennille ja olemattomat tuotantokustannuk-

set, joita pitivät alhaalla  kantohintojen puuttuminen ja työläisten alhainen elin-

taso.338  Länsimaiset aikalaistulkinnat osuivatkin hyvin pitkälle oikeaan, mutta

aivan täysin neuvostojärjestelmää ei lännessä tunnettu. Työläisten elintaso oli

toki alhainen lähennellen paikoin jopa kurjuutta ja vankityövoiman käyttö oli

melko yleistä, mutta  tuotantokustannukset eivät vaikuttaneet keskuselimien

määrittelemiin hintoihin samoin kuin lännessä, vaan kohonneiden tuotantokus-

○ ○ ○ ○ ○ ○

Suomi ja Ruotsi pidättäytyivät myynnistä. Raporttiin oli kirjoitettu ihmettelevä kysymys:
Mitä tämä tarkoittaa? (Tshto eta?); Halme (1955), Vienti Suomen suhdannetekijänä 1870–
1939, s. 198, 221; Ahvenainen (1984), s. 332; Ymmärrettävistä syistä Suomessa oltiin kiin-
nostuneita tilanteen kehittymisestä, joten etsivä keskuspoliisi tarkkaili tilannetta aktiivisesti.
Kts. aiheesta esim. Helsingin Sanomat 8.1. 1930. EK/VALPO:n lehtileikeaineistosta. Kansio
636/EK/VALPO I/ KA.

336 Kts. esim. Leontjev (1972), s. 168–169; Puutavaran vientihinnoista kts. esim. Vysshii sovet
narodnogo hozjaistva i Glavlesbum ”O lesnyh taksah dlja lesoeksporta”. RGAE f. 3405, op.
1, d. 258, l. 1 2; V Glavlesbum iz Eksportlesa ”Prodalzhnyje tseny eksportnyh lesomate-
rialov”. RGAE f. 3405, op. 1, d. 258, l. 2; Protokol no. 35/63, zasedanije komissii o taksah
pri sovete lesnyh trestov, 25.2. 1929. RGAE f. 3405, op. 1, d. 258, l. 45; Protokol no. 17
soveshtshanija pri glavnom upravlenije NKLesa SSSR ”Sojuzlesoeksport” O rastshotnyh
tsenah po eksportu na 1933 g. RGAE f. 7644, op. 1, d. 4, l 55.

337 Carr and Davies (1969), Foundations of a planned economy (II), s. 707. Tämä pätee yleensä
vientituotteiden hintoihin – tosin puun hinta kotimarkkinoilla oli varsin hyvä kun taas vienti
tuotti enemmänkin tappiota.

338 Suviranta (1931), Suomi ja maailman talouspula, s. 46–47. Hänen käsityksensä perustuivat
Haenselin arvioihin Neuvostoliiton tilanteesta. Haensel oli aikalaisnäkemysten kenties voi-
makkain muokkaaja, kts. myös Duchess of Athol M.P., The conscription of a people (1931);
Ruotsalainen Thorsten Scheyffert esitteli näkemyksiään mm. Helsingin Sanomissa 8. ja 9.
10. 1932, kansio 646/EK/VALPO I/KA.
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tannusten seuraukset kärsittiin ennen kaikkea paikallistasolla. Neuvostoliitossa

oli olemassa kantohinnat, mutta ne eivät muotoutuneet markkinoiden perusteel-

la, vaan ne määriteltiin muiden hintojen tapaan keinotekoisesti.

Neuvostoliiton hintapolitiikasta oli monenlaisia seurauksia. Sitä syytettiin

muiden maiden viennin tuhoamisesta, sillä esimerkiksi Skandinavian vienti oli

vähentynyt Neuvostoliiton markkinoille rynnimisen jälkeen. Neuvostoliiton

massiivinen vienti aiheutti kilpailijoissa hämmennystä, ja pelkkien dumppaus-

syytösten jäädessä vaille seurauksia länsimaat yhdistivät 1930-luvun alussa

dumppaussyytöksiin pakkotyövoiman käytön metsätöissä, mitä pidettiin laa-

jana erityisesti Neuvostoliiton pohjoisilla alueilla. Syytökset johtivat varsin

pian neuvostopuutavaran boikottiin lännessä. Ensimmäiseksi tullimuurin neu-

vostopuulle nosti Yhdysvallat, jonka esimerkkiä seurasivat pian monet muut.

Kaikki eivät syytöksiin uskoneet ja jatkoivat edullisen neuvostopuutavaran os-

toa. Aktiivisin asiakas oli Iso-Britannia, joka jatkoi yhteistyötä Neuvostoliiton

kanssa painostuksesta huolimatta. Lopulta sekin joutui taipumaan Kansainyh-

teisön ja erityisesti Kanadan painostuksen alla ja liittyi  mukaan boikottiin. Iso-

Britannia purki kauppasopimuksensa Neuvostoliiton kanssa vuonna 1934, mut-

ta vain lyhyeksi ajaksi, sillä vain noin vuoden kuluttua Iso-Britannia oli jälleen

neuvostopuun tärkein ostaja.339  Kanadan painostuksen takana oli halu varmis-

taa kanadalaisen puutavaran kysyntä Iso-Britannian markkinoilla, mutta Iso-

Britanniaa houkutteli edullinen neuvostopuu.

Syytökset pakkotyövoiman käytöstä vientipuutavaran tuotannossa eivät ol-

leet vailla pohjaa. Solovetskin vankileirihallinto, USLON (Upravlenije Solo-

vetskogo Lagerja Osobovo Naznatshenija) organisoi hakkuita Neuvosto-Karja-

lassa ja tuotti huomattavan määrän puuta, jonka osuus alueen puun hankinnasta

kasvoi koko ajan. USLON:in hakkaamaa puuta laivattiin maailmalle Vienanme-

ren satamista Kemistä ja Ponkomasta sekä Muurmanskista.340  Neuvostoliiton

lehdistössä syytökset leimattiin kapitalistien valheiksi.341  Punainen Karjala -

lehti julkaisi maaliskuussa 1931 jutun, jossa Iso-Britannian puukauppaliiton

puheenjohtaja totesi, että ”vakavana väärinkäsityksenä ovat ne olettamukset,

että Neuvostoliiton metsätöissä käytetään pakkotyötä”.342  Paitsi että Neuvosto-

liiton johto torjui syytöksiä se kehotti omia kauppaorganisaatioitaan välttämään

neuvostoviennille vihamielisiä maita ja kielsi näiden maiden transitoliikenteen

○ ○ ○ ○ ○ ○

339 Asiasta käytiin aktiivista keskustelua lehdistössä, jota EK/VALPO keräsi leikekokoel-
maansa. Asiasta kirjoitettiin Neuvostoliittoa syyttävään sävyyn mm. The Times 20.1. 1931/
Helsingin Sanomat 25.1. 1931; HS 19.3. 1931; HS 24.4. 1931; HS 29.4. 1931 ja HS 8.7.
1931. Kansio 636/ EK/VALPO I/ KA; Taustaksi kts. esim. Ahvenainen (1984), s. 368–369;
Kiselev (1976), Sotsialistitsheskaja industrializatsija i lesoeksport Jevropeiskogo Severa
SSSR, s. 10.

340 SSSR-OGPU Upravlenije Solovetshkih v Karelii lagerei OGPU, metsäosasto 21.11. 1930,
Kemi. NARK f. 690, op. 1, d. 16/170, l. 45. Solovetskin vankileiri oli ensimmäisiä poliittisil-
le vangeille tarkoitettuja leirejä. Se teki taloudellista yhteistyötä Neuvosto-Karjalan kanssa
jo 1920-luvun puolivälissä. Solovetskin saarille Vienanmerelle perustettiin vankileiri vuon-
na 1923, jolloin siitä tehtiin hallinnollisesti itsenäinen yksikkö. Lähin kaupunki Neuvosto-
Karjalassa oli Kemi.

341 Neuvostoliitto puolustautui syytöksiä vastaan omassa lehdistössään. Lehtileikkeet: Izvestija
28.2. ja Punainen Karjala 19.2. 19311931. Kansio 726/EK/VALPO I / KA.

342 ”Peruuttavat valheita”, Punainen Karjala -lehti no. 65, 21.3. 1931, etusivu.
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Neuvostoliiton alueella.343  Vaikka uhkaa pyrittiinkin julkisuudessa mitätöi-

mään, herättivät puun vientiin liittyneet ongelmat keskustelua puolueen keskus-

komiteassa. Puutavaran vientiin liittyneiden ”taloudellisten toimintojen turvaa-

minen” ja viennin aiheuttamat kulut herättivät huolta.344  Asiat eivät edenneet

aivan siten kuin keskuskomiteassa otaksuttiin.

Neuvostopuun boikotin synnytti neuvostoviennin nopea kasvu. Neuvostolii-

ton viennin huippuvuosi oli 1930, jolloin se ylsi lähes samoihin määriin kuin

sotaa edeltävänä huippuvuonna 1913.345  Neuvostoliiton talouselimien mukaan

vuonna 1930 maa saavutti puutavaran maailmanmarkkinoilla ensimmäisen si-

jan.346  Kehitys oli huikeaa, olihan Neuvostoliitto aloittanut käytännössä nollas-

ta ja raivannut itselleen tilaa täpötäysiltä maailmanmarkkinoilta. Puutavaran

vientiä kasvatti se, että siitä oli muotoutunut ensimmäisen viisivuotissuunni-

telman aikana tärkeä valuutanlähde. Tappioista huolimatta vientiä yritettiin nos-

taa. Keskuselimet lupasivat vientiin erikoistuville alueille ja trusteille parempia

resursseja, mikä tarkoitti käytännössä parempia koneita, laadukkaampaa raaka-

ainetta ja ennen kaikkea riittävästi työvoimaa.347  Puun vientiä tehostettiin myös

hallinnollisilla uudistuksilla, jotka liittyivät laajaan 1930-luvun alun metsähal-

linnon uudistukseen. Vientiä varten perustettiin vuonna 1933 Metsäasiain kan-

sankomissariaatin alaisuuteen puutavaran vientiin erikoistuneita trusteja valvo-

va elin, Sojuzlesoeksport.348

Kuvio 35. Neuvostoliiton puutavaran vienti (tuhat kuutiometriä) ja viennin

kasvu (prosenttia).

○ ○ ○ ○ ○ ○

343 Postanovelenije no. 562  SNK SSSR, 20.10. 1930. GARF f. 5446, op. 1, d. 57, l. 49. Transi-
toliikenne tarkoittaa kauttakulkuliikennettä.

344 Protokol no. 58, zasedanija politbjuro TsK VKP(b) 25.7. 1931. RGASPI f. 17, op. 3, d. 844, l.
12.

345 Davies (1989), s. 392–398. Vuosi on myös perinteinen vertailuvuosi.
346 Lesnoi eksport SSSR i mezhdunarodnaja lesnaja torgovlja, Vneshtorgizdat Moskva –

Leningrad 1932.
347 Prilozhenije protokol no. 96 zasedanija Politbjuro TsK VKP(b), 16.4. 1932. RGASPI f. 17,

op. 3, d. 880, l. 19.
348 Protokol no. 17 soveshtshanija pri glavnom upravlenii NKLesa SSSR ”Sojuzlesoeksport”,

22.4. 1933. Protokol zasedanija ”Sojuzlesoeksport” ot 28.7. 1933, Stenogramma ot
zasedanija ”Sojuzlesoeksporta” 28.7. 1933. RGAE f. 7644, op. 1, d. 4, l. 55, 83–84, 106.
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Lähde: Lesnoi eksport SSSR, s. 9. Kts. tarkemmat arvot taulukkoliitteestä, taulukko 60.
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Neuvostoliiton puutavaran viennin arvo alkoi tasoittua 1930-luvun jälkimmäi-

sellä puoliskolla. Viennin arvo oli vuonna 1930 noin 161 miljoonaa ruplaa,349

kun se kevään ja kesän 1936 kuluessa oli noin 172 miljoonaa ruplaa. Vuonna

1936 vienti kasvoi maltillisesti, vaikka syksy nostikin varmasti viennin arvoa.

Vientimäärät laskivat selvemmin, sillä sahatavaran vienti oli vuoden 1936 ke-

vät-kesän kuluessa lähes 200 000 standarttia vähemmän kuin vastaavana aikana

vuonna 1930.350

Vientimäärien laskuun vaikuttivat osittain sahatavaran viennin rajoitussopi-

mukset, joista laajin oli vuonna 1935 solmittu European Timber Exporters’

Convention -sopimus (ETEC). Sopimukseen sisältyi sahattu ja höylätty havu-

puutavara, mutta valmiit laatikkolaudat ja ratapölkyt jäivät sopimuksen ulko-

puolelle. Vientirajoitus koski kaikkia keskeisimpiä puun ostajamaita ja sen ul-

kopuolelle jäivät vain Lähi- ja Kaukoitä sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Sopi-

muksen ensisijainen tarkoitus oli supistaa vientiä ylitarjonnan ehkäisemiseksi.

Se määritteli kullekin sopimuksen allekirjoittajamaalle vientikiintiön, joka

määriteltiin kutakin sopimusvuotta varten erikseen eri vastaanottajamaiden ku-

lutuskyvyn ja kunkin viejämaan aiempien vientimäärien perusteella. Neuvosto-

liiton massiivinen sahatavaran vienti 1930-luvun alussa takasi sille vientikiin-

tiön, joka oli suurempi kuin Ruotsin. Neuvostoliitto saavutti näin tavoitteensa

päästä virallisesti suurimpien viejien joukkoon vuosikymmen myöhemmin. 351

Neuvostoliiton ensisijainen motiivi liittyä rajoitussopimukseen oli yritys saada

muilta sopimusmailta valuuttaluottoja. Muiden maiden haluttomuus myöntyä

Neuvostoliiton vaatimuksiin johti siihen, että jo vuonna 1931 aloitetut neuvot-

telut saatiin päätökseen vasta neljän vuoden kuluttua.352

Toisen viisivuotissuunnitelman aikana kasvanut sodanuhka laimensi puuta-

varan maailmankauppaa, joka romahti alle puoleen vuoden 1929 tasosta. Kol-

mannen viisivuotissuunnitelman alussa neuvostovientikin laski 12 prosenttia.

Osittaisena syynä viennin laskuun oli Neuvostoliiton johdon halu välttää dump-

pauksen aiheuttamaa diplomaattista konfliktia ja rajoitussopimuksen rikkomis-

ta räjähdysalttiissa maailmanpoliittisessa tilanteessa.353  Merkittävä viennin las-

kua selittänyt tekijä oli myös kotimarkkinoiden kasvanut puutavaran tarve. So-

dan uhkan kasvaessa  rakentaminen kasvoi, jolloin myös rakennuspuun tarve

kasvoi. Sotaan valmistauduttiin rakentamalla muun muassa rautateitä, mikä

vaati ratapölkkyjä. Niiden vienti laski sekä kotimaisen kysynnän että raaka-ai-

○ ○ ○ ○ ○ ○

349 Stuktura lesnogo eksporta SSSR s 1922 po 1930 g. i sopostavlenijei s 1913 g. (territorija
SSSR), s. 42–43. Lesnoi eksport SSSR i mezhdunarodnaja lesnaja torgovlja. Suhteessa
viennin arvo vuoteen 1913 (=100 %) oli 127,6 %.

350 Vuoden 1930 sahatavaran viennin määrä oli standarteista kuutiometreiksi muutettuna (1
std.= 4, 672 kuutiometriä) noin 4,6 miljoonaa kuutiometriä kun se vuonna 1936 (tammi–
heinäkuu) oli tonneista kuutiometreiksi muutettuna (1 tonni = 2,832 kuutiometriä) noin 3,5
miljoonaa kuutiometriä. Luvut 1930: Lesnoi eksport SSSR i mezhdunarodnaja lesnaja
torgovlja, s. 24 ja vuoden 1936 osalta Statistika vneshnei torgovli SSSR, s. 52. Suhdeluvut
Tapion taskukirja, 23. painos, Jyväskylä 1997. Tässä on tarpeen ottaa huomioon se, että
vertailussa on koko vuosi 1930 ja vuoden 1936 kevät ja kesä.

351 Jäntti (1941), ETEC-puutavara -sopimus, sen toteuttaminen ja vaikutukset, s. 65–66, 74–75.
352  Ahvenainen (1984), s. 353–356.
353 Rees (1997a), s. 142–143.
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nepulan vuoksi vaikka ne eivät kuuluneetkaan rajoitussopimuksen piiriin. Yksi

ratapölkkyjen vientiä vähentänyt seikka lienee ollut myös se, ettei niitä haluttu

viedä mahdollisiin vihollismaihin.

Kuvio 36. Neuvostoliiton viennin arvo vuosina 1913 ja 1938 (miljoonaa kulta-

ruplaa).
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Lähde: Davies, Harrison, Wheatcroft (eds.), The economic transformation of the Soviet Union,
1913–1945, s. 314–315. Kts. tarkemmat arvot ja selitykset taulukkoliite, taulukko 62.

Kuviossa näkyy erittäin hyvin viennin arvon väheneminen. Vuosien 1913 ja

1938 välillä vientimäärät muuttuivat useaan otteeseen ja esimerkiksi vuonna

1930 vietiin lähes saman verran puuta kuin vuonna 1913, mutta yleisen maail-

manmarkkinahinnan ja Neuvostoliiton harjoittaman dumppauksen vuoksi puu-

tavaran hinta oli alhaisempi. Tämä kuvastaa varsin hyvin 1930-luvun viennin

kehitystä: määrä kasvoi, mutta puutavarasta saatu hinta ei. Vuonna 1938 Neu-

vostoliiton vienti oli laskenut sekä määrällisesti että arvoltaan ollen alle puolet

siitä kuin vuonna 1913. Elintarvikkeiden ja viljan viennin arvosssa oli tapahtu-

nut suoranainen romahdus, vaikka edelleen suhteessa puutavaraan ja poltto-

aineisiin niiden arvo oli huomattava. Viljan viennin vähenemiseen 1930-luvulla

vaikuttivat viljan tuotannon väheneminen maatalouden kollektivisoinnin seu-

rauksena ja vuosikymmenen puolivälin jälkeen alkanut viljavarastojen kerää-

minen sodan varalta.

Tämän kuvion mukaan kotimarkkinoiden kulutus kasvoi lähes jatkuvasti.

Neuvostoliiton vienti oli 1930-luvun kuluessa yhä selkeämmin jalostamatto-

man puun vientiä, kunnes määrät alkoivat vuoden 1935 jälkeen tasaisesti las-

kea. Syynä laskuun oli erityisesti sahatavaran osalta vientirajoitukset, mutta

myös kotimaisen puun kysynnän kasvu ja ennen kaikkea keskuksen päätös tyy-

dyttää kotimarkkinoiden tarvetta vähensivät puutavaran vientiä ulkomaille.
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Neuvosto-Karjalan puutavaran vienti yksipuolistuu

Neuvosto-Karjalan vienti alkoi vauhdikkaasti 1920-luvun puolivälissä Neuvos-

toliiton ryhtyessä valloittamaan maailmanmarkkinoita. Vuodelta 1926 olevan

aluekomitean pöytäkirjan mukaan viennin arvo oli noin kaksi miljoonaa ruplaa.

Karjalan historian mukaan Neuvosto-Karjala oli Neuvostoliiton tärkein vienti-

alue viennin arvon ollessa vuonna 1925/26 peräti seitsemän miljoonaa rup-

laa.354  Näistä luvuista pienempi lienee todennäköisin, sillä vielä tuossa vaihees-

sa Neuvosto-Karjalan puutavaran hankinta ja sahaus oli pienimuotoista, ja sa-

hojen uudistaminenkin vasta suunnitteluasteella. Karelles oli tuolloin vielä pai-

kallismerkityksellinen trusti, joka tuotti puutavaraa ensisijaisesti kotimarkki-

noille. Neuvostoliiton maailmanmarkkinavalloituksen käynnistyttyä myös Ka-

relles joutui ankaran painostuksen alle ja viennin osuus alkoi kasvaa myös sen

toiminnassa.355  Neuvosto-Karjalan johtoa moitittiin siitä, että Karelles vei puu-

ta kotimarkkinoille ja siitä, etteivät he ymmärtäneet viennin merkitystä neuvos-

totaloudelle. Viestiin sisältyi myös toinen ulottuvuus: paikallishallinnon oli

syytä ajatella Neuvostoliittoa kokonaisuutena eikä yrittää ajaa paikallisia etuja.

Paikallisjohdon asenne puutavaran massiiviseen vientiin oli kaksijakoinen.

Toisaalta puun vienti ymmärrettiin keinoksi hankkia valuuttaa Neuvostoliiton

teollistamisen kannalta välttämättömiin konehankintoihin, mutta toisaalta tap-

Kuvio 37. Neuvostoliiton puutavaran vienti ja kotimarkkinoiden kulutus vuon-

na 1913 ja 1929–1940 (miljoonaa kuutiometriä).
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Lähde: Ilic (1986), taulukko A3 s. 181 ja taulukko A4 s. 182. Taulukossa olevat muuttujat tarkoit-
tava vientiä ulkomaille ja kulutusta kotimarkkinoilla. Tarkemman jaottelun osalta katso tauluk-
koliitteestä taulukko 63.

○ ○ ○ ○ ○ ○

354  Protokol no. 43, zasedanija prezidiuma Karobkom ot 9.6. 1926. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 7,
l. 82; Otsherki istorii Karelii II, s. 202.

355 Protokol no. 12, zasedanija bjuro Karobkom VKP(b) ot 28.3. 1927. GAOPDF K f. 3, op. 2, d.
102, l. 100–112.
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piollinen vienti huolestutti, vaikka keskus subventoikin tappioita maksamalla

vientipalkkioita. Valtio korvasi viennin aiheuttamat tappiot kokonaan eli Karel-

lesin tapauksessa hieman alle miljoona ruplaa vuonna 1925/26 ja seuraavana

vuonna jo hieman yli kaksi miljoonaa ruplaa.356  Vientipalkkioiden määrän kas-

vu osoittaa, että Karellesin vienti kasvoi 1925–1927. Vienti itsessään ei ollut

Neuvosto-Karjalan johdolle vastenmielistä, vaan johto oli halutonta tappiolli-

seen toimintaan, koska kannattaviakin kohteita oli. Vienti Eurooppaan oli tap-

piollista kovan kilpailun ja alhaisen puun hinnan vuoksi, mutta kaukomailla

hinnat olivat huomattavasti korkeammat. Karelles yrittikin saada vientilisenssin

vuonna 1926 Australiaan, Lähi-itään ja Afrikkaan, mutta heikolla menestyksel-

lä. Paikallisjohdon lisenssihaaveet kaatuivat valtion vientimonopoliin.357  Karja-

lan toimeenpaneva komitea otti ehdottoman kannan siihen, että kasvavan vien-

nin rahoittaminen piti tehdä keskuksen varoilla, jos vientiä ei voitu suunnata

maihin, joihin se oli kannattavaa.358

Siirtyminen suunnitelmatalouteen muutti myös puutavaran viennin luonnet-

ta. Jos NEP-kaudella Neuvosto-Karjalaa vielä ensisijaisesti kannustettiin kes-

kittymään vientiin, niin ensimmäisessä viisivuotissuunnitelmassa asenne oli jo

tiukempi. Neuvosto-Karjalan talouden luonteeksi määriteltiin puutavaran suur-

markkinatuotanto sekä vienti, mikä käytännössä nosti puutavaran viennin Neu-

vosto-Karjalan pääasialliseksi tehtäväksi. Siitä kaavailtiin yhtä Neuvostoliiton

tärkeimmistä vientialueista ja Karellesista Neuvostoliiton toiseksi merkittävintä

vientitrustia heti Severolesin jälkeen. Suunnitelman mukaisesti Neuvosto-Kar-

jalan koko tuotannosta olisi yli puolet mennyt vientiin, mihin paikallistasolla

suhtauduttiin kuitenkin varauksella. Kummastusta paikallisjohdossa herätti se,

että Karelles oli vientiroolin vahvistumisen myötä nopeasti muuttunut voittoa

tuottavasta trustista tappiolliseksi. Tilanne oli ”Neuvostoliiton ja Karjalan kan-

nalta oikein, mutta bilanssin mukaan väärin”.359  Vienti oli tappiollista tuotanto-

kustannuksista vastanneelle Neuvosto-Karjalalle, mutta ei keskukselle, joka sai

kertyneen valuutan. Yleiskarjalaisessa neuvostojen edustajakokouksessa esite-

tyt mielipiteet osoittivat varsinkin edustajien asenteen talouteen: poliittisesti ti-

lanne oli oikein, koska sosialismissa tarkoitus ei ollut kerätä voittoa, mutta siitä

huolimatta oli vaikeaa sopeutua siihen, että vientiä jatkettiin, vaikka se tuotti

tappiota.

Suunnitelmatalouden optimaalisen vaihtoehdon omaksumisen jälkeen vuon-

na 1929 Eksportles uudisti Neuvosto-Karjalan puutavaran viennin muiden kes-

keisten vientialueiden tavoin.360  Vientisuunnitelmassa vuodelle 1929/30 Neu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

356 Postanovlenije Ekoso RSFSR po proizvodstvenno-finansovomu planu lesnoi promyshlen-
nosti RSFSR na 1926–1927god. NARK f. 690, op. 3, d. 20/165, l. 37–41.

357 Ot Karellesa na TsLEB 3 ijunj 1926 i ot TsLEB na Karelles 2. ijulj 1926. NARK f. 286, op.
1, d. 3/26, l. 1–2; Ot Karellesa VSNH RSFSR 10. ijulj 1926. Sekretno. NARK f. 286, op. 1,
d. 3/26, l. 22.

358 Karjalan tpkk:n VII kokoonpanon IV täysi-istunnon päätökset  13. – 19.6. 1928. RK/17B/KA.
359 VIII Yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokous 1929, pöytäkirja, s. 19. RK/17B/KA.
360 Vypiska iz sekretnogo protokola no. 8/10 zasedanija ekonomitsheskogo soveta RSFSR ot

13.11. 1929. NARK f. 690, op. 1, d. 16/170, l. 14, 15. Neuvosto-Karjalaan lähetettyyn ko-
pioon oli lisätty Neuvosto-Karjalan puunhankkijat ja kauppaorganisaatiot. Keskeisiksi vien-
tialueiksi tässä lähteessä oli mainittu Pohjoinen alue, Pohjois-Kaukasia ja Neuvosto-Karjala.
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vosto-Karjala oli Venäjän tasavallassa viennin arvossa mitattuna sijalla 14. Sen

edellä oli muun muassa viljan ja elintarvikkeiden vientiin erikoistunut Mustan

mullan alue. Tarkasteltaessa pelkästään puutavaran vientiä Neuvosto-Karjala

oli huomattavasti korkeammalla sijalla.361  Sen uusi vientirooli vahvistettiin näin

käytännössä. Neuvosto-Karjalan koko puutavaran vienti oli noin 1,6 miljoonaa

kuutiometriä ja arvoltaan noin 21 miljoonaa ruplaa.362  Huolimatta alun epäluu-

losta paikallisjohto suhtautui vientitehtävän onnistumiseen vakavasti. Vastuu

vientisuunnitelman toteuttamisesta siirrettiin trustien johtajien henkilökohtai-

selle vastuulle ja epäonnistumisesta seurasi ankara rangaistus.363

Kuvio 38. Neuvostoliiton puutavaran vienti v. 1929/30: määrä (miljoonaa kuu-

tiometriä) ja arvo (miljoonaa ruplaa).
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Lähde: Utshastije otdelnyh raionov i organizatsii SSSR v lesnom eksporte za 1929/30, s. 57–67.
Lesnoi eksport SSSR i mezhdunarodnaja lesnaja torgovlja. Kuviosta on jätetty pois pienimmät
puun tuottajat, täydellinen taulukko löytyy liiteosasta taulukkomuodossa, jossa on laskettu myös
prosenttijakauma. Kts. taulukkoliite, taulukko 61. Taulukossa oleva Nizhni Novgorodin aluepiiri
on nimetty lähteessä Nizhnegorodskii krai.

○ ○ ○ ○ ○ ○

361 RSFSR Ekoso ekonomitsheskoje soveshtshanije: Vsem respublikam, krajevym i oblastnym
eksportni soveshtshani, informatisionnoje pismo, 16.11. 1929. NARK f. 690, op. 1, d. 16/
170, l. 9–10.

362 Utshastie otdelnyh raionov i organizatsi SSSR v lesnom eksporte za 1929/30, s. 59, 64.
Lesnoi eksport SSSR i mezhdunarodnaja lesnaja torgovlja. Keskisen mustanmullan alueen
puutavaran vienti oli vaatimatonta: noin 27 000 kuutiometriä, joka oli arvoltaan hieman yli
miljoona ruplaa.

363 VIII Yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokous 1929, pöytäkirja, Gyllingin selostus Kar-
jalan hallituksen toimista, s. 20, 23. RK/17B/KA.



S U U N N I T E L M A T A L O U S  N E U V O S T O - K A R J A L A S S A      191

Kuvion mukaan Neuvosto-Karjala oli kolmanneksi suurin puutavaran viejä

vuonna 1929/30 heti Pohjoisen ja Leningradin alueiden jälkeen. Viennin arvo

pysyi varsin alhaisena suhteessa vietyyn puutavaraan. Erikoista kuviossa on

Valko-Venäjän ja Ukrainan viennin suuri arvo suhteessa tuotantoon. Kyse oli

mitä ilmeisemmin muualta tuotujen tukkien sahauksesta, mikä selittää suhteel-

lisen korkeata viennin arvoa.364  Neuvosto-Karjalassa hakatut tukit saattoivat

hyvinkin päätyä sahalle Ukrainaan, mitä selittäisi korkea tuotantomäärä, mutta

viennin suhteellisen matalan arvo.

Vienti alkoi laskea vuoden 1929 lopulla, jolloin Venäjän Kauppa-asiain kan-

sankomissariaatti otti yhteyttä kaikkiin vientialueisiin varoitellen viennin ”ka-

tastrofaalisesta tilasta” ja vaatien vientitavoitteiden ehdotonta täyttämistä. Vien-

nin laskun pelättiin vaikeuttavan teollistamissuunnitelman toteuttamista.365

Viennin tehostamisvaatimuksista huolimatta suunnitelmat eivät täyttyneet.366

Kysymys ei ollut kuitenkaan pelkästään vientisuunnitelman täyttämisestä vaan

siitä, että puutavaran hinta maailmanmarkkinoilla laski, jolloin yhä enemmän

puuta täytyi viedä, jotta aiemmat tulot olisi saavutettu. Paikallisjohto vaati apua

keskukselta vientisuunnitelmaan sitoutumisesta aiheutuneiden tappioiden

vuoksi. Merkittävää apua ei kuitenkaan annettu, vaan vientisuunnitelman täyt-

töä vaadittiin ongelmista huolimatta.367  Käytännössä tämä merkitsi sitä, että

paikallistaso kantoi heikon maailmanmarkkinahinnan aiheuttamat tappiot. Siel-

lä herättikin huolta keskuksen pyrkimys kasvattaa vientiä, vaikka tappiot kas-

voivat.

Neuvostoliiton armoton kilpailu maailmanmarkkinoille alkoi tuntua paikal-

listasolla entistä selvemmin, sillä kaikkien Neuvosto-Karjalassa toimineiden

puun hankintaorganisaatioiden vientitavoitteet nousivat vuonna 1930. Zhellesin

vientimäärää nostettiin huomattavasti, jolloin sen viennin arvo nousi lähes vii-

teen miljoonaan ruplaan. USLON:in hankinta nousi 60 prosenttia Karellesin

seuratessa tiukasti tuntumassa.368  Vientimäärien kasvaessa nopeasti sahatavaran

osuus viedystä puusta alkoi vähetä ja vientiin alkoi mennä yhä enemmän saha-

tukkeja. Niiden vienti Neuvosto-Karjalasta kasvoi vuonna 1930 seuraavasti:369

1925/26 140 000 kappaletta

1927/28 290 000 kappaletta

1929/30 525 000 kappaletta

○ ○ ○ ○ ○ ○

364 Tämä oli tyypillistä erityisesti vähämetsäisillä alueille. Useimmiten kyseessä oli kuitenkin
sahatavaran tuotanto omaan tarpeeseen, mutta isoilla sahoilla sahattiin myös vientiin. Tämä
systeemi säilyi Neuvostoliitossa myöhemminkin, kts. esim. Eronen (1987), s. 29. Kyse saat-
toi toki olla myös  alueella kasvavan arvokkaan puun kuten tammen, pyökin yms. sahauk-
sesta. Sitä ei kuitenkaan lähteessä mainittu.

365 Potshto-telegramma Karelskomu Narkomtorgu iz Narkomtorga RSFSR, 16.11. 1929 i 6.12.
1929. NARK f. 690, op. 1, d. 16/170, l. 11, 13.

366 Kiselev (1976), s. 14–21.
367 Postanovlenije Karobkoma ot eksportnogo plana Karellesa, 22.7, 1930. GAOPDF K f. 3, op.

2, d. 436, l. 5–6.
368 SNK AKSR iz Eksportlesa ot 20.3. 1930. NARK f. 690, op. 1, d. 16/170, l. 24.
369 Rezoljutsija. Po dokladu tov. Arhipova o sostojanii i perspektivah lesnogo hozjaistva i pro-

myshlennosti v AKSSR. GAOPDF K  f. 3, op. 2, d. 315, l. 65–70.
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Syitä kehitykseen oli useita. Tärkein syy oli se, että puuta hakattiin enemmän

kuin sahoilla pystyttiin sahaamaan tai sinne kuljettamaan. Ajan säästämiseksi

puuta ryhdyttiin viemään jalostamattomana. Vain sellaiset sahat, joilla oli todel-

lista merkitystä viennin kannalta uudistettiin, ja niistä pyrittiin tekemään todel-

lisia suursahoja. Neuvosto-Karjalan johdon toiveet sahojen kokonaisvaltaisesta

uudistamisesta ja puun jalostusasteen nostamisesta saivat väistyä, sillä puun

vieminen jalostamattomana oli nopein, mutta samalla paikallistason kannalta

epäedullisin keino saada ulkomaan valuuttaa. Keskuksen kannalta tilanne oli

tietenkin toinen. Kysymyksessä oli Neuvostoliiton teollistaminen, johon kaikki

osa-alueet pyrkivät. Valuutan kertyminen oli kokonaiskehityksen kannalta

kaikkein tärkein asia.

Sahatavaran viennin arvon väheneminen suhteessa vietyyn puutavaraan ei

tuntunut neuvostoviranomaisia häiritsevän, sillä keskuselinten näkökulmasta

myös tämä ongelma oli ratkaistavissa vientimäärän kasvattamisella. Metsätrus-

tien neuvoston puheenjohtaja Sneerson esitti huolestuneita puheenvuoroja

viennin kehityksestä ja korosti puiden viennin jalostamattomana olevan erittäin

lyhytnäköistä. Tukkina viety neuvostopuu sahattiin välittömästi määräsatamas-

sa ja myytiin sen jälkeen huomattavalla voitolla eteenpäin, jolloin Neuvostoliit-

to menetti huomattavia summia rahaa.370  Sneerson oli samoilla linjoilla kuin

Vientisahatavaraa

lastataan

proomuihin

Alavoisten sahalla

vuonna 1933.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi

○ ○ ○ ○ ○ ○

370 Dokladnaja zapiska P.V. Sneersona v Sovet Lesnyh Trestov o vozmozhnosti uvelitshenija
lesoeksporta. RGAE f. 3405, op. 1, d. 635, l. 29–31; Davies toteaa, että jalostetun puutavaran
vienti kasvoi järeän puutavaran kustannuksella, mutta kehitys näyttää paikallistason mate-
riaalin perusteella olleen aivan päinvastainen. Kts. Davies (1996), s. 162.
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Neuvosto-Karjalan johto, mutta eri lähtökohdista. Hänen ajatellessaan viennin
arvoa  vain sillä hetkellä paikallishallinto ajatteli, että olisi ollut pidemmän pääl-
le kannattavampaa käyttää enemmän aikaa ja laajentaa sahateollisuutta sekä
nostaa puun jalostusastetta.  Teollistamisen ensisijaisuus ja siihen olennaisesti
liittynyt valuutan tarve määräsi Neuvostoliiton johdon ensisijaiseksi tavoitteek-
si  mahdollisimman nopean puun myynnin ja pikaisen valuutan kertymisen.

Kokonaisuudessaan ensimmäisen viisivuotissuunnitelman vientisuunnitelma
toteutui kohtuullisesti huolimatta siitä, että koko ajan kasvaneet tavoitteet aihe-
uttivat ongelmia. Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman päättäneen vuoden
1932 kokonaissuunnitelman Karelles toteutti varsin hyvin, ainoastaan ratapölk-
kyjen vientisuunnitelma jäi alle tavoitteen.371  Toinen viisivuotissuunnitelma jat-
koi puutavaran viennin osalta ensimmäisen periaatteilla. Eksportles toteutti
edelleen puutavaran vientioperaatiot. Uutta oli lähinnä se, että keskeisiksi vien-
tisatamiksi nousivat Muurmanskin ja Leningradin ohella lähellä raaka-aine-
alueita sijainneet Vienanmeren satamat, joista puutavara oli helppo laivata
eteenpäin. Karelles onnistui viennin arvosuunnitelman täyttämisessä, vaikka
kokonaisuutena Eksportlesin organisoiman Neuvostoliiton viennin arvo jäikin
alle 90 prosentin.372

Kuvio 39. Puutavaran vientipaikat Neuvostoliitossa 1925–1930 (prosenttia).
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Lähde: Lesnoi eksport SSSR i mezhdunarodnaja lesnaja torgovlja, s. 12. Kts. tarkemmin tauluk-
koliite, taulukko 64.

○ ○ ○ ○ ○ ○

371 Ottshot o dejatelnosti Karelles za 1932 g. : Eksport. NARK f. 286, op. 1, d. 23/208, l. 36–37.
Kts. tarkemmin Kareldrevin tuotanto vuodelta 1932 taulukkoliitteestä, taulukko 43.

372 Postanovlenije Eksportnogo soveshtshanija pri Ekoso RSFSR ot 25-go maja 1932 g. NARK
f. 690, op. 1, d. 21/247, l. 42–48.
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Kuvion mukaan Arkangelin merkitys vientipuun lähtösatamana väheni vuosien
1920-luvun lopulla, kun taas Leningradin nousi. Neuvosto-Karjalan satamien
merkitys laski, Muurmanskin sataman nousi. Vienanmeri oli useita kuukausia
jäässä, mutta Muurmanskin satama pysyi Golf-virran vaikutuksesta sulana läpi
vuoden.373   Vienanmeren satamien merkitys kasvoi kuitenkin toisen viisivuotis-
suunnitelman aikana, koska Vienanmeren–Itämeren kanava mahdollisti yhtey-
den Ääniseltä Vienanmerelle. Kanavan yhteyteen perustettu kanavakombinaatti
ja Sorokan sataman uudistaminen vaikuttivat Vienanmeren satamien merkityk-
sen kasvuun puutavaran laivauksessa ulkomaille. Vuoden 1937 elokuussa Neu-
vosto-Karjalan satamissa oli 32 kotimaista ja ulkomaista höyrylaivaa odotta-
massa puutavaran lastausta.374

Sahatavaran arvon osuus kaikesta Eksportlesin kautta menneestä puutavaran
viennin arvosta oli lähes 80 prosenttia ja se oli arvoltaan lähes nelinkertainen
verrattuna muun puutavaran vientiin yhteensä, vaikka määrät olivatkin vähäi-
set.375  Vuoteen 1933 mennessä Neuvosto-Karjalasta oli tullut yksi Neuvostolii-
ton päävientialueista eli se oli vihdoin saavuttanut vuonna 1929 asetetun tavoit-
teen. Vienti kohtasi kuitenkin uudenlaisen ongelman. Vientipuun laatu heikkeni
ja esimerkiksi Muurmanskin satamaan toimitetusta puutavarasta huomattava
määrä oli vientiin kelpaamatonta hylkytavaraa. Heikkolaatuista puuta laitettiin
vientipuun joukkoon, koska suunnitelmat yritettiin epätoivoisesti täyttää.376

Viennin tason ylläpitämiseksi Neuvosto-Karjalaan ryhdyttiin perustamaan eri-
tyisiä vientisihteerien virkoja, joiden haltijoiden tehtävänä oli kontrolloida
vientisuunnitelmien toteuttamista.377  Vastaavia kontrollointivirkoja oli perustet-
tu myös puunhankintaan. Kontrollin avulla alueita patistettiin keskuselinten
päätösten toteutukseen ja siten myös suunnitelmien toteutuksen tehostamiseen.
Vientisihteerit jäivät käytännössä pelkiksi tarkkailijoiksi, koska mahdollisuuk-
sia todelliseen vaikuttamiseen ei ollut, sillä heillä ei ollut valtuuksia vaikuttaa
resursseihin tai tehdä päätöksiä.

Puutavaraa vietiin 1930-luvun puolivälissä yhä kasvavia määriä. Vuonna
1936 kaikesta Neuvostoliitosta viedystä puutavarasta jalostamattoman puun
osuus oli vajaa puolet. Sahatavaran osuus oli 42 prosenttia ja kaikesta jalostet-
tuna viedystä puutavarasta 85 prosenttia. Pitkälle jalostetun puutavaran, tässä

○ ○ ○ ○ ○ ○

373 Muurmannin radan sähköistämisen seurauksena yhteys Muurmanskin satamaan parani,
jolloin puutavaraa oli järkevää kuljettaa rautateitse sinne ja sieltä laivalla maailmalle.

374 Gazetnaja korrespondentsija ”Eksport lesa”, 12 avgusta  1937 g., s. 56. Narodnoje hozjaistvo
Karelii.

375 Orijentorovanije kontrolnoi zadatshi tovarov na eksport 1932 goda po Karelskoi ASSR.
NARK f. 690, op. 1, d. 21/277, l. 15. Koko Eksportlesin viennin arvo oli noin 16 miljoonaa
ruplaa, josta sahatavaran osuus oli noin 13 miljoonaa ruplaa. Tukkien osuus oli alle kaksi
miljoonaa ruplaa.

376 Soobshtshenije GPU KASSR v Karelski obkom VKP(b) o situatsii s eksportnoi drevesinoi iz
lespromhozov respubliki, 17 maja 1933 g., s. 204.  Neizvestnaja Karelija. Lähteen mukaan
Kouta ja Karhumäki olivat erityisen ongelmallisia lespromhozeja asian suhteen.

377 Postanovlenije no. 957 Sovnarkom Sojuza SSR ot 18.11. 1933 ”O dopolnenii eksportnih
soveshtshani”. NARK f. 690, op. 3, d. 67/599, l. 45; Postanovlenije no. 57 Soveta narodnyh
komissarov RSFSR 12.1. 1934. NARK f. 690, 3, 67/599, l. 3; Karelski ASSR SNK Gjulling
iz narodniogo komissara vneshnei torgovli Rosengoltsa 14.4. 1934. NARK f. 690, op. 3, d.
67/599, l. 35.
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tapauksessa vanerin, osuus kaikesta viedystä puutavarasta oli vain noin kaksi
prosenttia ja kaikesta jalostetusta puutavarasta hieman vajaa viisi prosenttia.378

Kuvio 40. Vientisahatavaran tuotanto Neuvosto-Karjalassa 1933–1936 (tuhat-
ta kuutioimetriä).
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Lähde: Material k dokladu Karelskoi oblastnoi konferentsii VKP(b), 19.3. 1937. GAOPDF K f. 3,
op. 4, d. 223. Vuoden 1933 osalta lähteessä oli vain toteutus. Lähteestä ei käy ilmi, mitä kaikkea
vientiin sisältyi eli laskettiinko siihen myös kaukokotimarkkinat. Kts. tarkemmin taulukkoliite,
taulukko 65.

Kuvion mukaan vientisahatavaran tuotantosuunnitelma toteutui varsin hyvin.
Vuonna 1936 suunnitelma toteutui yli tavoitteen, kun edellisenä vuonna se to-
teutui vain noin 96 prosenttisesti. Sinänsä mielenkiintoinen, mutta yleistä kehi-
tystä Neuvostoliitossa tukeva piirre oli suunnitelmien laskeva suunta 1930-lu-
vun puolivälin jälkeen. Suunnitelmien supistuessa toteutus kasvoi, mikä viittaa
siihen, että Neuvosto-Karjalan vientirooli säilyi vaikka Neuvostoliiton vienti
kokonaisuutena laskikin. Kotimarkkinoiden kasvaneesta merkityksestä huoli-
matta Neuvosto-Karjalan osuus kaikesta Neuvostoliitosta viedystä puutavarasta
oli noussut 15 prosenttiin. Puutavaran laatukin oli noussut, mikä tukisi sitä, että
Neuvosto-Karjalan osuus Neuvostoliiton viennissä pysyi kohtuullisen korkea-
na.379  Marraskuun lopussa 1939 alkanut talvisota Suomen ja Neuvostoliiton
välillä lamaannutti puun hankinnan Neuvosto-Karjalassa, vaikka Neuvostolii-
ton ja Saksan solmima Ribbentrop -sopimus avasikin uusia puutavaran vienti-
mahdollisuuksia Saksaan. Neuvosto-Karjalan vienti väheni ja loppui kokonaan

○ ○ ○ ○ ○ ○

378 Statistika vneshnei torgovli SSSR 7 (ijul) 1936, s. 51–52. Vneshtorgizdat Moskva-Leningrad
1936.

379 Gazetnaja korrespondentsija ”Eksport lesa”, 12 avgusta  1937 g., s. 56. Narodnoje hozjaistvo
Karelii. Jutussa mainittiin viedyn puutavaran olleen niin hyvälaatuista, ettei ulkomaalaisilla
yrityksillä ollut mitään sanottavaa puutavaran laadusta.
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Suomen miehityksen (1941–1944) aikana.380  Saksan hyökättyä Neuvostoliit-
toon kesällä 1941 puun hankinnan painopiste siirtyi Pohjoiselle alueelle ja Sipe-
riaan. Siviilipuunhankinta pysähtyi lähes kokonaan kun sotateollisuuden tar-
peet nousivat ensisijaisiksi.

Sahatukkia ja polttopuuta Neuvostoliiton kotimarkkinoille

Neuvostoliitossa oli omat syndikaatit koti- ja vientimarkkinoiden organisointia
varten. Ulkomaaviennin puutavaran hankinnan organisoinnista ja välityksestä
huolehti Eksportles ja kotimarkkinoista vastaava Lesosindikat. Huomattava osa
metsätrusteista tuotti puutavaraa sekä koti- että vientimarkkinoille vielä 1920-
luvun puolivälissä. Tuolloin paikallismerkityksellinen trusti Karelles tuotti mo-
lemmille markkinoille suurinpiirtein saman määrän.381  Metsätrustit olivat var-
sin haluttomia tuottamaan puutavaraa vientiin, koska tuotanto kotimarkkinoille
oli edullisempaa. Myyntikustannukset kotimarkkinoille olivat alhaisemmat
kuin ulkomaille ja esimerkiksi vuonna 1925/26 Karellesin puutavarasta saama
voitto kertyi yksinomaan kotimarkkinoille tuotetusta puutavarasta.382  Viennistä
tuli pelkkää tappiota, jota valtio tosin subventoi.

Vuonna 1927 Venäjän tasavallan korkeimman kansantalousneuvoston alaiset
trustit tuottivat kotimarkkinoille yli 160 miljoonan ruplan arvosta puutavaraa,
josta paikallismerkityksellisten trustien osuus oli vajaa puolet. Tästä paikallis-
ten trustien tuottamasta määrästä huomattava osa oli sahatavaraa, joka meni
pääasiassa rakennuspuuksi. Polttopuu meni lähinnä lämmitykseen ja rautatei-
den tarpeisiin.383

Karellesin ollessa vielä paikallismerkityksellinen trusti keskuselimet moit-
tivat sitä puutavaran myynnistä kotimarkkinoille. Keskuselinten huoli oli, että
kotimarkkinoille meni vientiin sopivaa puuta.384  Keskus halusi saada Karellesin
tuottamaan ensisijaisesti ulkomaille, koska trustin toiminta-alue eli Neuvosto-
Karjala sijaitsi hyvien kulkuyhteyksien päässä Leningradin vientisatamasta ja
oli taloudelliselta rakenteeltaan sopiva vientiin erikoistuneeksi alueeksi. Kes-
kuselinten tavoitteen nopean toteuttamisen esteenä olivat Karellesin solmimat
ennakkosopimukset kotimarkkinoille, jotka olivat normaalin käytännön mukai-
sia Lesosindikatin kanssa solmittuja sopimuksia. Paikallismerkityksellisenä
trustina Karellesin ei olisi tarvinnut välittää viennistä tuon taivaallista, joten
keskuksen moitteet olivat tarpeettomia.

○ ○ ○ ○ ○ ○

380 Lewis (1994), Foreign Economic Relations, s. 210–212.
381 Plan rabot bjuro Eksportlesa i Lesosindikata na ijun–sentjabr mesj. 1926/27. RGAE f. 3405,

op. 1, d. 635, l. 2–2ob.
382 Obshtshi doklad harakterijushtshi dejatelnost tresta lesnoi i derevoobrabatyvajushtshei

promyshlennosti v Karelii Karelles za 1925/26 i I-ju polov. 1926/27 oper. goda i perspektivy
po razvitiju lesoeksporta. NARK f. 286, op. 1, d. 5/44, l. 99–103. Viennin tappio oli 770 000
ruplaa ja keskuksen maksama vientipalkkio oli 755 000 ruplaa. Kotimarkkinoiden tuotto oli
noin miljoona ruplaa.

383 Postanovlenije ekonomitsheskogo soveshtshanija RSFSR ”Po proizvodstvenno-finanso-
vomu planu lesnoi promyshlennosti RSFSR na 1926–27 god”. NARK f. 690, op. 3, d. 20/
165, l. 38–42.

384 Protokol no. 12, zasedanija bjuro Karobkom VKP(b) ot 28.3. 1927. GAOPDF K f. 3, op. 2, d.
102, l. 100–112.
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Yksi keskeinen kotimarkkinoille tuotettu puutavaralaji oli polttopuu, jota käy-
tettiin lämmitykseen yleisesti koko Neuvostoliitossa sekä energian tuotantoon
höyryvoimaloissa 1920-luvun lopulla. Toisen viisivuotissuunnitelman kuluessa
polttopuun kysyntä kasvoi entisestään kiinteän polttoaineen yleistyessä konei-
den ja autojen polttoaineena. Vuonna 1932 halkojen tarve jo pelkästään Neu-
vosto-Karjalassa oli noussut lähes 4,5 miljoonaan kuutiometriin, josta suurin
osa meni Muurmannin rautatien tarpeisiin. Karellesille tuosta hakkuuohjelmas-
ta lankesi vain neljännes, sillä Kulkulaitosasiain kansankomissariaatin puun-
hankintaorganisaatio suoritti tehtävän lähes kokonaan.385  Suurten kaupunkien
polttopuun tarve kasvoi väestön kasvun myötä. Moskovan ja muiden suurkau-
punkien mahdollisuudet omaan polttopuun hankintaan olivat rajalliset, joten
pohjoisen alueet tuottivat huomattavan osan myös niiden polttopuusta.386

Työnjako alkoi voimistua: kaupungit keskittyivät teollisuuteen, maatalousalu-
eet viljan tuottamiseen ja metsäalueet puutavaran tuottamiseen.

Toinen keskeinen kotimarkkinatuote polttopuun ohella oli rakennuspuu eli
sahatavara, hirret ja parrut. Monissa tapauksissa vienti meni kotimarkkinoiden
edelle, etenkin jos puutavaran hankintasuunnitelmat eivät toteutuneet. Tästä

○ ○ ○ ○ ○ ○

385 Predsedatel planovoi troiki iz Kargosplan, Galkin. NARK f. 690, op. 1, d. 21/245, l. 1–2.
386 Protokol no. 65 zasedanija ekonomitsheskogo soveta RSFSR ot 15- go sentjabrja 1930 goda.

NARK f. 690, op. 1, d. 16/277, l. 11–18.

Kuvio 41. Tuotteiden myynti kotimarkkinoille Venäjän tasavallassa vuonna
1927 (kuutiometriä).
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Lähde:  Postanovlenije ekonomitsheskogo soveshtshanija RSFSR ”Po proizvodstvenno-finanso-
vomu planu lesnoi promyshlennosti RSFSR na 1926–1927 god. NARK f. 690, op. 3, d. 20/165, l.
37–41. Tasavaltalaisten trustien suuri osuus pyöreän puun myynnissä selittyi sillä, että isot trustit
hakkasivat paljon puuta, joka sahattiin muualla. Paikallismerkityksellisillä trusteilla oli alueella
omat sahat, joilla sahattiin hakattu puu. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 67.
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syystä monet rakennushankkeet keskeytyivät tai jäivät kokonaan aloittamatta
siitä huolimatta, että rakentamispäätös oli tehty. Metsätrustien kotimarkkinoi-
den tuotteet menivät pääasiassa oman alueen tarpeisiin tai lähialueille, mutta
esimerkiksi Karellesin tuottamasta rakennuspuusta huomattava osa meni Poh-
jois-Kaukasiaan, Ukrainaan ja muille vähämetsäisille alueille. Kaukokotimark-
kinoiden vienti aiheutti Neuvosto-Karjalalle ensisijaisesti ongelmia, sillä Neu-
vostoliiton eteläosiin viedyn puutavaran maksut olivat usein myöhässä. Lähi-
alueille mennyt Karellesin puutavara käytettiin lähinnä sellutehtailla sekä hii-
lenpolttimoissa.387

Kotimarkkinoiden osuuden kasvu 1930-luvun puolivälin jälkeen näkyi var-
sin selvästi yksittäisten trustien tuotannossa.Vuonna 1937 trusti Juskarellesilta
meni ulkomaan vientiin ainostaan kymmenen prosenttia, kun kotimarkkinoille
meni lähes 90 prosenttia. Juskarelles tuotti kotimarkkinoille tarvepuuta: sahata-
varaa, rakennushirsiä ja hiokepuuta. Polttopuun osuus Juskarellesin kokonais-
tuotannosta oli noin 23 prosenttia. Erikoispuutavaran kuten suksikoivun ja vesi-
rakentamiseen tarkoitettujen parrujen osuus oli pieni, vaikka lajikevalikoima
olikin laaja.388  Puuta tarvittiin myös teollisuuden pakkauksiin ja laatikoihin
sekä käärepaperiksi jalostettavaksi.389  Juskarellesin tuotanto heijastelee varsin
hyvin kotimarkkinoiden tarvetta. Kysyntää oli erityisesti rakennuspuusta, pape-
rinvalmistukseen tarvittavasta puuraaka-aineesta (sekä sellu että hioke) ja eri-
koispuusta. Erikoispuun kysyntä kasvoi suurten kanavarakennustyömaiden
myötä 1930-luvun kuluessa.

Kuviossa on kaikkien kuvattujen osalta nouseva trendi. Rakennuspuun ky-
syntä kasvoi ensimmäisen viisivuotissuunnitelman alussa, jolloin myös teolli-
nen rakentaminen oli suurimmillaan. Seuraava nousuvaihe osui 1934–1936 vä-
lille, jolloin teollinen rakentaminen oli kiihkeimmillään muun muassa Uralin
alueella. Nouseva trendi kuviossa jatkuu, vaikka vuodesta 1936–1937 kysyntä
laskeekin. Kysyntä kasvoi nopeasti vuoteen 1939 erilaisen rakentamisen kiihty-
essä muun muassa sotaan valmistautumisen vuoksi. Ratapölkkyjen kysyntä
kasvoi vuodesta 1930 alkaen selvästi aina vuoteen 1936 saakka, mikä kertoi
rautateiden rakentamisen kasvusta. Rautateiden rakennus ja teollinen rakenta-
minen kulkivat käsi kädessä, joten myös niiden kysynnän kasvussa oli yhteys.
Uudet teollisuuskeskukset vaativat rautateitä paitsi rakennustarvikkeiden kulje-
tukseen myös valmiin teollisuuslaitoksen tuotteiden kuljetukseen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

387 O realisatsii lesoproduktsii na vnutrennii rynok v 1934 godu. NARK f. 286, op. 1, d. 33/315,
l. 49–51. Neuvosto-Karjalan johto yritti ehdottaa puutavaran vaihtoa elintarvikkeisiin, mutta
keskus ei suhtautunut asiaan myönteisesti. Asiaan palataan vielä tarkemmin ”Kurjistuva
Neuvosto-Karjala” –kappaleessa.

388 Svedenija o lesnom fonde i lesosyrjevyh resursah ”Karellesa” za 1934 g.: Eksport.  NARK f.
286, op. 1, d. 33/315, l. 52–53; Objasnitelnaja zapiska k ottshotu tresta Juzhkarelles za 1937
g. RGAE  f. 8481, op. 1, d. 54, l. 38–46. Sevkarellesin vastaavat tiedot puuttuvat, mutta ne
lienevät samansuuntaiset.

389 Ilic (1986), s. 49.
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Neuvosto-Karjalan konsessiot, halpaa neuvostopuuta Suomeen

Konsessiot eli ulkomaalaisten yritysten toimiluvat kuuluivat erityisesti vallan-
kumousta edeltäneeseen aikaan, josta järjestelmä omaksuttiin NEP-politiik-
kaan. NEP:in aikana taloutta pyrittiin vauhdittamaan myymällä ulkomaalaisille
yrityksille toimilupia Neuvostoliiton eri alueille. Konsessiossa ulkomainen yrit-
täjä toi teknologian ja pääoman, neuvosto-osapuoli tarjosi työvoiman ja raaka-
aineen.390  Näin yritettiin yhdistää Neuvostoliiton luonnonvarat sekä länsimai-
nen pääoma ja teknologia. Ulkomaisen yrityksen perustaman tuotantolaitoksen
antama tulo kertyi ulkomaalaiselle osapuolelle liikevoittoina paikallisen osa-
puolen saadessa valmiit tuotantolaitokset. Erityisen suosittuja konsessioyrityk-
set olivat luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuneilla teollisuudenaloilla ku-
ten metsä-,  kaivos- ja öljyteollisuudessa.391

Konsessioon perustuneita sekayrityksiä perustettiin pääasiassa 1920-luvun
alussa. Niitä ei hyväksytty täysin varauksettomasti Neuvostoliiton johdossa, sil-
lä niiden tuoma hyöty oli varsin vähäinen. Yksi tunnetuimmista konsessioista
oli englantilais-venäläinen yhteisyritys Lena Goldfields, jonka tulos oli venäläi-
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Kuvio 42. Puutavaran tarve Neuvostoliiton rakennusteollisuudessa 1928–1940
(miljoonaa kuutiometriä).

Lähde: Ilic (1986), s. 51. Kuviossa on erotettu rakennuspuu ja sahatavara. Rakennuspuulla tarkoi-
tettiin pääasiassa rakennushirsiä ja erikoispuutavaraa. Katso tarkemmin myös ratapölkkyjen tar-
peen kasvu taulukkoliite, taulukko 68.

○ ○ ○ ○ ○ ○

390 Englannin kielinen käännös sopimuksesta ”Degree of the Council of People’s Commissars
on the general economic and kegal conditions for concessions, Nov. 23rd 1920” löytyy kokoel-
masta SDFP I, s. 220–221; Jungar (1974), Skandinaviska företag i Sovjetunionen, s. 4–5.

391 Kyröläinen (1978), s. 103–104.
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selle osapuolelle suuri pettymys.392  Neuvostoliitossa oli vuosina 1927–1929
erilaisia konsessioita:393

Vuosi Kaikki Puhtaat konsessiot
1927 110 73
1928 146 68
1929 162 59

Metsäteollisuuden sahakonsessiot, Arkangelissa toimineet Russangloles, Rus-
norvegoles ja Rusgollandoles tuottivat kohtuullisen hyvin.394  Konsessioyritys-
ten toiminnassa etuna olivat neuvosto-osapuolen kannalta ulkomaiset valuutta-
luotot, jotka mahdollistivat ajanmukaisten sahalaitosten oston ulkomailta.395

Valuuttaluotot pitivät konsessiot mukana neuvostotaloudessa, vaikka keskus-
elimissä ilmenikin vastustusta konsessiosopimusten solmimista kohtaan. Sopi-
musten solmiminen tosin keskittyi tosin niille aloille, missä hyöty oli selvästi
suurempi.

Myös suomalaiset kiinnostuivat metsäkonsessioista, olihan suomalais-venä-
läisellä yhteistyöllä vanhat perinteet. Ennen vallankumousta, Suomen kuulues-
sa vielä Venäjään, Itä-Suomen yrityksillä oli sopimuksia venäläisen osapuolen
kanssa puun hankinnasta ja käsittelystä Suomen puolen396  sahoilla. Konsessioi-
den mahdollistuessa  1920-luvun alussa myös suomalaiset kääntyivät Neuvos-
toliiton johdon puoleen saadakseen konsessioita Neuvosto-Karjalasta. Se oli
ensisijainen kohde, koska sen maantieteellinen sijainti helpotti raaka-aineen
kuljetusta ja mahdollisti siten venäläisen raaka-aineen jalostamisen suomalai-
sissa tuotantolaitoksissa. Lähtökohdiltaan tilanne oli hyvä, sillä Neuvosto-Kar-
jalassa, erityisesti rajan tuntumassa oli sankat metsät, mutta vähän sahoja, joten
konsessiosopimus palveli molempien etua.

Varsinainen konsessioyhteistyö suomalaisen yrityksen ja Neuvostoliiton vä-
lillä alkoi 1920-luvun alussa Repola Wood Oy:n konsession myötä Neuvosto-
Karjalaan. Sopimuksen osapuolina olivat Repola Wood Oy sekä Moskovan
pääkonsessiokomitea ja Karjalan ASNT:n edustajat.397  Sopimuksen mukaisesti
yritys sahasi Neuvosto-Karjalassa Repolan alueelta hakattuja sahatukkeja Joen-
suussa Penttilän sahalla ja myi sahatavaran ulkomaille. Repola Woodin konses-

○ ○ ○ ○ ○ ○

392 Shishkin (1997), s. 204–205.
393 Sutton (1971), s. Western Technology and Soviet Economic Development 1930–1945, s. 10.

Puhtailla konsessioilla tarkoitettiin sitä, että ulkomainen osapuoli toi kaiken teknologian
venäläisen osapuolen tarjotessa raaka-aineen ja mahdollisuuden sen hyödyntämiseen.

394 Arkangel 8.1. 1929.  RGAE f. 3405, op. 1, d. 258, l. 7–8. Kaksi sähkettä koskien
Rusgollandolesin ja Rusanglolesin toimintaa.

395 Shishkin (1997), s. 204–205. Yritysten nimet kertovat hyvin yhteistyöosapuolten kansalli-
suudet: russangloles venäläis-englantilainen, rusnorvegoles venäläis-norjalainen ja rusgol-
landoles venäläis-hollantilainen yhteisyritys.

396 Suomi kuului Venäjään, mutta autonomisena suuriruhtinaskuntana Suomella oli paljon eri-
oikeuksia, joten maininta Suomen ja venäläisen osapuolen yhteistyöstä on mielestäni
korrekti.

397 Osnovanije sovmestnoi organizatsii po prodazhe lesnogo tovara zagranitsei. NARK f. 794,
op. 1, d. 4/45, l. 48–58; VI yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokous 1926, s. 58. RK/
17B/KA; Könönen (1971), Penttilän saha, s. 165–167.
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sio oli loistava esimerkki molemminpuolisesta edusta. Repolan alue kuului  ni-
mittäin Pielisen valuma-alueeseen, jolloin alueen jokien virtaussuunta oli Suo-
men puolelle. Lieksajoelta oli hyvät uittoyhteyden Pielisjokeen ja sitä kautta
aina Joensuuhun asti. Repolan alueella ei ollut 1920-luvun alkupuolella teitä,
joten puutavaran maakuljetus Neuvosto-Karjalan rintamaille ei ollut mahdollis-
ta.398  Repola Woodin konsessio olikin ensisijaisesti Repolan alueeseen sidottu,
vaikka ajan kuluessa Repola Wood sai puuta muualtakin.399

Kuvio 43. Repola Wood Oy:n Repolan alueelta hankkima puutavara 1924–
1929 (kuutiometriä).
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Lähde: Könönen (1971), s. 205. Kts. tarkemmin taulukkoliite, taulukko 66.

Konsessiosopimuksen mukaisesti venäläinen osapuoli uitti tukit rajalle, missä
suomalaiset vastaanottivat puutavaran ”vedessä”.400  Suomalainen osapuoli
huolehti Suomen puolella tukkien uitosta sekä sahauksesta, myynnistä ja lai-
vauksesta ulkomaille. Joensuussa sahattu neuvostopuu laivattiin Englantiin ja
Etelä-Afrikkaan, jonka jälkeen sahatavarasta saatu tuotto jaettiin sopimuksen
mukaisesti konsessio-osapuolten kesken.401  Neuvosto-Karjalan omien puun-

○ ○ ○ ○ ○ ○

398 Könönen (1971), s. 161.
399 Dogovor po Sjamozerskomu lesnitshestvu. NARK f. 794, op. 4, d. 6/25, l. 103–107.
400 Ote KASNT:n kansankomissaarien neuvoston pöytäkirjasta no. 28, 9.8. 1926. RK/17B/KA;

Taloudellinen katsaus, s. 37. KASNT:n budjetti 1924/25.
401 Osnovanije sovmestnoi organizatsii po prodazhe lesnogo tovara zagranitsei. NARK f. 794,

op. 1, d. 4/45, l. 48–58; Dogovor po Sjamozerskomu lesnitshestvu. NARK f. 794, op. 1, d. 6/
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hankintamäärien kasvettua nopeasti ankarasta työvoimapulasta kärsinyt alue ei
pystynyt enää takaamaan työvoimaa alueen konsessiohakkuille. Repola Wood
paikkasi työvoimapulaa tuomalla suomalaisia metsätöihin raja-alueen metsiin.
Esimerkiksi 1920-luvun lopulla Neuvosto-Karjalan rajametsissä oli jo huomat-
tava joukko suomalaisia metsätyömiehiä, mikä molempien osapuolten kannalta
oli paras mahdollinen järjestely.402  Konsessiosopimus toi huomattavan hyödyn
Neuvosto-Karjalalle, koska Repolan puutavaraa olisi ollut muuten tavattoman
vaikeaa hyödyntää. Se ei joutunut myöskään hankkimaan alueelle työvoimaa,
vaan saattoi keskittyä omien puunhankintasuunnitelmiensa täyttämiseen.

Työvoiman ja hevosten järjestämisestä alueelle muodostui kuitenkin vakava
ongelma, koska Neuvostoliiton salainen poliisi (GPU, OGPU) suhtautui erittäin
kielteisesti suomalaiseen työvoimaan raja-alueella.403  Gylling otti yhteyttä
Neuvostoliiton ulkoasiainministeriöön ja vetosi Repolan työvoimapulaan, jotta
suomalaista työvoimaa olisi jatkossakin voitu hyödyntää alueella. Hän ehdotti,
että työvoimaongelman ratkaisemiseksi Suomesta olisi palkattu lisää työvoi-
maa toteuttamaan raja-alueen hakkuut ja siten helpottamaan Neuvosto-Karja-
lassa vallinnutta ankaraa työvoimapulaa.404  Gyllingin ehdotus kuvasti raja-
alueiden vaikeaa työvoimatilannetta, sillä yritys muuttaa GPU:n kantaa osoitti
jo melkoista epätoivoa. Se kertoi myös Neuvosto-Karjalan hallinnollisesta ase-
masta vielä tuossa vaiheessa. Suomalainen johto oli hyvin hanakka yrittämään
muuttaa kielteisiä päätöksiä, koska vielä tuolloin muutos oli mahdollinen.

Repola Wood Oy:n ohella myös muut suomalaiset puuyritykset kiinnostuivat
edullisesta venäläisestä puusta. Eteläisen Neuvosto-Karjalan ja Kannaksen ra-
jajoilla oli tiivistä yhteistyötä, jota ei ollut suoranaisesti sinetöity konsessio-
sopimuksin. Suojärven alueesta muodostui sahauskeskus, jolla oli kysyntää
myös venäläiselle puutavaralle. Tämä oli mahdollista 1920-luvulla valmistunei-
den ratojen vuoksi ja siksi, että sahaustoiminta laajeni Suomen puolen raja-Kar-
jalassa.405  Rajauitot olivat rajakarjalaisten piirissä suosittu työ, sillä  työntekijät
saivat palkkansa pääasiassa tavarana. Puutetta kärsineelle väestölle tavarapal-
kalla oli suuri merkitys. Työkalut, tupakka, nahka, kankaat ja saippua tekivät
kauppansa työntekijöille siinä kuin elintarvikkeetkin.406  Raja-Karjalassa toi-
mineita ja venäläistä puutavaraa hyödyntäneitä yrityksiä 1920-luvun lopulla ja
1930-luvulla olivat muun muassa Diesen Wood Oy, Oy Hosainoff ab, Aunuksen
puuliike Oy ja Salmin lauttausyhdistys.407

○ ○ ○ ○ ○ ○

25, l. 102–107; Kahiluoto, J., Rauma-Repolan metsätaival 1870–1990, s. 46–49; Aiheesta
oli maininta myös EK/VALPON papereissa: pöytäkirjan no. 76 29.6. 1925 konsessiosopi-
muksen mukaan puolet saadusta nettomyyntihinnasta meni neuvosto-osapuolelle. Kansio
726/ EK/VALPO I/KA.

402 Protokol mezhduvedomstvennogo soveshtshanija pri SNKe AKSSR po voprosu dopol-
nitelnoi prodazhi lesa v Finljandiju v 1927/28, 26.1. 1928 – sekretno. NARK  f. 689, op. 1, d.
37/406, l. 1.

403 EK/KD no. 153/159, 1929. Kansio 495 (XXIV)/ EK/VALPO/KA.
404 V Narkomindel SSSR iz Sovnarkoma KASSR 24.9. 1930. NARK f. 690, op. 1, d. 15/163, l. 71.
405 Ahvenainen (1984), s. 339–340.
406 Hämynen (1993), Liikkeellä leivän tähden, s. 199.
407 Sopimukset venäläisen osapuolen kanssa löytyy mm. Oy Hosainoffilta (19.3. 1928), Diesen

Wood Companylta (8.3. 1928) sekä Aunuksen Puuliike Oy:ltä (22.10. 1929). ”Suomen ja
Venäjän väliset sopimukset: kaupalliset sopimukset”. Kansio 495 (XXIV)/ EK/VALPO/KA.
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Yritykset halusivat venäläistä puutavaraa, koska se oli edullista ja monin pai-
koin sen uittaminen sahoille tuli edullisemmaksi kuin suomalaisen puun. Ni-
menomaan raja-Karjalassa neuvostopuun käyttö oli maantieteellisistä syistä
helpompaa ja se oli myös edullisempaa kuin suomalainen. Aunuksen puuliike
Oy teki yhteistyötä Neuvosto-Karjalan johdon kanssa. Yhteistyöhankkeessa
painoi paljon yhtiön silloisen johtajan Hella Wuolijoen ja Karjalan kansanko-
missaarien neuvoston puheenjohtajan Edward Gyllingin ystävyys, johon vedo-
ten Wuolijoki pyysi Gyllingiltä hakkuupalstoja Neuvosto-Karjalan puolelta.408

Aunuksen puuliikkeellä oli hakkuupalstoja muun muassa Tulemajärven alu-
eelta ja kun sopimus solmittiin useammaksi vuodeksi kerrallaan, se mahdollisti
yrityksille periaatteessa keskeytymättömän puun saannin Neuvostoliiton puo-
lelta.409  Suomessa yhteistyötä venäläisen osapuolen kanssa ei katsottu hyvällä.
Repola Woodin toimintaa yritettiin hankaloittaa eväämällä yritykseltä pankki-
lainat ja Hella Wuolijokea syytettiin muun muassa siitä, että hän yritti osto-
boikotin aikana välittää Englantiin venäläistä puutavaraa suomalaisena.410  Yri-
tysten toiminnan ja maineen kannalta toimet olivat varsin haitallisia.

Konsessio- ja muissa yhteistyösopimuksissa oli myös omat ongelmansa.
Vaikka konsessio saattoi olla joissakin tapauksissa edullinen neuvostoliittolai-
selle osapuolelle, keskuselimet saattoivat ryhtyä suoraviivaiseen valloituspoli-
tiikkaan. Toimintaehtoja saatettiin yllättäen muuttaa tai keskuselimet saattoivat
ryhtyä vaikeuttamaan yrityksen toimintaa erilaisin määräyksin, kun tuotantolai-
tos valmistui ja toiminta käynnistyi. Tämän vuoksi ulkomaalainen yrittäjä luo-
pui sopimuksestaan, jolloin neuvostoliittolainen osapuoli sai uuden tuotantolai-
toksen koneineen ilman merkittäviä panostuksia ja käyttämättömät luonnonva-
rat pelkästään omaan käyttöönsä.411  Suomalaisten yritysten kohdalla ongelmia
ilmeni ennen kaikkea sopimusten uusimisessa.

Konsessioille aiheutti ongelmia se, että monilla alueilla Neuvosto-Karjalassa,
mistä suomalaiset yritykset havittelivat puuta, oli suuri merkitys myös paikalli-
sille yrityksille. Aunuksen puuliikkeen sopimus oli vaakalaudalla, koska sen
havittelema hankinta-alue oli Karellesin sahojen raaka-ainealue. Tästä syystä
useimmat keskinäisistä sopimuksista olivatkin salaisia, sillä erityisesti Eksport-

○ ○ ○ ○ ○ ○

408 Vopros o dopolnitelnoi prodazhe lesa v pogranitshnoi raione. NARK f. 689, op. 1, d. 37/406,
l. 4; Hella Wuolijoki Edward Gyllingille 17.1. 1928. NARK f. 689, op. 1, d. 37/406, l. 2–3.
Wuolijoki selvitti Gyllingille tietokja traktorien käytön eduista metsätöissä. Kirjeessään
Wuolijoki kuitenkin valitteli, ettei ollut saanut Kemi-yhtiöltä vastausta tiedusteluunsa
traktorilaskelmista ja lupasi tiedustella asiaa Ruotsista ja välittää tiedot välittömästi Neuvos-
to-Karjalaan; Ahvenainen (1984), s. 340.

409 V Karelles ”Po projektu kontsessionnogo dogovora finljandskogo torgpredstva s
finljandskoi firmoi ”Aunuksen Puuliike” iz NKFin KASSR”. NARK f. 690, op. 1, d. 18/197,
l. 6. Sopimukset olivat periaatteessa kymmenvuotisia, mutta niitä saatettiin tarkistaa vuo-
sittain ja muuttaa tarpeen vaatiessa; Hämynen, s. 229, 378, 382. Aunuksen puuliike ei kui-
tenkaan elpynyt odotetulla tavalla vaan johtajan vaihdoksien jälkeen yritys kaatui.

410 Pöytäkirja no. 76 29.6. 1925. Kansio 726/ EK/VALPO I/KA; EK/KD 226/30, 1931. Kansio
495 (XXIV)/EK/VALPO/KA.

411 Neuvosto-Karjalan alueella tästä lienee osuvin esimerkki Kantalahteen perustettu kalastus-
osuuskunta, joka huolimatta hyvästä käyntiinlähdöstä menetti omaisuutensa pian valtiolle.
Asiasta tarkemmin, kts. Hovi (1971), Amerikansuomalaiset osuuskunnat 1920-luvun alku-
puolella, s. 225, 231.
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les vastusti toimintaa. Kesällä 1929 Diesen Wood Oy yritti saada Laatokan ran-
nalta puuta Pitkärannan sellutehtaan raaka-aineeksi, mutta huonolla menestyk-
sellä, koska alue oli Alavoisten sahan raaka-ainealue.412  Eturistiriitojen vuoksi
konsessiosopimuksiin ryhdyttiin kiinnittämään entistä enemmän huomiota
myös keskuksen talouselimissä.

Eksportlesissa kritisoitiin erityisesti Repola Woodille myönnettyjä suuria
hankintamääriä ja pidettiin perin kummallisena sitä, että maailmanmarkkinoilla
Eksportlesin kanssa kilpailevalla yrityksellä oli niin suuri konsessio-osuus Neu-
vostoliitossa. Neuvosto-Karjalan puu kilpaili tavallaan neuvostoliittolaisen
puutavaran kanssa. Eksportles vaatikin, että kaikki vientioperaatiot Neuvosto-
liitossa, konsessiot mukaan lukien, oli siirrettävä sen valvontaan.413  Käytännös-
sä ehdotus olisi merkinnyt konsessiosopimusten purkua ja siirtymistä normaa-
leihin vientioperaatioihin. Samalla olisi syrjäytetty myös paikallishallinto kon-
sessio-osapuolena. Ehdotukseen ei kuitenkaan suostuttu, sillä suurin osa kon-
sessioista oli edullisia myös neuvostoliittolaiselle osapuolella. Osoituksena täs-
tä oli Repola Woodin konsession jatkuminen, tosin aina välillä muuttuen ja nih-
keästi uusiutuen, pitkälle 1930-luvulle saakka.414

Keskisen Neuvosto-Karjalan resurssit keskuksen käyttöön

Vienanmeren-Itämeren-kanava parantaa yhteyksiä

Kanavan rakentaminen Ääniseltä Vienanmerelle oli vanha strateginen suunni-
telma, jota ryhdyttiin toteuttamaan Työ- ja puolustusneuvoston (STO) päätök-
sen mukaisesti vuonna 1931. Kanavan tarkoitus oli helpottaa ja nopeuttaa eri-
tyisesti sotalaivojen kulkua Itämereltä Jäämerelle, joten kanavan rakentaminen
palveli ensisijaisesti sotilaallisia tarpeita. Kanava kulki 212 kilometriä sisä-
maassa etelästä pohjoiseen Ääniseltä Poventsasta Uikujoen ja Uikujärvien
kautta Sorokkaan Vienanmerelle. Kanavan syvyydestä ja leveydestä käytiin pit-
kään keskustelua, kunnes kanta kanavan mahdollisimman nopeasta käyttöön-
otosta voitti. Kanavasta tuli sotalaivoille liian matala, jolloin sen sotilaallinen
merkitys jäi mitättömäksi mutta taloudellinen merkitys kasvoi.415  Voimalaitok-
sen rakentaminen Syvärille mahdollisti laivaliikenteen joella, jolloin Vienan-
meren-Itämeren-kanava nivoutui osaksi laajempaa vesiliikennejärjestelmää tar-
joten vesitien Jäämereltä Vienanmeren, Äänisen ja Laatokan kautta Itämerelle.
Kanava oli yhteydessä myös Marien kanavasysteemin kautta Volgaan ja sitä

○ ○ ○ ○ ○ ○

412 Vypiska iz protokola no. 55 zasedanija pro Narkomtorg AKSSR ot 25 ijulja 1929 g. po
voprosu o prodazhe lesa. NARK f. 690, op. 1, d. 18/197, l. 2.

413 Glavnyi kontsessionnyi komitet tov. Kamenevu iz Karellesa Danishevski 28.11. 1929.
NARK  690, op. 1, d. 15/161, l. 12.

414 Kahiluoto (1990), s. 46–49; Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli uittosopimus vuonna 1933
ja sopimus koski nimenomaan Repolan aluetta. Prikaz no. 235, Narkomles 15.4. 1933.
NARK f. 286. op. 8, d. 7/65, l. 126.

415 Kilin, (1999), 124–125, 127. Kanavasuunnitelma oli vuodelta 1824. Vuonna 1939 sotalai-
voille liian matalan kanavan rinnalle suunniteltiin toista riittävän syvää kanavaa, mutta se jäi
kuitenkin rakentamatta. Kts. kanavan sijainti kartta 3.
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kautta Moskovan kanavaan, jolloin Jäämereltä oli vesiyhteys aina Moskovaan
saakka.416

Neuvosto-Karjalassa Vienanmeren–Itämeren kanava yhdisti keskisen Neu-
vosto-Karjalan vesireitit Vienanmereen ja Ääniseen, jolloin siitä oli merkittävää
hyötyä alueen metsätalouden, kalatalouden ja asuttamisen kannalta.417  Kanavan
rakentaminen ei kuitenkaan edennyt Neuvosto-Karjalan kannalta kitkattomasti,
sillä varsin pitkään paikallishallinto oli epätietoinen kanavan rakentamisen käy-
tännön vaikutuksista alueelle. Tiedossa oli vain laajojen alueiden jääminen ve-
den alle ja vielä laajempien alueiden soistuminen. Asialla oli suuri merkitys, sil-
lä veden alle jäävät metsät olivat paikallishallinnon ensisijaisen mielenkiinnon
kohteena. Niiden hakkuiden saaminen paikalliselle trustille oli tärkeää.418  Kes-
kuselinten suunnitelman mukaan kanava piti rakentaa mahdollisimman omava-
raisesti käyttäen veden alle jääviltä alueilta hakattu puutavara kanavan rakenta-
misessa. Hakattavaksi arvioidun puutavaran kokonaismäärä oli kuitenkin niin
suuri, että ylijäävä puutavara olisi voitu hyödyntää Neuvosto-Karjalan  metsäte-
ollisuudessa.419  Hakkuiden saamisella olisi ollut paikallistasolle huomattava ta-
loudellinen merkitys.

Kanavan rakentamisen myötä veden alle jäi 100 000 hehtaaria maata ja alu-
eelta hakattavan puutavaran määrä nousi erilaisten arvioiden mukaan kuudesta
miljoonasta kymmeneen miljoonaan kuutiometriin, mikä oli saman verran kuin
koko Neuvosto-Karjalan vuotuinen hakkuumäärä. Gylling puolusti hakkuiden
ohjaamista Karellesille korostaen sitä, että puiden haaskaaminen oli järjetöntä
vienti- ja hankintasuunnitelmien koko ajan kasvaessa. Kanavan rakennuksesta
ylijäävän puutavaran saattoi hänen mukaansa hyödyntää viennissä ja siten tu-
kea koko Neuvostoliiton talouden kehitystä. Gyllingillä oli oma lehmä ojassa,
sillä puutavara olisi luontevasti kuittautunut Neuvosto-Karjalan vientisuunni-
telmaan, jonka täyttäminen oli entistä tärkeämpää ja vaikeampaa. Kanavan ra-
kentaminen asetti myös Neuvosto-Karjalan sahateollisuuden kovan haasteen
eteen, sillä kanavan sahatavaran tarve oli arvion mukaan sama kuin alueella toi-
mineiden sahojen koko vuosituotanto.420

Kanava-alueen hakkuita tavoittelivat kaikki Neuvosto-Karjalassa toimineet
yleisliittolaiset puunhankintaorganisaatiot sekä Solovetskin vankileirin hallinto
(USLAG, Upravlenije Solovetskih ispravitelno-trudovogo Lagerja), joten hak-
kuuoikeuden myöntämisestä tuli kova kädenvääntö. Neuvosto-Karjalan johto

○ ○ ○ ○ ○ ○

416 Stenogramma. Doklad natshalnika upravlenija B.B. Kombinata t. Rapoport na zasedanii
SNK AKSSR 10-go ijunja 1934 g. ”O hode rabot po B.B. Kombinatu i plan rabot na 1934 g.”
NARK f. 690, op. 1, d. 24/174, l. 1–22; Protokol zasedanija osobogo komiteta Belomorstroja
ot 1.4. 1931. NARK f. 690, op. 1, d. 19/210, l. 54; Volgan yhteys Ääniseen Marien
kanavasysteemin kautta oli rakennettu jo 1800-luvun alussa, kts. asiasta tarkemmin esim.
Smeds-Mattila (1945), s. 130.

417 Zakljutshenije po voprosu o vlijanii B-B vodnogo puti na ekonomiki Karelii. NARK f. 690,
op. 1, d. 19/210, l. 73–76.

418 Ot Leskova  v upravlenije Belomorstroja, Moskva 14.10. 1930. NARK f. 690, op. 1, d. 19/
210, l. 6.

419 Sekretnoje prilozhenije k protokolu no. 86 zasedanija SNK AKSSR, 3.10. 1930, Leskov.
NARK 690, 1, 19/210, l. 20.

420 Predsedatel Gjulling t. Blagopravoru, 21.10. 1930. NARK f. 690, op. 1, d. 19/210, l. 4.
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ehdotti, että kanava-alueen hakkuut olisi annettu valtion erikoislainsäädäntötoi-
men ratkaistavaksi. Näin se uskoi saavansa ainakin korvauksia veden alle jää-
vistä paikallismetsistä jos hakkuuoikeuksia ei olisi myönnetty Karellesille.421

Kilpailun kovuudesta kertoo se, että Gylling kääntyi suoraan Neuvostoliiton
kansankomissaarien neuvoston varapuheenjohtajan Rudzhutakin puoleen saa-
dakseen äänensä kuuluville.422  Siitä ei ollut kuitenkaan hyötyä, sillä hakkuut
menivät lopulta keskuksen päätöksen mukaisesti USLAG:in kanssa tiiviissä
yhteistyössä toimineelle Zhellesille sekä Luoteisen alueen Sevzaptranlesille.423

Käytännössä hakkuut toteuttivat pääasiassa Solovetskin vankileirin ja kanavan
rakennustyöleirin Belbaltlagin vangit. Karellesin osalle tuli hakkuilla työsken-
televien vankien majoittaminen tyhjiksi jääneisiin metsätyöläisten parakkeihin,
koska rakennustyömaalla ei ollut valmiita asuntoja.424

Hakkuuoikeuksien meneminen USLAG:ille aiheutti taloushallinnollisia on-
gelmia. Paikallismetsien kantohintajärjestelmän vuoksi myös kanava-alueen
paikallismetsät olivat järjestelmän piirissä. Tästä syystä hakkuita suorittaneet
organisaatiot joutuivat maksamaan paikallishallinnolle kantohinnan paikallis-
metsistä hakkaamastaan puusta. Pian ilmeni, että se oli maksattanut Belbalt-
lagilla lähes puolitoista miljoonaa ruplaa ylimääräisiä kantohintoja Karhumäen
lespromhozissa tehdyistä hakkuista. Neuvostoliiton Raha-asian kansankomis-
sariaatti (NKFin) ilmoitti tapauksen ilmitulon jälkeen, että kanavan rakentajat
vapautettiin kaikista paikallishallinnolle menevistä maksuista.425  Päätös oli
Neuvosto-Karjalan johdolle takaisku, sillä se oli käytännössä ainoa kanavan
rakennustöistä kertynyt tuloerä paikallishallinnon pussiin.

Kanavan rakennustöiden alle jäi metsien ohella myös asuttuja alueita. Kaik-
kiaan 42 kylästä ja 680 taloudesta piti siirtää asukkaat uusille asuinalueille. Ne
olivat käytännössä ennestään asumattomia seutuja, mikä asetti suuret vaatimuk-
set paitsi asukkaille myös kylien elintarvikehuollolle. Neuvosto-Karjalan joh-
don mukaan maatalous piti aloittaa tyhjästä ja uudet asuinalueet olivat ka-
rumpia kuin veden alle jääneet. Paikallisjohto pyysikin keskusta korvaamaan
rakennuksien ja viljelysmaiden menetykset ja osallistumaan siirettyjen asukkai-
den asuttamiseen ja elintarvikehuoltoon. Keskus myöntyi, mutta vain lyhyeksi

○ ○ ○ ○ ○ ○

421 Protokol soveshtshanija pri predsedatele SNK AKSSR ot 27.10. 1930 po voprosu
ekspluatatsii lesnyh ploshtshadei, podlezhashtshih ottshuzhdeniju pod polosu otvoda i pod
zatoplenije vodoi prostranstvam v svjazi s sooruzhenijem Belomorsko-Baltijskogo vodnogo
puti. NARK f. 690, op. 1, 19/210, l. 9.

422 Pismo predsedatelja SNK KASSR E. Gjullinga zamestitelju predsedatelja SNK SSSR t.
Rudzhutaku s prosboi o predostavlenii svedeni po projektu sooruzhenija BBVP, 8 aprelja
1931 g. NARK f. 690, op. d. 1, 19/210, l. 52. Gylling korosti, että kanavan rakentaminen oli
Neuvosto-Karjalan kehityksen kannalta tärkeää, mutta kehitys vaati erityisiä suunnitelmia.

423 Protokol zasedanija osobogo komiteta Belomorstroja ot 1.4. 1931 g. NARK f. 690, op. 1, d.
19/210, l. 54.

424 Pismo Karelskogo obkoma VKP(b) v TsK VKP(b) o raionirovanii lesnyh fondov 1931, tov.
Postshevu. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 600, l. 1–6.

425 Postanovlenije no. 476, SNK AKSSR, 21.5. 1933 ”O vozvranii iz bjudzheta AKSSR summ
shtrafa nalozhennogo na BBLag za samovolnuju vyrubku Boletsherskoi datshi”. NARK f.
690, op. 3, d. 59/491, l. 8; Dokladnaja zapiska, NKFin sektor narodnogo hozjaistva, Tshe-
renahin predsedatel SNK AKSSR Tov. Gjulling. NARK f. 690, op. 3, d. 59/491, l. 15–15ob.



S U U N N I T E L M A T A L O U S  N E U V O S T O - K A R J A L A S S A      207

siirtymäajaksi. Väestön asuttaminen ja leivän syrjään kiinnipääseminen kesti

huomattavasti kauemmin kuin keskuksen määrittelemä siirtymäaika, joten pai-

kallishallinto joutui uudistamaan pyyntönsä ja turvautumaan keskuksen apuun

asukkaiden elintarvikehuollon järjestämisessä vielä myöhemminkin.426  Tilanne

oli ristiriitainen. Karelles asutti metsähakkuilla työskentelevät vangit valmiisiin

parakkeihin, mutta paikallishallinto joutui rakentamaan uudet kylät itse. Se oli

runsaasti voimavaroja vaatinut tehtävä, mikä selittää omalta osaltaan paikal-

lishallinnon halukkuutta kääntyä keskuksen puoleen huoltokysymyksessä.

Varsinaisen kanavan rakennusprojektin (Belomorstroi) keskuselimet toteutti-

vat Valtion poliittisen hallinnon eli salaisen poliisin (OGPU/NKVD) organisoi-

man vankityövoiman avulla, mikä antoi alusta saakka kanavalle omanlaisensa

luonteen. Neuvosto-Karjalan alueella oli kanavan rakentamisen aikana kaksi

suurta vankileirikokonaisuutta: Solovetskin saarten leiri (USLAG), jonka kes-

kuspaikkana rakennustyössä oli Kemi sekä Belbaltlag Karhumäessä.427  Vienan-

Vienanmeren–

Itämeren kanavan

rakentaminen

toteutettiin

pääasiassa

vankityövoimalla.

Urakasta hengissä

selvinneet pääsivät

töihin kanavan

alueelle perustet-

tuun kombinaattiin

tosin sinnekin vain

rajoitetun vapauden

myötä.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

426 Pismo SNK AKSSR v Sovnarkom SSSR s prosboi o lgotah i pomoshtshi pereselentsam iz
zony zatoplenija BBK, sentjabrja 1933, s. 96; Otnoshenije SNK KASSR v SNK SSSR o
prodlenii deistvija postanovlenija sojuznogo pravitelstva ”O lgotah i pomoshtshi pere-
senlentsam iz zony zatoplenija BBK”, 1 ijulja 1934 g., s. 102–103. Gulag v Karelii 1930–
1941.

427 Dokladnaja zapiska Narkoma Justitsii i prokurora KASSR tov. Andrejeva prokuroru
verhovnogo suda SSSR tov. Katanjatu po voprosu o nadzore za lagerjami, s. 38. Gulag v
Karelii; Kanavan rakentamisesta kts. esim. Belomorsko-Baltijskii Kanal imeni Stalina:
Istorija stroitelstva 1931–1934 g.
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meren-Itämeren-kanava oli ensimmäinen suuri vankityövoiman avulla toteutet-

tu rakennusprojekti Neuvostoliitossa ja sen rakentamiseen osallistui noin

300 000 vankia. Kanavan rakentamisessa keskeistä oli, ettei vankityövoiman

käyttöä millään tavoin pyritty peittelemään, vaan keskus korosti sen käytön kas-

vatuksellista merkitystä.428  Neuvostoliitossa ja erityisesti ulkomailla kanavan

rakennus sai julkisuutta neuvostoälymystön edustajien kanavaa koskevan kir-

joittelun myötä, jonka kärjessä oli ulkomaillakin tunnettu kirjailija Maksim

Gorki.429  Kanava valmistui nopeasti. Se oli purjehduskunnossa jo elokuussa

1933, jolloin avajaispurjehduksella mukana olleen puolueen pääsihteerin mu-

kaan kanava nimettiin Stalinin kanavaksi.

Kanavakombinaatti, keskuksen suoraa toimintaa Neuvosto-Karjalassa

Välittömästi kanavan valmistumisen jälkeen Neuvostoliiton kansankomissaa-

rien neuvosto perusti kanavan alueelle NKVD:n alaisen Vienanmeren–Itämeren

kanavakombinaatin, jonka ensisijaiseksi tehtäväksi keskuselimet määrittelivät

keskisen Neuvosto-Karjalan metsäalueiden taloudellisen ja teollisen hyödyntä-

misen. Virallisesti kombinaatin tehtäväksi määriteltiin Neuvosto-Karjalan ja

muiden alueiden tuotantovoimien yhdistäminen. Kombinaatin piti kehittää teol-

lisuutta, maataloutta ja muita Karjalan autonomisen tasavallan talouden tärkeitä

osa-alueita ja edistää siten sen taloudellista kehitystä. Käytännössä tämä tarkoit-

ti teollisuuslaitosten perustamista, satamien rakentamista ja kanava-alueen asut-

tamista kehittämällä sinne maataloutta. Kehittäminen oli helppoa, sillä edelly-

tykset kehitykselle olivat loistavat. Kulkuyhteydet olivat kanavan valmistumi-

sen jälkeen Neuvosto-Karjalan parhaat: kanavaa myötäili Muurmannin rata,

jonka päätepisteet olivat Muurmanskissa ja Leningradissa.430  Kanavalta oli

myös yhteys lukuisten pienempien jokien kautta laajoille raaka-ainealueille.

Kombinaatin työvoiman muodostivat vangit, joista suuri osa oli kanavan ra-

kentamiseen osallistuneita ja urakasta hengissä selvinneitä. Osa vangeista va-

pautettiin työskentelemään kombinaatin alueella, mikä tosin merkitsi käytän-

nössä vapautta vain kombinaatin rajojen sisäpuolella. Näiden lisäksi alueelle

siirrettiin vankityövoimaa muualta. Kombinaatin alueelle nousi nopeaan tahtiin

oma vankileirien saaristo,431  sillä suurien leirien ohella alueella oli pienempiä

○ ○ ○ ○ ○ ○

428 Postanovlenije Soveta Narodnyh Komissarov SSSR ob otkrytii Belomorsko-Baltijskogo
kanala, 2. avgusta 1933 g., s. 121–122. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

429 Kuuluisa neuvostokirjailija Maksim Gorki korosti pakkotyön suurta merkitystä rikollisten
uudelleenkoulutuksessa. Rikollisten ainesten uudelleenkasvatuksessa työllä oli havaittu
olevan suuri terapeuttinen merkitys. Kts. Gorkin artikkelit ”Pravda Sotsialisma” ja ”Pervyi
opyt” teoksessa Belomorsko-Baltijskii Kanal imeni Stalina. Istorija Stroitelstva 1931–1934
gg.; Kts. myös Belomorsko-Baltijskii Kombinat NKVD. Medgora 1937. RK/18B/KA;
Rodzjankon kuva kanavatyömaan soittokunnasta on kuuluisa propagandakuva. Soittokunta
oli suosittu aihe kanavatyömaan kuvissa. Kts. esim. Belomorsko-Baltiskii Kanal imeni
Stalina. Istorija Stroitelstva 1931–1934 gg., ss. 447, 490.

430 Postanovlenije no. 967, SNK AKSSR, 6.10. 1933. RGAE f. 4372, op. 31, d. 1893, l. 39–47;
Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmenennelle yleiskarjalaisella neuvostojen
edustajakokoukselle 1934, s. 79–80. RK/17B/KA.

431 Kts. esim. Rees (1997c), s. 240. GULAG:ia kutsutaan usein myös vankileirien saaristoksi
Aleksandr Solzhenitsynin romaanin ”Gulag arhipelago” eli suomennettuna ”Vankileirien
saaristo” mukaan.
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ala-leirejä, joita oli helpompia liikuttaa, joten niitä siirrettiin aina tarvittaessa

erilaisten projektien mukaan kombinaatin alueella. Pienemmät yksiköt olivat

myös valvonnan ja elintarvikehuollon kannalta parempia, sillä pienet yksiköt

eivät tarvinneet erillisiä kolhooseja elintarvikkeiden tuotantoon vaan ne pärjäsi-

vät pääleirien huollon varassa.

Kanavan valmistuminen ja kombinaatin perustaminen herättivät suurta toi-

veikkuutta Neuvosto-Karjalan johdossa, sillä määriteltiinhän kombinaatin teh-

täviksi myös Neuvosto-Karjalan taloudellinen kehittäminen. Karjalan kansan-

komissaarien neuvosto totesi vuoden 1933 olevan Karjalan kansantalouden ja

kulttuurin kehityksen saavutusten vuosi. Vuoden 1934 suunnitelmassa puoles-

taan todettiin, että kanavan olemassaololla oli koko Neuvostoliiton taloudelle

yleensä ja Neuvosto-Karjalalle erityisesti tulevaisuudessa suuri merkitys. Kana-

van olemassaolon odotettiin vahvistavan teollista pohjaa ja kansantalouden ke-

hitystä, kuten perustamisasiakirjassa mainittiin.432  Kombinaatin perustaminen

vastasi erinomaisesti paikallishallinnon toiveita, sillä kanavan myötä käyttöön

tulivat myös keskisen Neuvosto-Karjalan laajat metsäalueet, jotka kulkuyh-

teyksien puuttuessa olivat saaneet olla rauhassa hakkuilta.

Kombinaatin hallinto muodostettiin itsenäiseksi kokonaisuudeksi, joka oli

Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvoston hallinnassa ja Neuvostoliiton

sisäasiain kansankomissariaatin (NKVD) välittömässä valvonnassa. Kombi-

naatti työskenteli tulosvastuuperiaatteen mukaisesti kuten muutkin taloudelliset

yksiköt Neuvostoliitossa ja sillä oli edustajat toiminnalle tärkeissä Metsäasiain

ja Vesiliikenteen kansankomissariaateissa (NKVod).  Kombinaatin päällikkö oli

suoraan keskuselinten alaisuudessa ja raportointivelvollisuudessa Karjalan

kansankomissaarien neuvostolle kombinaatin toiminnasta Neuvosto-Karjalan

alueella. Hän oli myös yksin vastuussa kombinaatin toiminnasta. Kombinaatti

vapautettiin veroista vuoteen 1936 saakka ja NKVD huolehti sen elintarvike-

huollosta. Kombinaatille annettiin yksinoikeus alueen luonnonvaroihin ja kana-

van käyttöön, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että kombinaatti hoiti kaikki kul-

jetukset kanavalla.433

Kombinaatin alueeksi määriteltiin Neuvosto-Karjalan kuudesta hallintopii-

ristä kokonaan Karhumäki ja Seesjärvi, osia Petrovskin eli Munjärvenlahden,

Rukajärven, Tunkuan ja Sorokan hallintopiireistä sekä näillä alueilla sijainneis-

ta lespromhozeista lähimpänä kanavaa sijainneet metsät. Keskuselimet säilytti-

vät mahdollisuuden laajentaa kombinaatin aluetta myöhemmin, kun alueelle

suunnitellut teollisuuslaitokset valmistuivat ja raaka-aineen tarve kasvoi.434

○ ○ ○ ○ ○ ○

432 Postanovlenije no. 967. ”O plane rabot Belbaltkombinatam na 1934 g. i osnovnyh
ustanovkah plana po posledujushthije gody”. RGAE f. 4372, op. 31, d. 1893, l. 17–39. Neu-
vosto-Karjalan budjettivaroista oli perustettu metsäkoeasema tutkimaan Vienanmeren-
Itämeren-kanavan mukanaan tuomia ongelmia, sillä kanavan merkitystä Neuvosto-Karjalan
taloudelle pidettiin tärkeänä. Kts. asiasta esim. NARK f.  690, op. 3, d. 48/393, l. 13, 16, 17,
18. Mukana useita eri näkökohtia asian tiimoilta.

433 Postanovlenije SNK SSSR ”O Belomorsko-Baltijskom kombinate”, 17.8. 1933, s. 89–90.
Gulag v Karelii; kts. myös Polozhenie ob otdelenijah Belbaltkombinata NKVD SSSR, 13
oktjabrja 1934. Gulag v Karelii, s. 104–105.

434 BBK-Vienanmeren-Itämeren-kanavakombinaatti (yleiskatsaus). Itä-Karjalan sotilashallinto-
esikunta, tiedusteluosasto. Tied. pvk. no. 99/26.2. 1942 – salainen. 12/SR/MT/sota-arkisto
(SA). Kts. tarkemmin kartta 3.
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Kombinaatin alueeseen kuuluneet paikallismetsät säilyivät paikallisten piiri-

komiteoiden alaisuudessa, mutta kaikki alueella toimineet yritykset ja lesprom-

hozit siirtyivät kombinaatille ja samalla NKVD:n hallintaan. Paikallisten maa-

neuvostojen, kolhoosien ja kooperatiivien omaisuus jäi paikallishallinnon hal-

lintaan. Kombinaatin alueesta tuli alueliitosten myötä sekä taloudellisesti että

hallinnollisesti itsenäinen alue, jolle kuuluivat kaikki alueelta kertyneet tulot.

Kombinaatin alaisuudessa toimineiden yritysten ei tarvinnut maksaa liikevaih-

toveroa, mikä vaikutti merkittävällä tavalla Neuvosto-Karjalan budjetin tulo-

puoleen.435

Karellesille, Zhellesille ja Sevzaptranlesille kuuluneita alueita siirrettiin

kombinaatin alaisuuteen ja metsäalueisiin sisältyneet hakkuuoikeudet siirtyivät

sellaisinaan kombinaatille. Trusteille osoitettiin uusia alueita muualta, mutta

niiden tuotantosuunnitelmat eivät muuttuneet, vaikka alueliitokset tulivatkin

voimaan välittömästi. Kombinaatin tuotantosuunnitelmat tehtiin alkuvaiheessa

Karjalan kansankomissaarien neuvoston päätösten pohjalta Karjalan suunnitte-

luelimessä Kargosplanissa, joten ne olivat yhteneväiset Neuvosto-Karjalan tuo-

tantosuunnitelmien kanssa.436  Kombinaatin tarkoitus oli yhdistää alueen tuo-

tantovoimat, joten myös paikallishallinnon alaisuuteen jääneiden yritysten raa-

ka-aineen tarve piti tyydyttää. Karelles toimikin kombinaatin kanssa yhteis-

työssä uitoissa, ja esimerkiksi erikoispuutavaran se hakkasi sekä omilta hankin-

ta-alueiltaan että kombinaatin alueelta.437  Kombinaatti näytti ainakin alkuvai-

heessa olevan Neuvosto-Karjalan johdon toiveiden täyttymys.

Keskisen Neuvosto-Karjalan alueella oli runsaiden metsävarojen ohella laa-

jat mineraaliesiintymät, joita pyrittiin hyödyntämään perustamalla kombinaat-

tiin myös kaivosteollisuutta. Konbinaattiin liitettiin Muurmannin alueelta Hii-

pinän alue, missä oli apatiittilouhos ja siihen liittyneet erilliset yksiköt. Myö-

hemmin ne yhdistettiin Apatiittitrustiksi. Teollisuuden luominen kombinaatin

alueelle oli helppoa, koska kanavan avulla aiemmin saavuttamattomat ja siten

valjastamattomat joet ja kosket tarjosivat runsain määrin vesivoimaa. Teollisuu-

den energian tarve oli mahdollista tyydyttää, jolloin tehtaat voitiin rakentaa lä-

helle raaka-ainealueita. Kombinaatin alueelle suunniteltiin vesivoimaloiden

ohella myös lämpövoimaloita, jotka saattoivat hyödyntää alueen rikkauksia,

puuta ja turvetta.438

○ ○ ○ ○ ○ ○

435 Postanovlenije no. 967, SNK AKSSR  ot 6.10. 1933 ”O plane rabot Belbaltkombinata na 1934
g. i osnovnyh ustanovkah plana po posledujushtshie gody”. RGAE f. 4372, op. 31, d. 1893, l.
39–47; Postanovlenije no. 968, SNK AKSSR ot  6.10. 1933 ”O finansovoi baze bjudzheta
Karelskaja ASSR v svjazi s organizatsijei i dejatelnostju BBKombinata”. RGAE f. 4372, op.
31, d. 1893, l. 34. Karjalan kansankomissaarien neuvosto yritti saada osan verotuloista
(viinavero) ohjatuksi Neuvosto-Karjalan paikallisiin tarpeisiin, mutta huonolla menestyksellä.

436 Postanovlenije no. 969, SNK KASSR ot 6.10. 1933 ”O zakreplenii lesnyh massivov
Karellesa i Sevzaptranlesa za Belbaltkombinatom”. RGAE f. 4372, op. 31, d. 1893, l. 25–28;
kts. myös BBK-lesnaja promyshlennosti. RGAE 4372, op. 32, d. 776a, l. 2.

437 Protokol zasedanija u zam. Narkoma lesopromyshlennosti tov. Rudakova ot 31.3. 1933 po
voprosu ob ekspluatatsii lesnyh massivov raiona BBK OGPU. RGAE f. 7644, op. 1, d. 58, l.
1–2. Erikoispuu oli lähinnä laivanrakennuspuuta.

438 Stenogramma. Doklad natshalnika upravlenija B.B. Kombinata t. Rapoport na zasedanii
SNK AKSSR 10-go ijunja 1934 g. ”O hode rabot po B.B. Kombinatu i plan rabot na 1934 g.”
NARK f. 690, op. 1, d. 24/174, l. 1–22. Kyseessä olivat puuta ja turvetta hyödyntäneet
lämpövoimalat.



S U U N N I T E L M A T A L O U S  N E U V O S T O - K A R J A L A S S A      211

Kaikkiaan kombinaatin rahoitukseksi vuodelle 1934 oli suunniteltu noin 54

miljoonaa ruplaa, kun koko Neuvosto-Karjalan toiseen viisivuotissuunnitel-

maan sisältyneiden rakennussuunnitelmien kustannusarvio oli hieman yli 200

miljoonaa ruplaa. Näin yhden vuoden investoinnit kombinaattiin muodostivat

reilun neljänneksen koko Neuvosto-Karjalan investointisuunnitelmasta.  Kuvi-

on mukaan kuljetus ja teollisuuden uudelleensijoittelu lohkaisivat investoin-

neista suurimman osuuden asuinrakennuksen jäädessä huomattavan vähäiseksi.

Se oli erittäin pieni siihen nähden, että suuri määrä työntekijöitä piti sijoittaa

alueille, missä ei entuudestaan ollut asuntoja. Epäsuhtaa selittivät omalta osal-

taan vankileirit, sillä vankityövoiman ollessa kyseessä asuinrakennuksen kritee-

rit olivat erilaiset kuin vapailla työntekijöillä.

Sorokan lespromhoz liitettiin kanavakombinaattiin vuonna 1934, kun Karja-

lan kansankomissaarien neuvosto ryhtyi tukemaan kombinaatissa tehtävää tut-

kimusta sahojen uudistamiseksi ja niihin liittyvien uusien raaka-ainealueiden

löytämiseksi sekä kanavan kuljetuskapasiteetin selvittämiseksi. Keskuselinten

määräyksestä Karjalan kansankomissaarien neuvosto luovutti samana vuonna

Onegan tehtaan kombinaatin käyttöön. Tehdas ryhtyi valmistamaan metsä-

koneiden ohella myös laivakoneita, sillä koneiden paikallinen valmistus oli

Kuvio 44. Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatin suunnitellut kulut vuo-

delle 1934 (ruplaa).
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Lähde: Iz postanovlenija SNK KASSR ”O plane rabot i objome kapitalovlozhenija Belbaltkom-
binata na 1934 g. po AKSSR” – o pervyh itogah dejatelnosti BBK, 10.6. 1934, s. 101. Gulag
Karelii 1930–1941. Kts. tarkemmin taulukkoliite, taulukko 69.
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välttämätöntä sekä kombinaatin toiminnalle että Neuvosto-Karjalalle,439  jonka

tarpeet tosin tässä tapauksessa olivat toissijaiset.

Kombinaatin vesikuljetussuunnitelman mukaan kanavalla piti olla riittävästi

aluksia kuljetuksen järjestämiseksi. Satamia piti uudistaa ja rakentaa uusia sekä

kehittää kanavalle säännöllinen matkustajaliikenne. Sorokan ja Poventsan sata-

mat olivat uudistussuunnitelman kannalta erittäin tärkeitä, sillä ne sijaitsivat

kanavan suilla. Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvosto myönsi satamien

uudistamiseen säännöllisesti rahaa Vesiliikenteen kansankomissariaatin huo-

lehtiessa käytännön töistä.440  Sorokan sataman rakentaminen kanavan pohjoi-

seen päähän aloitettiin jo vuonna 1932. Se oli tärkeä erityisesti viennin kannal-

ta, koska satama palveli puun, naftan ja hiilen kuljetusta sekä jokiliikenteen

transitokuljetuksia ja matkustajaliikennettä. Sataman tärkeydestä ja keskuksen

osoittamasta tuesta huolimatta rakentaminen ei sujunut toivotulla tavalla.

Sorokan satama valmistui lopullisesti vasta vuonna 1940, kun siihen oli käytet-

ty rahaa useita kymmeniä miljoonia ruplia.441

○ ○ ○ ○ ○ ○

439 Postanovlenije no. 967, SNK AKSSR, 6.10. 1933 ”O plane rabot Belbaltkombinata na 1934
g. i osnovnyh ustanovkah plana po posledujushtshije gody”. RGAE  f. 4372, op. 31, d. 1893,
l. 39–47.

440 Postanovlenije no. 1759, SNK SSSR ot 28.11. 1932 ”O podgotovke k ekspluatatsii
Belomorsko-Baltijskogo vodnogo puti”. GARF f. 5446, op. 1, d. 70b, l. 87.

441 Dokladanaja zapiska 30.9. 1937, natshalnik stroitelstva Sorokskogo porta i 6-go Sorokskogo
otdelenija BBK – NKVD Zaharov v BB RK VKP(b) tov. Kurjadshevu. GAOPDF K f. 3, op.
4, d. 377, l. 26. Kanavahallintoa syytettiin kelvottomaksi, koska valmistuminen venyi;
Stroitelstvo Sorokskogo porta. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 285, l. 28. Työhön pyrittiin innos-
tamaan sosialistiseen kilpailun avulla; Informatsija Belbaltkombinata i UBBLAga NKVD
SSSR i harakterisktika proizvodstvennoi dejatelnosti BBK v 1937 g. i 1-m kvartale 1938 g.
GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 26, l. 1–18.
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Vesiliikenteen ohella kanava-alueelle piti kehittää keskuksen kustannuksella
myös muita liikenneyhteyksiä. Kanavan ja Muurmannin radan välille piti ra-
kentaa sivuraiteita sekä autoteitä asutuskeskuksiin. Suunnitelmien innoittama-
na Karjalan kansankomissaarien neuvosto vaati Sunun maantien palauttamista
ohjelmaan sekä Petroskoi–Karhumäki-tien rakentamista linja-autoyhteyden
luomista varten, jotta yhteydet kombinaattiin olisivat parantuneet. Karjalan
kansankomissaarien neuvosto kaavaili kombinaatin siivellä Neuvosto-Karja-
laan uusia teitä peräti 1 900 kilometriä.442  Toiveikkuutta selitti se, että tienra-
kennussuunnitelma ajoittui kombinaatin toiminnan alkuvaiheeseen, jolloin ta-
voitteena oli vielä Neuvosto-Karjalan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Paikallishallinto yritti saada kombinaatin avulla myös muita rakennushank-
keita Neuvosto-Karjalaan. Kombinaatin suurimpien keskusten Segezhan ja
Karhumäen vesijohtojen, puhelinlinjojen, sähkölinjojen sekä puistojen ja bule-
vardien rakentamisen päätyttyä Neuvosto-Karjalan johto odotti keskuksen tu-
kevan vastaavien rakentamista myös Petroskoihin, mutta toiveet osoittautuivat
turhiksi.443  Koulutus, tosin pääasiassa kombinaatin tarpeita silmällä pitäen, oli
organisoitu yhteistyössä kombinaatin ja Neuvosto-Karjalan kesken, mikä oli
omiaan nostamaan toiveita laajenevasta yhteistyöstä paikallishallinnossa. Kar-
humäkeen oli perustettu oma metsäkoulu, jonka opetus oli suunnattu keskikou-
lun päättäneille Tverin karjalaisille ja Leningradin alueen inkeriläisille, mutta
myös muualla Neuvostoliitossa koulunsa käyneille. Koulun toimintaa rahoit-
tivat kombinaatti, Neuvosto-Karjala ja keskuselimet.444  Metsäkoulutuksen te-
hostaminen vastasi paikallishallinnon toiveita nostaa ammattitaitoa koulutuk-
sen avulla.

Muutos kokonaisvaltaisesta kehityksestä yksinomaan kombinaatin kehittä-
miseen tapahtui nopeasti. Keskus käytti oikeuttaan laajentaa kombinaatin aluet-
ta vuonna 1935–36, jolloin Shalan puu- ja paperikombinaattia ryhdyttiin raken-
tamaan Puudosin alueelle. Koko Puudosin alue liitettiin kombinaattiin vuonna
1939 toimien paperikombinaatin ja alueelle suunnitellun Puudosin metallur-
gisen tehtaan raaka-ainealueena. Alueliitoksen jälkeen koko Äänisen itäpuoli-
nen alue Neuvosto-Karjalasta kuului kombinaatille, jonka alue oli kokonaisuu-
dessaan 55 000 neliökilometriä. Puudosin liitoksen myötä kombinaatin paino-
piste siirtyi idemmäksi.445  Kombinaatin laajetessa ja toiminnan tehostuessa

○ ○ ○ ○ ○ ○

442 Postanovlenije no. 967, SNK KASSR ot 6.10. 1933 ”O plane rabot Belbaltkombinata na
1934 g. i osnovnyh ustanovkah plana po posledujushtshije gody”. RGAE f. 4372, op. 31, d.
1893, l. 39–47.

443 Kts. Petroskoin tilanteesta esim. ”Petroskoi muuttuu nykyaikaiseksi ja kulttuuriseksi kau-
pungiksi” Punainen Karjala no. 263, 16.11. 1936, s. 3. Kts. myös luetteloliite liite 1.

444 Postanovlenije no. 967, SNK KASSR 6.10. 1933 ”O plane rabot Belbaltkombinata na 1934
g. i osnovnyh ustanovkah plana po posledujushtshie gody”. RGAE 4372, 1, 1893, l. 39–47;
Protokol zasedanija u zam. Narkoma promyshlennosti tov. Rudakova ot 31.3. 1933 po voprosu
ob ekspluatatsii lesnyh massivov raiona BBK OGPU. RGAE f. 7644, op.  1, d. 58, l. 1–2.

445 Postanovlenije SNK SSSR ”O lesnoi territorii Belomorsko-Baltijskogo kombinata”, 10 ijulja
1935. Gulag v Karelii, s. 109; Kts. myös BBK-Vienanmeren-Itämeren-kanavakombinaatti
(yleiskatsaus). Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta, tiedusteluosasto. Tied. pvk. no. 99/26.2.
1942 – salainen. 12/SR/MT/SA. Vankityövoiman käyttö rajan läheisyydessä ei ollut järke-
vää, mikä selittää omalta osaltaan painopisteen siirtymistä itään. Kts. kartta 3.
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Neuvosto-Karjalan osuus kombinaatin toiminnassa väheni entisestään. Kombi-
naatin hallinnollisen aseman määrittelystä poistettiin kohta, jossa mainittiin yh-
teistyö ja yhteisymmärrys Karjalan ASNT:n kanssa.446  Samalla kariutuivat pai-
kallishallinnon toiveet Neuvosto-Karjalan kehittämisestä kombinaatin rinnalla.

Vuoteen 1935 mennessä kombinaatista oli tullut hallinnollisesti ja taloudelli-
sesti itsenäinen ja hallinnollisesti erillinen yksikkö. Yksikään järjestelmä tai yk-
silö ei saanut sekaantua sen taloudellis-hallinnolliseen tai operatiiviseen toimin-
taan ilman Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvoston lupaa.447  Käytännös-
sä tämä merkitsi Neuvosto-Karjalan kokonaisvaltaisen kehityksen muuttumista
yksinomaan kombinaatin kehittämiseksi. Samaan aikaan tapahtunut Neuvosto-
Karjalan suomalaisen johdon likvidointi ja keskukselle myötämielisempien
johtajien tulo tilalle nopeuttivat muutosta. Vaatimukset Neuvosto-Karjalan ko-
konaisvaltaisesta kehittämisestä loppuivat ja kombinaatti alkoi toimia entistä
erillisempänä yksikkönä, jota yhdisti Neuvosto-Karjalaan vain maantieteelli-
nen sijainti.

Kombinaatista kehittyy omavarainen teollinen keskus

Kombinaatin alueella oli metsää lähes kaksi miljoonaa hehtaaria ja alueen puu-
varanto oli noin 235 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 1935 kombinaatin alueel-
la oli viisi sahaa, neljä yksittäistä saharaamia, 40 ratapölkkysahaa, 41 puutava-
ravarastoa ja 14 tervanpolttolaitosta, jotka aiemmin olivat olleet lähinnä Karel-
lesin käytössä. Kombinaatin perustamisen yhteydessä lähes kaikki Karellesin
ratapölkkysahat siirtyivät kombinaatin hallintaan. Kombinaatin uusista raken-
nushankkeista keskeisin oli NKVD:n ja Leningradin alueen yhteinen hanke
suuren paperi-, selluloosa- ja kemiallisen kombinaatin rakentamisesta Se-
gezhaan, joka sijaitsi kanavan puolivälissä.448  Syksyllä 1935 Krasnaja Karelija -
lehdessä korostettiin, kuinka keskisestä Neuvosto-Karjalasta tuli kanavan myö-
tä teollinen keskus.449  Segezhan tuotannon suunniteltiin menevän kokonaan
kotimarkkinoille: puolet oli tarkoitus käyttää paikanpäällä paperitehtaassa ja
puolet viedä muualle Neuvostoliittoon. Paperiteollisuuden ohella sotateollisen
kompleksin selluloosan tarve takasi keskuksen investointihalukkuuden, joten
tehtaan rakentamista kiirehdittiin ja sen odotettiin käynnistävän toimintansa jo
vuonna 1937.450  Selluloosatehdas keitti ensimmäisen erän sellua vuoden 1938

○ ○ ○ ○ ○ ○

446 Postanovlenije SNK SSSR ”O lesnoi territorii Belomorsko-Baltijskogo Kombinata”, 10.7.
1935, s. 109. Gulag v Karelii.

447 Polozhenie ob otdelenijah Belbaltkombinata NKVD SSSR, 13 oktjabrja 1934, s. 104–105.
Gulag v Karelii.

448 Iz prikaza narodnogo komissara vnutrennih del SSSR o stroitelstve Segezhkogo tselljulozno-
bumazhnogo kombinata, 15 aprelja 1936 g., s. 73–74. Narodnoje hozjaistvo Karelii;
Kombinaatin rakennussuunnitelma aktivoitui heti kombinaatin perustamisen jälkeen
elokuussa 1933 ja siinä oli mukana myös Karjalan suunnitteluelimet. Postanovlenije no. 797
KarGosplana ot 20.8. 1933 ”Po voprosu postroiki krupnogo lesobumhimkombinata v raione
Bel-Balt. kanala im. t. Stalina”. RGAE f. 4372, op. 31, d. 20/1893, l. 8–10. Kombinaattiin
liittyi myös saha ja lämpövoimala

449 ”Pod znamenem sovetov”, Krasnaja Karelija 5.01. 1935. Samassa yhteydessä mainittiin
siitä, että Kantalahdesta oli muotoutumassa pohjoisen teollinen keskus.

450 Stenogramma. Doklad natshalnika upravlenija B.B. Kombinata t. Rapoport na zasedanii
SNK AKSSR 10-go ijunja 1934 g. ”O hode rabot po B.B. Kombinatu i plan rabot na 1934 g.”
NARK f. 690, op. 1, d. 24/174, l. 1–22.
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lopussa, mutta paperitehdas tuotti ensimmäisen erän voimapaperia vasta ke-
väällä 1939.451

Metsien suuri merkitys kombinaatin toiminnassa näkyi myös sen budjetissa,
johon sisältyneet kokonaisinvestoinnit uuden teollisuuden käyttöönottamisesta
olivat 10,2 miljoonaa ruplaa vuonna 1937. Tästä summasta oli suunnattu yleen-
sä metsäteollisuuden kehittämiseen kombinaatin alueella 6,8 miljoonaa ja eri-
tyisesti Segezhan paperi- ja selluloosakombinaattiin 3,4 miljoonaa ruplaa.
Vuonna 1938 kombinaatin investointisuunnitelma keskittyi uusien metsä-
alueiden käyttöönottoon ja metsätöiden koneellistamiseen. Metsäteollisuuden
kehittämiseen oli osoitettu 17,9 miljoonaa ruplaa, josta Segezhan rakentami-
seen 6,2 miljoonaa ruplaa. Puudosin alueen rautatierakennukseen oli osoitettu
14 miljoonaa ruplaa. Vuonna 1939 kombinaatin metsäteollisuuteen budjetoitiin
18,3 miljoonaa ruplaa, mutta investoinnit toteutuivat vain alle 90 prosenttisesti,
joten todelliset investoinnit olivat noin 16,5 miljoonaa ruplaa. Edellisvuosiin
verrattuna investoinnit olivat varsin pieniä, sillä suurin tehtävä Segezhan pape-
ri- ja selluloosakombinaatti, oli valmis vuonna 1939. Seuraavan vuoden suunni-
telman tärkein tavoite oli koneellistamisen vahvistaminen kaikilla metsätalou-
den ja -teollisuuden aloilla.452  Kombinaatin alueelle rakennettiin kaksi uutta sa-
haa ja 13 siirrettävää piensahaa sekä huonekalutehdas. Tehtaan valmistumisen
jälkeen kombinaatti ryhtyi tuottamaan huonekaluja koko Neuvostoliiton
NKVD:n GULAG:in tarpeisiin.453

Tärkeä osa kombinaatin teollisuuden kehittämistä oli kanavan kuljetusten
toimivuus, sillä kuljetusongelmat olivat osoittautuneet Neuvostoliitossa talou-
dellisen kehityksen  jarruksi. Kombinaattiin ryhdyttiinkin luomaan omaa ton-
nistoa, laivoja ja hinaajia tilattiin Leningradista ja niihin rakennettiin laiva-
koneita Onegan tehtaalla Petroskoissa.454  Kombinaatilla oli myös oma telakka
Pindushissa Äänisellä, Poventsan lahden pohjukassa. Kombinaatin laivanra-
kennus palveli ensisijaisesti omia tarpeita, vaikka Eksportles ja Metsäasiain
kansankomissariaatti olivatkin kiinnostuneita kombinaatin laivanrakennuksesta
ja halusivat tilata telakalla rakennettuja proomuja omia kanavakuljetuksiansa
varten. Tavarankuljetus kanavalla oli vuonna 1934 noin 1,4 miljoonaa tonnia.
Kombinaatin omien tuotteiden osuus kuljetetusta tavarasta kasvoi koko ajan.
Vuonna 1934 niiden osuus oli noin 39 prosenttia, mutta vuonna 1937 osuus oli

○ ○ ○ ○ ○ ○

451 Gazetnoje soobshtshenije o pervoi varke tselljulozy za Segezhkom TsBK, 1 dekabrja 1938
g., s. 74. Narodnoje hozjaistvo Karelii; Gazetnoje soobshtshenije o vvode v ekspluatatsiju
pervoi otsheredi Segezhkogo TsBK, 3 marta 1939 g., s. 76. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

452 Dokladnaja zapiska BBK i UBBLAG NKVD SSSR ob itogah raboty lesnoi promyshlennosti
BBK NKVD v 1939 g. i natshale 1940 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 451, l. 25–39.

453 Informatsija Betbaltkombinata i UBBLAGa NKVD SSSR i harakteristika proizvodstvennoi
dejatelnosti BBK v 1937 g. i 1-m kvartale 1938 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 26, l. 1–18.
Vuonna 1937 investoinnit toteutettiin vain 87 prosenttisesti. Vastaavalla tavalla kombinaa-
tin vaate- ja jalkinetehtaat tuottivat vaatteita ja kenkiä koko NKVD:n organisaatiolle ja sen
alaisille vankileireille ympäri NL:n GULAG:in.

454 Prikaz narkoma tjazholoi promyshlennosti SSSR G.K. Ordzhonikidze o rekonstruktsii
zavoda dlja proizvodstva na nom sudovyh mehanizmov, 17 marta 1934 g., s. 90. Narodnoje
hozjaistvo Karelii.
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noussut jo lähes 70 prosenttiin.455  Päämäärä oli selkeästi se, että kanavalla olisi

kuljetettu ensisijaisesti kombinaatin omia tuotteita.

Kuljetukset eivät kuitenkaan aina sujuneet suunnitelmien mukaan. Kombi-

naatin johto syytti Karellesia viivästymisistä. Se ei kombinaatin johdon mukaan

huolehtinut tukkilauttojen kokoamisesta ajoissa, minkä seurauksena sekä kom-

binaatin että Neuvosto-Karjalan sahoilla oli seisokkeja. Myös Onegan tehdas

oli hidastanut aikatauluja, koska se ei ollut toimittanut koneita ja moottoreita

ajoissa. Tämän vuoksi kombinaatin laivoja ei saatu vesille ja toimitukset myö-

hästyivät, jolloin kaikki osapuolet kärsivät.456  Erityisesti karjalaisten organisaa-

tioiden maine ei kombinaatin johdon syytöksistä parantunut, vaan antoi kes-

kukselle lisää syitä keskittää kanavan käyttöä vain kombinaatille.

Kanavan kuljetusmäärissä oli nouseva trendi. Kasvua oli tasaisesti vuoteen

1936 saakka, joten rahoitussuunnitelmaan sisältynyt kuljetuksen kehittäminen

toteutui. Kuvion mukaan vuonna 1937 kuljetusmäärät laskivat, mutta se oli vain

väliaikaista, sillä kolmannen viisivuotissuunnitelman ensimmäisenä vuonna

kuljetukset kasvoivat jälleen. Tavarakuljetus kanavan kautta lisääntyi, kun Ar-

kangelista ryhdyttiin kuljettamaan puutavaraa Leningradiin.457  Reitti Leningra-

○ ○ ○ ○ ○ ○

455 Iz dokladnoi zapiski natshalnika Belomorsko-Baltijskogo kanala v Karelski obkom partii o
sozdanii materialno-tehnitsheskoi basy vodnogo transporta i roste gruzooborota po kanalu, 8
ijulja 1938 g. , s. 128. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

456 Stenogramma. Doklad natshalnika upravlenija B.B. Kombinata t. Rapoport na zasedanii
SNK AKSSR 10-go ijunja 1934 g. ”O hode rabot po B.B. Kombinatu i plan rabot na 1934 g.”
NARK f. 690, op. 1, d. 24/174, l. 1–22.

457 Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmenennelle yleiskarjalaiselle neuvostojen
edustajakokoukselle, s. 80. RK/17B/KA.
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diin oli lyhyempi kanavan läpi kuin kiertäen Barentsinmeren kautta. Puutavaran

kysyntä oli kasvanut ja sitä laivattiin Itämeren kautta Englantiin ja Molotov-

Ribbentrop -sopimuksen solmimisen jälkeen myös Saksaan.

Kombinaatin kehittämiseen liittyi myös Keski-Karjalan asuttaminen ja maa-

talouden kehittäminen. Maataloutta tarvittiin asumattomiin korpiin rakennettu-

jen kylien elintarvikehuoltoon. Kombinaatin maatalouden kehittämiseen liittyi

myös tieteellinen ulottuvuus, sillä erityisesti pohjoisessa toimi koetiloja, joissa

pyrittiin osoittamaan, että Neuvosto-Karjalassa oli kaikki mahdollisuudet maa-

talouden suurisuuntaiselle kehittämiselle, mikä olisi palvellut myös muiden

Neuvostoliiton pohjoisten osien asuttamista.458  Vuonna 1935 kombinaatin alu-

eella oli 23 kolhoosia, joista 14 oli kanavan varrella ja kolme Kemin seudulla.

Loput kolhoosit olivat eri puolilla kombinaatin aluetta NKVD:n alaisten raken-

nus- ja ojennusleirien yhteydessä. Maatalouden koetiloja oli Kemissä, Povent-

sassa, Parantovossa ja Solovetskissa.459

Kuvio 45. Vienanmeren–Itämeren kanavalla toteutettu kuljetus 1933–1938

(tuhatta tonnia).
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Lähde: Iz dokladnoi zapiski natshalnika Belomorsko-Baltijskogo kanala v Karelski obkom partii
o sozdanii materialno-tehnitsheskoi bazy vodnogo transporta i roste gruzooborota po kanalu, 8. 7.
1938, s. 151. Gulag v Karelii. Lähteestä ei ilmene käyttäjät. Katso tarkemmat tiedot taulukkoliit-
teestä, taulukko 70.

○ ○ ○ ○ ○ ○

458 Stenogramma. Doklad natshalnika upravlenija B.B. Kombinata t. Rapoport na zasedanii
SNK AKSSR 10-go ijunja 1934 g. ”O hode rabot po B.B. Kombinatu i plan rabot na 1934 g.”
NARK f. 690, op. 1, d. 24/174, l. 1–22.

459 BBK-Vienanmeren-Itämeren-kanavakombinaatti (yleiskatsaus). Itä-Karjalan sotilashallinto-
esikunta, tiedusteluosasto. Tied. pvk. no. 99/26.2. 1942 – salainen. 12/SR/MT/SA; Vuonna
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Asuttamisen tavoitteena oli saada käyttöön keskisen Neuvosto-Karjalan raa-

ka-ainealueet, joilla ei ollut vielä muuta asutusta. Asutuskampanjaan piti saada

20 000 perhettä ja kesään 1934 mennessä mukana oli jo 18 000 perhettä.

Asutuskampanjan ongelmaksi muodostui asuntojen puute. Asutussunnitelmaan

sisältyneestä 387 000 asuinneliöstä oli kesällä 1934 valmiina vain hieman yli

100 000 neliötä, vaikka asutussuunnitelma oli toteutettu 90 prosenttisesti.460

Tämä tarkoitti paitsi asuinrakennuksen osuuden pienuutta, mutta myös asuin-

olosuhteiden kurjuutta. Suurin osa asutuskampanjaan osallistuneista oli henki-

löitä, joiden vapautta oli tavalla tai toisella rajoitettu: perheitä, jotka oli karko-

tettu omilta asuinalueiltaan eli lähinnä kulakeiksi määriteltyjä maanviljelijöitä.

Vuoden 1935 kesään mennessä kombinaatissa oli jo 35 000 työ- tai erikoissiir-

tolaista eri puolilta Neuvostoliittoa, Uralilta, Keskisen Volgan alueelta, Mustan

mullan alueelta ja Ukrainasta.461  Kombinaatin asutuskampanja oli välttämätön,

pelkästään kombinaatin metsänhakkuiden työvoimatarpeen arveltiin kasvavan

vuosittain 10 000 hengellä.462

Asutussuunnitelmien massiivisuudesta kertoi se, että väkiluvun uskottiin

kasvavan lähes 130 000 hengellä 1935–1942. Asutuskampanjan uskottiin tuo-

van kombinaattiin myös ammattitaitoista vapaata työvoimaa.463  Sääntöjen mu-

kaan osan kombinaatin työläisistä piti olla vapaita,464  joten paineet kohdistuivat

Neuvosto-Karjalaan. Paikallisjohdon piti järjestää riittävästi vapaata työvoimaa

kombinaatin käyttöön vuosittain. Huhtikuun alussa 1938 kombinaatissa oli

noin 4 000 värvättyä työntekijää.465  Samana vuonna alueella oli yksitoista met-

sätöihin keskittynyttä alaleiriä, joissa työskenteli kaikkiaan noin 50 000 vankia.

Näiden metsäleirien yhteydessä oli 15 työsiirtolaa, joissa oli kaikkiaan noin

21 000 siirtolaista.466  Työvoimaa kombinaatin metsätöissä oli riittävästi, eten-

kin kun vertaa työvoiman määrää kombinaatin kokoon ja siihen kuinka paljon

Neuvosto-Karjalan metsätöissä oli parhaimmillaan työntekijöitä.

Vapaan ja ammattitaitoisen työvoiman puutteesta kärsi erityisesti kombinaa-

tin hallinto, sillä useimmilla työntekijöillä oli vankitausta.467  Kombinaatin van-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1933 koko Neuvosto-Karjalan alueella oli 700 kolhoosia. ”Ko vsem kolhoznikam i
jedinolitshnikam Karelii”, Krasnaja Karelija 8.9. 1933

460 Stenogramma. Doklad natshalnika upravlenija B.B. Kombinata t. Rapoport na zasedanii
SNK AKSSR 10-go ijunja 1934 g. ”O hode rabot po B.B. Kombinatu i plan rabot na 1934 g.”
NARK f. 690, op. 1, d. 24/174, l. 1–22. Työsiirtolaisten (trudposelenets) siirtyminen
BBK:iin ei ollut vapaaehtoista vaan heidät oli karkoitettu omilta asuinalueiltaan. Työsiirto-
laisille maksettiin palkkaa, mutta käytännössä he olivat velkavankeudessa, sillä kombinaatti
määritteli rakentamiseen ja karjan hankintaan käytettyjen lainojen takaisinmaksun tason.

461 Pismo upravlenija BBK predsedatelju SNK KASSR E. Gjullingu o sostave i razmerenii
pribyvshih v zonu kombinata trudposelentsev, 10. 12. 1933, s. 99. Gulag v Karelii.

462 Protokol no. 41, zasedanija Politbjuro TsK VKP(b) ot 19.7. 1936. RGASPI f. 17, op.  3, d.
979, l. 57.

463 BBK-Vienanmeren-Itämeren-kanavakombinaatti (yleiskatsaus). Itä-Karjalan sotilashallinto-
esikunta, tiedusteluosasto. Tied. pvk. no. 99/26.2. 1942 – salainen. 12/SR/MT/SA.

464 Makurov (1993), Vankileirisaariston jäljillä Karjalassa, s. 116. Carelia 11/93.
465 Kilin (1999), s. 139. Kilinin mukaan kombinaatissa oli tuolloin 139 leiripunktia ja työsiirto-

laa.
466 Svedenije o sostave strukturnyh podrazdeleni Belbaltkombinata NKVD SSSR, 147. Gulag v

Karelii.
467 Informatsija Beltbalkombinata i UBBLAGa NKVD SSSR i harakteristika proizvodstvennoi

dejatelnosti BBK v 1937 g. i 1-m kvartale 1938 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 26, l. 1–18.
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git oli jaettu ryhmiin luotettavuuden mukaan ja heille oli määrätty tehtäviä ryh-

mänsä mukaisesti. Alle viisi vuotta vankeutta saaneilla ja työläisiksi määritel-

lyillä vangeilla oli oikeus äänestää ja erilaisten muiden vapauksien lisäksi he

työskentelivät myös leirin hallinnossa.468  Osa vangeista osallistui myös toisten

vankien vartiointiin etenkin kaukaisemmilla alaleireillä, mikä aiheutti kontrolli-

ongelmia ja mielivaltaista käytöstä.469  Kombinaatin hallinnon toiveet vapaan ja

ammattitaitoisen työvoiman vapaaehtoisesta muutosta kombinaattiin kariutui-

vat pian. Ihmiset eivät olleet halukkaita muuttamaan vankileirialueelle vapaa-

ehtoisesti. Ongelma ratkesi ”itsestään” ajan kuluessa, sillä vuonna 1939 van-

kien keskuudessa toteutetun ammattitaitoisen työvoiman seulonnan tuloksena

leireiltä löytyi 716 eri alojen asiantuntijaa.470   Työntekijät eivät olleet vapaita,

mutta he olivat ammattitaitoisia. Tulos kertoo ennen kaikkea vuosien 1936–38

puhdistusten laaja-alaisuudesta, sillä neljä vuotta aiemmin leireiltä ei löytynyt

ammattitaitoista työvoimaa. Vainojen myötä kombinaatista tuli omavarainen

myös ammattitaitoisen työvoiman osalta.

Tietoisina jakelu- ja huolto-ongelmista keskus pyrki luomaan kombinaatista

mahdollisimman omavaraisen. Sen takasivat kombinaatin alueelle rakennettu

kulutustavarateollisuus, joka tuotti tavaraa vain omaan käyttöön, ja palveluiden

luominen vain kombinaatin alueelle. Siellä oli oma hotelli, kirjapaino, poli-

klinikka ja sairaala. Kombinaatin pääkaupungiksi muotoutuneessa Karhumäes-

sä oli vaatetehdas ja kenkätehdas sekä oma kirjasto, koulu, teatteri ja elokuvate-

atteri. Omavaraisuuden korkeasta asteesta kertoi myös aikakauslehti ”BBK”,

joka levisi vain kombinaatin alueelle. Aikalaisen kommentti siitä, että ”kaikki

Karhumäellä kuului BBK:lle”471  kuvasti kombinaatin voimakasta roolia Keski-

Karjalan alueella ja Karhumäen asemaa kombinaatin keskuksena.472

Vaikka kombinaatti keskittyikin ensisijaisesti oman alueensa kehittämiseen

se toteutti Neuvosto-Karjalan alueella huomattavan määrän erilaisia NKVD:n

alaisia rakennusprojekteja, joilla oli yleisliittolaista merkitystä. Kombinaatin

työvoimaa oli Neuvosto-Karjalan alueella erilaisissa tehtävissä Kontupohjan

paperitehtaalla, Sunujoen voimalan rakennustyömaalla ja erilaisissa pienem-

missä rakennusprojekteissa Petroskoissa.473  Kombinaatin osallistuminen raken-

nusprojekteihin Neuvosto-Karjalassa kertoi niiden yleisliittolaisesta merkityk-

sestä tai siitä, että projektilla oli merkitystä kombinaatin toiminnalle. Alueella

○ ○ ○ ○ ○ ○

468 Duchess of Athol (1931), s. 61–62.
469 Joyce (2001), The Gulag 1930–1960, s. 23. Tosin vangeille annettiin vartioinnin avuksi vain

pilli aseen sijasta.
470 Dokladnaja zapiska BBK i UBBLAG NKVD SSSR ob itogah raboty lesnoi promyshlennosti

BBK NKVD v 1939 g. i v natshale 1940 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 451, l. 25–39.
471 Stenogramma. Doklad natshalnika upravlenija B.B. Kombinata t. Rapoport na zasedanii

SNK AKSSR 10-go ijunja 1934 g. ”O hode rabot po B.B. Kombinatu i plan rabot na 1934 g.”
NARK f. 690, op. 1, d. 24/174, l. 1–22; BBK-Vienanmeren-Itämeren-kanavakombinaatti
(yleiskatsaus). Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta, tiedusteluosasto. Tied. pvk. no. 99/26.2.
1942 – salainen. 12/SR/MT/SA.

472 Postanovlenije NKLesa SSSR ob otvode lesosek Belbaltkombinatu, 3.11. 1933, s. 98. Gulag
v Karelii.

473 Postanovlenije no. 195, SNK AKSSR ot 30.3. 1936 ”Ob ispolsovanii rabotshih BBK na
stroitelnyh rabotah v 1936 g.”. NARK f. 690, op. 3, d. 85/801, l. 1.
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työskennelleet vangit olivat nimenomaan kombinaatin, eivät karjalaisten orga-

nisaatioiden alaisuudessa.

Kombinaatin puunhakinta ei suju odotetulla tavalla

Riittävästä työvoimasta huolimatta kombinaatti ei kyennyt täyttämään sille ase-

tettuja puun hankintatavoitteita ennen vuotta 1937, vaan se kärsi samanlaisista

ongelmista kuin Neuvosto-Karjalankin hankintaorganisaatiot. Hakkuut toteu-

tuivat parhaimmillaan jopa yli tavoitteen, mutta kuljetusongelmien vuoksi

kokonaistoteutus jäi alle tavoitteen ja puuta jäi metsään.474  Omien raporttiensa

mukaan kombinaatti pystyi vuonna 1937 toteuttamaan sille asetetut suunnitel-

mat pääasiassa yläkanttiin työn tuottavuuden ollessa erittäin korkea.

Raportin mukaan metsätyömailla oli huolehdittu työntekijöiden hyvinvoin-

nista perustamalla työmaille keittiöitä, saunoja ja ruokaloita sekä järjestämällä

työntekijöille kulttuuritarjontaa. Punanurkat tarjosivat kirjallisuutta ja lehtiä

työntekijöiden luettavaksi ja opiskeltavaksi. Työn tehokkuutta lisäsivät puhelin-

linjat, joiden avulla hajallaan kombinaatin alueella sijainneilta metsäleireiltä

saatiin reaaliaikaista tietoa töiden etenemisestä. Tästä syystä kombinaatti oli

vuonna 1938 tehokkain töiden organisoija NKVD:n alaisuudessa koko Neuvos-

toliitossa. Kombinaatin hyvää mainetta tuki stahanovilainen asenne työntekoon

sekä uudenaikaisten työvälineiden käyttö.475  Väliaikaisista ongelmista huoli-

matta kombinaatissa työskennelleet yritykset olivat toteuttaneet suunnitelman-

sa sata prosenttisesti.476

Raportin sisältö oli propagandaa, mutta kuvasti varsin hyvin niitä tavoitteita,

joihin keskus pyrki. Suunnitelmien täyttö ja tehokkuus olivat keskeiset tavoit-

teet, jotka erityisesti keskuksen suorassa määräysvallassa olleiden organisaati-

oiden odotettiin ilman muuta saavuttavan, olivathan ne esimerkkejä muille. To-

dellisuudessa tavoitteet jäivät saavuttamatta, mutta raportit kirjoitettiin odotuk-

sia vastaaviksi. Mikäli selvästi alle tavoitteen jäänyttä tulosta ei voinut parantaa

ylöspäin pyöristämällä, selitettiin huonoa tulosta tuholaistoiminnalla, joka

fiktiivisenä ja abstraktina käsitteenä oli tavattoman käyttökelpoinen. Tämä oli

tyypillistä erityisesti 1930-luvun puolivälissä.

Raporttien mukaan vastavallankumouksellinen tuholaistoiminta keskittyi

kombinaatissa koneellistetuille työmaille, joiden tuotantotavoitteet jäivät lähes

säännönmukaisesti alle tavoitteiden.477  Koneellisen ajon osuus ei vastannut

○ ○ ○ ○ ○ ○

474 Joyce (2001), s. 16; Iz ottshota Belomorsko-Baltijskogo RK VKP(b) v Obkom VKP(b)
KASSR o rabote o sentjabr-dekabr 1936 g., 30 dekabr 1936, s. 134. Gulag v Karelii.

475 Informatsija Belbalkombinata i UBBLAGa NKVD SSSR i harakteristika proizvodstvennoi
dejatelnosti BBK v 1937 g. i I-m kvartale 1938 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 26, l. 1–18.
Petroskoin valtion arkiston valokuvakokoelmasta löytyy valokuvia iloisista vangeista
rupattelemassa puhelimessa. Kts. lennätin- ja puhelinyhteydet Neuvosto-Karjalassa, tauluk-
koliitteestä, taulukot 13 ja 14.

476 Iz ottshotnogo doklada BBK RK VKP(b) na vtoroi partijnoi konferentsii o rabote za sentjabr
1936 g. – aprel 1937 g.: ”O vypolnenii hozjaistvenno-polititsheskih zadatsh”, 24.–28.4.
1937, s. 140–142. Gulag v Karelii.

477 Iz ottshotnogo doklada Belomorsko-Baltijskogo RK VKP(b) na vtoroi raionnoi partijnoi
konferentsii o rabote  za sentjabr 1936 g. – aprel 1937 g. ”O vypolnenii hozjaistvenno-po-
lititshehkih zadatsh”, 24. – 28. aprel 1937, s. 140–142 Gulag v Karelii.
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lainkaan keskuselinten määrittelemiä tavoitteita, vaan aktiivisesta propagandas-

ta huolimatta hevosajo oli metsätöissä tärkein kuljetusmuoto.478  Pula koneista,

ammattitaitoisesta työvoimasta, polttoaineesta ja varaosista kulminoituivat työ-

mailla, joiden tuotantotavoitteet oli nostettu tavattoman korkealle. Olemassa-

olleilla resursseilla suunnitelmia ei voitu toteuttaa, mutta resurssipula ei voinut

olla julkituotu syy, koska se olisi ollut osoitus keskussuunnittelun ja järjestel-

män toimimattomuudesta.

Vuonna 1938 kombinaatti ylitti suunnitelmansa: hakkuussa 111 prosenttia ja

ajossa 107 prosenttia. Suunnitelman ylittyminen oli tulosta sosialistisesta kil-

pailusta Pohjois-Uralin leirihallinnon (Sevurallag) kanssa, rationalisoidun kul-

jetuksen tehostamisesta, uusien työvälineiden käyttöönotosta, uittokourujen ra-

kentamisesta sekä työtehoa tukevasta propagandasta.479   Kuljetus tehostui kun

kombinaatin alueelle rakennettiin vuosien 1938–1939 kuluessa seitsemän

kapearaiteista rautatietä, joiden yhteispituus oli  yli 1 500 kilometriä. Suuret in-

vestoinnit rautateihin olivat osoitus keskuksen vakavasta suhtautumisesta

asiaan. Koneellistamisen nopea kehitys innostikin kombinaatin johdon ihmette-

lemään Metsäasiain kansankomissariaatin hitautta rautateiden rakentamisessa.

Vuonna 1939 koko Neuvostoliiton Metsäasiain kansankomissariaatin alueella

oli saatu aikaiseksi vain murto-osa siitä mitä kombinaatissa. Keväällä 1940

kombinaatin alueella oli autoteitä vain hieman yli sata kilometriä ja uittoja var-

ten oli rakennettu uittokouruja, sen sijaan pyöröhirsiteitä oli kaikkiaan 2 250

kilometriä. Puun lähikuljetusta varten oli rakennettu kapearaiteista puunkul-

jetusrataa 164 kilometriä, höyryvetureita oli 15, moottorivetureita yhdeksän ja

vaunuja 356.480  Kombinaatin lupaavasti alkaneeseen toimintaan vaikutti talvi-

sodan syttyminen marraskuussa 1939. Sodan syttymisen myötä keskus suuntasi

teollisuusinvestoinnit pääasiassa sotateollisuuteen eikä kombinaattia mahdolli-

sesti vihollisen haltuun jäävänä alueena kannattanut kehittää kuin sotatoimia

tukevin toimin. Jatkosota ja suomalaismiehitys keskeyttivät metsätaloudellisen

toiminnan kombinaatin alueella usean vuoden ajaksi.481

Kombinaatin merkitys Neuvosto-Karjalalle oli kahtiajakoinen. Toisaalta ka-

navan valmistuminen paransi huomattavasti myös Neuvosto-Karjalan ja koko

pohjoisen alueen kuljetusmahdollisuuksia ja helpotti siten alueen taloudellista

toimintaa. Toisaalta laajan alueen menettäminen suoraan keskuksen alaisuudes-

sa olleelle kombinaatille oli paikallishallinnolle taloudellinen takaisku. Kombi-

naatin etuoikeudet erityisesti toisen viisivuotissuunnitelman aikana, vapautus
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478 Dokladnaja zapiska BBK i UBBLAG NKVD SSSR ob itogah raboty lesnoi promyshlennosti
BBK NKVD v 1939 g. I v natshale 1940 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 451, l. 25–39.

479 Iz dokladnoi zapiski v Karelskii obkom VKP(b) o vypolnenii Belomorsko-Baltijskim
kombinatom plana lesozagotovok za 1938 g., 27 janvarja 1939 g., s. 61–63. Narodnoje
hozjaistvo Karelii.

480 Dokladnaja zapiska BBK i UBBLAG NKVD SSSR ob itogah raboty lesnoi promyshlennosti
BBK NKVD v 1939 g. i v natshale 1940 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 451, l. 25–39; Iz
ottshotnogo doklada Karelskogo obkom VKP(b) I sjezdu KP(b) Karelo-Finskoi SSR (o
rabote promyshennosti za 1937–1939 gg.), 30.4. 1940 g., s. 191–196. Industrializatsija
Severno-zapadnogo raiona v gody vtoroi i tretei pjatiletok (1933–1941).

481 Joyce (2001), s. 11–13.
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kaikista maksuista ja kombinaatin alueella toimineiden yritysten vapautus liike-

vaihtoverosta vähensivät Neuvosto-Karjalan tuloja merkittävästi. Neuvosto-

Karjalan johdon mahdollisuuksiin kehittää oman alueensa taloutta vaikutti

myös se, että keskisen Neuvosto-Karjalan luonnonvarojen käyttö tuli kanava-

kombinaatin yksinoikeudeksi.

Kombinaatin roolin muuttuminen entistä itsenäisemmäksi vähensi myös

Neuvosto-Karjalan johdon hallinnollisia oikeuksia. NKVD:n taloudellisen roo-

lin voimistuessa koko Neuvostoliitossa myös kombinaatin rooli muuttui entistä

selkeämmin keskuksen tavoitteita toteuttavaksi. Toisen viisivuotissuunnitelman

loppuvaiheessa sen toiminta olikin muuttunut keskuksen harjoittamaksi sisäi-

seksi kolonisaatioksi Neuvosto-Karjalan alueella. Sen myötä keskisestä Neu-

vosto-Karjalasta, aiemmasta periferian periferiasta tulikin periferian keskus.

Sinne kehitettiin hyvät kulkuyhteydet, jotka mahdollistivat yhteydet keskuk-

seen sekä mittavat investoinnit kombinaatin teollistamiseen ja modernisointiin.

Tämä syvensi ympäröivän Neuvosto-Karjalan periferisoitumista. Keskuksen

näkökulmasta tilanne oli toinen. Niitä alueita kehitettiin, joissa oli potentiaalia

ja jotka voitiin sitoa ilman ongelmia yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Tästä

syystä kombinaatti oli parempi vaihtoehto kuin koko Neuvosto-Karjala. Kom-

binaattiin voitiin luoda alusta saakka järjestelmä, joka palveli parhaiten keskuk-

sen pyrkimyksiä, kun taas Neuvosto-Karjalassa oli voimakas paikallinen näke-

mys kehittämisestä ja sen tavoitteista. Kombinaatti oli NKVD:n osana osa koko

Neuvostoliiton kattavaa järjestelmää.

Metsät vankileirien saaristossa

Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatti oli osa NKVD:n laajaa metsäorga-

nisaatiota, jossa se oli toimintatavoiltaan ja menetelmiltään yksi organisoiduim-

pia yksiköitä. NKVD:n rooli metsätaloudessa ja -teollisuudessa kasvoi nopeasti

1930-luvun kuluessa, kun puutavaran kysyntä kotimarkkinoilla kasvoi ja puuta-

varasta tuli tärkeä valuutan lähde. Metsätalouden ongelma oli, että runsaimmat

metsät olivat yleensä asumattomilla seuduilla, missä ei ollut tarvittavaa infra-

struktuuria. Oman hankaluutensa toi myös ongelmallinen elintarviketilanne ja

se, ettei useimmille metsätyömaille ollut mahdollisuutta rakentaa työvoiman

vaatimia palveluita siinä aikataulussa kuin työt piti aloittaa. Suurin ongelma oli

kuitenkin se, ettei vapaa työvoima halunnut työskennellä näillä alueilla. Ongel-

man ratkaisi vankityövoiman käytön virallinen hyväksyntä vuonna 1929, mikä

mahdollisti metsätöiden tekemisen vankityövoiman avulla hankalissakin koh-

teissa.

Tähän tarkoitukseen luotiin NKVD:n alaisuuteen oma, vankileirien päähal-

linnon (GULAG) alaisuuteen järjestetty metsäosasto. Se oli laaja organisaatio,

jolla oli lukuisa määrä yksikköjä eri puolilla  Neuvostoliittoa. Metsäleirejä oli

vuonna 1929 kuusi ja vuonna 1931 niiden määrä oli kasvanut jo yhdeksääntois-

ta. Uralin hakkuilla työskenteli tammikuussa 1931 jo 10 000 vankia.482  Vuonna

○ ○ ○ ○ ○ ○

482 Rees (1997a), s. 128–129.



S U U N N I T E L M A T A L O U S  N E U V O S T O - K A R J A L A S S A      223

1932 tuli voimaan laki, jonka mukaan valtion omaisuuden rikkomisesta seurasi

kuolemantuomio tai kymmenen vuoden leirituomio. Lain käyttöönoton jälkeen

tehtiin yli 55 000 pidätystä alle kuudessa kuukaudessa ja vuoteen 1936 mennes-

sä sen mukaan pidätettyjen määrä oli noussut jo 130 000 henkeen. Kymmenen

vuoden leirituomion saaneet passitettiin joko metsä- tai muita luonnonvaroja

hyödyntäneille leireille.483  Leirien ja vankityövoiman määrän kasvaessa

NKVD:stä tuli merkittävä taloudellinen toimija koko Neuvostoliitossa. Sen

valtti oli käytännössä rajaton työvoima, jonka avulla se pystyi toimimaan myös

syrjäisillä seuduilla, missä oli rikkaat luonnonvarat. Tämä johti siihen, että

NKVD vastasi pääasiassa keskeisimpien luonnonvarojen hyödyntämisestä

Neuvostoliitossa 1930-luvun lopulla.

GULAG:in metsäleireillä työskenteli kesällä 1938 kaikkiaan lähes 170 000

henkeä, joista hieman yli 28 000 Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatissa.

Seuraavan vuoden lopussa mennessä metsätöissä työskenteli noin 370 000 van-

kia, kun koko GULAG:issa heitä työskenteli noin 525 000.484  Näin metsätöiden

osuus kaikesta vankileireillä tehdystä työstä oli lähes 70 prosenttia. Vienan-

meren-Itämeren-kanavakombinaatti oli merkittävä kokonaisuus, koska sen toi-

minta pyrki jatkojalostuksen kehittämiseen. Kombinaatti ei kuitenkaan

jalostanut GULAG:in muualta Neuvostoliitosta hankkimaa puutavaraa, vaan

hyödynsi oman alueensa metsärikkauksia.

GULAG:in metsäosaston yksiköt toimivat Metsäasiain kansankomissariaa-

tille kuuluvissa metsissä. Vuonna 1938 GULAG:in käyttöön siirrettiin eri puo-

lilta Neuvostoliittoa Metsäasiain kansankomissariaatin hallinnassa ollutta

metsämaata 21,6 miljoonaa hehtaaria ja hankintatehtäväksi annettiin noin 230

miljoonaa kuutiometriä puutavaraa.

Kuvion perusteella GULAG:in puunhankinta keskittyi 1930-luvun lopulla

erityisesti Pohjois-Uralille. Raskaan teollisuuden kansankomissariaatin

(NKTjazhprom) alaisen metsäorganisaation Glavlestjazhpromin puun hankinta

keskittyi Uralin alueelle,485  missä ei ollut riittävästi vapaata työvoimaa hankin-

tasuunnitelman täyttöön, joten GULAG suoritti suurimman osan puun hankin-

nasta. Sotateollisuuden kasvaessa 1930-luvun lopulla Raskaan teollisuuden

kansankomissariaatin puutavaran hankinta kasvoi entisestään, mihin tarvittiin

vankityövoimaa.486  Neuvostoliiton pohjoiset alueet mukaan lukien Vienanme-

ren–Itämeren kanavakombinaatti säilytti keskeisen aseman GULAG:in puun-

hankinnassa.

GULAG toimi asumattomilla ja tiettömillä alueilla. Kuten kuvio osoittaa,

metsäleireillä oli myös Siperiassa varsin suuri hankintasuunnitelma. Siellä oli

○ ○ ○ ○ ○ ○

483 Bacon,  (1994), The Gulag at War, s. 51, 62.
484 Rees (1997a), s. 145–146. Ilicin mukaan metsäleireillä työskenteli 560 000 vankia, Ilic

(1986), s. 104.
485 Postanovlenije SNK SSST I TsK VKP(b) oktjabr 1938, projekt Glavlestjazhprom

Narkomtjazhproma. RGASPI f. 17, op. 120, d. 346, l. 171–183.
486 Sotateollisesta kompleksista kts. esim. Simonov (1996), Vojenno-promyshlennyi kompleks

SSSR v 1920–1950-je gody. Kirjassa ei ole kuitenkaan mainintaa Raskaan teollisuuden
Glavlesin merkityksestä sotateolliselle kompleksille vaan kirja keskittyy yksinomaan sota-
teollisuuden primääriin tuotantoon.
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kunnollisten kulkuyhteyksien puutteen vuoksi koskemattomat metsät. GULAG

hakkasi puun Siperiasta ja jalosti sieltä saadun puutavaran muualla. Siperian

metsien arvo oli siten yksinomaan raaka-aineen tuottamisessa eikä metsäteolli-

suuden luomisessa kuten esimerkiksi Vienanmeren-Itämeren-kanavakombinaa-

tissa. Tavoitteena oli mahdollisimman suuret hakkkuut, koska ne oli mahdollis-

ta toteuttaa lähes rajattoman työvoiman avulla.

Ongelmitta ei selvinnyt GULAG:kaan. Suunnitelmia laadittaessa ei aina otet-

tu huomioon sitä, että leirit perustettiin seuduille, jonne oli rakennettava tiet,

parakit ja aidat. Leirien valmisteleviin töihin meni huomattavasti enemmän ai-

kaa kuin suunnitelmissa osattiin arvioida. GULAG:in metsäleireillä testattiin

myös suunnitelmissa olleita metsätöiden uudistuksia. Leireillä ryhdyttiin suo-

rittamaan hakkuita laajassa mittakaavassa myös kesällä ja systeemin toimiessa

kesähakkuut otettiin käyttöön koko Neuvostoliitossa.487  Tätä yritettiin myös
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Kuvio 46. GULAG:in puun hankintasuunnitelma alueittain vuonna 1938 (mil-

joona kuutiometriä).

Lähde: Dokladnaja zapiska “o sostojanii lesozagotovok i meroprijatijah po vypolneniju plana
osenno-zimnyh zagotovok 1938–1939 gg. RGASPI 17, 120, 346, l. 158–616. GULAG NKVD.
Länsi-Siperiaan kuuluivat Novosibirskin ja Krasnojarskin alueet. Keskiset alueet tarkoittivat lä-
hinnä Gorkin ja Ivanovon alueita. Katso tarkemmat määrät ja selitykset taulukkoliiteestä, tauluk-
ko 71. Kts. myös taulukko 72.

○ ○ ○ ○ ○ ○

487 Dokladnaja zapiska ”O sostojanii lesozagotovok i o perspektivah po vypolnenije plana
osenno-zimnih zagotovok 1938–1939 g.”, natshalnik GULAG NKVD SSSR divintendant
Pliner, 11. 10. 1938. RGASPI f. 17, op. 120, d. 346, l. 158–616. Kesähakkuita suoritettiin
lähteen mukaan soistuneilla metsäalueilla sellaisissa paikoissa, missä aiemmin ei ollut suori-
tettu kesähakkuita tai ylipäänsä hakkuita merkittävissä määrin. Vapaat työläiset eivät sellai-
seen olleet halukkaita.
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Neuvosto-Karjalassa, mutta huonolla menestyksellä, sillä työvoiman puute ai-

heutti kesähakkuille vaikeuksia.

Vankityövoiman arvo metsätöissä oli erityisesti sen liikkuvuus, jolloin sitä

voitiin hyödyntää aina uusilla metsäalueilla.488  Vangit eivät käyttäneet työsken-

telyssään liiemmin koneita,489  mikä toi vankityövoiman käyttöön vielä lisäulot-

tuvuuden. Metsätyömaille ei tarvinnut rakentaa heti alkuun koneellisen kulje-

tuksen vaatimia teitä, jotka olisivat vaatineet enemmän aikaa ja investointeja

rakentamiseen. Sodan aikana NKVD:n merkitys puutavaran hankinnassa ko-

rostui ja vuonna 1941 sen alaisuuteen perustettiin erillinen metsäteollisuuslei-

rien hallinto (ULLP). GULAG:in  hankintasuunnitelma oli kasvanut jo 290 mil-

joonaan kuutiometriin ja sen merkitys oli suurempi kuin Metsäasiain kansanko-

missariaatin. Sodan aikana puunhankinta siviilitarkoituksiin väheni ja leirien

rooli puun hankinnassa Uralilla, Siperiassa ja Pohjoisella alueella kasvoi.490

○ ○ ○ ○ ○ ○

488 Ilic (1986), s. 102–103.
489 Blandon (1983), s. 160.
490 Bacon (1994), s. 57, 59, 74, 141.
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   Suunniteltuja ja
suunnittelemattomia
seurauksia

Suunnitelmatalous synnyttää työvoimapulan

Työvoiman puute yleisliittolainen ilmiö

Työvoimapula levisi samanaikaisesti kaikkialle Neuvostoliittoon suunnitelma-

talouteen siirtymisen jälkeen. Nopean teollistamisen valinnan jälkeen vuonna

1929 erityisesti kaupunkien kasvanut teollisuus kärsi ankarasta työvoimapulas-

ta, mikä houkutteli maaseudulta väkeä kaupunkeihin. Ensimmäisen ja osin toi-

sen viisivuotissuunnitelman aikana vuosien 1929–1935 välillä maalta muutti

kaupunkeihin 18 miljoonaa ihmistä.1  Massamuutto kaupunkeihin vaikeutti

maaseudun ja syrjäseutujen työvoimatilannetta, mikä vaikutti välittömästi

muuttotappiollisten alueiden taloudelliseen tilanteeseen.

Kaupunkeihin siirtyi paljon työvoimaa, joten suunnitelmatalouskauden alus-

sa keskeiseksi kysymykseksi nousi työvoiman kokemus ja ammattitaito niin

maaseudulla kuin kaupungissakin. Kaaderi -määritelmää käytettiin pitkään työ-

elämässä olleesta henkilöstä, joka yleensä oli aloittanut työuransa jo ennen val-

lankumousta. Näin kaaderilla saattoi olla jo vuosikymmenien työkokemus. En-

simmäisen viisivuotissuunnitelman alkaessa Neuvostoliiton teollisuudessa oli

huomattava määrä kaaderityöläisiä. Maaseutuväestön ryntäys kaupunkeihin

muutti kuitenkin teollisuustyöväestön rakennetta siten, että vuoden 1931 alussa

kolmanneksella kaikista työläisistä oli työkokemusta vähemmän kuin vuoden

verran. Työvoiman nopeasti kasvaessa tekninen tietämys, ammattitaito ja kou-

lutus jäivät jälkeen. Ammattitaidottomuudesta ja vähäisestä työkokemuksesta

tuli yleisliittolainen ilmiö.2

Toisen viisivuotissuunnitelman alkuun mennessä ammattitaitoisen työläisen

määritelmä oli muuttunut. Sen täytti maaseudulta kaupunkiin muuttanut työläi-

nen, joka oli pikaisesti  koulutettu  koneenkäyttäjäksi. Tosiasiassa hän ei kuiten-

kaan ymmärtänyt saamaansa koulutusta, mistä oli seurauksena konerikkojen

määrän kasvu. Niiden määrä kasvaessa erittäin korkeaksi työntekijöitä ryhdyt-

tiin rankaisemaan koneiden rikkoontumisista ja tuotteen huonosta laadusta.

Lehdistö alkoi kampanjoida työkurin voimistamisesta, mutta kampanjoiden

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Andrle (1988), s. 32.
2 Barber and Davies (1994), Employment and industrial labour, s. 97; Kuromiya (1988), s.

215. Näkyvin seuraus tästä oli onnettomuuksien määrän suuri kasvu. Kuromiyan mukaan
pelkästään kesän 1930 aikana tapahtui 2 800 onnettomuutta, jotka olivat seurausta ammatti-
taidottomuudesta.
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teho kärsi siitä, että useilla ankaran työvoimapulan alueilla ja aloilla huonokin

työntekijä oli parempi kuin ei työntekijää lainkaan.3

Maaseudulla työvoimatilanteeseen vaikutti kollektivisointi, joka sitoi talon-

pojat kolhooseille. Kolhoosien työväestö oli potentiaalista työvoimaa erilaisiin

sesonkiluonteisiin töihin kuten metsätöihin. Kaupungeissa levinneet sosiaaliset

ongelmat ja toisaalta keskushallinnon tarve estää hallitsematon massamuutto

johtivat 1930-luvun kuluessa erilaisiin liikkumista rajoittaviin määräyksiin.

Maatyöläiset sidottiin kolhooseille sisäisen passin ja rekisteröitymisvelvolli-

suuden avulla, jolloin he eivät saaneet matkustaa ilman paikallisten viranomais-

ten lupaa.4  Tällä tavoin keskuselimet saattoivat kontrollioida työvoimaa parem-

min.

Kuvio 47. Työvoimapula Neuvostoliitossa vuosina 1926–1930.
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Lähde: Filtzer (1986), s. 45.

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 Andrle (1988), s. 101, 142; Filtzer (1986), s. 62.
4 Lewin (1985), The making of the Soviet system, s. 220–221.

Kuviossa näkyy selvästi työvoiman kysynnän kasvu siirryttäessä suunnitelma-

talouteen ja nopeaan teollistamiseen. Se kasvoi tasaisesti vuosikymmenen vaih-

teeseen saakka kaupunkien vetovoiman kasvaessa ja uusien teollisuuskeskusten

valmistuessa. Työvoiman vapaan liikkumisen aikana työvoimapulasta kärsi-

neillä alueilla ja taloudenaloilla syntyi käytäntöjä, jotka osoittautuivat vuosi-

kymmenen vaihteessa erittäin ongelmallisiksi.
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Työvoiman houkuttelu erilaisin etuuksin yleistyi. Neuvosto-Karjalalla, pe-

rinteisesti työvoimapulasta kärsineellä perifeerisellä alueella, oli työläisten

houkuttelussa pitkät perinteet. Paikallista työvoimaa tarvinneet metsätrustit

houkuttelivat työvoimaa 1920-luvun alkupuolella työmaalta toiselle niin innok-

kaasti, että keskuselinten oli luotava metsätyömaille palkkanormit, jotta epä-

kohdasta päästiin eroon.5  Vastaavia ongelmia oli eri puolilla Neuvostoliittoa.

Liikkuva työvoima osasi hyödyntää työvoimapulaa ja oli varsin hyvin perillä

avoimista työpaikoista ja niihin kuuluvista etuisuuksista. Niiden perässä työvoi-

ma siirtyi aina uusille alueille sitoutumatta ottamiinsa tehtäviin.6

Vapaaehtoisesti liikkuvasta työvoimasta aktiivisimpia olivat nuoret, jotka oli-

vat valmiita työskentelemään vaikeissakin olosuhteissa, esimerkiksi Siperian ja

Uralin uusilla teollisuusalueilla. Vetävinä tekijöinä olivat palkka ja paremmat

etuudet sekä joissakin tapauksissa myös ideologinen innostus.7  Teollisuuden

rakentamiseen ja teollisuudessa työskentelyyn liittyi voimakas ajatus kehityk-

sen eteenpäin viemisestä ja sosialismin rakentamisesta, kun taas maaseudun pe-

rinteiset työt, kuten metsätyöt tuntuivat vanhakantaisilta ja takapajuisilta.8  No-

pean teollistamisen valinnan jälkeen raskas teollisuus priorisoitiin, jonka jäl-

keen muut alat eivät kyenneet eivätkä enää saaneetkaan kilpailla työvoimasta

sen kanssa.

Työläisten siirtyminen työpaikasta toiseen oli ominaista juuri 1930-luvun

alun hieman sekavalle tilanteelle. Neuvostotyöläinen vaihtoi työpaikkaa keski-

määrin joka kahdeksas kuukausi.9  Eri teollisuudenaloilla työssaolon pituus

saattoi vaihdella erittäin paljon. Erityisen ongelmallisia aloja olivat luonnonvara-

teollisuus syrjäseuduilla, missä asuin- ja luonnonolosuhteet saattoivat olla hyvin-

kin ankarat ja vaikeat. Hiilikaivosteollisuudessa tavallisen työläisen keskimää-

räinen työssäoloaika oli kuusi kuukautta ja johtajilla noin kolme kuukautta.10

Työvoimaongelman ilmaantuessa keskus ryhtyi värväämään työvoimaa sel-

laisista ryhmistä, joita ei ollut aiemmin riittävästi hyödynnetty työelämässä.

Työvoimapohjaa laajennettaessa naisista tuli uusi työntekijäryhmä. He tulivat

mukaan palkkatyöhön ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana ja heidän

osuutensa erityisesti valkokaulustyöläisistä kasvoi.11  Lain mukaan raskaana

olevat naiset ja pienten lasten äidit eivät saaneet työskennellä raskaissa töissä,

vaan heille oli osoitettava kevyitä töitä, kuten esimerkiksi risusavotat metsä-

töissä.12

○ ○ ○ ○ ○ ○

5 VII Yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokous 1927. Tiedonantoja no. 2, s. 17. RK/17B/
KA. Ongelmia aiheutti se, että koko savotan työväki saattoi siirtyä toisen trustin leipiin.
Houkuttimena käytettiin parempia etuuksia ja elintarvikkeita.

6 Kuromiya (1988), s. 207–208.
7 Tucker (1990), s. 92–93. Näiden työläisten kohdalla otettiin käyttöön mm. termit teollisuus-

rintama, kevyt ratsuväki jne.
8 Kts. aiheesta esim. Scott (1973), Behind the Urals. An american worker in the Russia’s city

of steel.
9 Lewin (1995), s. 221; Filtzer (1986), s. 135.
10 Khlevnyuk (1997), The People’s Commissariat of Heavy Industry, s. 102. Keskuskomitean

organisaatiobyroo antoi määräyksen vuonna 1933, että johtajien oli sitouduttava työsken-
telemaan hiilikaivosteollisuudessa vähintään kolme vuotta.

11 Filtzer (1986), s. 64, 67.
12 Ilic (1986), s. 72.
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Kuviosta käy hyvin ilmi naisten työssakäynnin osuuden kasvu. Vuonna 1935

naisten osuus oli jo yli 40 prosenttia paperiteollisuuden työläisistä. Prosentti-

osuus on varsin suuri, sillä naiset työskentelivät pääasiassa konttoreissa. Nais-

ten töille oli tyypillistä, etteivät ne vaatineet erityistä ammattitaitoa ja palkat oli-

vat alhaiset. Vuonna 1931 Punainen Karjala -lehdessä julkaistiin artikkeli otsi-

kolla ”Hallituksen direktiivi naisten tuotantoon vetämisestä”, jossa käsiteltiin

naisten työskentelyä. Lähtökohta oli, että naisten työskentelyn suurin este on

heikosti järjestetty lastenhoito.13  Vuonna 1934 Neuvosto-Karjalassa tehtiin pää-

tös, jossa vaadittiin naisten osuuden lisäämistä kaikilla sosialistisen rakennus-

työn aloilla sekä naisten työn osuuden vahvistamista ”taloudellis-poliittisissa

toimenpiteissä”, jotka tarkoittivat käytännössä hakkuuta, uittoa sekä viljan-

korjuuta. Vuoden 1934 alussa naisia oli Neuvosto-Karjalan kaikista metsätyö-

läisistä 22 prosenttia.14  Naisia ryhdyttiinkin heti palkkaamaan, aluksi hieman

kevyempiin tehtäviin kuten rahdin kuljetukseen, jääteiden kasteluun ja puiden

mittaukseen. He toimivat myös ruokaloissa keittäjinä sen jälkeen, kun kollektii-

vinen ruokailu yleistyi metsätyömailla ja metsäteollisuudessa.15  Vilgan metsä-

Kuvio 48. Naisten osuus paperiteollisuuden työläisistä 1929–1935 (prosenttia

työntekijöistä).
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Lähde: Filtzer (1986), s. 64.

○ ○ ○ ○ ○ ○

13 Punainen Karjala no. 171, 28.7. 1931, s. 3.
14 Iz postanovlenija Prezidiuma TsIK KASSR o rabote Sovetov sredi zhenshtshin, 7 fevralja

1934 g., s. 169–170. Sovety Karelii.
15 Rezoljutsija. Po dokladu tov. Arhipova o sostojanii iperspektivah lesnogo hozjaistva i

promyshlennosti v AKSSR. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 315, l. 65–70.
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työmaalla naiset aloittivat kevyemmistä töistä, siirtyivät sen jälkeen puiden

kuorintaan ja uittoon vuonna 1937. Seuraavana vuonna  naisten odotettiin jo

siirtyvän miesten rinnalle metsätöihin.16  Kehitys oli varsin nopeaa.

Työvoimatilanteen kärjistyessä Neuvostoliitossa ryhdyttiin miettimään työ-

voimaongelman ratkaisuksi myös työkurin tiukentamista. Jo vuonna 1928 Ve-

näjän talousneuvoston teettämässä tutkimuksessa todettiin, että juopottelu, lais-

kottelu, välinpitämättömyys, huliganismi, nukkuminen työpaikalla ja kinastely

työnjohtajien kanssa olivat työpaikkojen arkipäivää.17  Siirryttäessä 1930-luvul-

le työvoimaongelma syventyi, joten työkuriin alettiin kiinnittää entistä enem-

män huomiota ja työvoimapolitiikkaa tiukennettiin. Käytännössä työkurin tiu-

kentaminen merkitsi kontrollin tiukkenemista ja erilaisten rangaistusten käyt-

töönottoa. Ongelmatilanteissa syylliseksi osoitettiin yhä useammin yksittäinen

työntekijä yksilövastuun periaatteen mukaisesti. Tällaisesta on oiva esimerkki

tapahtumasarja Solomannin sahalla Neuvosto-Karjalassa vuonna 1931. Poh-

jois-Amerikasta tullut kone- ja höyryaseman johtaja Mäki erotettiin tehtäväs-

tään koneissa ilmenneiden ongelmien vuoksi, vaikka hän oli ilmoittanut, että

Naiset siirtyivät

metsätöihin kasva-

neen työvoimapulan

vuoksi lähinnä toisen

viisivuotissuunnitel-

man aikana. Aluksi

naiset työskentelivät

hieman kevyemmissä

töissä, mutta pian

naiset olivat miesten

rinnalla hakkuilla.

Naisten heikkoa

ammattitaitoa

moitittiin useilla

metsätyömailla ja sitä

pidettiin osittaisena

syynä suunnitelmien

toteutumatta

jäämiseen.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

16 ”Vilkan punktin naiset tuotannossa” Punainen Karjala no. 55, 9.3. 1937, s. 2.
17 Andrle (1988), s. 128. Hänen mukaansa tästä alkoi porvariasiantuntijoiden vaino.
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koneet olivat korjauksen tarpeessa eivätkä työntekijät osanneet käyttää niitä.

Häntä syytettiin koneiden rikkoontumisista ja niistä johtuneista seisokeista sa-

halla.18

Työkurin tiukentamisen myötä otettiin käyttöön rangaistukset: sakot, erotta-

miset, häädöt ja sosiaalietuuksien leikkaukset. Rangaistukset olivat kovia, sillä

esimerkiksi säännöstelykortin menettäminen merkitsi ihmiselle täydellistä ka-

tastrofia. Yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuminen katkaisi kaikki sosiaaliset

kontaktit, jolloin selviäminen neuvostoyhteiskunnassa oli käytännössä mahdo-

tonta.19  Kontrolli tiukkeni kolmannen viisivuotissuunnitelman aikana. Työ-

velvollisuus ulotettiin koskemaan 14–17-vuotiaita nuoria, jotka koulutuksen

kautta sijoitettiin työelämään.20  Käyttöön otettiin työkirjat, joihin kirjattiin

työntekijän työhistoria ja kirja täytyi esittää uudelle työnantajalle työpaikkaa

vaihdettaessa.21  Luvattomasta poissaolosta työpaikalta tuli rikoslain piiriin

kuulunut rangaistava teko ja samalla työaikaa pidennettiin ilman, että se olisi

vaikuttanut palkkoihin.22  Ihmiset sidottiin työpaikkoihinsa yhä tiukemmin, mi-

kä helpotti kenties työvoimapulaa, mutta vähensi työvoiman viihtyvyyttä ja li-

säsi sosiaalisia ongelmia.

Työvoimapula iskee Neuvosto-Karjalaan

Neuvosto-Karjalassa nopean teollistamisen myötä nousseiden metsätalouden

tuotantotavoitteiden vaikuttavin ja välitön seuraus oli akuutin työvoimapulan

muuttuminen krooniseksi. Se hankaloitti kaikkien kansantalouden suunnitel-

mien toteuttamista ja siten selviämistä viisivuotissuunnitelmaan sisältyneistä

tavoitteista. Neuvosto-Karjalan työvoimapulaan kiinnitettiin huomiota myös

VKP(b):n pää-äänenkannattaja Pravdassa.23  Vuonna 1930 Karjalan aluekomi-

tean sihteeri Rovio totesi huolestuneena, että työvoimapula tulee olemaan on-

gelma.

”Väestömme on riittämätön hakkuutöiden suorittamista varten, joten
metsätöiden laajentaminen, jota emme voi välttää, tulee kärjistämään
työvoiman puutetta”.24

Nopeasti nousseiden suunnitelmien seuraukset eivät tulleet yllätyksenä paikal-

lisjohdolle, sillä ongelmia riittävän työvoiman saamisessa oli ilmennyt jo aiem-

minkin. Työvoimapulaan asennoitumiseen vaikutti kuitenkin se, että ensimmäi-

sen viisivuotissuunnitelman kuluessa Neuvostoliittoon piti luoda tekninen pe-

rusta, raskas teollisuus, joka varmisti kaikkien alojen tuotannon koneellistami-

sen. Iskulause ”tekniikka ratkaisee kaiken!” pyrki nimenomaan tähän. Ajatus

○ ○ ○ ○ ○ ○

18 Selvitys Solomannin koneongelmista, 1933 (suomenkielinen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 41,
l. 61.

19 Andrle (1988), s. 130.
20 Nove (1992), s. 265.
21 Filtzer (1986), s. 145–147.
22 Nove (1992), s. 265.
23 Ilic (1986), s. 80–81.
24 Rovio, Katse metsään päin, s. 4. Neuvosto-Karjala aikakauskirja no. 1(2) /1930.
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oli, että kasvaneet tuotantotavoitteet oli mahdollista toteuttaa koneiden avulla

ilman suuria ongelmia entistä tehokkaammin ja ennen kaikkea entistä

vähäisemmällä työvoimalla. Tästä syystä Neuvosto-Karjalan johto vaati

keskukselta koneita, koska metsäsuunnitelmat oli tehty koneellisen työn osuu-

den merkittävää kasvattamista silmällä pitäen.25  Koneellistaminen oli välttämä-

töntä, sillä painopiste ensimmäisessä viisivuotissuunnitelmassa oli alueilla,

missä oli runsaat luonnonvarat mutta vähän työntekijöitä. Neuvosto-Karjala ei

ollut ainoa runsaiden luonnonvarojen reuna-alue, joka kärsi työvoimapulasta.

Lähes kaikki Neuvostoliiton metsäalueet kärsivät vastaavista ongelmista.26

Neuvosto-Karjala oli jaettu työvoiman tarpeen ja tyydytysmahdollisuuksien

mukaan kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat eteläisen Neu-

vosto-Karjalan työvoimavoittoiset alueet, jonne asutus oli keskittynyt. Vaikka

alueet määriteltiin työvoimavoittoisiksi, sieltä ei kuitenkaan siirtynyt työvoi-

maa muualle. Alueet olivat haluttomia jakamaan työvoimaansa, sillä esimerkik-

si myöhäisen talventulon varalta metsissä tarvittiin kaikki kynnelle kykenevät

työntekijät. Työvoimareservi haluttiin pitää omalla alueella, sillä jos työvoimaa

olisi päästetty muualle, sitä ei olisi tarvittaessa saatu enää takaisin. Toiseen ryh-

mään kuuluivat paikallisella työvoimalla lähes kokonaan toimeentulleet, suur-

ten kylien ja kohtuullisten kulkuyhteyksien äärellä sijainneet alueet. Kolman-

nen ryhmän muodostivat ankarasta työvoimapulasta kärsineet lähes asumatto-

massa korvessa raja-alueilla ja hankalien taipaleiden takana sijainneet alueet.27

Jako ei suinkaan merkinnyt sitä, etteikö etelässä olisi ollut lainkaan työvoi-

maongelmia. Ne olivat vain luonteeltaan erilaisia. Ensimmäiseen ryhmään kuu-

lunut Petroskoi kärsi ammattitaitoisen työvoiman puutteesta ja alhaisesta työ-

tehosta, vaikka siellä työvoiman tarve olikin kyetty tyydyttämään paikallisella

työvoimalla.28

Neuvosto-Karjala kärsi muiden reuna-alueiden tavoin myös suuresta työvoi-

man vaihtuvuudesta, mikä oli suuri ongelma koko Neuvostoliitossa. Neuvosto-

Karjalan kaivannaisteollisuudessa kivitrusti Karelgranitissa työvoiman vaihtu-

vuus oli erittäin suuri. Raporttien mukaan suurin syy työvoiman vaihtuvuuteen

oli ankeat ja jopa vaaralliset työskentelyolosuhteet huonosti järjestetyillä työ-

mailla.29  Kontupohjan paperitehtaalla työvoiman vaihtuvuus oli hieman vähäi-

sempää, vaikka sielläkin oli ongelmia nimenomaan ammattitaitoisen työvoi-

man puutteen vuoksi. Vuonna 1931 työvoiman vaihtuvuus Kontupohjassa kas-

voi positiivisessa mielessä, sillä se oli yksi suurimmista amerikansuomalaisia

○ ○ ○ ○ ○ ○

25 Karjalan tpkk:n VIII kokoonpanon IV täysi-istunnon päätöksiä 1930. RK/17B/KA.
26 Objasnitelnaja zapiska k lesnomu fondu SSSR, 1934. RGAE f. 4372, op. 2, d. 769, l. 24–34.
27 Tshadajev, A., Mitä on tehtävä hakkuusuunnitelman toteuttamiseksi?, s. 66. Neuvosto-Kar-

jala aikakauskirja 1(2)/1930.
28 Karelski Obkom v Leningradski oblastkomitet 10.4. 1930. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 450, l.

7. Rovio totesi, että Leningradin alueelta tulleen työvoiman osuus Neuvosto-Karjalassa oli
huomattavasti vähäisempi kuin sen piti olla; VKP(b):n Petroskoin piirikonferenssin pää-
tökset 3.–7.1. 1931, s. 352. RK/17B/KA. Vuonna 1930 Leningradin alueelta jo värvättyjen
työntekijöiden siirtäminen Neuvosto-Karjalaan kiellettiin.

29 VKP(b) Karjalan aluekomitean toimintaselostusainehistoa VKP(b):n XI puoluekonfe-
renssille ajalta toukokuu 1930–joulukuu 1931, s. 10–11. RK/17B/KA.
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siirtolaisia vastaanottaneesta kohteesta.30  Työvoiman vaihtuvuuden kohdalla on

tarpeen muistaa, että työpaikan vaihtaminen oli aina kaksisuuntaista. Toisaalla

työpaikan jättänyt meni yleensä töihin jonnekin muualle. Ongelmallisinta oli

tietenkin niissä tapauksissa, joissa työntekijä vaihtoi kokonaan alaa tai peräti

aluetta, sillä työvoiman vapaaehtoista virtausta Neuvosto-Karjalaan oli vähän.

Työvoimapolitiikan painopisteet muuttuivat Neuvosto-Karjalassa vuonna

1929, jolloin annettiin julistus metsätalouden nostosta kansantalouden tärkeim-

mäksi alaksi. Tämä päätös teki metsätaloudelle Neuvosto-Karjalassa, sen minkä

nopean teollistamisen valinta teki raskaalle teollisuudelle koko Neuvostoliitos-

sa eli kärjisti työvoimapulan muilla aloilla. Maatalouden edustajat kritisoivat

sitä, että metsätyöt menivät kaikkien muiden töiden edelle. Yhdeksännessä

yleiskarjalaisessa neuvostojen edustajakokouksessa vuonna 1929 Kiestingin ja

Kontupohjan edustajat totesivat, että kolhooseilla työt tehtiin lähes työky-

vyttömien jäsenten voimin, koska varsinainen työvoima oli metsätöissä. Karja-

lan kalastajien ja metsästäjien liiton edustaja valitti, ettei kalastajia päästetty

metsätöistä lainkaan varsinaiseen toimeensa ennen kuin kalastuskausi oli jo ohi.

Kyse ei ollut kuitenkaan paikallis- tai keskushallinnon yksiviivaisesta käsky-

politiikasta, vaan työntekijöiden omasta valinnasta. He menivät mieluummin

metsätöihin, missä elintarvikejakelu toimi ja palkat olivat paremmat.31

Metsätalouden priorisointi osoittautui erityisen ongelmalliseksi maatalouden

kannalta, sillä esimerkiksi uitto tarvitsi erityisen paljon työvoimaa. Kevään uitot

ja kevätkylvöt sattuivat osittain päällekkäin, jolloin työvoiman odotettiin osal-

listuvan nimenomaan uittoihin. Myös kalastus kärsi uitoista, sillä kevätuitot oli-

vat samaan aikaan kuin kutuajan kalastus. Hakkuut toteutettiin talvisaikaan, jo-

ten ne eivät suoranaisesti aiheuttaneet tämäntapaisia ongelmia. Toisessa viisi-

vuotissuunnitelmassa oli tavoitteena saada metsätyöt ympärivuotiseksi alaksi,32

mikä olisi siirtänyt hakkuita myös kesäaikaan. Näin työvoiman päällekkäinen

tarve olisi näkynyt myös hakkuissa. Metsätalouden työvoimantarve olisi muut-

tunut ympärivuotiseksi ja muiden alojen tilanne entistä vaikeammaksi. Tämä

olisi näkynyt myös maatalouden tuotannossa Neuvosto-Karjalassa, sillä metsä-

työt olivat ensisijainen työntekijöiden jaossa. Kesähakkuista ei kuitenkaan tul-

lut niin laajaa toimintaa kuin suunnitelmissa kaavailtiin.

Leningradin aluekomitea tuomitsi vuonna 1933 Gyllingin selityksen, että

työvoimapula esti Neuvosto-Karjalaa toteuttamasta sille asetettuja taloudellisia

tavoitteita.33  Vuonna 1934 Metsäasiain kansankomissariaatin edustaja moitti

○ ○ ○ ○ ○ ○

30 Siirtolaisuuteen palataan tarkemmin ”Työvoimaongelmaa yritetään ratkaista” -luvussa.
31 Yhdeksäs yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokous 1931. Tiedonantoja no. 12. (12.

istunto 22.2. 1931), s. 9, 11–12. RK/17B/KA.
32 Prikaz no. 149 Narkomlesa ” O podgotovke k splavu v navigatsii 1934 g.”, 10.3. 1934.

NARK f. 286, op. 8, d. 7/65, l. 68.
33 Kangaspuro (2000), s. 280. Kyse oli kansallisuuspolitiikasta ja hyökkäyksestä Neuvosto-

Karjalan suomalaista johtoa vastaan yleensä.
34 Sekretarju Karobkoma Rovio – upolnarkomles pri SNK KASSR Vallin, 23.8. 1934.

GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l. 75. Vallin kehoitti Roviota keskustelemaan Gyllingin
kanssa ja selvittelemään piirikomiteoiden tekemisiä. Tämä oli yksi esimerkki puolueen ja
paikallishallinnon välisestä välillä hieman ristiriitaisesta toiminnasta. Gylling toteutti oma-
peräistä politiikkaa erityisesti vuonna 1934, jolloin Roviota lähestyttiin useaan otteeseen
Gyllingin kuriin saamiseksi.
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paikallisjohtoa siitä, ettei uitoissa ollut riittävästi työvoimaa. Joissakin lesprom-

hoseissa vain puolet asukkaista osallistui uittoihin loppujen työskennellessä

heinän- ja viljankorjuussa. Hän oli erityisen tyrmistynyt tiedosta, että tämän ta-

kana oli kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja Gylling.34  Tilanne oli

Neuvosto-Karjalan johdon kannalta ongelmallinen. Vuotta aiemmin koko Neu-

vostoliiton viljantuotantoalueita koetellut kato ja sitä seurannut viljapula vaiva-

si koko maata, mikä nosti myös Neuvosto-Karjalassa esiin kysymyksen maata-

louden roolista alueella. Kysymys maatalouden ja metsätalouden keskinäisestä

suhteesta oli vuonna 1933 räjähdysaltis. Aluekomitean sihteerin Rovion suun-

nitelmat karjatalouden kehittämisestä ja tuotannon lisäämisestä, samoin kuin

yleensä suomalaisten ajatukset maatalouden huomioimisesta työvoiman jake-

lussa, saivat tuomion keskuksen poliitiikkaa myötäilleiden piirissä.35  Metsäta-

louden ensijaisuus ei ollut kyseenalaistettavissa Neuvosto-Karjalassa.

Sahoilla työvoimapula oli arkipäivää. Sahatrusti Kareldrevin palkkalistoilla

oli vuonna 1934 vain 84 prosenttia työvoimaa suunnitellusta tarpeesta. Edellis-

vuonna työvoiman tarve oli tyydytetty noin 86 prosenttisesti, joten suunta oli

huonompaan. Keskimääräiset prosenttiluvut työvoiman tarpeen tyydyttämises-

tä eivät kuitenkaan kerro todellista tilannetta, sillä joillakin yksittäisillä sahoilla

työvoiman tarve oli tyydytetty ainoastaan 50 prosenttisesti. Erityisen hankala

tilanne oli pohjoisen sahoilla Koutassa, Sorokassa ja Kemissä.36  Neuvosto-Kar-

jalassa työvoimapula tuntui erityisesti vientisahoilla, joiden tuotantosuun-

nitelmien toteuttamisen keskuselimet olivat asettaneet ehdottomaksi vaatimuk-

Nuoret sidottiin

metsätöihin

työvoimapulan

koetellessa

Neuvostoliittoa ja

erityisesti sen

reuna-alueita.

Useimmat

työvaiheet

tapahtuivat

käsipelillä

koneellistamis-

tavoitteista

huolimatta.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

35 Kangaspuro  (2000), s. 270, 285.
36 Dokladnaja zapiska o rabotshih kadrah dlja derevoobrabatyvajushtshei promyshlennosti

tresta Kareldrev, otd. instruktor Obkoma VKP(b), Muzikant. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226,
l. 61.
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seksi. Koska työvoimaa ei ollut riittävästi, vientisahojen työntekijöillä teetettiin

pitkiä työpäiviä.37  Pitkät työpäivät ja ankeat elinolosuhteet johtivat työvoiman

vaihtuvuuteen ja myöhemmässä vaiheessa tuotantotehon laskuun, kun työvoi-

man liikkuvuutta ryhdyttiin kontrolloimaan.

Taulukko 14. Sahojen seisokkien syyt Neuvostoliitossa vuosina 1928 ja 1935
(prosenttia).

1928 1935

Raaka-aine pula  30  18
Energiapula    4    4
Työvoimapula  16  29
Konerikko  27  28
Muut  23  21
Kaikkiaan            100           100

Lähde: Itogi raboty promyshlennosti Narkomlesa SSSR za 1939 g. i 1 kv. 1940g.: lesopilenije.
RGAE f. 7637, op. 1, d. 1523, l. 1, 3 ob. ”Muut” kohdan sisältöä ei määritelty lähteessä sen tar-
kemmin.

Työvoimapulasta johtuvat sahojen seisokit olivat taulukon mukaan yleisliitto-

lainen ilmiö, joka paheni ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana. Sahojen

työvoimapula oli erityisen hankala, koska kysymys oli ammattitaitoa vaativasta

työstä. Työvoimapulaa suurempi ongelma oli työvoiman vaihtuvuus, joka vai-

keutti työtehtävien loppuun saattamista.

Kuvion mukaan työstä lähteneiden määrä suhteessa työhön tulleisiin vuonna

1932 oli suuri etelässä sijainneella Lososinan sahalla, kun taas pohjoisessa So-

rokassa tulleita oli selvästi enemmän kuin poislähteneitä. Seuraavana vuonna

Sorokassa tilanne olikin jo toinen, sillä lähteneitä oli enemmän kuin tulleita.

Useimmilla sahoilla tulleiden ja lähteneiden osuus oli tasapainossa eli työssä-

olleen työvoiman määrä pysyi samana. Ongelmia ilmeni silloin, kun lähtenei-

den määrä oli suurempi kuin tulleiden. Tällainen tilanne oli monilla etelän sa-

hoilla vuonna 1932, kun taas pohjoisessa tulijoita oli enemmän kuin lähtijöitä.

Tämä selittynee osittain sillä, että Vienanmeren–Itämeren kanavan rakennuksen

aikana vankityövoimaa työskenteli paljon sahoilla kanavan rakennustyömaan

Belomorstroin alaisuudessa.Vuonna 1933 tilanne muuttui etelän sahoilla päin-

vastaiseksi ja pohjoisessa tilanne säilyi ennallaan.

Työvoimapula ei helpottanut 1930-luvun aikana. Se oli edelleen kolmannes-

sa viisivuotissuunnitelmassa yleisliittolainen ilmiö,38  ja tuntui siten myös Neu-

vosto-Karjalassa. Sevkarellesille  kuuluneessa Uhtuan lespromhosissa työsken-

teli lokakuun alussa 1938 ainoastaan 21 ihmistä suunnitellun 720 työntekijän

○ ○ ○ ○ ○ ○

37 Pismo iz Karelskogo obkoma v TsK VKP(b) 5.8. 1931. RGASPI f. 17, op. 114, d. 256, l. 73.
Työpäivät saattoivat venyä 16-tuntisiksi, mikä näkyi varsin pian muun muassa työnteki-
jöiden sairastumisina; Vuonna 1926 annetun määräyksen mukaan kausityöntekijöiden
työpäivät olisivat saaneet olla korkeintaan kahdeksan tuntisia. Ilic (1986), s. 76.

38 Nove (1992), s. 259.
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asemesta eli työvoiman tarpeesta oli kyetty tyydyttämään vain kolme prosent-

tia. Samat ongelmat vaivasivat seuraavana vuonna.39  Yksittäisillä lespromho-

zeilla tilanne saattoi vaihdella paljonkin puoleen ja toiseen, mutta yleissuuntaus

oli työvoimapula. Työvoimapulan leimaaminen keskuselimissä pelkäksi teko-

syyksi Neuvosto-Karjalan talouden huonolle tilalle joutuu hieman erikoiseen

valoon. Keskuksen välinpitämätön asenne työvoimapulaan mahdollisti ongel-

man paisumisen entistä pahemmaksi vuosien kuluessa.

Työvoiman värväys ei tuota suunniteltua tulosta

Neuvosto-Karjalan lähtökohta oli, ettei paikallista työvoimaa ollut riittävästi

työvoimatarpeen tyydyttämiseksi. Paikallinen työvoima riitti tyydyttämään tar-

peesta hädin tuskin puolet, joten se oli erittäin riippuvainen muualta tulleesta

työvoimasta. Paikallishallinnon ensisijainen tavoite oli saada ensin työhön koko

paikallinen työvoima ja vasta sen jälkeen täyttää puuttuva osa muualta värvä-
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Kuvio 49. Työvoiman vaihtuvuus Kareldrevin sahoilla vuosina 1932 ja 1933

(työntekijää).

Lähde: Dokladnaja zapiska o rabotshih kadrah dlja derevoobrabatyvajushtshei promyshlennosti
tresta Kareldrev, otd. instruktor Obkoma VKP(b), Muzikant. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l. 61.

○ ○ ○ ○ ○ ○

39 O rabote lesnyh organizatsii i ih gotovnosti k osenne-zimnim zagotovkam 1938–39 g.
RGASPI f. 17, op. 120, d. 346, l. 54, 58;   ”Plenum Karelskogo obkoma VKP(b)”,  Krasnaja
Karelija 1.2. 1939.
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tyillä. Paikallisen työvoiman värväys perustui vapaaehtoisuuteen40. Piiriko-

miteat solmivat sopimuksia, joilla paikalliset työntekijät sitoutuivat työskente-

lemään metsätöissä sopimuksen määrittelemän ajan. Aluekomitea moitti piiri-

komiteoita laiskuudesta erityisesti vuonna 1929/30, sillä paikallisten työnteki-

jöiden värväys ei ollut sujunut odotetulla tavalla.41

Värväys epäonnistui monin paikoin eivätkä paikalliset työntekijät solmineet

sopimuksia paikallishallinnon odottamalla tavalla, jolloin työvoimapulan

paheneminen pakotti piirikomiteat turvautumaan pakkotoimenpiteisiin.42  Mos-

kovasta saatujen ohjeiden mukaisesti Neuvosto-Karjalassa ryhtyi kiertämään

puolueaktiiveja OGPU:n edustajien kanssa solmimassa työsopimuksia. Vär-

väystä harjoitettiin myös Komsomolin edustajien johtamien iskuryhmien voi-

min.43  Sopimusten solmimisesta tuli käytännössä pakollista, sillä kieltäytymi-

sestä seurasi sakkorangaistus. Virastokankeuden välttämiseksi ja ajan säästämi-

seksi piirikomiteoille annettiin oikeus määrätä sakkoja suoraan.44  Pakkotoi-

mien käyttö ei päättynyt sopimusten solmimiseen, vaan ne seurasivat aina sopi-

muksen täyttämiseen saakka. Ne, jotka kieltäytyivät täyttämästä solmimaansa

sopimusta, tuomittiin rikoslain 61 pykälän mukaisesti vuodeksi pakkotyöhön

tai kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Kollektiivisen vastuun periaatteen mukaises-
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on niin ikään
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tehdyt tiet olivat

kuitenkin varsin
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Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

40 Lähteet kutsuivat sitä ”työvoiman itsevirtaukseksi”.
41 Päätöslauselma vuoden 1929/30 metsätöiden yhteenvedoista ja vuoden 1930/31 suun-

nitelmasta, s. 25. VKP(b):n Karjalan AK:n II täysi-istunnon ainehisto ja päätökset 31.7.–2.8.
1930. RK/17B/KA.

42 KASNT:n AK:n VIII kokoonpanon IV täysi-istunnon päätöksiä 21.–24.7. 1930, s. 5. RK/
17B/KA.

43 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan alaosaston raportti no. 1043, 8.4. 1931. Kansio 726/EK/
VALPO I /KA. Epäilemättä raportissa on ripaus propagandaa, mutta muiden lähteiden perus-
teella Neuvostoliitossa siirryttiin laajemminkin työvoiman värväyksessä astetta rajumpiin
menetelmiin. Kts. esim. Rees (1997a), s. 126–127.

44 ”Karjalan hallituksen päätöksiä metsänhakkuista, päätös sakotusoikeuden myöntämisestä
hallinnollisessa järjestyksessä rikoslain 61. kohdan 1. osan mukaan.” Punainen Karjala no.
7, 9.1. 1930, etusivu; ”Hronika-Uutisia”, s. 141. Neuvosto-Karjala aikakauskirja 1(2) 1930.
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ti muut kyläläiset joutuivat tekemään sopimuksen rikkojan tekemättä jääneen

työn.45  Neuvosto-Karjalassa työn toteutusta kontrolloitiin tarkasti:

” On ryhdyttävä kaikkiin yhteiskunnallisiin toimenpiteisiin niihin näh-
den, jotka pakoilevat metsätöitä eivätkä täytä annettuja päivänormeja
(…) maaseudun puoluesolujen ja neuvostojen on jokaiseen kylään ase-
tettava valtuutettuja, jotka ovat edesvastuussa ja velvolliset kontrolloi-
maan ja silmälläpitämään paikallisen työvoiman metsään lähtöä”.46

Pakkotoimista huolimatta paikallisen työvoiman värväys ei tehostunut 1930-lu-

vun kuluessa. Vuonna 1933 työläis-talonpoikaistarkastuksen kansankomissa-

riaatin mukaan paikallisen työvoiman värväys sujui epätyydyttävästi, sillä joil-

lakin alueilla sopimuksia oli solmittu vain 15 prosenttia tarpeesta ja joillakin

sopimuksia ei ollut solmittu lainkaan.47

Ongelmat paikallisen työvoiman värväyksessä käänsivät paikallishallinnon

katseet Neuvosto-Karjalan ulkopuolelle. Ulkopuolisen työvoiman hankkimi-

seen sisältyi kansallisuuspoliittinen ulottuvuus, sillä värväys perustui siihen,

että suomalaisten ja karjalaisten osuutta työvoimasta oli lisättävä. Näin värväys

piti suunnata sellaisille alueille, missä asui kansallista väestöä.

”Oli tarmokkaammin ja laajemmassa mittakaavassa vedettävä vakinai-
sia kaadereita niiltä seuduilta, joissa väestö on kansallisuudeltaan suku-
laista Karjalan väestölle (…)”.48

Neuvosto-Karjala -kirjassa vuonna 1931 esitetty vaatimus kuvasti Neuvosto-

Karjalan johdon pyrkimystä suomalaistamiseen ja siihen, että värväykseen liit-

tyisi mahdollisesti venäläisten määrän lisääminen. Neuvostoliitossa harjoitet-

tiin korenizatsija-politiikkaa, jonka aikana autonomisiin tasavaltoihin pyrittiin

luomaan edellytykset vahvistaa kansallista kulttuuria ja itsemääräämistä.

Alueen kansallisuuden vahvistamista tuettiin siten, että alueelle kerättiin kan-

sallisuudeltaan suomalaisia ja kehitettiin esimerkiksi kansankielistä opetusta.

Erityisesti ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana Neuvosto-Karjalan

johto pyrki tehokkaasti hyödyntämään korenizatsija-politiikan suomia mahdol-

lisuuksia, mutta toisen viisivuotissuunnitelman alkupuolella keskuselimillä ei

ollut enää tarvetta integroida kansallisia vähemmistöjä neuvostojärjestelmään

ja niiden tukemisesta luovuttiin.49

○ ○ ○ ○ ○ ○

45 Ilic (1986), s. 84–86. Ilicin mukaan Pravdassa kerrottiin karjalaisesta itsekriittisyydestä työ-
voiman värväykseen liittyen. Tämä pitääkin varmasti paikkansa, sillä paikallisissa kokouk-
sissa asia tuotiin useaan kertaan esiin. Duchess of Atholin mukaan itsemääräytyvä työvoima
liittyi erityisesti Neuvosto-Karjalaan, jossa oltiin haluttomia siirtymään töihin uusille met-
säalueille. Helmikuun 1929 määräyksen avulla pyrittiin saamaan 30 000 karjalaista metsä-
töihin, kts. Duchess of Athol (1931), s. 75.

46 VKP(b):n Petroskoin piirikonferenssin päätökset 3.–7.1. 1931. RK/17B/KA. Petroskoin piiri
kuului periaatteessa työvoimavoittoiseen alueeseen, mutta siitä huolimatta sekin kärsi
työvoimaongelmista. Petroskoin ongelma oli ennenkaikkea työkurin löystyminen.

47 Material o lesozagotovkah po dannym obsledovanni Narkomata RKI Karelskoi AKSSR.
GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 73, l. 58–69.

48 Neuvosto-Karjala, s. 47–48.
49 Kangaspuro (2000), s. 144, 242, 264, 309. Kangaspuro toteaa korenizatsija eli juurruttamis-

politiikan päättyneen vuosien 1933–34 käänteeseen, jolloin teollistamisen ja kollektivisoin-
nin vauhtia hiljennettiin.
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Ulkopuolista työvoimaa värvättiin erityisten värväysagenttien avulla Neu-

vosto-Karjalan lähialueilta, Leningradin alueelta Pihkovan, Novgorodin ja

Tsherepovetsin piirikunnista sekä Moskovan alueelta Tveristä, Valko-Venäjältä

ja Ukrainasta, missä asui paikallishallinnon toivomaa kansallista työvoimaa.50

Trustien työvoiman värväystä yritettiin tehostaa siirtämällä ulkopuolisen työ-

voiman värvääminen Työasiain kansankomissariaatille (NKTrud), mutta se-

kään ei tuottanut riittävästi tulosta.51  Tehottomuuden ohella värväyksen ongel-

ma oli kalleus. Vuonna 1932 se maksoi noin 90 ruplaa työläistä kohden ja vuon-

na 1933 summa oli jo lähes 167 ruplaa työläiseltä.52

Kuvio 50. Trustien työvoiman värväykseen käyttämät rahat vuonna 1929 (tu-

hatta ruplaa).
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Lähde: TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29.7. 1929 g.
predlozhil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.

○ ○ ○ ○ ○ ○

50 TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29.7. 1929 g.
predlozhil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279. Värväreitä oli parhaim-
millaan 163 henkeä värväämässä työvoimaa Neuvosto-Karjalaan. On todennäköistä, että
1930-luvun kuluessa heitä oli vielä lukuisampi joukko; Meroprijatija po sozdaniju i
rasshireniju kadrov lesnogo hozjaistva i lesnoi promyshlennosti. GAOPDF K f. 3, op. 2, d.
450, l. 5; Leskov (1930), s. 17.

51 Sekretarju raikoma 17.–28.8. 1930. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 450, l. 37; Rovio (1930), s. 4.
52 Dokladnaja zapiska o rabotshih kadrah dlja derevoobrabatyvajushtshei promyshlennosti

tresta Kareldrev, otd. instruktor Obkoma VKP(b), Muzikant. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226,
l. 61.
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Metsätrusteista Zhelles käytti eniten varoja ulkopuolisen työvoiman värväämi-

seen, koska sen hankinta-alueet sijaitsivat harvaanasutulla seudulla. Muurman-

nin radan asutuskombinaatin tehtävänä oli ollut edistää alueen asuttamista, mut-

ta se oli onnistunut tehtävässään tavattoman huonosti, joten Zhellesin täytyi olla

erityisen aktiivinen ulkopuolisen työvoiman värväyksessä. Se jäi pääsääntöi-

sesti vaille paikallisia työntekijöitä, sillä Karelles pystyi hyödyntämään paikal-

lisia piirikomiteoita omassa värväyksessään. Jos Karellesilla oli etulyöntiasema

paikallisen työvoiman värväyksessä, Zhellesillä oli rautatien trustina etulyönti-

asema ulkopuolisen työvoiman värväyksessä. Se pystyi järjestämään värvätyn

työvoiman kuljetukset työmaille huomattavasti helpommin kuin esimerkiksi

Karelles, joka oli riippuvainen Muurmannin radasta. Zhellesiä moitittiinkin sii-

tä, että se käytti asemaansa väärin ja hyödynsi vähiä junavaunuja ensisijaisesti

omien työntekijöidensä kuljettamiseen.53

Värväyksen myötä Neuvosto-Karjalan alueella työskenteli sekä paikallista

että muualta tuotua työvoimaa. Karellesin työvoimasta paikallista työvoimaa

oli 66 prosenttia ja ulkopuolista 34 prosenttia.54  Zhelles oli lähes kokonaan

tuontityövoiman varassa, mikä näkyi myös trustin värväykseen käyttämien va-

rojen määrässä. Puudosin alueella toiminut trusti Sevzaples ei joutunut kulutta-

maan suuria varoja työvoiman värväykseen, sillä se sai työvoimaa Leningradin

alueelta ja toisaalta hankinta-alueeltaan Puudosista, missä se ei joutunut kilpai-

lemaan paikallisesta työvoimasta muiden trustien kanssa.

Taulukon mukaan työvoima jaettiin kahtia vakituiseen ja väliaikaiseen, jossa

vakituisen työvoiman määrä oli vuonna 1929/30 hieman yli 90 000 työntekijää,

joka oli noin 85 prosenttia tarpeesta. Väliaikaisen työvoiman määrä oli hieman

alle 62 000 työntekijää, joka oli 60 prosenttia suunnitellusta tarpeesta. Suomes-

ta tullut työvoima tarkoitti raja-alueella konsessiouitoissa työskennelleitä suo-

malaisia.55  Vankityövoiman määrä oli hieman yli 18 000 vankia, mikä lienee

ollut lähellä totuutta vuonna 1929. Väliaikainen työvoima oli sesonkityövoi-

maa, joka työskenteli Neuvosto-Karjalan alueella sesonkiluonteisesti saaden

varsinaisen elantonsa muualta. Tyypillisin sesonkityöntekijä oli talonpoika, jo-

ka työskenteli talvet metsätöissä ja kesät maatöissä.

Ulkopuolelta värvätyn työvoiman käyttö ei ollut ongelmatonta Neuvosto-

Karjalassa. Monissa tapauksissa värvätyillä ei ollut aiempaa kokemusta metsä-

töistä ja sopeutuminen paikallisiin olosuhteisiin saattoi olla vaikeata. Pohjoinen

ilmasto oli ankara ja talven kylmyys koetteli erityisesti etelästä tulleiden ter-

○ ○ ○ ○ ○ ○

53 TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29.7. 1929 g. predloz-
hil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju kam-
paniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.  Zhellesiä syytettiin monen-
laisista väärinkäytöksistä, mikä kumpusi osittain myös ankarasta kilpailutilanteesta työvoi-
man värväyksessä.

54 TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29.7. 1929 g.
predlozhil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.

55 Lähde ei mainitse suomalaisen työvoiman luonnetta, joten kyseessä voi olla myös Suomesta
Neuvostoliittoon loikanneet henkilöt. Heidät määriteltiin useimmiten kuitenkin vankityö-
voimaksi, sillä useimmat loikkarit päätyivät työsiirtoloihin tai vankileireille. Kts. aiheesta
lisää Kostiainen (1988).
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veyttä. Talvella kiihkeimpään hakkuuaikaan sesonkityövoima sairasteli, jolloin

sopeutumisongelmien myötä värvätyn työvoiman työn tuottavuus jäi alhaiseksi

ja työssäoloaika lyhyeksi. Sesonkityövoima olikin poikkeuksellisen liikkuvais-

ta ja vaihtoi työpaikkaa usein.

Karjalan aluekomitean tarkastuksen mukaan ongelmat, kuten työvoiman

vaihtuvuus, juonsivat juurensa jo värväysvaiheessa tapahtuneista virheistä. Vär-

värit eivät kiinnittäneet riittävästi huomiota työntekijöiden soveltuvuuteen

metsätöihin eikä heille ollut myöskään annettu riittävästi tietoa olosuhteista

Neuvosto-Karjalassa. Värvätyille oli maksettu palkkaennakkoa, mutta sen

eteen paikanpäällä tehtyä työtä ei ollut kuitenkaan otettu huomioon asianmu-

kaisella tavalla. Tästä syystä monet työläiset velkaantuivat ja velkojensa pantik-

si he joutuivat antamaan hevosensa, ainoan omaisuutensa. Pahiten velkaantu-

neita olivat Leningradin ja Moskovan alueelta värvätyt työntekijät.56  Myös

palkkaan nähden liian suuret elinkustannukset ja eri syistä pidetyt palkattomat

vapaapäivät lisäsivät velkoja. Velkaantumisen seuraukset olivat mittavat, sillä se

lisäsi haluttomuutta värväytyä Neuvosto-Karjalaan ja sopimuksen solmineet

lähtivät pois jos vain suinkin pääsivät. Mielipiteitä työskentelystä Neuvosto-

Karjalassa kuvastavat kommentit: ”Vain aseella uhaten menemme Karjalaan” ja

”Jos minulta kysytte – en menisi sinne”.57

Taulukko 15. Neuvosto-Karjalassa työskennelleiden vakituisten ja sesonkityö-
läisten määrä ja alkuperä v. 1929/30 (henkeä).

Alkuperä Kokonaismäärä

Vakituinen työvoima

Paikallinen 30 584
Muualta NL:sta 48 622
Suomesta      800
Vankityövoima 10 060
Kaikkiaan 90 066

Väliaikainen työvoima

Paikallisia 21 760
Muualta NL:sta 31 121
Suomesta      700
Vankityövoima   7 909
Kaikkiaan 61 730

Lähde: TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29.7. 1929 g.
predlozhil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.

○ ○ ○ ○ ○ ○

56 VKP(b):n Karjalan aluekontrollikomitean ja työläis-talonpoikaistarkastuksen kansankomis-
sariaatin toimintakertomusainehistoa ajalta kesäkuu 1929 – tammikuu 1932, s. 21. RK/17B/
KA.

57 TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29.7. 1929 g.
predlozhil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.
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Saadakseen velkaantumisongelman ratkaistua Karjalan kansankomissaarien

neuvosto määräsi, ettei palkkaennakkoa saanut maksaa rahana tai elintarvikkei-

na enempää kuin työntekijän ja hevosen ravintoon kului yhden viikon aikana.

Tämä oli tarpeen, sillä muualta tullut työvoima joutui siirtymään pitkiäkin mat-

koja päästäkseen työmaalle, joten heille ennakonmaksu oli välttämätöntä. Palk-

kaennakon maksaminen paikalliselle työvoimalle kiellettiin, sillä he olivat

käyttäneet tilannetta hyväkseen sukkuloiden eri trustien välillä sopimuksia sol-

mien ja palkkaennakoita nostaen ilman aikomustakaan täyttää solmimiaan so-

pimuksia.58  Työvoiman värväys vaati uudenlaisia toimenpiteitä, sillä tuotan-

tosuunnitelmien kasvaessa kasvoi myös työvoiman tarve.

 Vuonna 1933 työntekijöitä ryhdyttiin houkuttelemaan metsäalueille parem-

milla palkoilla ja muilla etuuksilla, 59  mikä tarkoitti sitä, että työvoiman värvä-

ykseen kulutettiin entistä suurempia rahamääriä. Vuonna 1937 Juskarelles käyt-

ti värväykseen yli kolme miljoonaa ruplaa ja pelkästään vuoden 1938 ensim-

mäisellä puoliskolla jo lähes kaksi miljoonaa ruplaa, mikä oli enemmän kuin

koko Karellesin värväykseen käyttämä raha vuonna 1929. Sevkarelles pohjoi-

sen alueen trustina oli vielä vaikeamman värväystehtävän edessä. Se käytti vär-

väykseen vuoden 1937 aikana neljä miljoonaa ruplaa ja vuoden 1938 ensim-

mäisellä puoliskolla jo lähes kolme miljoonaa ruplaa. Ulkopuolisen työvoiman

värväystä laajennettiin 1930-luvun lopulla Kalininin ja Vologdan alueille sekä

Valko-Venäjälle.60  Alueen laajennuksesta ja värväykseen käytettyjen rahamää-

rien kasvusta huolimatta tavoitteet eivät edelleenkään toteutuneet.

Vuonna 1937 ja 1938 Karjalan kansankomissaarien neuvostossa moitiskel-

tiin värväyksen heikkoa tulosta sekä Neuvosto-Karjalassa että sen ulkopuolella.

Paikallisen työvoiman värväys oli onnistunut vain 58 prosenttisesti. Ulkopuoli-

sen värväyksen tuloksena 10. päivä marraskuuta Neuvosto-Karjalassa työsken-

teli vain 4,3 prosenttia suunnitellusta ulkopuolisen työvoiman tarpeesta. Erityi-

sesti Jus- ja Sevkarellesin värväystä moitittiin heikoksi ja trusteja kyvyttömiksi

valvomaan värväreidensä työtä. Kansankomissaarien neuvosto vaatikin Karel-

lesia tiukentamaan värväreidensä kontrollia ja ehdotti avun pyytämistä puolu-

een keskuskomitealta ja Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvostolta, jotta

ne olisivat käskeneet Vologdan ja Gorkin alueiden ja Mordvan tasavallan hallin-

toja lähettämään enemmän väkeä metsätöihin Neuvosto-Karjalaan.61

Myös luoteisen alueen päämetsähallinto Glavsevzaples syytti värväyksen

epäonnistumisesta värväreitä, jotka eivät olleet toimissaan riittävän vakuutta-

via. He eivät osanneet hyödyntää paikallisia olosuhteita ja työvoimatilanteen

○ ○ ○ ○ ○ ○

58 Vlasjev (1929), s. 13–15.
59 Ilic (1986), s. 83–84.
60 Materialy k sovershennuju vypolneniju lesozagotovok po sisteme NKLesa. GAOPDF K f. 3,

op. 5, d. 169, l. 94–102.
61 Postanovlenija bjuro Karelskogo obkoma VKP(b) o hode verbovki rabotshei sily na

lesozagotovki, 13 nojabrja 1938 g., s. 59–61. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Paikallista työ-
voimaa odotettiin töihin tulevan 8 900 henkeä, 10. päivä marraskuuta paikalla oli 5 158 hen-
keä. Samaan aikaan ulkopuolista työvoimaa piti suunnitelman muukaan olla 17 400 henkeä,
mutta heitä oli ainoastaan 746 henkeä. Erityisen huonosti värväys oli sujunut nimenomaan
Mordvan tasavallasta sekä Vologdan ja Gorkin alueilta.
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tuntevia yrityksiä, joilla oli kokeneita värväreitä.62  Värväyksen tehostamiseksi

vuonna 1938 Neuvostoliittoon perustettiin koko maan kattanut värväysjärjes-

telmä. Maa jaettiin alueisiin, joilla eri alojen kansankomissariaatit saattoivat to-

teuttaa työvoiman värväyksen ilman kustannuksia lisäävää kilpailua.63  Olen-

naista apua järjestelmästä ei ollut, sillä vaikeudet työvoiman värväämisessä jat-

kuivat edelleen 1939.

Ratkaisu ammattitaitoisessa työvoimassa?

Neuvosto-Karjalan johto näki työvoimaongelman ensisijaisena ratkaisuna pai-

kallisen työvoiman ammattitaidon lisäämisen ja sen täydellisen värväämisen.

Paikallishallinnon tavoite oli myös puoluetietoisten ja pysyvien työläisten eli

kaaderien luominen, erityisesti suomalaisten ja karjalaisten työläisten piiristä.64

Suunnitelman mukaan vuonna 1929/30 Neuvosto-Karjalassa toimivien metsä-

trustien piti solmia lähes 6 000 kaaderisopimusta, mutta kesään 1929 mennessä

sopimuksista ei oltu solmittu ensimmäistäkään. Metsätrustit syyttivät keskus-

elimiä siitä, etteivät ne myöntäneet varoja kaadereiden hankintaan. Karelles oli-

si tarvinnut kaaderisopimusten solmimiseen noin kaksi miljoonaa ruplaa. Pai-

kallishallinto oli myöntänyt paikallisbudjetista tarkoitukseen 300 000 ruplaa,

mutta se ei riittänyt vaan keskuselinten odotettiin osallistuvan kaaderien han-

kintaan päärahoittajana. Keskuksen välinpitämätön suhtautuminen herätti Neu-

vosto-Karjalassa kummastusta, sillä kaaderien hankintaa pidettiin myös kes-

kuksen etuna.65

Neuvosto-Karjalan johto ja keskuselimet lähestyivät työvoimaongelmaa

tyystin eri suunnista. Keskuselimille työvoimaongelma ei ollut este suunnitel-

man täyttymisen tiellä, vaan hidaste, joka voitiin ratkaista värväämällä alueelle

työvoimaa. Sen laadulla tai pysyvyydellä ei ollut keskuksen kannalta suurta-

kaan merkitystä. Tärkeintä oli, että suunnitelma täyttyi. Paikallishallinnolle työ-

voimaongelman lopullinen ratkaisu oli ensiarvoisen tärkeää. Se olisi ollut mah-

dollista ammattitaitoisen ja puoluetietoisen työvoiman avulla, joka olisi siirtä-

nyt tietotaitoa eteenpäin. Koneiden sekä ammattitaitoisen ja puoluetietoisen

työvoiman avulla suunnitelmat olisivat täyttyneet ilman ongelmia. Näin suunni-

telma olisi täyttynyt vähäisemmälläkin työvoimalla.

Työläiskaaderien värväys piti toteuttaa paikallisen ammattitaitoisen työvoi-

man tai muualta tulevan ensisijaisesti ammattitaitoisen työvoiman piiristä ja si-

○ ○ ○ ○ ○ ○

62 Protokol zasedanija balansovoi komissii Glavsevzaplesa po rassmotreniju godovogo
ottshota tresta Sevkarelles za 1937 god, 2.7. 1938. RGAE f. 8481, op. 1, d. 48, l. 3–27.

63 Filtzer (1986), s. 145.
64  Kymmenettä yleiskarjalaista puoluekonferenssia varten VKP(b):n Karjalan AK:n toiminta-

selostus ajalta tammikuu 1929 – huhtikuu 1930, s. 10–11. RK/17B/KA. Käytän tässä läh-
teiden antamaa kaaderi -määritelmää. Tilanteen mukaan oli työläis-, puolue- ja kulttuurikaa-
dereita vain muutamia mainitakseni. Olennaista oli puoluetietoisuus ja vakinaisuus; ”Kadry
reshajut vso” Krasnaja Karelija 3.10. 1935.

65 TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29.7. 1929 g.
predlozhil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279. Sopimukset jakautuivat
siten, että Karellesille olisi tullut kaikkiaan 5 100, Zhellesille 500 ja Sevzaplesille 300 kaa-
derisopimusta. Karellesin suuri merkitys paikallishallinnolle käy ilmi tässäkin jaossa.
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ten, että he olisivat sitoutuneet jäämään Neuvosto-Karjalaan pidemmäksi aikaa.

Työvoimapulasta kärsineessä maassa työvoiman sitominen periferiaan vaati ra-

haa. Piirikomiteoiden ja piirien toimeenpanevien komiteoiden kampanjoiden

avulla yritettiin houkutella paikallisia ammattitaitoisia työntekijöitä solmimaan

kaaderisopimuksia ilman sen kummempia etuja.66  Kampanja ei ollut kovin te-

hokas, sillä syksyllä 1935 Neuvosto-Karjalassa valiteltiin edelleen, ettei kaade-

reita saatu paikallisen väestön piiristä. Värväystä suunniteltiin ulotettavaksi

Komsomolin piiriin, josta olisi saatu kaadereita ammattikoulutuksen avulla.

Myös naisten osuutta kaadereista olisi pitänyt nostaa koulutuksen avulla.67

Kaaderien värväyksen siirtyessä Neuvosto-Karjalan rajojen ulkopuolelle

puolueen aluekomitea vaati keskuselinten päätöstä kaaderien hankinnan rahal-

lisesta tukemisesta. Kaaderitavoitetta yritettiin saavuttaa myös sitomalla ulko-

puolinen kausityövoima metsätöihin useampana vuonna peräkkäin. Tämän

myötä kaaderin määritelmässä pysyvyydestä tuli keskeisempi asia kuin ammat-

titaidosta tai puoluetietoisuudesta.68  Näin paikallishallinnon toive ihannetyö-

läisestä vesittyi pikku hiljaa keskuselinten ”työvoimaa kuin työvoimaa” -aja-

tukseksi. Vaikka toiveet työläiskaaderien luomisesta eivät sellaisenaan toteutu-

neetkaan Neuvosto-Karjalan johto toi väsymättä esiin ammattitaitoisten työ-

läiskaaderien merkityksen taloudellisen kehityksen toteutumiselle.

Kuvion 51 mukaan suunnitelma oli, että ammattitaidottomien työläisten

määrä oli suurin ensimmäisen viisivuotissuunnitelman alussa. Korkeasti am-

mattitaitoiset työntekijät olisivat kouluttaneet työvoimaa, kunnes viisivuotis-

suunnitelman loppuun mennessä kaikki työntekijät olisivat olleet ammattitaitoi-

sia. Suunnitelmassa korkean ammattitaidon työläisten määrä kaikista työnteki-

jöistä oli alle kymmenen prosenttia ja ammattitaitoisesta työvoimasta sen osuus

oli alle 20 prosenttia. Tämä oli osoitus paikallishallinnon maltillisesta politii-

kasta. Vähäisemmälläkin ammattitaitoisten työläisten määrällä olisi päästy hy-

vään alkuun.

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman pettymyksistä huolimatta paikallis-

hallinnon tavoitteena säilyi pyrkimys luoda ammattitaitoista työvoimaa. Toises-

sa viisivuotissuunnitelmassa ammattitaidon nostaminen sisältyi myös Metsä-

asiain kansankomissariaatin tavoitteisiin. Metsäteollisuus piti modernisoida

Skandinavian esikuvan mukaisesti ja kaikilla Neuvostoliiton metsäalueilla piti

omaksua kanadalainen työskentelymalli.69  Suunta oli muuttunut myös keskus-

elimissä. Sielläkin alettiin korostaa ammattitaidon juurruttamisen, töiden

○ ○ ○ ○ ○ ○

66 Pysyvä työläinen metsätaloudessa oli sellainen, joka oli keskeytyksettä työssä vähintään
kahdeksan kuukautta. Kts. esim. Postanovlenije no. 1098 SNK SSSR ot 8.12. 1931 ”Ob
uslovijah truda v lesnom hozjaistve”. GARF f. 5446, op. 1, d. 64, l. 78. Ammattitaitoisten
työntekijöiden vähäisyyden vuoksi ”ammattitaito” kaaderin määritelmässä jäi pian toissi-
jaiseksi.

67 ”Kadry reshajut vso” Krasnaja Karelija 5.10. 1935.
68 Selostus metsätyötilanteesta Uhtuan piirissä 10.10. 1933 (suomenkielinen). GAOPDF K f. 3,

op. 3, d. 73, l. 85; Dokladnaja zapiska o partmassovoi rabote na lesozagotovkah v Karelii,
1933. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 63, l. 10.

69 Rees (1997a), s. 130.
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koneellistamisen ja uusien työskentelymallien omaksumisen tärkeyttä. Oli

päästävä eroon ”vanhoista, aikansa eläneistä malleista, jotka vain jarruttivat so-

sialistista kehitystä”. Kaikki puolueen ja valtion elimet velvoitettiin kontrolloi-

maan tämän toteutumista.70  Koulutuksesta tuli yleinen ja kattava tavoite, siitä

huolimatta oliko sitä ylipäänsä mahdollista toteuttaa.

Neuvosto-Karjalassa tilanne ei muuttunut olennaisella tavalla. Vuonna 1934

sen 180 metsätyömaalla työskenteli noin 800 toimihenkilöä sekä noin 1 500

työnjohtajaa ja 200 puunlajittelijaa. Asiantuntija -nimikkeen alla oli Karjalan

aluekomitean sihteerin mukaan kaikkiaan 103 henkilöä.71  Tämän mukaan Neu-

vosto-Karjalassa oli noin 2 500 ammatti-ihmistä.72  Asiantuntijoiden määrä oli
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Kuvio 51. Suunnitelma kaaderien luomisesta ensimmäisen viisivuotissuunni-

telman aikana Neuvosto-Karjalassa (kaaderia).

Lähde: Neuvosto-Karjala (1931), s. 46. Tässä kaaderilla tarkoitetaan pysyvää työntekijää.

○ ○ ○ ○ ○ ○

70 Protokol no. 20, reshenija politbjuro TsK VKP(b) ot 4.–10. janvar 1935: prilozhenije ”O
nedostatkah o rabote Narkomlesa v oblasti lesozagotovok i lesosplava i o merah k jejo
ulutsheniju”. RGASPI f. 17, op. 3, d. 958, l. 55–57.

71 TsK VKP(b), lesnoi sektor prom. otdel. tov. Malenkovitsh  k  sekretarju Karobkoma Rovio.
GAOPDF K  f. 3, op. 3, d. 226, l. 71–72.

72 Otsherki istorii Karelskoi organitzatsii KPSS, s. 268. Luvut olivat tämän lähteen mukaan:
vuonna 1934 kaadereita 3 160 (11,4 prosenttia) ja vuonna 1937 10 870 (36,5 prosenttia). Mi-
käli asiantuntijoiden oletetaan kuuluvan toimihenkilöihin muuten luku nousee noin 2 700
ammattilaiseen tai kaaderiin. Toisen viisivuotissuunnitelman lopussa  kaaderien määrä olisi
ollut jo yli 10 000, jolloin lähteen antamien likujen mukaan toisen viisivuotissuunnitelman
aikana kaaderien määrä olisi noussut 11,4 prosentista 36,5 prosenttiin.



246      S U U N N I T E L T U J A  J A   S U U N N I T T E L E M A T T O M I A  S E U R A U K S I A

varsin alhainen verrattaessa sitä pari vuotta myöhemmin Arkangelin alueella

työskennelleisiin asiantuntijoihin, sillä neljässä trustissa työskenteli kaikkiaan

234 insinööriä ja 359 teknikkoa.73  Arkangelissa työskenteli siten lähes 600

asiantuntija -nimikkeen alle sopivaa henkilöä, mikä kertoi joko alueen arvosta

tai koulutuksen kehityksestä. Arkangelin määrä ei ollut kuitenkaan huikea, sillä

Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatissa vuonna 1939 toteutetussa seu-

lonnassa löytyi yli seitsemänsataa eri alojen asiantuntijaa. Neuvosto-Karjalassa

ammattitaitoisen työvoiman määrä oli painottunut alemman tason ammattitai-

toon.

Kuvio 52. Vakituinen työvoima Kareldrevin sahoilla vuonna 1934 (henkeä).
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Lähde: Dokladnaja zapiska o rabotshih kadrah dlja derevoobrabatyvajushtshei promyshlennosti
tresta Kareldrev, otd. instruktor obkoma VKP(b), Muzikant. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l. 61.

○ ○ ○ ○ ○ ○

73 Otdelnyje fakty iz raboty lesozagotovytelnyh organizatsi, 1938. RGASPI f. 17, op. 120, d.
346, l. 40–47.

Vakituisten työläisten arvo nousi, kun ammattitaito jäi sivuosaan ja työvoima

vaihtui nopeasti. Pitkään samassa työssä olleet työntekijät toivat mukanaan py-

syvyyttä, Työntekijät sitoutuivat tehtäviin entistä paremmin ja tuottivat parem-

paa tavaraa. Kuvion perusteella etelän sahoilla suunnitelma pysyvistä työläi-

sistä pystyttiin toteuttamaan kohtuullisen hyvin kun taas pohjoisessa tilanne oli

heikompi. Pohjoisen suurilla sahoilla Kemissä ja Sorokassa tilanne oli ongel-
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mallisin. Etelän sahoilla tilanne oli huomattavasti lohdullisempi, sillä esimer-

kiksi Alavoisten sahalla työvoimaa oli enemmän kuin suunnitelmassa arvioitiin.

Lokakuun vallankumouksen sahalla tilanne oli sitä vastoin erittäin ongelmalli-

nen, sillä pysyvän työvoiman määrä oli kesäkuun alussa 1934 alle puolet suun-

nitellusta ja tammikuun alusta työntekijämäärä oli romahtanut puoleen. Soro-

kan ohella se oli ainoa saha, jossa tammikuussa oli selvästi enemmän työnteki-

jöitä kuin kesäkuussa.

Pysyvien työläisten osuus kaikista työläisistä oli suurimmilla sahoilla noin

50–70 prosenttia. Suunnitelman mukaan yksittäisillä sahoilla, esimerkiksi So-

rokassa, pysyvien työläisten määrä olisi ollut noin puolet kaikista työntekijöis-

tä, mutta kesäkuussa pysyviä työläisiä oli vain hieman yli 30 prosenttia. Huo-

noin tilanne oli Lokakuun vallankumouksen sahalla, missä pysyvien työläisten

osuus kaikista työntekijöistä oli vain hieman yli 20 prosenttia.74  Kemin ja Soro-

kan sahoilla oli runsaasti vankityövoimaa, jota ei laskettu mukaan pysyviin työ-

läisiin, vaikka työskentelyaika saattoikin olla pitkä. Kaikkiaan pysyvien työ-

läisten määrät sahoilla olivat varsin vähäisiä. Etelässä pysyviä työläisiä työs-

kenteli sahalla keskimäärin noin 400 ja pohjoisessa hieman yli 700 henkeä.

Pohjoisen sahojen keskimääräistä työntekijälukua nostivat suursahat Kemi ja

Sorokka, joissa oli yhteensä lähes viisi tuhatta työntekijää.75

Työvoimaongelmaa yritetään ratkaista

Siirtolaisten avulla ammattitaitoa

Ongelmat ammattitaitoisen työläiskaaderiston luomisessa eivät kuitenkaan

haudanneet suomalaisen johdon ajatusta pysyvän ammattitaidon saamisesta

Neuvosto-Karjalaan. Ulkomaalaiset ja heidän ammattitaitonsa toivat uuden

mahdollisuuden. Vuonna 1928 Neuvostoliiton korkeimmassa kansantalous-

neuvostossa oli käyty periaatteellinen keskustelu ulkomaalaisten asiantuntijoi-

den käytöstä neuvostotalouden kehittämisessä. Jo saman vuoden lopulla kes-

kuselimet olivat solmimneet yhteistyösopimuksia ulkomaalaisten yritysten

kanssa.76  Kääntyminen ulkomaisen asiantuntemuksen puoleen ei ollut uusi

asia, sillä konsessioiden tasolla yhteistyötä oli tehty jo ennen vallankumousta

sekä 1920-luvulla NEP-poliitiikan alusta lähtien. Vähitellen Leninin iskulause

”Oppia, oppia, oppia” oli saanut sisällön, jossa oppi haettiin lännestä. Venäläisiä

opiskelijoita lähetettiin opiskelemaan ulkomaille ja läntisiä asiantuntijoita kut-

suttiin Neuvostoliittoon.77  Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman alkaessa Neu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

74 Dokladnaja zapiska o rabotshih kadrah dlja derevoobrabatyvajushtshei promyshlennosti
tresta Kareldrev, otd. instruktor obkoma VKP(b), Muzikant. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l.
61.

75 Vuoden 1936 tietojen mukaan Sorokassa oli 2 898 ja Kemissä 1 853 työntekijää. Lokakuun
vk:n sahalla työntekijöitä oli 1520. Spravka o kolitshestve sekretarei partkomov i partorgov
lesnyh organisatsii osvoozhdennyh dlja postojannoi raboty v partorganizatsii. GAOPDF K 3,
4, 69, l. 16. Kts. tarkemmat luvut taulukkoliitteestä, taulukko 41.

76 Carr and Davies (1969), The Foundations of a planned economy (II), s. 600–601.
77 Davies, (1989), s. 35; Andrle (1988), s. 83.
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vostoliitossa työskenteli 579 ulkomaista asiantuntijaa ja vuoteen 1932 mennes-

sä asiantuntijoiden lukumäärä oli noussut jo 9 200:aan. Kaikkiaan ulkomaalai-

sia oli perheineen Neuvostoliitossa lähes 35 000 henkeä.78

Vallinnut ulkomaalaismyönteisyys viritti työvoimapulasta kärsineillä alhai-

sen ammattitaidon alueilla toiveen työvoimapulan ratkaisemisesta siirtolaisten

avulla. Erityisesti Neuvosto-Karjalan johdossa heräsi kiinnostus työvoimaon-

gelman ratkaisemiseen siirtolaisten avulla. Paikallishallinnon suomensukuisia

kansoja suosivaa politiikkaa tuki loistavasti se, että Pohjois-Amerikassa oli pal-

jon suomalaisia kommunisteja, jotka olivat ammattitaitoisia metsätyöläisiä.

Suomalaisilla oli vankka ammattitaito ja -tieto, metsäteknologia oli puolestaan

Pohjois-Amerikassa maailman huippua. Suomenkielisyys ja aatteen palo olivat

lisäetuja, joiden avulla juuri heidät haluttiin siirtolaisiksi Neuvosto-Karjalaan.79

Suomalaisuus tuki myös Neuvosto-Karjalalle hyväksyttyä kansallisuuspolitiik-

kaa, jonka mukaan tasavallan kansallista koostumusta ei saanut muuttaa. Suo-

malaiset siirtolaiset vahvistivat alueen kansallista luonnetta ja tukivat paikallis-

hallinnon kansallisuuspoliittisia pyrkimyksiä.80

Vuoden vaihteessa 1929–30 paikallishallinto ryhtyi suunnittelemaan ulko-

maalaisen, ammattitaitoisen työvoiman kutsumista Neuvosto-Karjalaan. Suun-

nitelma perustui kartoitukseen, jonka mukaan ulkomaalaiselle työvoimalle oli

kysyntää kaikilla kansantalouden aloilla, erityisesti metsätaloudessa ja -teolli-

suudessa. Siirtolaisiksi kaavailtiin Yhdysvaltain ja Kanadan suomalaisia ”työ-

pakolaisia”.81  Puolueen aluekomitean mukaan Pohjois-Amerikan suomalaisilta

oli tullut paljon kirjeitä, joissa he sanoivat haluavansa tulla työskentelemään

Neuvosto-Karjalaan. Aluekomiteassa pidettiin tärkeänä hyödyntää tätä innos-

tusta ja siksi ryhdyttiin laatimaan suunnitelmaa siirtolaisten sijoittamisesta Neu-

vosto-Karjalan suomenkielisille alueille.82  Paikallisjohto halusi integroida suo-

malaiset siirtolaiset kansallisuuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti osaksi Neu-

vosto-Karjalan kansallista järjestelmää. Tavoitteena oli myös suunnata ammat-

titaito alueille, missä oltiin valmiimpia ottamaan se vastaan eli sinne, missä jo

entuudestaan oli paljon suomalaisia.

Neuvosto-Karjalan johto perusteli amerikansuomalaisten siirtolaisten hank-

kimista siirtolaisten ammattitaidolla, innostuksella sosialismin rakentamiseen

sekä heidän mukanaan tuomalla uudenaikaisella teknologialla. Gylling ehdotti

puolueen keskuskomitean politbyroolle osoittamassaan kirjeessä, että Neuvos-

to-Karjalan ankaraa työvoimapulaa helpottamaan olisi värvätty ammattitaitois-

ta työväkeä Kanadasta ja Yhdysvalloista. Hän esitti kirjeessä myös, että siirto-

laiset olisivat voineet tuoda mukanaan työvälineitä ja muuta tekniikkaa ilman

○ ○ ○ ○ ○ ○

78 Davies (1996), s. 493.
79 Kero (1983), Neuvosto-Karjalaa rakentamassa, s. 18, 21.
80 Kangaspuro (2000), s. 216; Kilin (1999), s. 140.  Molemmat tutkijat korostavat suomalaisten

siirtolaisten roolia nimenomaan suomalaisuutta tukeneena kansallisuuspoliittisena toimin-
tana.

81 Narkomtrud AKSSR Petrovski k predsedatelju Soveta Narodnyh Komissarov, t. Gjulling,
1929. NARK f. 690, op. 1, d. 15/163, l. 50.

82 Protokol no. 2, zasedanija bjuro Karobkom ot 22.6. 1930. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 427, l.
25.
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tullimaksuja.83  Siirtolaisten avulla Neuvosto-Karjalaan olisi ollut mahdollista

luoda ammattitaitoisten työläisten ryhmä, joka olisi laajentunut koulutuksen

myötä. Heidän tuomansa teknologia olisi nostanut Neuvosto-Karjalan teknistä

tasoa, mikä olisi puolestaan tehostanut metsätöitä.

Keskuselimet suhtautuivat myönteisesti paikallisjohdon esitykseen ja maalis-

kuussa 1931 Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvosto antoi asiasta myön-

teisen päätökseen. Siirtolaisille myönnettiin myös tulliton matkatavaran ja irtai-

men omaisuuden tuonti.84  Näin kaikkiin paikallishallinnon esittämiin kes-

keisiin toiveisiin suostuttiin. Siirtolaisten värväys alkoi välittömästi. Touko-

kuussa 1931 ”Karjalan tekninen apu” -järjestö aloitti organisoidun siirtolaisten

värväämisen Pohjois-Amerikasta. Neuvosto-Karjalaan perustettiin siirtolais-

hallinto, joka puolestaan vastasi siirtolaisista paikanpäällä.85

Karjalan teknillinen apu -järjestö sai 11,5 dollaria komissiota jokaisesta täy-

destä merimatkasta, jonka se järjesti siirtolaisille. Näin kertyneet varat järjestö

käytti köyhien siirtolaisten Pohjois-Amerikassa tapahtuneiden siirtymämatko-

jen avustamiseen. Kanadasta tulleille siirtolaisille maksettiin esimerkiksi viiden

dollarin avustus junamatkasta Montrealista Halifaxiin. Laivamatkojen järjeste-

lyissä oli ongelmia, sillä yhteistyö vastaperustetun Inturistin kanssa ei sujunut

ongelmitta. Inturistin New Yorkin konttori oli haluton palvelemaan siirtolaisia,

sillä siirtolaisten määrää olisi haluttu vähentää laivoilla erityisesti turistiseson-

gin aikana.86  Ulkomainen kiinnostus Neuvostoliittoa kohtaan oli kasvanut ja

maassa vieraili lukuisa määrä järjestelmää ihailevia ulkomaalaisia, jotka olivat

Inturistin palveluiden ensisijainen kohde.

Suuri osa Pohjois-Amerikan siirtolaisista tuli meritse Göteborgiin, mistä he

jatkoivat junalla Tukholmaan ja sieltä laivalla Leningradiin joko Turun tai Hel-

singin kautta.87  Siirtolaisten paperit tarkistettiin Ruotsissa ennen matkan jatku-

mista Leningradiin, jossa heidät jaettiin ryhmiin sen mukaan, mille alueelle he

olivat menossa. Siirtolaisten passien leimaamisesta vastannut Neuvostoliiton

Ruotsin konsuli Smirnoff kertoi Gyllingille, että Ruotsissakin olisi ollut run-

saasti työläisiä, jotka olisivat olleet halukkaita muuttamaan Neuvostoliittoon

pahenevan työttömyyden alta. Hän lupasi Neuvosto-Karjalaan tuhansia hyviä

○ ○ ○ ○ ○ ○

83 Pismo predsedatelja SNK KASSR E. A. Gjullinga v Politbjuro TsK VKP(b) o sozdanii
postojannyh kadrov rabotshih v lesnoi promyshlennosti, ne pozdneje dekabrja 1930 g., s. 7–
8. Rabotshi klass Karelii v period postrojenija sotsializma v SSSR; Kero korostaa omien
lähteidensä pohjalta, että siirtolaisuudessa oli ennenkaikkea tekniikan tuomisesta Neuvosto-
Karjalaan.

84 Postanovlenije Sovnarkom SSSR no. 35, 5.3. 1931 ja Postanovlenie no. 54, 30.3. 1931.
GARF f. 5446, op. 57, d. 14, l. 77, 155; Postanovlenije no. 92/C, 23. 5. 1931. GARF f. 5446,
op. 57, d. 15, l. 25; Postanovlenije no. 1149/246C, 23. 7. 1932. GARF f. 5446, op. 57, d. 20,
l. 70.

85 Kero (1983), s. 35. Juri Kilinin mukaan Karjalan tekninen apu -järjestö perustettiin 1.9.
1931.

86 Raportti Inturistin ja KASNT:n edustajien välisestä keskustelusta Leningradissa ja
Moskovassa 19.2. 1933 (suomenkielinen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 38, l. 15. Raportin laati
9.3. 1933 Kalle Aronen Karjalan siirtolaishallinnon ulkomaanosastosta. Keskusteluihin
osallistuivat Inturistin edustajat sekä Karjalan tekninen apu -järjestön johtaja Corgan New
Yorkista ja Latva Torontosta; Inturist perustettiin vuonna 1929.

87 Kero (1983), s. 88; Kts. matkakuvauksia myös Sevander (2000) Vaeltajat.
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työntekijöitä, kunhan Gylling vain ottaisi yhteyttä. Samassa kirjeessä hän moitti

Pohjois-Amerikassa toimineita värväreitä siitä, että Neuvostoliittoon siirtyvien

siirtolaisten nimilistat olivat epätäydellisiä. Mukana oli paljon sellaista väkeä,

joiden nimet eivät olleet listassa.88  Gylling ei tarttunut Smirnoffin tarjoukseen

ruotsalaisista siirtolaisista, sillä häntä kiinnostivat nimenomaan suomalaiset

metsäammattilaiset.

Karjalan teknillisen avun ensisijainen tavoite oli värvätä ammattitaitoisia

suomalaisia kommunisteja. Tavoitteen toteuttamista hankaloitti Amerikan kom-

munistisen puolueen johdon kielteinen asenne puolueen johtoon ja ammatti-

järjestöihin kuuluneiden henkilöiden lähtöaikeita kohtaan. Tästä syystä aktii-

visin ja puoluetietoisin ryhmä valikoitui pois siirtolaiseksi lähtevien joukosta.

Siirtolaisiksi aikovien taustat tarkistettiin, mutta ongelmaksi muodostui kuiten-

kin se, että värvärit olivat lopulta kiinnostuneimpia siitä, kuinka paljon lähti-

jäksi pyrkivän oli tarkoitus ottaa valuttaa mukaansa, kuin siitä kuinka ammatti-

taitoinen tai poliittisesti luotettava hän oli. Siirtolaisten joukkoon valikoitui

myös sellaisia, joita ei ensisijaisesti haettu. He olivat yleensä niitä, jotka olosuh-

teita arvosteltuaan halusivat palata takaisin kotiin heti Neuvosto-Karjalaan

päästyään. Heidän kielteinen asenteensa vaikutti myös muiden siirtolaisten mo-

tivaatioon.89

Neuvosto-Karjalassa oli ulkomaalaisia asiantuntijoita ja työläisiä perheineen

joulukuussa 1932 yhteensä hieman yli 4 500 henkeä.90  Kontupohja oli keskei-

nen siirtolaisia vastaanottanut kohde. Siellä oli kaikkiaan 513 siirtolaista, joista

paperitehtaalla työskenteli 169 henkeä. Heistä neljä oli insinöörejä. Siirtolaisten

keskimääräinen kuukausipalkka oli paikallisiin työläisiin verrattuna korkea,

ammattitaitoisilla työläisillä se oli 125–375 ruplaa ja insinööreillä 550–850 rup-

laa. Metsätöissä Suomesta tulleilla ja Neuvosto-Karjalassa pidempään olleilla

palkka oli keskimäärin 120 ruplaa. Siirtolaisten palkat eivät suuruudestaan huo-

limatta pysyneet elinkustannusten kasvun vauhdissa. Hinnat nousivat nopeasti,

joten keskimääräinen päiväpalkka, kahdeksan ruplaa, ei riittänyt edes normin

mukaisiin ostoksiin. Kontupohjasta olikin palannut tästä syystä yhdeksän per-

hettä takaisin Pohjois-Amerikkaan oltuaan Neuvosto-Karjalassa vain vuoden.91

Tästä huolimatta lehdissä julkaistiin siirtolaisten kirjoittamia ylistäviä kirjeitä

○ ○ ○ ○ ○ ○

88 Smirnoff,  Légation de l’union des publiques Sovietistes Socialistes en Suéde, Stockholm
den 4 Augusti 1931 (ruotsinkielinen). NARK f. 690, op. 1, d. 19/220, l. 6. Neuvostoliiton
Ruotsin konsuli Smirnoffin kirje Gyllingille.

89 Sekretarju Karobkoma VKP(b) Rovio i preds. SNK KASSR Gjulling – natsh. pereselennogo
upravlenije pri SNK KASSR  Savander, 13. 8. 1934. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l. 62–65.

90 Selostus ammattiliittotyön tilasta ulkomaalaisten työläisten ja spesialistien keskuudessa
toisessa yleiskarjalaisessa ulkomaalaisten konferenssissa 4. 1. 1933 E. Kokko (suomenkieli-
nen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 41, l. 11; Kilinin mukaan 1.10. 1932 Neuvosto-Karjalassa oli
4 399 amerikansuomalaista. Kilin (1999), s. 141.

91 Tiedotuksia Kontupohjan ulkomaalaisista työläisistä, allekirj. piirikunnan kansallinen pro-
pagandisti J. Rutanen. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 41, l. 60; Tieto suomalaisen metsätyöläisen
palkasta on Kerolta. Kero (1983), s. 109; Amerikansuomalaisilla asiantuntijoilla saattoi olla
jopa kaksi tai kolme palkkaluokkaa parempi palkka kuin vastaavissa tehtävissä työskennel-
leillä paikallisilla. Kangaspuro (2000), s. 198; Kilinin mukaan 1.10. 1932 mennessä Pohjois-
Amerikkaan palasi 227 henkeä. Kilin (1999), s. 141.
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työskentelystä Neuvosto-Karjalassa. Niiden keskeinen sisältö oli, ettei siirtolai-

sista kukaan enää halunnut palata takaisin, vaan halusi jäädä Neuvostoliittoon

rakentamaan sosialismia. Takaisin palanneita pidettiin pettureina.92

Työläis-talonpoikaistarkastuksen kansankomissariaatti antoi Karellesille

huomautuksen siirtolaisten heikoista olosuhteista. Esimerkiksi Matroosan met-

sätyömaalla trusti ei ollut huolehtinut riittävän hyvin kanadalaisten metsurien

asuinolosuhteista ja työvälineistä.93  Siirtolaishallinto valitti Karjalan alueko-

mitealle, etteivät trustit rakentaneet riittävästi asuntoja siirtolaisille, vaikka asi-

asta oli jo  suunnitteluvaiheessa päätetty.94  Siirtolaishallinnon huomautuksista

huolimatta Karelles ei muuttanut toimintatapojaan, vaan se oli edelleen vuonna

1933 huonosti valmistautunut vastaanottamaan siirtolaisia. Siirtolaishallinto

kritisoi erityisesti sitä, ettei Karelles lähettänyt ketään Leningradiin vastaanotta-

maan trustiin työskentelemään tulevia siirtolaisia ja ohjaamaan heitä perille. Se

moitti Karellesia härkäpäisyydestä ja vaati trustia korjaamaan tilanteen, mutta

vaatimukset kaikuivat kuuroille korville.95

Karjalan siirtolaishallinnon mukaan Neuvosto-Karjalaan tuli vuosien 1931–

1934 välisenä aikana Karjalan tekninen apu -järjestön kautta hieman alle 5 500

siirtolaista, joista työikäisiä oli noin 4 200 henkeä. Eniten tuli vuosina 1931 ja

1932, jolloin suurin osa siirtolaisista saapui Neuvosto-Karjalaan. Vuosien 1933

ja 1934 aikana heitä tuli enää 153 henkeä. Syynä värväyksen vähenemiseen oli,

että Neuvosto-Karjalaan tulleiden joukosta lähes 2 600 siirtolaista halusi palata

takaisin, mutta heillä ei ollut siihen rahaa.96  Näiden ongelmien myötä värväys

väheni ja se suunnattiin vain ammattitaitoisiin metsureihin.

Oman ryhmän Neuvosto-Karjalassa työskennelleistä suomalaisista muodos-

tivat laittomasti Neuvostoliittoon saapuneet loikkarit, joita Neuvosto-Karjalassa

oli arviolta 5 000. Useimmat loikkareista päätyivät laittoman rajan ylityksen

jälkeen vankileireille tai pakkotyöhön eri puolille Neuvostoliittoa, koska sala-

teitse maahan tulleisiin suhtauduttiin äärimmäisen epäluuloisesti.97  Yhdessä

laillisesti maahan tulleiden siirtolaisten kanssa loikkarit muodostivat ulkomaa-

laisten työläisten ryhmän Neuvosto-Karjalassa.

Siirtolaisten houkuttelu juuri amerikansuomalaisten joukosta oli osoitus

Neuvosto-Karjalan johdon vakaasta pyrkimyksestä ammattitaitoisen suomalai-

sen työvoiman osuuden kasvattamiseen. Korenizatsija-politiikan kaudella pai-

○ ○ ○ ○ ○ ○

92 Otsherki istorii Karelskoi organizatsii KPSS, s. 242, Sevander (2000), s. 41–42.
93 VKP(b):n Karjalan AKK:n ja TTT:n kansankomissariaatin toimintakertomusainehistoa

kesäkuu 1929 – tammikuu 1930, s. 28. RK/17/KA.
94 Sekretarju Karobkoma VKP(b) Rovio i preds. SNK KASSR Gjulling – natsh. pereselennogo

upravlenija pri SNK KASSR  Savander, 13. 8. 1934. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l. 62–65.
95 KASNT:n siirtolaishallinnon päällikkö Turunen Karjalan AK:n sihteerille Roviolle 23.4.

1933 (suomenkielinen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 41, l. 71.
96 Sekretarju Karobkoma VKP(b) Rovio i preds. SNK KASSR Gjulling – natsh. pereselennogo

upravlenija pri SNK KASSR  Savander, 13. 8. 1934. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l. 62–65;
Kilinin mukaan Neuvosto-Karjalassa työskenteli 1931–1935 välisenä aikana 5 449 siirto-
laista ja heidän perheenjäsentään Yhdysvalloista ja Kanadasta. Takaisin Pohjois-Amerik-
kaan palasi kaikkiaan 968 henkeä. Kilin (1999), s. 141. Siirtolaisia on tutkinut paljon myös
Irina Takala, tässä työssä viitataan näiltä osin kuitenkin Kangaspuroon tai Kiliniin, jotka mo-
lemmat ovat hyödyntäneet Takalan tutkimuksia.

97 Kostiainen (1988), s. 109.
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kallisjohdon suunnitelmat saivat kannatusta keskuselimissä, mistä oli osoituk-

sena siirtolaisten hankinnan salliminen. Siirtolaisten määrän tyrehtyminen

vuonna 1934 oli epäilemättä sidoksissa keskuksen korenizatsija-politiikan päät-

tymiseen.98  Merkittävä syy oli myös siirtolaisten tyytymättömyyden kasvu eri-

koisaseman menettämisen jälkeen sekä sitä seurannut elintason lasku paikallis-

ten työntekijöiden tasolle.

Tietoa, taitoa ja tekniikkaa

Ammattitaidon ohella keskeinen syy siirtolaisten houkuttelemisessa Neuvosto-

Karjalaan oli halu saada uudenaikaisia työkaluja. Paikallishallinto ymmärsi  tie-

don ja taidon siirtämisen merkityksen taloudelliselle ja teolliselle kehitykselle,

aivan samoin kuin Metsäasiain kansankomissariaatti ymmärsi amerikansuoma-

laisten metsureiden merkityksen koko Neuvostoliiton metsätalouden kehityk-

selle. Siirtolaisten tietotaitoa ryhdyttiinkin heti siirtolaisten saapumisen jälkeen

siirtämään eteenpäin. Metsäasiain kansankomissariaatti perusti siirtolaisista

koottuja metsuriryhmiä, jotka kiersivät Neuvosto-Karjalassa, Komin tasavallas-

sa ja Arkangelin alueella esittelemässä uusia työskentelytapoja ja uusia työvä-

lineitä paikallisille työntekijöille.99

Metsätöistä ryhdyttiin järjestämään koulutusta syksyllä 1932 ja Neuvosto-

Karjalan suomenkielinen Punainen Karjala -lehti ryhtyi innokkaasti välittä-

mään metsätietoutta.100  Uhtuan metsäopisto siirtyi vuonna 1934 Petroskoihin,

jolloin tuossa kaksikielisessä sisäoppilaitoksessa opiskeli paikallista väkeä, ve-

näläisiä ja siirtolaisia. Ammattitaitoisen työvoiman koulutuksessa metsäopisto

oli Neuvosto-Karjalan tärkein opinahjo, jossa opiskeli vuosittain keskimäärin

330 oppilasta.101  Neuvosto-Karjalassa toimi myös kaaderipunkti eli ammattitai-

toisista siirtolaisista kerätty ryhmä, joka kiersi eri puolilla Neuvosto-Karjalaa

töitä tehden ja metsätyönjohtajia käytännön työn kautta kouluttaen. Vuoteen

1934 mennessä kaaderipunktilta oli valmistunut noin  300 alempaa metsätyön-

johtajaa Neuvostoliiton eri alueille.102  Kaikkiaan koulutus oli kuitenkin tarpee-

seen nähden pientä. Verrattuna vuoden 1929/30 tilanteeseen oli keskuselinten

asenteessa koulutukseen nähden tapahtunut selkeä muutos. Ammattitaitoa edis-

tettiin, vaikka siihen ei merkittäviä rahamääriä myönnettykään.

Siirtolaisten osaamista hyödynnettiin myös käytännön metsätöissä. Neuvos-

to-Karjalaan perustettiin siirtolaisten organisoimia tehometsätyömaita, joissa

työskenneltiin uusien oppien mukaisesti. Kanadalaiset metsurit järjestivät Mat-

○ ○ ○ ○ ○ ○

98 Kangaspuro (2000), s. 309.
99 Narkomles SSSR, 4. 4. 1932 ”Vseh trestu i jedinitsu”. NARK f. 286, op. 1, d. 18/192, l. 69.
100 Kero (1983), s. 129; Punainen Karjala -lehden sivuilla esiteltiin milloin pankkorekien erin-

omaisuutta milloin pokasahan käytön edullisuutta. Erityisesti vuonna 1936 lehdessä oli
tarkat ohjeet pokasahan rakentamisesta, vain muutamia ohjeita mainitakseni.

101 Alavoisten sahan vajaakeskikoulun Suomen kielen opettajan Helga Kontosen haastattelu.
RK/16B/KA; Karjalan ASNT:n budjetti vuodelle 1932, s. xlv; Neuvosto-Karjalan suoma-
laisten kouluttamisesta ja sen kansallisuuspoliittisesta merkityksestä kts. Kangaspuro
(2000), s. 236–237.

102 Kero (1983), s. 109, 131.
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roosan Internatsionalen metsätyömaan mallityömaaksi.103  Hakkupalstat jaettiin

kanadalaiseen malliin eli yhdelle kolmenkymmentä metriä leveälle palstalle

sijoitettin aina yksi metsuri, ja palstojen välille jäädytettiin jääteitä, jota pitkin

hakatut puut kuljetettiin. Ajossa käytettiin pankkorekiä ja viittä hevosparia yh-

täaikaa. Yhtä hevosparia kohden oli ajaja, kaksi kuormaajaa ja kaksi purkajaa.

Ajo aloitettiin välittömästi, kun ensimmäinen palsta oli hakattu. Hevoskuljetuk-

sesta kuorma purettiin suoraan traktorirekeen ja kuljetettiin kaukokuljetusreitin

varteen.104

Siirtolaisten ammattitaito ja paremmat työvälineet siivittivätkin heidät lähes

kolme kertaa parempiin tuloksiin kuin paikallinen työvoima paikallisin mene-

telmin ja työvälinein. Erittäin suuri merkitys oli uusilla ja tehokkailla työväli-

neillä. Siirtolaiset käyttivät pokasahoja ja kanadalaismallisia kirveitä, kun taas

paikalliset käyttivät huonolaatuisia venäläisiä sahoja ja uralilaisia kirveitä. Yksi

kanadalainen metsuri käytti puun kaatamiseen puolet vähemmän aikaa kuin

kaksi paikallista työläistä yhdessä.105  Siirtolaisten työtapojen ja työvälineiden

tehokkuus oli huomattavasti parempi kuin paikallisten, mutta siitä huolimatta

Matroosan

mallityömaan

puuvarasto oli

järjestetty

kanadalaisten

oppien

mukaisesti eikä

pelkoa

puulajikkeiden

sekaantumisesta

ollut.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

103 Kts. esim. ”Kanadalaisia työläisiä Karjalaan” Punainen Karjala no. 215, 18.9. 1930, s. 3 ja
”Kanadalaisten metsätyöläisten asema Matroosan punktilla” Punainen Karjala no. 274,
28.11. 1930, s. 3.

104 Bekrenev (1932), Kanadalaiset metsätöissä Neuvosto-Karjalassa, s. 30. Kirjoittaja korosti,
että Neuvosto-Karjalan ainoa mahdollisuus oli omaksua uusi tekniikka ja uudet työskente-
lymenetelmät.

105 Bekrenev (1932), s. 10, 16, 20–22. 29.
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uusia oppeja ei otettu halukkaasti vastaan. Tilanne ei ollut ainutlaatuinen, sillä
aikanaan Neuvosto-Karjalaan tultuaan suomalaiset yrittivät uudistaa sahojen
vanhanaikaisia työtapoja, mutta uudistusehdotuksia ei kuitenkaan otettu kuu-
leviin korviin.106  Samalla tavoin vastustettiin siirtolaisten tekemiä uudistuseh-
dotuksia 1930-luvulla.

Kielteinen asenne siirtolaisia ja heidän esittelemiään työmenetelmiä kohtaan
perustui hyvin pitkälle siirtolaisten erityisasemaan suhteessa tavallisiin paikalli-
siin työläisiin. Ammattitaitoisilla siirtolaisilla oli parempi palkka kuin vastaavaa
työtä tekevällä paikallisella työväellä, heillä oli usein lisäksi erikoisruoka ja eri-
koistyövälineet.107  Siirtolaisilla oli usein myös valuuttaa, joten he saattoivat
hyödyntää Torgsin-erikoiskauppoja, missä oli huomattavasti paremmat valikoi-
mat kuin tavallisissa kaupoissa.108  Siirtolaisilla oli paremmat säännöstelynormit
kuin tavallisilla työntekijöillä, joten he saivat myös enemmän tavaraa.109

Taulukko 16. Säännöstelynormi ulkomaalaisille asiantuntijoille ja työntekijöille
Neuvostoliitossa (kg/henkilö kuukaudessa).

Asiantuntijat Perheenjäsenet Työläiset
   1  2     1 2     1 2

Jauhot 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00
Ryynit 6,00 3,00 5,00 2,00 5,00 2,00

Liha 9,00 7,00 5,00 3,00 6,00 5,00
Kala (tuore) 6,00 3,00 4,00 2,00 3,00 2,00
Eläinrasvat 3,00 1,50 2,00 1,00 1,00 1,00
Kasvirasva 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50
Sokeri 4,00 3,00 4,00 1,50 2,50 2,00
Smetana, rahka 1,50   – 1,50 – 1,00 –

Tee 0,20 0,10 0,20 0,05 0,10 0,10
Kananmuna (kpl) 60,00   –  60,00 –          30,00 –
Saippua (pala) 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00
*Maito (litraa) 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50
*Paperossi (kpl) 50,00 40,00 25,00 – 50,00 20,00

Lähde: Osokina (1999), taulukko 5, s. 254. Maito ja paperossi olivat päivänormeja. Erityisesti pa-
perossien päivänormi tuntuu kovin suurelta. 1: säännöstelynormi, joka annettiin toukokuussa
1931; 2: säännöstelynormi vähennyksen jälkeen kesäkuussa 1932. Taulukko on esitetty, kuten se
on merkitty lähteessä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

106 Pentti Renvallin muistiinpanoja Rintama-lehdestä 3/1933, s. 6–7. RK/13B/KA.
107 ”Tiedoksi etsivän keskupoliisiin pääosastolle”, no. 71, 9. 1. 1933. Kansio 726/EK/VALPO I/

KA.
108 Kero (1983), s. 105–106. Torgsin-kaupat olivat erikoiskauppoja, joissa saattoi maksaa vain

valuutalla tai arvometalleilla.
109 Osokina (1999), Za fasadom ”Stalinskogo izobilija”, s. 251, 254. Taulukoista näkyy kuinka

erityisesti asiantuntijoiden säännöstelyannos saattoi olla yli kaksinkertainen verrattuna ta-
valliseen ensimmäiseen ryhmään kuuluneeseen työläiseen.



S U U N N I T E L T U J A  J A   S U U N N I T T E L E M A T T O M I A  S E U R A U K S I A         255

Paikallisen väestön nurjamielisyys siirtolaisia kohtaan näkyi ennen kaikkea
haluttomuutena omaksua uusia työskentelymalleja ja käyttää uusia työkaluja
Huomattava osa varastoista olleista työvälineistä ei siirtynyt käyttöön:110

Varastossa Käytössä

Pokasaha 10 373 4 550
Justeeri 2 335 1 385
Kirves 5 351 4 587

Ulkomaisia työvälineitä oli varsin vähän käytössä juuri silloin kun siirtolaisten
arvostus oli suurimmillaan. Kanadalaisten pokasahojen käyttöprosentti oli alle
50 ja amerikkalaisen justeerin hieman alle 60, mutta kanadalaisten kirveiden
käyttö oli 85 prosentin luokkaa. Kanadalaiset metsurit suosivat pokasahaa, mi-
kä omalta osaltaan selittäisi paikallisen työvoiman nurjaa suhtautumista siihen.
Koska pokasahat olivat kanadalaisten työkaluja, niitä ei haluttu käyttää, mutta
esimerkiksi tutumpi kirves, vaikkakin eri mallisena, oli helpompi ottaa käyt-
töön. Yksi selittäjä oli varmasti myös se, että paikallinen työvoima oli tottunut
työskentelemään pareittain, jolloin justeeri kahden hengen työvälineenä oli
luontevampi vaihtoehto kuin pokasaha.

Metsätyömailla suoritettujen tarkastusten mukaan useimmilla metsätyömail-
la ei käytetty tuontityökaluja, vaikka niitä olisikin ollut tarjolla ja osa käyttöön
merkityistäkin oli rikki tai kadoksissa. Osittain työvälineiden käytön vähäisyys
johtui jakelussa tapahtuneista kömmähdyksistä: joillekin työmaille tuli liikaa
työvälineitä kun taas jotkut jäivät niitä kokonaan ilman. Esimerkiksi Kontupoh-
jan lespromhozissa tuontityökaluja riitti vain 11 prosentille työntekijöistä, kun
samaan aikaan Petroskoissa oli varastossa käyttämättöminä yli kaksi tuhatta
pokasahaa.111

Suunnitelmien tavoitteiden kasvaessa ja työn tehostamisvaatimusten tiuken-
tuessa uusia työkaluja alettiin ottaa enemmän käyttöön. Karjalan kansankomis-
saarien neuvosto totesi, että vuoden 1933–34 hakkuukaudella ”rationalisoinnin
juurruttaminen” eli uusien työmenetelmien ja työvälineiden käyttö oli antanut
huomattavia tuloksia. Karellesin työmailla oli käytössä 7 500 pokasahaa, 2 100
justeeria ja yli neljä tuhatta kirvestä. Välineiden käyttö ei ollut edelleenkään
täydellistä, mutta kehitystä aiempaan oli selvästi tapahtunut. Kuljetuskaluston
osalta parannusta oli tapahtunut huomattavasti, sillä käytössä eri puolilla Neu-
vosto-Karjalaa oli jo 8 000 tavallista pankkorekiparia ja 230 kanadalaista pari-
hevosen pankkorekiparia. Jäädytettyjen teiden määrä oli kasvanut yli tuhanteen
kilometriin. Paikallishallinto korosti erityisesti Karellesin korkeaa rationali-
soinnin tasoa, kun taas muut alueella toimineet trustit olivat edenneet tällä saral-

○ ○ ○ ○ ○ ○

110 Kratkaja dokladnaja zapiska 1929/30–1932. GAOPDF K  f. 3, op. 3, d. 71, l. 66. Asetelma
näyttää tilanteen vuoden 1933 ensimmäisellä neljänneksellä.

111 Spravka NKRKI KASSR o lesozagotovkah v Karelii sentjabre 1933: Material o
lesozagotovkah po dannym obsledovanni Narkomata RKI Karelskoi ASSR. GAOPDF K f.
3, op. 3, d. 73, l. 58–69.
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la varsin vähän.112  Asenteet uusia työvälineitä kohtaan muuttuivat osittain myös
siksi, että niistä tuli ”kotimaisia”. Siirtolaisten tuomia työvälineitä käytettiin
mallina paikallisessa työvälinetuotannossa ja länsimalliin pohjautuen luotiin
uusi neuvostotyövälineiden sukupolvi. Kanadalaisesta kirveestä tuli ”onegalai-
nen”, kun sitä ryhdyttiin tekemään Petroskoissa Onegan tehtaalla.113

Siirtolaisuuden merkitys Neuvosto-Karjalan taloudelliselle kehitykselle oli
ammattitaidon ja uusien työvälineiden tuomisessa. Niiden leviäminen oli kui-
tenkin suhteellisen hidasta siihen nähden, kuinka helposti työvälineitä tai oppia
olisi ollut mahdollista saada. Siirtolaisten avulla Neuvosto-Karjalassa vallinnut-
ta ankaraa työvoimapulaa ei pystytty voittamaan. Se oli kuitenkin hyvä esi-
merkki siitä, miten paikallishallinto pyrki ratkaisemaan työvoimapulan ammat-
titaidon lisäämisen avulla, jolloin olisi ratkaistu ongelman perusteet eikä pois-
tettu vain sen oireita. Siirtolaisten avulla nostettu paikallisen työvoiman am-
mattitaito olisi parantanut työtehoa ja vähentänyt turhia seisokkeja. Tämä olisi
mahdollistanut Neuvosto-Karjalan pitkäkestoisen kehityksen ilman jatkuvaa
työvoimaongelmaa. Siirtolaisten ongelmat ja paikallisen työväestön halutto-
muus omaksua uusia työskentelymalleja laimensivat siirtolaisten vaikutusta
Neuvosto-Karjalan taloudelliselle  kehitykselle.

Vankityövoimasta keskuksen ratkaisu

Neuvostoliiton keskuselimet hyväksyivät keväällä 1929 vankityövoiman laaja-
alaisen  hyödyntämisen taloudellisessa toiminnassa ja yhtenä ratkaisuna työvoi-
mapulan aiheuttamiin ongelmiin. Puolueen politbyroon tekemän päätöksen jäl-
keen leirejä hallinnoinut valtion poliittinen hallinto OGPU114  ryhtyi tekemään
sopimuksia taloudellisten organisaatioiden kanssa vankityövoiman jakamisesta
työvoimaa tarvitseville aloille ja alueille.115  Vankeja ryhdyttiin sijoittamaan eri-
tyisesti työvoimapulasta kärsineille, luonnonvaroiltaan rikkaille alueille, eli lä-
hinnä Neuvostoliiton pohjoisille alueille. Esimerkiksi Komin autonomiseen ta-
savaltaan Uhtan alueelle perustettiin leirien verkosto.116  Vankileirejä oli toki ol-
lut jo vallankumouksesta lähtien, mutta vankityövoimaa ei ollut aiemmin hyö-
dynnetty leirien ulkopuolisissa töissä. Vuoden 1922 työlain mukaan vankeja
voitiin käyttää poikkeustapauksissa valtion töissä ja vuoden 1924 ojennus-
työlaki mahdollisti vankityövoiman käytön poikkeustapauksissa muissakin

○ ○ ○ ○ ○ ○

112 Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmenennelle yleiskarjalaiselle neuvostojen
edustajakokoukselle vuonna 1934, s. 33–37. RK/17B/KA.

113 Kero (1983), s. 134–135; Sutton (1971), s. 291–292. Näin kävi useimmissa tapauksissa:
kanadalaista kirvestä alettiin kutsua onegalaiseksi sen valmistuspaikan mukaan ja Caterpil-
lar -traktori koki uuden tulemisen Stalinets -nimisenä.

114 Vankileirit olivat alunperin valtion poliittisen hallinnon (OGPU) alaisuudessa. Vuonna 1930
perustettiin erillinen leirihallinto (ULAG), josta tuli vuonna 1931 vankileirien päähallinto
(GULAG). Vuonna 1934 leirit siirtyivät sisäasiain kansankomissariaatin NKVD:n alaisuu-
teen, jonka jälkeen kaikki Neuvostoliitossa olleet leirit olivat NKVD:n GULAG:in alai-
suudessa.  Leirien hallintosysteemistä kattava selostus  kts. Bacon (1994), The Gulag at War.

115 Bacon (1994), s. 46, 49–51, 55, 60.
116 Kilin (1999), s. 113. Leireille sijoitettiin aluksi noin 10 000 henkeä, mutta sen jälkeen kun

leirien tehtäväksi tuli myös alueiden kolonisointi kasvoi, vankien määrä noin 50 000 hen-
keen.
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kuin valtion töissä. Sekään ei kuitenkaan sallinut vankityövoiman taloudellista
hyödyntämistä.117

Venäjän tasavallan kansantalousneuvosto otti vankityövoiman käytön suun-
nitelmiensa pohjaksi heti politbyroon päätöksen jälkeen. Neuvosto-Karjalassa
vankien sijoituksen suunnittelu siirtyi paikallisen OGPU:n tehtäväksi. Se orga-
nisoi leirejä tai työsiirtoloita, jotka sijoitettiin metsätrustien kanssa solmittujen
sopimusten mukaisesti lespromhozeihin eri puolelle Neuvosto-Karjalaa. Vanki-
työvoimaa hyödyntävän trustin tehtäväksi tuli huolehtia leirien huollosta, van-
kien majoittamisesta, työvälineiden järjestämisestä ja töiden hallinnoinnista.
OGPU huolehti puolestaan vankityövoiman riittävyydestä.118  Lespromhozeille
sijoitettujen työsiirtoloiden ohella Neuvosto-Karjalassa oli erillisiä leirejä, jotka
toteuttivat omaa hankintasuunnitelmaa tai erilaisia rakennusprojekteja.

OGPU:n suunnitelman mukaisesti Neuvosto-Karjalan alueelle jaettiin vuon-
na 1929 lähes neljä tuhatta vankia, joista suurin osa sijoitettiin Prääsän, Kontu-
pohjan ja Poventsan lespromhozeihin.119  Työsopimukset solmittiin USLON:in
ja Neuvosto-Karjalan talousorganisaatioiden kesken. Huomattavan osan Karja-
lassa 1930-luvun alussa työskennelleestä pakkotyövoimasta muodostivat ku-
lakkeina tuomitut henkilöt. Helmikuussa 1930 annettu päätös kulakkien likvi-
doinnista luokkana toteutettiin myös Neuvosto-Karjalassa ja huomattava osa
kulakeiksi tuomituista siirrettiin työskentelemään työsiirtoloihin ja leireille har-
vaan asutuille seuduille keskiseen ja pohjoiseen Neuvosto-Karjalaan.120  Näiden
lisäksi Neuvosto-Karjalaan tuli huomattava määrä kulakeiksi tuomittuja muual-
ta Neuvostoliitosta. Syksyllä 1931 Karjalan aluekomitea teki päätöksen kula-
keiksi määriteltyjen perheiden karkottamisesta raja- ja kalastuspiireihin, jonne
perustettiin erikoissiirtoloita.121

Lespromhozeissa työskennelleiden vankien suuren määrän vuoksi heidän
huoltonsa ja asumisensa järjestämisestä aiheutui trusteille perustavanlaatuisia
ongelmia. Useimmat vangeista sijoitettiin sahoille ja metsätyömaille,122  missä

○ ○ ○ ○ ○ ○

117 Duchess of Athol (1931), s. 8, 11.
118 Postanovlenije Ekoso RSFSR ot 10.10. 1929 (protokol no. 4) Ob ispolzovanii truda

zakljutshonnyh UMZ’a na lesozagotovkah v Karelii v 1929/30 g. NARK f. 690, op. 1, d. 16/
180, l. 3. Vankityövoimaa ei saanut sijoittaa kuin korkeintaan 40 kilometriä länteen Muur-
mannin radasta. Takarajana oli Matroosan metsätyömaa Petroskoin lezpromhosissa

119 Natshalnike GPU AKSSR Ivantshenko tov. Mordvinomu NLVD, 31. 12. 1929, Po voprosu
ob ispolzovanii zakljutshonnyh na lesozagotovkah. NARK f. 690, op. 1,  d. 16/180, l. 9.

120 Päätös kulakkien likvidoinnista: Iz postanovlenija bjuro Karelskogo obkoma partii o me-
roprijatijah po likvidatsii kulatshestva kak klassa, 8 fevralja 1930 g., s. 161–162. Narodnoje
hozjaistvo Karelii. Kaikkiaan Neuvosto-Karjalassa arvioitiin olevan helmikuun loppuun
1931 mennessä 600 kulakkitaloutta; Statistitsheskaja tablitsa Gosplana KASSR o tshislen-
nosti naselenija, krestjanskih i kulatskih hozjaistv v respublike, 27 fevralja 1931, s. 174.
Narodnoje hozjaistvo Karelii. Eniten kulakkitalouksia oli Aunuksen piirissä, jossa oli myös
eniten talonpoikaistalouksia. Kulakkitalouksien määrä oli 138 kun talouksien kokonaismää-
rä oli 5 550 (2,5 prosenttia). Vastaavasti sama suhde oli Kantalahden piirissä, jossa kulakki-
talouksien osuus kaikista talouksista oli 2,5 prosenttia. Kantalahdessa työvoiman tarve oli
suurin ja sinne oli myös vaikeista saada muualta työvoimaa.

121 Iz rezoljutsii Tsentralnoi komissii KASSR po vyseleniju kulakov ob itogah provedenija
operatsii po likvidatsii kulatshestva v respublike, 28 sentjabrja 1931 g., s. 179–182.
Narodnoje hozjaistvo Karelii.

122 Doklad, upolnomotshennym GUMZ’a NKVD RSFSR po organizatsii kolonii, Lebedev,
dekabr 1929 g. NARK 690, 1, 16/180, l. 10.
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jo alunperin oli kurjat olosuhteet ja huolto-ongelmia omienkin työntekijöiden
kanssa. Zhelles käytti hakkuillaan pääasiassa vankityövoimaa, joka oli vaihto-
ehto kalliille työvoiman värväykselle. Helmikuun alussa 1931 huomattava osa
trustin hakkuista oli vankityövoiman vastuulla, koska värväys ei ollut tuottanut
riittävästi vapaata työvoimaa. Zhellesin metsätyömailla vangit työskentelivät
myös uitossa, halkojen hakkuussa ja puun kuorinnassa.123

Neuvosto-Karjalassa tai sen lähialueella oli 1930-luvun alussa suuria leiriko-
konaisuuksia kuten esimerkiksi Solovetskin saaret (USLON), Vienanmeren–
Itämeren kanavan rakennusleiri Belbaltlag ja Sorokassa sijainnut Soroklag, joi-
den yksiköitä oli sijoitettu eri puolille Neuvosto-Karjalaa.124  Tärkeitä leiriyk-
siköitä oli esimerkiksi Kemissä, josta työvoimaa jaettiin eri puolille Neuvosto-
Karjalaa sekä Kontiovaarassa ja Visherskoissa.125  Solovetskin saaret eivät kuu-
luneet Karjalan ASNT:aan, mutta lähin yhteys mantereella oli Neuvosto-Kar-
jalan Kemi. Vankileiri oli perustettu jo 1920-luvun alkupuolella, mutta silloin
sen vangit työskentelivät ainoastaan leirin toimintaan kiinteästi liittyvillä alueil-
la. USLON kävi kauppaa pohjoisen asutuskeskusten kanssa jopa siinä määrin,
että leiri oli pohjoisessa tärkeä taloudellinen toimija. Kaupankäynnin ohella se
julkaisi omaa lehteä ja aikakauskirjaa, joita saattoivat tilata myös ulkopuoli-
set.126  Vankityövoiman laajamittaisen käytön hyväksymisen jälkeen myös
Solovetskin leirille määriteltiin vuonna 1929/30 oma hankintaohjelma ja leirin
vangit siirtyivät työskentelemään Neuvosto-Karjalan sahoille ja puunajoon.127

OGPU:n Neuvosto-Karjalan alueella sijainneiden leirien puunhankintatehtävä
oli talvella 1929/30 noin  kaksi miljoonaa kuutiometriä, jota oli täyttämässä
noin viisi tuhatta vankia.128

Vankityövoiman rooli muuttui Neuvosto-Karjalassa syyskesällä 1930, kun
huomattava osa siellä työskennelleestä vankityövoimasta siirrettiin Vienan-
meren–Itämeren kanavan rakennustyömaalle.129  Kanavan valmistumisen ja ka-

○ ○ ○ ○ ○ ○

123 Zam. preds. SNK AKSSR Leskov natshalniku USLAG’a tov. Ivantshenko (kopija Zhelles),
17.2. 1931. NARK f. 690, op. 1, d. 20/230, l. 3; Svedenija o mestonahozhdeni spetsrabsily
zanjatyh na rabotah Zhellesa po sostojaniju na 13 maja 1931 goda. NARK f. 690, op. 1, d.
20/230, l. 36; Kangaspuro (2000), s. 210. Kangaspuron mukaan Zhelles käytti laajassa
mittakaavassa vankityövoimaa jo 1928 vieden ansiomahdollisuudet paikallisilta talonpojilta
ja aiheutten närää Neuvosto-Karjalan paikallishallinnossa.

124 Vvedenije, s. 7–8. Narodnoje hozjaistvo Karelii.
125 Repressii v Karelii v 20–30h godah, s. 12; Lackman (1984), Oliko Karjala pula-ajan El

Dorado?, s. 228.
126 Julkaisuja mainostettiin mm. Karjalan talous ja tilasto no. 4–6, janvar–aprel 1926 g.
127 Protokol no. 42 bjuro Karobkom, 17. 12. 1929, Ob ispolzovanii rabsily USLON’a na

lesozavodah no. 45 i 46 (postanovlenije Kandalakshkogo RK VKP(b) ot 5.12. 1929.
GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 331, l. 96; Perepiska s partijnymi, sovetskimi, profsojuznymi i
hozjaistvennymi organizatsijami po voprosam podgotovki dogovora, rasstanovki i
vospitanija kadrov. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 450, l. 60–61; Päiväkäsky no. 1, Solovetskin
erikoisleirin hallitus, Kemi 1. 10. 1929. EK/VALPO I/KA. Solovetskin leirin suunnitelma
vuonna 1929/30 nousi 300 %, jonka täyttämisestä vangeille luvattiin vapautuminen ennen
rangaistusajan päättymistä. Vangit työskentelivät ensisijaisesti Kemin ja Sorokan alueella;
Kts. aiheesta myös Duchess of Athol (1931), s. 66, 195–197.

128 Natshalnik GPU AKSSR Ivantshenko natshalniku kolonii zakljutshonnyh UMZAK NKVD
Petrozavodske. NARK f. 690, op. 1, d. 16/180, l. 17.

129 Natshalnik Upravlenije SLON OGPU Ivantshenko predsedatelju Kargosplana, 24.8. 1930.
NARK f. 690, op. 1, d. 19/216, l. 26.
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navakombinaatin perustamisen jälkeen vankityövoima keskittyikin pääasiassa
kombinaatin alueelle, sillä aktiivisesti vankityövoimaa hyödyntäneen Zhellesin
toiminta siirtyi 1930–31 pohjoiseen Hiipinän apatiittilouhimon puutavaran
hankkijaksi. Kanavakombinaatin perustamisen jälkeen apatiittitrusti siirtyi
kombinaatin alaisuuteen, jolloin myös Zhellesin käyttämä vankityövoima oli
kombinaatin alaisuudessa.

Neuvosto-Karjalassa ankarasta työvoimapulasta kärsineillä Kareldrevin
sahoilla käytettiin erikoissiirtolaisia (spetspereselentsy)130 . Kaikkiaan sahoilla
työskennelleitä erikoissiirtolaisia perheineen oli Neuvosto-Karjalassa hieman
alle neljä tuhatta henkeä, joista varsinaisia työläisiä oli noin tuhat viisisataa.
Kullakin Kareldrevin sahalla työskenteli noin 150–300 erikoissiirtolaista.131

Nämä sahat, erityisesti Kantalahti, Kouta, Kemi ja Sorokka, olivat läheisessä
yhteydessä kanavakombinaattiin ja sijaitsivat sen alueella, mikä helpotti eri-
koissiirtolaisten käyttöä.

Vankileireistä muodostui useille alueille tärkeä työvoiman tuottaja, näin
myös Neuvosto-Karjalassa.132  Vangit osallistuivat kanavakombinaatissa muun
muassa Segezhan selluloosatehtaan, Sorokka–Obozersk-rautatien, Pindusin te-
lakan, Sorokan sataman ja Poventsan telakan rakentamiseen.133  Vankityövoi-
maa hyödynsi ensisijaisesti Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatti, joka
oli NKVD:n alaisena yksikkönä osa GULAG:in järestelmää ja hallinnollisesti
Neuvosto-Karjalan johdon ulottumattomissa. Neuvosto-Karjalassa käytetty
vankityövoima keskittyi vuoteen 1931 saakka kanavan rakentamiseen ja sen
jälkeen kanavakombinaatin alueelle, joten vankityövoimaa ei käytetty Neuvos-
to-Karjalan paikallishallinnon alaisuudessa vuoden 1934 jälkeen. Vankityövoi-
man keskittäminen kombinaattiin osoittaa, että kanavakombinaatin työvoiman
riittävyys haluttiin varmistaa. Syytökset ja sanktiot vankityövoiman käytöstä
kannustivat epäilemättä vankityövoiman keskittämiseen, mikä helpotti myös
kontrollia erityisesti raja-alueilla.

Vankityövoiman käyttö ei saanut varauksetonta hyväksyntää Neuvostoliitos-
sa. Vuoden 1930 VKP(b):n XVI puoluekongressissa esitettiin mielipiteitä myös
vankityövoiman käyttöä vastaan. Vastustavia mielipiteitä tuotiin julki vähem-
män sen jälkeen, kun Stalin vahvisti vankityövoiman käytön teollistamisen läpi-
viemisessä talvella 1931.134  Neuvosto-Karjalassa vankityövoiman käyttöön
suhtauduttiin kahtiajakoisesti. Toisaalta vankityövoima toi helpotusta ankaraan
työvoimapulaan juuri kriittisenä aikana 1929/30, mutta länsimaiden syytökset

○ ○ ○ ○ ○ ○

130 Erikoissiirtolaiset tarkoittivat omilta asuinalueiltaan siirrettyjä tai karkoitettuja henkilöitä eli
lähinnä kulakeiksi tuomittuja. Työ- tai erikoissiirtolaisilla oli 30–50 prosenttia suurempi
työnormi kuin vapailla työläisillä, mikäli heille maksettiin palkkaa siitä pidätettiin 15–20
prosenttia suoraan GPU:n hallinnolle. Werth (2001), Valtio sodassa omaan kansaansa vas-
taan, s. 184–185; BBK:n alueella erikoissiirtolaisia hyödynnettiin asutuksessa.

131 Dokladnaja zapiska o rabotshih kadrah dlja derevoobrabatyvajushtshei promyshlennosti
tresta Kareldrev. Tablitsa kolitshestva spetspereselentsev potrebnyh d/lesozavodov Kareld-
rev 1935. Otd. instruktor Obkoma VKP(b) Muzikant. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l. 61.

132  Narkomles sektor Glavsevles, Nikolaev sekretarju Karobkoma Irklis, 5.3. 1936. GAOPDF K
f. 3, op. 4, d. 158, l. 23.

133 Vvedenije, s. 7–8. Narodnoje hozjaistvo Karelii.
134 Davies (1989), s. 282–283.
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Neuvostoliittoa ja erityisesti Neuvosto-Karjalaa vastaan orjatyövoiman käytös-
tä metsätaloudessa sekä syytöksiä seurannut tullimuurien nosto saivat myös
Neuvosto-Karjalan johdon varovaiseksi. Helmikuussa 1931 Karjalan kansan-
komissaarien neuvoston puheenjohtaja Gylling määräsi keskuselimiltä tullei-
den ohjeiden mukaisesti, että kaikki hallinnon aineistot, joissa käsiteltiin tavalla
tai toisella vanki- tai metsäleirejä piti käsitellä salaisina.135

Gylling liittyi vankityövoiman käytön peittelyyn, mutta otti vielä saman vuo-
den lopulla vastustavan kannan pakkotyövoiman käyttöön Neuvosto-Karjalas-
sa. Hän keskusteli Moskovassa vankityövoiman käytön vaihtoehdoista tuoden
selvästi esiin sen, että Neuvosto-Karjalassa olisi oltu halukkaita käyttämään
mieluummin ammattitaitoisia siirtolaisia kuin vankityövoimaa.136  Samoilla lin-
joilla oltiin Karellesissa, jonka edustaja totesi Koudan ja Kieretin sahoilla käy-
tetystä vankityövoimasta, että sahoilla olisi pitänyt työskennellä mieluummin
kaadereita.137  Paikallishallinto näki vankityövoiman ensisijaisesti asumatto-
mien tai harvaanasuttujen alueiden asuttamisen näkökulmasta. Asuttaminen oli
tärkeää, mutta aluekomitean sihteerin Rovion mukaan vankien määrää ei olisi
enää vuoden 1930 jälkeen voinut lisätä, koska Neuvosto-Karjala oli rajatasaval-
ta.138  Kielteinen asenne vankityövoimaa kohtaan liittyi mitä ilmeisemmin sii-
hen, että keskustelut siirtolaisten saamiseksi Neuvosto-Karjalaan olivat juuri
meneillään. Tästä syystä pyrittiin korostamaan vankityövoiman ammattitaidot-
tomuutta.

Neuvosto-Karjalan edustajien kannanotot nostivat esiin vankityövoiman
käytön ongelmat: ammattitaidottomuuden ja alhaisen työtehon. Muun maail-
man mielipiteet vaikuttivat mitä todennäköisimmin myös paikallishallinnon
mielipiteisiin vaikka keskuselinten linjaan vankityövoiman käytön peittelyssä
liityttiinkin. Päätös julistaa kaikki vankityövoiman käyttöä koskeva keskustelu
salaiseksi oli osa keskuksen harhautuspolitiikkaa. Vuoden 1931 keväällä Stalin
antoi lausunnon pakkotyövoiman käytöstä ja Molotov myönsi, että pakko-
työvoimaa käytettiin rautateillä ja hiiliteollisuudessa, mutta kiisti sen käytön
metsäteollisuudessa. Kesällä 1931 kirjailija Maksim Gorki kertoi rikollisten uu-
delleenkasvattamisen hyvistä tuloksista vankileireillä.139  Vuonna 1931 Neuvos-
toliitossa vierailleet länsimaiset tarkkailijat eivät löytäneet todisteita sille, että
metsätöissä olisi käytetty pakkotyövoimaa.140  Uusien todisteiden ilmaantumi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

135 Predsedatel SNK AKSSR Gjulling vsem narkomatam, tsentralym utshrezhdenijam i RIK’am
AKSSR. NARK f. 690, op. 1, d. 20/230, l. 24. Myös kaikki jo käsitellyt aineistot piti julistaa
salaisiksi jälkikäteen ja valikoida hyvin tarkkaan henkilöt, jotka olivat asian kanssa tekemi-
sissä.

136 Protokol no. 17 zasedanija bjuro Karobkom VKP(b) 23.2. 1932, Soobtshenije t. Gjulling o
pojezdke v Moskvu po voprosam ob uslovijah raboty na lesozagotovkah. GAOPDF K f. 3,
op. 2, d. 521, l. 44.

137 Slovo dlja doklada ”Lesnaja promyshlennost i lesozagotovki 1929/30 goda imejet tov.
Arhipov. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 315, l. 44–52.

138 Postanovlenije sekretariata OK VKP(b) ob ispolzovanii rabotshei sily USLONa v
hozjaistvennom stroitelstve Karelii, 18 ijunja 1930, s. 20. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

139 Belomorsko-Baltijskii Kanal imeni Stalina. Istorija stroitelstva 1931–1934 gg.; Davies
(1996), s. 36.

140 Ilic (1986), s. 99.
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nen estettiin julistamalla kaikki vankityövoimaa käsitelleet aineistot salaisiksi.
Ainakin ne, jotka suhtautuivat Neuvostoliittoon myönteisesti, hyväksyivät joh-
don vakuuttelut.

Paikallishallinnon kannalta vankileirien tulo Neuvosto-Karjalaan ja vanki-
työvoiman käyttö oli monimerkityksinen. Se ratkaisi monia työvoimapulan ai-
heuttamia ongelmia ja mahdollisti aiemmin työvoimapulaan kaatuneita raken-
nushankkeita. Vankityövoima helpotti työvoimapulaa hankalimmilla alueilla,
mutta se ei kuitenkaan vastannut paikallishallinnon käsitystä siitä, miten työ-
voimapula olisi pitänyt  ratkaista. Neuvosto-Karjalan johdon asenne vankityö-
voimaa kohtaan muuttuikin kielteisemmäksi siirtolaiskysymyksen aktivoitues-
sa, minkä Gylling myös toi selvästi esiin. Keskuselinten vankityövoiman käyttö
oli ennen kaikkea osoitus haluttomuudesta investoida ammattitaitoon ja pitkä-
kestoiseen kehitykseen. Keskuksen toiminnalle leimaa-antavia olivatkin nope-
asti tehdyt ja lyhytnäköiset ratkaisut, joissa ei vaadittu merkittäviä investointeja.

Paikallinen työvoima tehokäyttöön: kolhoosit metsätöihin

Työvoimapulan koetellessa Neuvosto-Karjalaa katseet suunnattiin maatalous-
työväestöön, joka erityisesti talvisaikaan oli joutilasta osallistumaan metsä-
töihin.141  Maatalouden kollektivisoinnin jälkeen 1930-luvun alkuvuosina suu-
rin osa paikallisesta työvoimasta oli kerätty kolhooseihin. Kiinnostus niitä koh-
taan voimistui erityisesti paikallisen väestön värväysongelmien jälkeen, olihan
kolhooseihin kerätty lähes kokonaisuudessaan paikallinen työvoima. Paineita
kolhoosien osallistumisesta metsätöihin ilmeni välittömästi kollektivisoinnin
jälkeen puun hankintasuunnitelmien kasvaessa ja suunnitelmien täyttövaati-
musten tiukentuessa. Kolhoosien työvoiman käyttö metsätöissä oli ratkaisu työ-
voimaongelmaan aivan kuten siirtolaiset ja vankityövoimakin.

Kolhoosien roolin metsätöitä tukevana organisaationa määritteli vuoden
1929 päätös metsäteollisuuden ensisijaisuudesta Neuvosto-Karjalassa ja siihen
liittyvistä järjestelyistä erityisesti maatalouden osalta. Kolhoosien tehtäviksi
määriteltiin työntekijöiden tuottaminen metsätalouteen ja metsätyömaiden elin-
tarvikehuollosta vastaaminen.142  Helmikuussa 1930 annettu kollektivisointi-
päätös sisälsi jälleen metsäteollisuuden ensijaisuuden Neuvosto-Karjalassa se-
kä vaatimuksen teollistamisen ja metsänhakkuun tehostamisesta, mikä vahvisti
aiempia päätöksiä.143  Sen mukaisesti muiden talouden alojen piti tukea metsä-
teollisuutta ja siihen olennaisesti liittyvää puunhankintaa. Keskuselinten pää-
töksen mukaisesti Neuvosto-Karjalassa ryhdyttiin toteuttamaan uusia joukko-
työmuotoja eli kolhoosien jäsenet määrättiin metsätöihin.144

○ ○ ○ ○ ○ ○

141 VII Yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokous 1927. Tiedonantoja no. 2, s. 17. RK/17B/
KA. Neuvosto-Karjalassa 1920-luvulla yli 60 prosenttia maataloustyöväestöstä oli metsä-
töissä talvisaikaan.

142 Protokol zasedanija sekretariata Obkoma VKP(b), 26.6. 1929 ”Ob otsherednyh zadatshah
Karelskoi partorganizatsii”. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 336, l. 52.

143 Iz postanovlenija Karelskogo obkoma VKP(b) o novyh zadatshah i perestroike raboty
selsovetov v svjazi s massovoi kollektivizatsijei derevni i likvidatsijei kulatshestva, 11
fevralja 1930, s. 147–148. Sovety Karelii.

144 Karjalan tpkk:n VIII kokoonpanon IV täysi-istunnon päätöksiä 21.–24.7. 1930.
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Kolhoosien työvoimasta tulikin varsin nopeasti merkittävä työvoimareservi
metsätöihin. Aiemmin metsätrustit pyrkivät solmimaan työsopimuksia yksit-
täisten työläisten kanssa, mutta kollektivisoinnin jälkeen ne ryhtyivät solmi-
maan sopimuksia kolhoosien kanssa. Kolhoosien tarjoaman työvoiman määrää
nostivat kolhooseilla työskennelleet naiset,145  jotka uuden työvoimapolitiikan
mukaisesti sidottiin metsätöihin miesten rinnalle. Kolhoosien kanssa solmitut
sopimukset takasivat työvoiman saapumisen metsätöihin,  sillä sopimuksiin liit-
tyi sekä kollektiivisen vastuun periaate että vuoden 1931 työkurilain mukainen
sopimussakko.146  Vuonna 1932 Karjalan aluekomitean ja aluekontrollikomi-
tean yhteinen täysi-istunto vetosi metsäteollisuuden ensisijaisuuteen Neuvosto-
Karjalan toisessa viisivuotissuunnitelmassa ja kehotti kolhooseja solmimaan
sopimuksia lespromhozien kanssa. Vielä tuossa vaiheessa kolhooseja kehotet-
tiin suunnittelemaan työvoiman jako siten, ettei siitä aiheutunut ongelmia kol-
hoosien tuotantosuunnitelman toteuttamiselle.147

Vuonna 1931 Neuvostoliiton metsätöissä työskennelleestä työvoimasta kah-
deksan prosenttia oli kolhoosilaisia. Vuoden 1932 alussa heidän osuutensa oli
noussut jo lähes 36 prosenttiin, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että Metsäasiain
kansankomissariaatin alaisuudessa oli lähes 300 000 kolhoosilaista.148  Melkein
30 prosentin kasvu työvoiman osuudesta kertoi kolhoosilaisten osuuden mer-
kittävästä ja yhä kasvaneesta osuudesta Neuvostoliiton metsätyövoimassa. Kol-
hoosilaisten kasvaneesta määrästä huolimatta Metsäasiain kansankomissariaa-
tista valitettiin vuonna 1933, etteivät kolhoosit osallistuneet riittävästi metsä-
töihin. Tästä syystä kansankomissariaatista vaadittiinkin, että kolhoosien osuut-
ta metsätöissä piti nostaa aina 65–70 prosenttiin vuonna 1934 ja kolhoosit piti
saada osallistumaan hakkuiden ja lähikuljetuksen lisäksi myös uittoon.149  Vaati-
mus koski erityisesti Neuvosto-Karjalan kaltaisia kroonisesta työvoimapulasta
kärsineitä alueita. Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvosto antoi syystal-
vella 1933 Metsäasiain kansankomissariaatin vaatimuksia tukevan päätöksen
kolhoosien hyödyntämisestä hakkuilla ja uitossa.150  Päätöksen myötä kollek-
tiivitalouksien osalle lankesi Neuvosto-Karjalassa lopulta lähes 75 prosenttia
paikallisella työvoimalla suoritetusta puun hankinnasta.151

○ ○ ○ ○ ○ ○

145  Neuvosto-Karjala (1931), s. 32.
146 Kangaspuron mukaan kolhoosien työvoimasta tehtiin vuoden 1931 lain myötä oikeudetonta

kauppatavaraa, Kangaspuro (2000), s. 192; Kts. myös ”Karjalan hallituksen päätöksiä met-
sänhakkuista, päätös sakotusoikeuden myöntämisestä hallinnollisessa järjestyksessä rikos-
lain 61. kohdan 1. osan mukaan.” Punainen Karjala no. 7, 9.1. 1930, etusivu sekä Ilic (1986),
s. 84–86.

147 Iz rezoljutsii obedijonnogo plenuma Karelskogo Obkoma i OKK VKP(b) ”O merah,
obespetshivajushtshih massovoje utshastije selskogo naselenija v lesozagotovkah”, 20–24
nojabrja 1932 g., s. 184–185. Narodnoje hozjaistvo Karelii.

148 Ilic (1986), s. 88; Rees (1997a), s. 126. Kolhoosilaisten määrää suhteuttaa se, että arviolta
vastaava määrä vankeja rakensi Vienanmeren–Itämeren kanavaa samaan aikaan.

149 Prikaz no. 192 Narkomles SSSR, 31.3. 1934, ”O zakljutshenii dogovorov s kolhozami na
splavnyje raboty”. NARK f. 286, op. 8, d. 7/65, l. 93.

150 Protokol no. 37 zasedanija politbjuro TsK VKP(b) ot 9 marta 1936, ”O rabote truda na
lesozagotovkah”. RGASPI f. 17, op. 3, d. 975, l. 165.

151 Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmenennelle yleiskarjalaiselle neuvostojen
edustajakokoukselle vuonna 1934. RK/17B/KA.
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Kolhoosien täysimittaisen hyödyntämisen esti kolhoosien jäsenten velvoit-
teet myös kolhooseja kohtaan. Velvoitteet vaativat kolhoosilaisia lähtemään
metsätöistä uittojen aikaan, jotka sattuivat samaan aikaan kevätkylvöjen kanssa.
Vuonna 1933 Stalinin kolhoosilta Neuvosto-Karjalassa lähti metsätöihin loka-
kuun alussa 38 henkeä ja 25 hevosta. He työskentelivät viimeisellä neljännek-
sellä lokakuun alusta vuoden loppuun 65 päivää ja vuoden 1934 ensimmäisellä
neljänneksellä 72 päivää.Tästä ajasta hevoset olivat metsässä 25 päivää. Ke-
vään, kesän ja alkusyksyn kuluessa kolhoosien väki työskenteli metsätöissä yh-
teensä vain 24 päivää.152  Vuonna 1934, jolloin koko maata vaivasi elintarvike-
pula, Gylling määräsi osan kolhoosilaisista kylvöihin. Tämän seurauksena uitot
eivät sujuneet suunnitellulla tavalla työvoiman puutteen vuoksi, mikä aiheutti
närkästystä erityisesti Metsäasiain kansankomissariaatissa. Tilanne ei ollut ai-
van yhtä akuutti sellaisilla alueilla, missä metsätalous ei ollut priorisoitu talou-
denala, mutta Neuvosto-Karjalassa, joka oli ensisijaisesti metsätalousalue, ti-
lanne aiheutti ongelmia.

Useissa tapauksissa kolhoosit olivat lopulta ainoita metsätöihin työvoimaa
tuottaneita yksiköitä eivätkä nekään täyttäneet aina, sanktioista huolimatta,
sopimuksiaan. Vuonna 1935 Kontupohjassa piti suunnitelman mukaan olla 90
kaaderityöläistä, 200 paikallista kolhoosin työntekijää, 170 työläistä Äänisen-
takaiselta alueelta ja 50 työläistä Neuvosto-Karjalan ulkopuolelta. Paikalla oli
lopulta vain 32 kolhoosin työntekijää ja heistäkin ensimmäisenä hakkuupäivänä
oli paikalla vain 12 henkeä. Vastaavan tyyppisiä ongelmia oli eri puolilla Neu-
vosto-Karjalaa; Rukajärvellä oli solmittu sopimus 231 kolhoosilaisen ja 115 he-
vosen työskentelystä, mutta lokakuun alussa metsätöihin ilmaantui ainoastaan
128 työläistä ja 11 hevosta.153

Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvosto kielsi kolhoosien johtoa vaati-
masta työvoimaa takaisin kesken sopimuskauden sekä estämästä työvoiman
siirtymistä kokonaan metsätöihin, jotta työvoima metsätöissä olisi pysynyt so-
pimuskauden loppuun saakka. Keskuselimet velvoittivat metsänhakkuuorga-
nisaatiot huolehtimaan kolhoosilaisten riittävästä palkasta ja sopimuksen mu-
kaisista eduista. Palkkakysymys oli vahvasti sidoksissa inflaatioon, mutta pa-
remmilla palkoilla myös kilpailtiin työvoimasta. Karelles värväsi sahoille vuon-
na 1929 sekä ammattitaitoista työvoimaa että kolhoosilaisia takaamalla minimi-
palkaksi 65 ruplaa kuukaudessa.154  Neuvosto-Karjalassa metsäorganisaatiot

○ ○ ○ ○ ○ ○

152  ”Ko vsem kolhoznikam i jedinolitshnikam Karelii” Krasnaja Karelija 8.9. 1933.
153 ”Lesozagotovki razvjortyvajutsja slabo” Krasnaja Karelija 5.10. 1935. Otsikon alla oli useita

pikku-uutisia eri puolilta Neuvosto-Karjalaa em. tiedot: ”Povtorjajetsja proshlogodnee
”raskatshivanie”(Kontupohja) ja ”Lutshshe, zem proshlom godu” (Rukajärvi).

154 Postanovlenije fraktsii VKP(b) Karelskogo soveta profsojuznyh sojuzov o dobravolnoi
verbovki tshlenov profsojuznyh sojuzov dlja otpravlenija na rabotu v lesozavody v svjazi s
tryvom eksportnogo plana. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 436, l. 36. Lähteen mukaan palkka oli
kaikille sama; Protokol no. 37 zasedanija politbjuro TsK VKP(b) ot 9 marta 1936, ”Ob
rabote truda na lesozagotovkah”. RGASPI f. 17, op. 3, d. 975, l. 165; Kts. myös Kangaspuro
(2000), s. 192–193. Kangaspuron mukaan metsänhakkuuorganisaatiot säästivät palkkaku-
luissa ja toisaalta palkan tarkistusten jälkeen kolhoosilaiset tienasivat enemmän metsätöissä
kuin kolhooseilla. Tämä pitää epäilemättä paikkaansa, mutta halpaa työvoimaa oli ensisi-
jaisesti työsiirtoloiden väki etenkin 1930-luvun puolivälissä.
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harjoitivat myös propagandaa kolhooseilla nuorison keskuudessa saadakseen
heidät siirtymään metsätöihin.155

Keskus siirtyi 1930-luvun kuluessa yhä selkeämpään kolhoosien hyödyntä-
miseen metsätaloudessa. Keskus kehotti metsätrusteja kannustamaan yksittäisiä
kolhoosilaisia työskentelemään metsätöissä myös sopimuksen velvoitteiden
täytön ja talvihankintakauden jälkeen, jotta kevätuitot olisi saatu varmistettua.
Keskuksen kehotus oli virallisten pyrkimysten taustalla annettu lupa sitoa
kolhoosien työntekijät entistä tiukemmin metsätöihin. Tämä jälkeen sopimuk-
sia ryhdyttiin kirjoittamaan suoraan työntekijöiden kanssa, jolloin sopimus oli
henkilökohtainen eikä kolhoosiin sidottu. Sopimus yksittäisen työntekijän
kanssa vei pohjan kollektiiviselta vastuulta, mutta pelko sopimusrikosta piti
työntekijän tiukasti kiinni sopimuksessa. Kolhoosien johtoa kiellettiin rajoitta-
masta tällaisten sopimusten solmimista,156  mikä viestitti keskuselinten asen-
teesta kolhoosien johtoa kohtaan. Kolhoosien ja metsäorganisaatioiden väliset
sopimukset saivat erityisesti 1930-luvun puolivälissä paljon huomiota. ”Kaksi-
puoleisissa sopimuksissa metsänhakkuutyössä” sovitun tuotantomäärän täytty-
minen nousi keskeisemmäksi kriteeriksi kuin sopimusaika.157

Kolhoosien merkitys Neuvosto-Karjalan työvoimaongelman ratkaisussa oli
merkittävä ja se korostui erityisesti paikallisen työvoiman osalta, jonka värväys
oli pääsääntöisesti tuottanut suunniteltua laihemman tuloksen ennen maatalou-
den pakkokollektivisointia. Kolhoosien sitominen metsätöihin tarkoitti käytän-
nössä paikallisen työvoiman sitomista metsätöihin, sillä kolhoosien työvoiman
osuus paikallisesta työvoimasta oli peräti 75 prosenttia. Aiemmin maatalous-
työntekijät olivat voineet välttää metsätyöt kieltäytymällä sopimuksesta, mutta
kollektivisoinnin jälkeen jokainen kolhoosin jäsen oli velvoitettu osallistumaan
metsätöihin. Kolhoosien työvoiman käyttö laajeni vuoden 1934 jälkeen, jolloin
erityisesti Metsäasiain kansankomissariaatti ryhtyi entistä hanakammin aja-
maan kolhoosien sitomista metsätöihin. Neuvosto-Karjalassa intensiteetin kas-
vu osui samaan aikaan kun siirtolaisten virta tyrehtyi ja vankityövoiman käyttö
siirtyi entistä selvemmin Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatin alueelle.
Kolhoosien työvoimasta tuli tärkein työvoiman tarjoaja Neuvosto-Karjalan
alueella.

Tehoa työhön olemassaolleilla resursseilla: stahanovilaisuus

Erilaisten työvoimareservien aktivoimisyritysten jälkeen keskuselimissä ryh-
dyttiin työtehon parantamiseen ”sisäisiä resursseja mobilisoimalla” 1930-luvun
puolivälissä. Merkittävin tällä tavoin työtehon parantamiseen pyrkinyt toimen-

○ ○ ○ ○ ○ ○

155 Erityisen kiinnostuksen kohteena oli maaseudun koulunsa päättävä nuosiso. Neuvosto-
Karjalassa kolhoosikouluissa käytettiin propagandistista oppikirjaa Uskov, S.P., Lesa i
lesozagotovki Karelii 1932. Kirja välitti metsätöistä varsin myönteinen kuvan.

156 Soobtshaetsja postanovlenije TsK ot  2 marta 1936: ”Utverdit projekty postanovlenije SNK
SSSR”. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 66, l. 31–33.

157 ”Tipovoi dvustoronnii hozjaisvennyi dogovor na lesozagotovitelnye raboty”. RGASPI f. 17,
op. 120, d. 346, l. 201; Sopimus löytyy myös Punainen Karjala -lehdestä no. 217, 14.10.
1937, s. 3.
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pide oli stahanovilainen liike. Siihen liittyi arvonimen ohella palkkiojärjestel-
mä, jonka avulla ihmisiä kannustettiin ylittämään työnorminsa.158  Stahanovilai-
suus omaksuttiin hyvin nopeasti kaikilla aloilla ympäri Neuvostoliittoa keskus-
elinten tehokkaan propagandan vuoksi. Se sai huomattavan paljon tilaa sano-
malehdissä ja erilaisissa aikakauslehdissä.159  Puolueen keskuskomitea piti is-
tuntoja, joissa käsiteltiin stahanovilaisuuden etenemistä eri teollisuuden aloil-
la.160

Stahanovilainen liike löi läpi Neuvosto-Karjalassa siinä kuin aikoinaan sosi-
alistinen kilpailukin. Siellä perustettiin stahanovilaisia työprikaateja ja työsken-
telyssä otettiin käyttöön stahanovilainen dekaadi eli kymmenpäiväinen työviik-
ko. Punainen Karjala -lehti oli täynnä erilaisia ilmoituksia, vetoomuksia ja kan-
nustuksia stahanovilaisuuteen. Erityisen innokkaasti stahanovilainen liike otet-
tiin vastaan Petroskoin suksitehtaalla, missä huomattava määrä työntekijöistä
sai nopeasti stahanovilaisen arvon.161  Karellesissa oli vuonna 1936 noin 1 600
stahanovilaista, mikä oli hieman yli kymmenen prosenttia kaikista trustin työn-
tekijöistä.162  Karellesissa stahanovilaisen arvonimen saamiseen vaadittiin nor-
min ylittäminen vähintään puolitoistakertaisesti, parhaat ylsivät jopa nelinker-
taiseen ylitykseen. Suomalainen metsuri Lehtonen Petroskoin lespromhozista
hakkasi vuonna 1936 yhden vuoron aikana 18 kuutiometriä puuta normin olles-
sa 4,5 kuutiometriä. Hakkuussa stahanovilaisia olikin eniten, lähes kaksinker-
tainen määrä verrattuna ajossa olleisiin stahanovilaisiin.163  Hakkuussa normiin
laskettiin vain hakattujen puiden määrä, kun taas ajossa normin ylitykseen tar-
vittiin ajoparin onnistunut työpanos, hevosen jaksaminen ja kuormauksen on-
nistuminen.

Etuisuudet kannustivat työläisiä stahanovilaisuuteen. Parhaimmillaan staha-
novilainen saattoi tienata satoja ruplia enemmän kuin tavallinen työläinen.
Progressiivinen palkkajärjestelmä ja ammattitaitolisä antoivat huomattavan li-
sätulon normin ylittäneelle.164  Arvonimen lisäksi työntekijä sai erilaisia tavara-
palkintoja kuten vaatteita, kenkiä, gramofonin, polkupyörän tai luodikon. Pal-

○ ○ ○ ○ ○ ○

158 Shokkityöläisten ohella oli myös tuhansikkoja, jotka saivat arvonimen erilaisista normin
täytöistä. Shokkityöläinen täytti norminsa noin 105 prosenttisesti kun taas stahanovilainen
täytti sen vähintään 150 prosenttisesti. Siegelbaum (1988), Stakhanovism and the politics of
productivity in the USSR, s. 145–146, 163.

159 Kts. esim. ”Lesopromyshlennoe delo” yleensä ja numeron 5/1936 pääkirjoitus ”Za krugo-
godovuju stahanovskuju rabotu v lesu”; Punainen Karjala -lehti sisälsi usean sivun mittaisen
selostuksen stahanovilaisuudesta: ”Stahanovilanen liike on avain puutavarateollisuuden
voittoihin” oli Metsäasiain kansankomissaari Lobovin puhe Metsäasiain kansankomissa-
riaatin neuvostossa 16.7. 1936. Punainen Karjala -lehti no. 176, 2.8. 1936, s. 2.

160 Plenum TsK VKP(b) 21– 25 dekabrja 1935 g. RGASPI  f. 17, op.  2, d. 561, l. 3–16.
161 Otsherki istorii Karelskoi organizatsii KPSS, s. 271–273; Kts. myös lainaus Petroskoin

suksitehtaasta.
162  Svedenija o stahanovkah po trestu Karelles na 15.9. 1936. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 162, l.

70.
163 O stahanovskih metodah raboty po LPH tresta Karelles na I, II, III kvartalah 1936 goda.

GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 162, l. 56–58; Joidenkin tietojen mukaan stahanovilaiset saattoivat
tuottaa sahateollisuudessa yli 300 m3 puutavaraa yhdessä vuorossa eli yli 64 standarttia
sahatavaraa. Otsherki istorii Karelskoi organizatsii KPSS, s. 271–273.

164 Siegelbaum (1988), s. 185; Punainen Karjala -lehti otsikoi juttunsa stahanovilaisista ”Metsä-
työläisstahanovilaiset ansaitsevat hyvin”. Punainen Karjala no. 150, 3.7. 1937, s. 3.
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kinto oli pääasiassa jotakin sellaista, mitä pulan vaivaamassa maassa ei kaupois-

ta voinut ostaa. Arvokkain palkinto Neuvosto-Karjalassa oli sanatorioloma ete-

lässä.165  Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatissa oli vuonna 1939 noin

8 600 stahanovilaista ja 12 500 iskuria. Kanavakombinaatin alueella työnteki-

jöitä kannustettiin parempiin tuloksiin järjestämällä iskureille ja stahanovilai-

sille paremmat työvälineet, asuinolosuhteet ja ruoka.166

Stahanovilaisen liikkeen ongelmaksi muodostui, että lopputuloksesta tuli tär-

keämpi kuin keinoista sen saavuttamiseksi. Normien ylitykset olivat useimmis-

sa tapauksissa mahdollisia vain mittavien ennakkovalmisteluiden ja aputyön

avulla. Todellisuudessa yhteen stahanovilaiseen työsaavutukseen vaadittiin use-

amman ihmisen työpanos, mitä ei kuitenkaan huomioitu tuotantokustannuksis-

sa.167  Näin stahanovilaisuuden vaikutus työtehoon ei ollut sellainen kuin sen

väitettiin olevan, vaan seuraukset olivat mieluummin negatiivisia kuin positiivi-

sia. Useissa tapauksissa normien huomattavat ylitykset aiheuttivat ongelmia

myös käytännön töille. Erityisesti luonnonvaroja hyödyntävillä alueilla perus-

hankinta onnistui tavattoman hyvin, mutta ongelmia syntyi ennen kaikkea jat-

kojalostuksessa. Neuvosto-Karjalassa tämä näkyi siten, että hakkuut onnistuivat

erittäin hyvin ja puuta kaatui stahanovilaiseen tahtiin, mutta hakatut puut jäivät

kuljetusongelmien vuoksi metsään.

Stahanovilainen liike synnytti työläisten keskuudessa eriarvoisuutta, sillä

stahanovilaisten asema oli joka suhteessa parempi kuin tavallisten työläisten.

Useissa tapauksissa vain tietyt ihmiset saivat osakseen stahanovilaisuuden saa-

Merkittävästä

työpanoksesta

suunnitelmien

toteutuksessa

palkittiin erilaisin

tavaroin niin

stahanovilaisia kuin

iskureitakin. Kuvassa

toveri Anisimovin

työprikaatin jäsenet

kuuntelevat

palkkioksi saatua

gramofonia.

Tavarapalkkiot olivat

tärkeä kannustin,

sillä useimmiten ne

olivat sellaisia

tuotteita, joita ei

voinut ostaa

kaupasta.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

165 Spisok stahanovstsev premirovannyh za vysokuju proizvoditelnost truda na splavnyh
rabotah tresta Karelles v 1936 godu. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 162, l. 68.

166 Dokladnaja zapiska BBK i UBBLAG NKVD SSSR ob itogah raboty lesnoi promyshlennosti
BBK NKVD v 1939 g. v natshle 1940 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 451, l. 25–39.

167 Filtzer (1986), s. 177, 179, 193.
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vuttamiseksi vaaditut erikoisjärjestelyt, jolloin arvonimen saaminen oli mah-
dollista vain harvoille. Ruokapulan aikana stahanovilaisille annettiin suurempia
ruoka-annoksia ja asuntopulan aikana heille saatettiin antaa paremmat asunnot.
Ruoka- ja tavaralähetysten tullessa työmaille stahanovilaiset saattoivat valita
ensin parhaat päältä.168  Etuisuudet herättivät kateutta ja aiheuttivat eripuraa ta-
vallisissa työntekijöissä.

Stahanovilainen liike vaikutti jokaisen työläisen elämään siitä huolimatta oli-
ko hän stahanovilainen vai ei. Liikkeen ihanteet ja tavoitteet määrittelivät hyvin
voimakkaasti kaikkea työntekoa 1930-luvun puolivälin jälkeen. Stahanovi-
laisuus arkipäiväisti normin ylityksen, jolloin sitä odotettiin kaikilta työnteki-
jöiltä, siitä huolimatta oliko siihen olemassa edes käytännön mahdollisuuk-
sia.169  Tämä kuvasti keskuselinten harjoittamaa työvoimapolitiikkaa 1930-lu-
vulla: yksilöt sidottiin mukaan erilaisiin hankkeisiin viiteryhmänsä tai työpaik-
kansa kautta osana kollektiivia ilman, että heillä oli mitään mahdollisuuksia
vaikuttaa asiaan tai työskentelyolosuhteiden laatuun. Tästä oli esimerkki kulak-
kien likvidointi luokkana, jolloin ihmiset sidottiin mielivaltaisen kulakki-viite-
ryhmänsä kautta pakkotyövoimaksi. Paikallinen työvoima sidottiin kolhoosien
kautta metsiin aivan samoin kuin Neuvosto-Karjala sidottiin Neuvostoliiton ta-
louden kollektiiviin.

Neuvosto-Karjala uhrataan Neuvostoliiton teollistamiselle

Reaaliansiot alenevat

Palkat suunniteltiin suunnitelmataloudessa siinä kuin raaka-aineen tarve ja lop-
putuotteen tuotantokin. Palkkojen suunnittelun mahdollisti se, että suunnitel-
matalouteen siirryttäessä Neuvostoliitossa omaksuttiin samapalkkaisuuden pe-
riaate, jonka mukaisesti  kaikille samaa työtä tekeville maksettiin sama palkka
ammattitaidosta riippumatta.170   Palkoilla oli merkittävä rooli, mikä johti suun-
nittelussa vaikeasti ennustettaviin ongelmiin. Palkoista muodostui erityisesti
periferia-alueilla keskeinen työvoimaa houkutellut tekijä, joka oli hyvin altis
muutoksille. Keskimääräinen kuukausipalkka Venäjän tasavallan kansantalous-
neuvoston alaisessa metsäteollisuudessa vuonna 1927 oli noin 47 ruplaa. Pal-
kan suuruuteen vaikutti, oliko kyse yleisliittolaista vai paikallistamerkityksel-
lisestä trustista, sillä edellisissä palkka oli noin ruplan verran enemmän kuin jäl-
kimmäisessä.171  Ero, joskin pieni, selittyi värväyksen käytännöillä. Paikallis-

○ ○ ○ ○ ○ ○

168 Tavallisten työpäivien aikana toisilla työläisillä oli paremmat koneet ja siten paremmat
edellytykset päästä myös stahanovilaiseksi. Siegelbaum (1988), s. 169, 188–189.

169  Kts. aiheesta esim. ”Uusien työnormien toteuttamisen puolesta” Punainen Karjala no. 224,
28.9. 1936, etusivu.

170 Kuromiya (1988), s. 247. Tehtailla ja työmailla oltiin haluttomia määrittelemään erilaisia
työtehtäviä ja niiden palkkausta, joten samapalkkaisuuden periaate helpotti myös hallinnon
työtä.

171 Postanovlenije Ekonomitsheskogo soveshanija RSFSR po proizvodstvenno-finansovomu
planu lesnoi promyshlennosti RSFSR na 1926–27 god. NARK f. 690, op. 3, d. 20/165, l. 37–
41.
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merkitykselliset trustit olivat yleensä pienempiä ja hyödynsivät paikallista työ-
voimaa, jolloin kustannukset jäivät alhaisemmiksi. Yleisliittolaisen merkityk-
sen trustit työskentelivät laajoilla alueilla ja joutuivat värväämään paikallisen
työvoiman lisäksi myös ulkopuolista, usein kaukaakin tullutta työvoimaa työ-
maillensa.

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman maltillisessa versiossa metsätöiden
palkkojen suunniteltiin nousevan hieman yli 60 ruplaan vuoteen 1932 mennes-
sä.172

Viisivuotissuunnitelman optimaalisen vaihtoehdon hyväksymisen jälkeen
1929 palkkojen uskottiin nousevan paljon enemmän, lähes sata prosenttia vuo-
teen 1932 mennessä. Todellisuudessa palkat nousivat useimmilla aloilla huo-
mattavasti nopeammin kuin osattiin arvioida. Suunnitelman täytön vaatimus
”hinnalla millä hyvänsä” nosti kustannuksia ja johti kiihtyvään inflaatioon.173

Kuvio 53. Päiväpalkka Neuvosto-Karjalassa vuonna 1930 (ruplaa).
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Lähde: Ustanovlenija hlebnyh norm i stshjot na lesozagotovkah AKSSR na 1929/30 oper. goda.
NARK 690, op. 1, d. 20/212, l. 2ob. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 75.

○ ○ ○ ○ ○ ○

172 Perspektivnyi pjatiletnyi plan razvitija lesopilnoi promyshlennosti TsSNH AKSSR na 1927–
1932 g. NARK f. 794, op. 1, d. 12/140, l. 26–50. Kyse oli ensimmäisen viisivuotissuunnitel-
man maltillisesta versiosta. Keskimääräisen kuukausipalkan uskottiin vuonna 1932 olevan
mainitut 60 ruplaa.

173 Nove (1992), s. 201, 212. Viisivuotissuunnitelmaan liittyneet investoinnit toteutettiin muun
muassa painamalla lisää rahaa.
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Neuvosto-Karjalassa ei ollut huomattavia palkkaeroja. Omalla hevosella työs-
kennelleen ajurin palkkaan sisältyi hevosen rehu, joten varsinainen työpalkka
oli sama kuin trustin hevosella ajaneella ajurilla. Sahoilla palkat olivat hieman
parempia, koska useimmat työtehtävät vaativat enemmän ammattitaitoa kuin
esimerkiksi pelkkä hakkuu. Vientisahalla työskennelleen sahaajan huomatta-
vasti parempi palkka kertoi paitsi ammattitaidosta, myös vientisahojen työvoi-
man tarpeen tyydyttämisen tärkeydestä. Vientisuunnitelman täytön ensisijai-
suus johti myös siihen, että vientisahojen palkat pyrittiin pitämään mahdolli-
simman korkeina, jotta työvoima saatiin pysymään sahoilla. Vuonna 1929
vientisuunnitelman täytön varmistamiseksi Karelles takasi metsätöihin tuleville
kuukausipalkaksi 65 ruplaa siitä huolimatta, oliko kyseessä ammattitaitoinen
työntekijä vai kolhoosilainen.174

Samapalkkaisuus osoittautui varsin pian huonoksi järjestelmäksi, koska se
heikensi erityisesti ammattitaitoisen työvoiman työmotivaatiota. Vuonna 1931
Stalinin määräyksestä samapalkkaisuudesta luovuttiin ja siirryttiin urakkapalk-
kaan. Työntekijän ammattitaito ja ahkeruus alkoivat jälleen vaikuttaa palk-
kapussin pulleuteen. Urakkapalkassa palkanmaksun perustaksi otettiin erikseen
kullekin työtehtävälle määritellyt työskentelynormit. Palkka määräytyi työ-
normin toteutumisen perusteella. Myös palkan suuruuteen vaikuttivia tekijöitä
oli huomattavasti enemmän kuin aiemmin, sillä normin lisäksi tarkkailtiin myös
työn laatua, työntekijän ahkeruutta ja ammattitaitoa.175

Urakkapalkka oli yksi keino parantaa työtehoa, joten keskuselimet määritte-
livät normit melko suuriksi. Työntekijän oli tehtävä töitä entistä enemmän saa-
dakseen norminsa täyteen ja peruspalkkansa ansaittua.176  Normit sitoivat työ-
läisen tiukasti työhön, mutta ainakin Neuvosto-Karjalassa urakkapalkka otettiin
positiivisesti vastaan, koska ammattitaidolla ja ahkeruudella oli jälleen merki-
tystä.177  Järjestelmä oli tiukka, normin jäädessä vajaaksi myös palkkaa makset-
tiin vähemmän. Sen jälkeen normin täyttäminen oli entistä vaikeampaa, koska
vähäisempi tili tiesi myös niukempaa ateriaa. Työssä uupuminen liian vähäisen
ravinnon takia merkitsi ongelmakierteen alkamista.

Palkkajärjestelmä haki muotoaan koko 1930-luvun ja eri aloilla kokeiltiin
erilaisia vaihtoehtoja. Kaikissa kokeiluissa tavoitteena oli työvoiman tehok-
kaampi värvääminen ja työtehon parantaminen. Neuvosto-Karjalassa kokeiltiin
vuonna 1934 uutta palkkajärjestelmää sahateollisuudessa. Tavoitteena oli pa-
rantaa työtehoa ja sahatavaran laatua sekä  vähentää seisokkeja sahoilla. Kokei-
lussa otettiin normin täytön lisäksi huomioon myös työvuoro, jossa työsken-
neltiin. Eri vuoroissa tuotantotulos oli nimittäin erilainen henkilökohtaisesta
työpanoksesta huolimatta. Tuotetun sahatavaran laatu vaikutti työntekijän nor-

○ ○ ○ ○ ○ ○

174 Postanovlenije fraktsii VKP(b) Karelskogo soveta profsojuznyh sojuzov o dobravolnoi
verbovki tshlenov profsojuznyh sojuzov dlja otopravlenija na rabotu v lesozavody v svjazi s
trudom eksportnogo plana. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 436, l. 36.

175 Hinnoittelut metsätöitä varten Karjalan Autonomisessa tasavallassa vuodelle 1930/31, s. 3;
Työnormit ja hinnoittelu urakalla suoritettaville uittotöille Karjalan ASNT:ssä vuonna 1933.

176 Davies (1989), s. 258, 268, 272.
177 Pentti Renvallin kommentti teoksesta Kustaa Ylikylä, Iskurit. RK/13B/KA.
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min täyttöön, sillä vaativampi tuote vei enemmän aikaa kuin perussahaus. Uu-
distuksella pyrittiin reilumpaan palkkaukseen. Normin vajaus vähennettiin vas-
taavalla vähennyksellä päiväpalkasta. Uudessa palkkamallissa palkat makset-
tiin myös sahojen hallinnossa sen mukaan, kuinka saha toteutti kokonaissuun-
nitelman. Jos se toteutui 90 prosenttisesti, sai hallinto myös palkkaa 90 prosent-
tia.178  Uuden palkkajärjestelmän avulla haluttiin sitoa myös sahojen hallinto
entistä tiukemmin suunnitelman täytön edistämiseen.

Kuvio 54. Keskimääräinen vuosipalkka metsäteollisuudessa ja koko Neuvos-
toliiton kansantaloudessa 1929–1935 (ruplaa).

0

500

1000

1500

2000

2500

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

metsäteollisuus koko kansantalous

Lähde: Ilic (1986), s. 75. Kts. tarkemmin taulukkoliite, taulukko 76.

○ ○ ○ ○ ○ ○

178 Dokladnaja zapiska o provodenii novoi sistemy oplaty truda v Karelii. RGAE f. 7644, op. 1,
d. 58, l. 3–14.

179 Tiedotuksia Kontupohjan ulkomaalaisista työläisistä, allekirjoitus piirikunnan kansallinen
propagandisti J. Rutanen (suomenkielinen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 41, l. 60.

Kuvion mukaan metsäteollisuuden palkat jäivät Neuvostoliitossa jälkeen koko
kansantalouden palkkakehityksestä. Verrattaessa edellä olevaa kuviota vuoden
1933 osalta esimerkiksi Kontupohjan paperitehtaalla työskennelleiden insinöö-
rien palkkaan jäi heidän palkkansa selvästi alle taulukon antamien lukujen,
mikä kertoo myös alueellisista eroista. Insinöörin vuosipalkka vaihteli 550–850
ruplan välillä, joten asiantuntijan palkka Neuvosto-Karjalassa oli selvästi alle
keskimääräisen palkan Neuvostoliiton metsäteollisuudessa.179  Varsinainen on-
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gelma metsäteollisuudessa ei ollut palkkojen alhaisuus suhteessa muihin palk-
koihin, vaan elintarvikkeiden hintojen nopea nousu. Hinnat nousivat maaseu-
dulla nopeammin kuin kaupungeissa ja metsäteollisuuden keskittyessä nimen-
omaan maaseudulle kuilu palkkojen ja nousevien hintojen välillä kasvoi. On-
gelmat ilmenivät erityisesti elintarvikkeiden kohdalla, sillä säännösteltyjä tuot-
teita oli vaikeaa saada virallisilla hinnoilla. Valtion kaupoissa hinnat olivat al-
haiset, mutta niissä ei ollut liiemmin ostettavaa. Työläiset ostivat tuotteensa
pääasiassa vapailta markkinoilta, jotka oli sallittu vuonna 1932. Näillä kolhoo-
sitoreilla myytiin pääasiassa kolhoosien jäsenten palstoillaan viljelemiä tuottei-
ta. Vuonna 1932 jauhojen virallinen hinta oli 12,6 kopeekkaa kilolta, mutta va-
pailla markkinoilla hinta oli noussut jo lähes 90 kopeekkaan kilolta. Kaikkien
tuotteiden hinnat nousivat vuoden 1932 kuluessa keskimäärin 150 prosenttia.180

Työvoima oli halutonta siirtymään alueille, missä palkat eivät vastanneet
elinkustannuksia. Tällaisia alueita olivat nimenomaan luonnonvaroja hyödyntä-
vät periferia-alueet. Keskuselimet pyrkivät lisäämään vapaan työvoiman kiin-
nostusta metsätöitä kohtaan nostamalla metsänhankinta-alueilla työskentele-
vien palkkoja. Vuonna 1935 tärkeimmille metsänhankinta-alueille Pohjoisen,
Leningradin, Gorkin ja Kirovin, Sverdlovskin ja Omskin alueille, Itä- ja Länsi-
Siperiaan sekä Neuvosto-Karjalaan määriteltiin uudet palkkataulukot. Perus-
palkkaa korotettiin muihin Neuvostoliiton alueisiin nähden kymmenen prosent-
tia, jonka lisäksi työntekijöille jaettiin vielä elintarvikkeita.181  Toimenpiteiden
takana oli myös se, että vuonna 1935 säännöstelystä luopumisen jälkeen tuottei-
den, kuten esimerkiksi jauhojen, hinnat alkoivat nousta. Hintojen nopea nousu
vaati keskukselta toimia, jotta keskeisillä teollisuudenaloilla palkat olisi saatu
edes jollakin tavalla vastaamaan kasvaneita elinkustannuksia.182

Uudet palkkataulukot koskivat ensisijaisesti vapaata ja ammattitaitoista työ-
voimaa, joka metsätöissä tarkoitti koneiden käyttöön erikoistuneita työntekijöi-
tä. Toiseen viisivuotissuunnitelmaan sisältynyt koneellistamistavoite näkyi
myös uusissa palkkataulukoissa.183  Vuonna 1935 perustetuilla koneellistetuilla
metsätyömailla palkkoja nostettiin erityistä ammattitaitoa vaativissa tehtävissä.
Neuvosto-Karjalassa korotettu peruspalkka koski eteläistä teollisuusaluetta eli
eteläisiä osia ja Äänisen länsirantaa. Raja-alueilla palkkaa nostettiin vielä
enemmän. Eteläisillä raja-alueilla peruspalkka nousi 20 prosenttia ja pohjoisilla
raja-alueilla 30 prosenttia.184  Etuudet koskivat kuitenkin vain vakituisesti seu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

180 Nove (1992), s. 207, 253; Wheatcroft and Davies (1994), Agriculture, s. 127. Säännöstelty-
jen tuotteiden hinnat nousivat keskimäärin 70 prosenttia.

181 Prikaz po narodnomu komissariatu lesnoi promyshlennosti SSSR, 19.1. 1935, ”O zarplate
kvalifitsirovannyh rabotshih i ITR na mehanizirovannyh rabotah pri vyvozke i razdelke
lesa”. RGASPI f. 17, op. 3, d. 958, l. 70.

182 Nove (1992), s. 250, 253. Elinolosuhteet olivat vuonna 1935 erittäin hankalat.
183 Prikaz po narodnomu komissariatu lesnoi promyshlennosti SSSR, 19.1. 1935, ”O zarplate

kvalifitsirovannyh rabotshih i ITR na mehanizirovannyh rabotah pri vyvozke i razdelke
lesa”. RGASPI f. 17, op. 3, d. 958, l. 70. Kts. tarkemmin taulukkoliite, taulukko 77.

184 Protokol no. 33 zasedanii politbjuro TsK VKP(b) ot 29.9. 1935, ”O meroprijatijah po
hozjaistvennomu ukrepleniju Karelskoi ASSR”. RGASPI  f. 17, op. 3, d. 917, l. 73; Protokol
no. 33 zasedanija politbjuro TsK VKP(b) ot 29.9. 1935, Prilozhenie: ”O meroprijatijah po
hozjaistvennomu ukrepleniju avtonomnoi Karelskoi SSR”. RGASPI f. 17, op. 3, d. 917, l.
164–167.
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dulle siirtyvää ammamttitaitoista työvoimaa,185  joten etuudet eivät olleet hou-
kuttimena sesonkityövoiman hankinnassa.

Palkkapolitiikka terävöityi vuonna 1936, kun keskuselimet vahvistivat met-
sätöihin uuden progressiivisen bonusjärjestelmän käyttöönoton. Uusi järjestel-
mä koski kaikkia Metsäasiain ja Kulkuasiain kansankomissariaattien alaisten
metsäorganisaatioiden puun hankinnassa työskennelleitä henkilöitä. Bonus
määräytyi siten, että jokaiselta sopimuksen yli tehdyltä kuutiometriltä makset-
tiin lisäpalkkaa tietty määrä. Tekniselle johdolle ja hallinnolle maksettiin
bonusta sen mukaan, kuinka työmaa oli kokonaisuudessaan suoriutunut suunni-
telman toteutuksesta.186  Neuvosto-Karjalassa työnormin ylitys 20 prosentilla
merkitsi kaikista yli normin valmistetuista tuotteista maksua puolitoistakertais-
ten hintojen mukaan.187  Bonusjärjestelmä liittyi paitsi stahanovilaisuuteen
myös keskuselinten pyrkimykseen kontrolloida palkkoja.188  Puun hankinta-
alueilla myös kolhoosien jäsenet pyrittiin sitomaan järjestelmän avulla entistä
tiukemmin metsätöihin, sillä bonukset tekivät metsätyöläisen palkasta erittäin
kilpailukykyisen kolhoosien mitättömiin korvauksiin verrattuina.

Peruspalkkojen nostosta huolimatta palkat jäivät metsätrusteissa vuonna
1937 huomattavasti alle keskuselinten määrittelemän peruspalkan. Keskimää-
räinen peruspalkka oli hieman yli kymmenen ruplaa päivältä, kun sen suunni-
telman mukaan olisi pitänyt olla kaksitoista ruplaa.189  Neuvosto-Karjalassa se-
kä Jus- että Sevkarellesissa jäätiin keskuksen palkkasuositusten alle, mutta siitä
huolimatta trustien palkkakustannukset olivat suuremmat kuin suunnitelmissa
oli arvioitu. Tästä syystä palkkavarannot olivat selvästi pienemmät kuin todelli-
set palkkakustannukset, mikä aiheutti palkanmaksuongelmia. Juskarellesissa
palkat olivat, toisin kuin keskuksen alueellisen jaottelun mukaan olisi pitänyt
olla, hieman paremmat kuin Sevkarellesissa. Tästä huolimatta myös Juskarelle-
sissa jäätiin keskuksen antamien palkkasuositusten alle.190  Palkkasuositusten ja
trustien palkkasuunnitelmien välinen ristiriita oli mahdollinen yritysten tu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

185 Tämä näkyi Neuvostoliiton myöhemmässäkin palkkapolitiikassa. Erikoisalueilla työsken-
nelleillä oli suurempi palkka ja muita etuuksia, joiden avulla heidät saatiin työskentelemään
vaikeissa olosuhteissa pohjoisessa ja idässä. Ongelmia on tuottanut vuoden 1991 jälkeen
useiden muun muassa pohjoisten alueiden teollisuuslaitosten alasajo, jolloin niissä työsken-
nelleet ihmiset menettivät työpaikkansa ja etuutensa. Heillä ei ole monissa tapauksissa mah-
dollisuutta muuttaa myöskään muualle.

186 Soobshshajetsja postanovlenije TsK ot 2. marta 1936 ”Utverdit projekty postanovlenije SNK
SSSR”. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 66, l. 31–33; Stenogramma partijnogo sovetshanija rabot-
nikov lesnoi promyshlennosti s rukovoditeljami partii i pravitelstva 7.–10.10. 1936.
RGASPI f. 17, op. 120, d. 222, l. 1–348. Bonus-järjestelmä yleistyi Neuvostoliitossa 1960-
luvulla, jolloin tehtaiden johtoa kannustettiin suunnitelmien täyttöön maksamalla erityisiä
bonuksia niin työntekijöille kuin tehtaan johdollekin.

187 Kollektiivinen sopimus. Solmittu Metsä- ja uittotyöläisten ammattiliiton työläiskomitean ja
Karelles-trustin Petroskoin Metsäteollisuus- ja Hoitopiirin tirehtöörin välillä vuodelle 1935–
36, 1 pv. heinäkuuta 1935, s. 6–7.

188 Nove (1992), s. 250.
189 Protokol zasedanija balansovoi komissii Glavsevzaplesa po rassmotreniju godovogo

ottshota tresta Juzhkarelles za 1937 god, 2. 7. 1938. RGAE f. 8481, op. 1, d. 48, l. 28–61.
190 Protokol zasedanija balansovoi komissii Glavsevzaplesa po rassmotreniju godovogo

ottshota tresta Sevkarelles za 1937 god, 2. 7. 1938. RGAE f. 8481, op. 1, d. 48, l. 3–27. Kts.
myös edellinen lähde.
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losvastuuperiaatteen vuoksi. Tulosvastuun mukaisesti yritykset huolehtivat pal-
koista, eli niiden oli oman taloudellisen toimintansa kautta hankittava tuloja riit-
tävän palkkavarannon luomiseksi. Karellesissa palkkavarantojen alhaisuus joh-
tui trustien toiminnan tappiollisuudesta, jolloin palkat jäivät suositeltuja alhai-
semmiksi. Karelles joutui kuitenkin kilpailemaan työvoimasta paremmilla pal-
koilla hintojen nousun vuoksi, mikä nosti trustin palkkakulut suunnitelmia kor-
keammiksi.

Vuonna 1938 keskuselimet nostivat hakkuussa peruspalkkaa, tiukensivat
päivänormia ja sitoivat normin täytön hakattujen puiden paksuuteen.191  Normin
tiukentamisella yritettiin nostaa sekä työtehoa että parantaa puutavaran laatua,
sillä puuraaka-aineen huonoa laatua moitittiin erityisesti sahateollisuudessa.

Kuvio 55. Hakkaajan päiväpalkan korotus vuonna 1938 (ruplaa).
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Lähde: Protokol no. 65a reshenija Politbjuro TsK VKP(b) za 27 oktjabrja – 25 nojarbja 1938 g.
“Ob ulutshshenii raboty lesozagotovitelnoi promyshlennosti SSSR. RGASPI f. 17, op. 3, d. 1003;
62. Pohjoinen alue tarkoittaa kuviossa Neuvosto-Karjalaa, sillä Arkangelin alue ja Komin ASNT
määriteltiin erikseen. Määrittely on erikoinen, sillä pohjoiseen alueeseen määriteltiin vanhan jär-
jestelmän mukaan Vologdan ja Arkangelin alueet. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 78.

○ ○ ○ ○ ○ ○

191 Prokol no. 65a reshenija politbjuro TsK VKP(b) za 27 oktjabrja – 25 nojabrja 1938 g.
Prilozhenije: ”Ob ulutshshenii raboty lesozagotovitelnoi promyshlennosti SSSR”. RGASPI
f. 17, op. 3, d. 1003, l. 62. Aiemmin normin täyttö laskettiin useimmiten vain hakattujen
runkojen lukumäärän perusteella.
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Kuvion mukaan hakkaajien peruspalkkaa nostettiin noin 10–15 prosenttia, jol-
loin palkka nousi keskimäärin noin yhdeksään ruplaan päivässä. Korotuksissa
oli alueellisia eroja, sillä esimerkiksi Kaukoidän alue, Neuvosto-Karjala ja Ar-
kangel kuuluivat korkeamman palkan alueisiin kuin esimerkiksi Permin alue
Uralilla. Euroopan puoleiseen Pohjolaan satsattiin enemmän, koska alueella oli
olemassa sekä raaka-ainetta että infrastruktuuri sen hyödyntämiseksi. Uralin
itäpuolella ongelmana oli kulkuyhteyksien puute ja tuotantolaitosten vähäisyys.
Korkeamman palkan alueilla oli ajan kuluessa vakiintunut jo tietty taso, kun
taas vastikään hyödyntämisen piiriin tulleilla alueilla palkkajärjestelmä oli vas-
ta vakiintumassa. Kaukoidän osalta erityisesti Sahalinin korkea palkka selittyy
ilman muuta sijainnilla. Eristyksissä ollut saari oli työpaikkana vaativa ja työ-
voiman houkuttelemiseksi myös palkkojen piti olla kilpailukykyiset. Joillakin
alueilla palkkoja piti alhaalla laajamittainen vankityövoiman käyttö. Erityisesti
Uralin itäpuolisilla alueilla oli lukuisa määrä vankileirejä, joiden vangit työs-
kentelivät myös metsätaloudessa.192

Yksittäinen nosto ei kuitenkaan kerro palkkojen ja hintojen välistä suhdetta
vaan kehitystä on tarpeen tarkastella hieman pidemmällä aikavälillä. Koko
Neuvostoliitossa vähittäismyyntihinnat nousivat vuodesta 1932 vuoteen 1937
keskimäärin 80 prosenttia ja keskipalkka noin 113 prosenttia.193   Koska palkat
nousivat reilusti enemmän kuin hinnat, reaalipalkkojen kasvu oli vajaat 20 pro-
senttia. Neuvosto-Karjalassa hakkaajan peruspalkka nousi vuodesta 1930 vuo-
teen 1938 mennessä noin 88 prosenttia, mikä oli alle koko Neuvostoliiton ta-
son.194  Tämä tarkoitti myös sitä, että reaalipalkat nousivat vähemmän kuin
muualla Neuvostoliitossa. Hinnat nousivat Neuvosto-Karjalassa kuten muualla-
kin, vain tavaran saatavuus oli heikompi. Osoituksena tästä oli esimerkiksi se,
etteivät Kontupohjan insinöörien paremmat palkat riittäneet elintarvikkeiden
hankintaan.195  Neuvosto-Karjalassa hakkaajan peruspalkan nousu oli lähes
sama kuin vähittäishintojen kasvu eli reaalipalkan nousua ei 1930–1938 ol-
lut.196  Vuonna 1938 palkat nousivat taas vastaamaan paremmin yleisliittolaista
tasoa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

192 Kts. esim. Werth (2001), Valtio sodassa kansaansa vastaan, s. 53–54. GULAG:in kartta
osoittaa, että Uralin alueella oli paljon erikoissiirtolaisia. He työskentelivät usein juuri
metsätöissä. Werthin artikkeli on osa Kommunismin mustaa kirjaa ja sinänsä useissa näkö-
kulmissa ko. kirja on esitystavaltaan erittäin mustavalkoinen, mutta kartta vaikuttaa paik-
kansapitävältä.

193 Nove (1992), s. 252–253. Nove käyttää lähteenään Malafajevin laskelmia (Istorija
tsenoobrazovanija v SSSR, Moskva 1964). Neuvosto-Karjalassa palkkojen nousu on
todennäköisesti vielä pienempi, sillä nousu on laskettu vuosien 1930 ja 1938 palkkatilanteen
perusteella.

194 Tulos on saatu laskemalla taulukkoliitteessä olevien palkkataulukoiden (75. ja 79.) mukaan
siten, että päiväpalkka on jaettu kahdeksalla, kerrottu 45:llä ja sen jälkeen kerrottu vielä
52:lla sen mukaisesti, että työaika oli noin kahdeksan tuntia ja viikkotyöaika 45 tuntia
(vallitseva käytäntö Suomessa 1930-luvulla) ja vuodessa on 52 viikkoa, jolloin tuloksena on
teoreettinen vuosipalkka, jota on voitu verrata sitten koko Neuvostoliiton keskipalkkaan.

195 Tiedotuksia Kontupohjan ulkomaalaisista työläisistä, allekirjoitus piirikunnan kansallinen
propagandisti J. Rutanen (suomenkielinen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 41, l. 60. Vertailuja on
hankala tehdä, koska vertailukelpoisia aineistoja ei ole tarpeeksi.

196 Kts. esim. Nove (1992), s. 250 koko Neuvostoliiton palkkojen osalta.
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Jus- ja Sevkarellesissa kärsittiin liian suurista palkkakustannuksista suhteessa
trustin palkkavaraintoihin jo vuonna 1937. Kuvion mukaan vuonna 1938 palkat
olivat huomattavasti korkeammat kuin peruspalkan korotus edellytti, mikä tar-
koitti sitä, että palkat olivat nousseet erittäin nopeasti vuoden 1938 aikana. Pyr-
kimyksenä oli mahdollisesti palkkataulukoiden kiinnikurominen, mutta epäsel-
väksi kuvion antaman tuloksen tekee se, ettei suhdetta olemassa olleeseen palk-
kavarantoon ole. Kuvion mukaan erityisen suuri palkkojen nousu tapahtui Jus-
karellesissa 1938–1939. Palkat nousivat reilusti yli kaksinkertaisiksi, kun Sev-
karellesissa kasvu oli noin kaksinkertainen. Kasvu kuvasti yleistä kehitystä
Neuvostoliitossa.197  Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatissa palkat olivat
huomattavasti alhaisemmat kuin Karellesissa, vaikka sielläkin palkat nousivat
kaksinkertaisiksi 1938–1939. Kombinaatin palkan alhaisuutta selitti laaja  van-
kityövoiman käyttö, mikä piti myös yleisen palkkatason alhaalla.

Kuvio 56. Hakkaajan päiväpalkka Jus- ja Sevkarellesissa sekä Vienanmeren–
Itämeren kanavakombinaatissa 1938 ja 1939 (ruplaa).
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Lähde: Ottshot Karelskogo Obkoma VKP(b) na I sjezde KP(b) Karelo-Finskoi SSR 1940. RK/
17B/KA; GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 451, l. 25–39. Dokladnaja zapiska BBK i UBBLAG NKVD
SSSR ob itogah raboty lesnoi promyshlennosti BBK NKVD v 1939 g. i natshalah na 1940 g. Kts.
tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 79.

○ ○ ○ ○ ○ ○

197  Palkat nousivat koko Neuvostoliitossa 1937–1940 noin 35 %. Nove (1991), s. 263. Nove to-
sin tuo esiin, että Malafajevin mukaan kasvua oli 19 % ja Janet Chapmanin laskujen mukaan
26–32 prosenttia.



276      S U U N N I T E L T U J A  J A   S U U N N I T T E L E M A T T O M I A  S E U R A U K S I A

Kysymys palkoista oli varsin ongelmallinen, sillä palkat nousivat kohoavien
hintojen vuoksi nopeammin kuin suunnitelmat edellyttivät. Kuten edellä olevat
tiedot osoittavat, vaihtelua oli huomattavasti alueilla ja jopa alueiden sisällä.
Palkkataulukot eivät kerro kovinkaan paljon, sillä todellisuudessa palkat olivat
jotain aivan muuta. Niiden perusteella voidaankin vetää vain yleistason oletuk-
sia siitä, kuinka palkat kehittyivät. Karellesissa palkkakustannukset olivat suu-
remmat kuin suunnitelmissa, mikä kertoo arvioitua suuremmista palkkakustan-
nuksista ja palkkataulukon ohjeiden ylityksistä. Tästä voidaan päätellä, että
trusteilla oli palkanmaksuongelmia. Palkkataulukot eivät kerro myöskään alu-
eiden todellisesta tilanteesta, tavallisten ihmisten arjesta. Palkanmaksuongel-
milla oli myös alueellisen kehityksen kannalta kauaskantoisia seurauksia.

Paikallistason palkanmaksuongelmat

Työvoimapulasta kärsineillä alueilla palkat nousivat nopeammin kuin Gosplan
oli suunnitelmissaan osannut arvioida. Neuvostoliiton kansankomissaarien
neuvosto antoi jo vuonna 1932 vakavan huomautuksen palkkakustannusten lii-
allisesta noususta.198  Kustannusten nousun tiedettiin johtavan vääjäämättä pal-
kanmaksuongelmiin, sillä useimpien metsätrustien kohdalla toiminta oli tap-
piollista. Tuotteiden myyntihinta jäi koko Neuvostoliitossa pääsääntöisesti
alhaisemmaksi kuin tuotantokustannukset.199

Koko Neuvostoliiton tasolla palkanmaksussa alkoi ilmetä ongelmia toden
teolla vuoden 1935 kuluessa. Neuvosto-Karjalan metsäteollisuudessa puolueen
keskuskomitean alainen kontrollikomissio huomautti palkkojen maksun viiväs-
tyksistä jo helmikuussa 1935. Huomautuksen jälkeen Karjalan aluekomitea to-
teutti ”korjaavia toimenpiteitä”, jotka eivät kuitenkaan tarkoittaneet rahallista
tukea vaan Karellesin hallinnon puhdistamista ”vieraista ei-sosialistisista ele-
menteistä”. Kontrollikomission ensisijainen oletus oli, että palkanmaksun on-
gelmat liittyivät epäpätevään hallintoon. Karellesin piti karsia turhia menoja ja
vähentää puunhankinnasta aiheutuneita tappioita työtehoa parantamalla.200

Turhien menojen karsimisella ei ollut vuoden 1935 tilanteessa mitään merkitys-
tä eikä työtehon parantamiseen olemassa olleilla resursseilla ollut mahdolli-
suuksia. Rahapula oli metsätyömailla todellinen ja seurausta trustien kasvavista
tappioista. Karellesissa oli jäänyt maksamatta palkkoja lähes neljä miljoonan
ruplan edestä, mikä merkitsi maksamattomia palkkoja useita satoja ruplia työn-
tekijää kohden. Pahimmat palkanmaksuongelmat olivat Kontupohjan ja Petros-
koin lespromhozeissa, missä oli eniten iskureita ja stahanovilaisia. Tilanne oli
ikävä, koska kyseessä oli erityisen ahkerat työntekijät. Heille tilanteen teki hy-
vin vakavaksi se, että iskurin tai stahanovilaisen arvonimen saattoi menettää,

○ ○ ○ ○ ○ ○

198 Postanovlenije SNK SSSR (projekt) ”Ob otvetstvennosti za pererashod fondov zarabotnoi
platy v respublikanskoi i mestnoi promyshlennosti” 13.12. 1932. GARF f. 5446, op. 1, d.
70b, l. 189.

199 Neuvostoliiton kokonaistilanteesta, kts. esim. Nove (1992), s. 251.
200 V komissiju partinnogo kontrolja pri TsK VKP(b), postanovlenije no. 647 ot 9.11. 1935,

sekretar Karobkoma Rovio, 15.2. 1935. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 301, l. 6.
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mikäli ei kyennyt toistuvasti hyviin työsuorituksiin.201  Palkanmaksun viiväs-
tyessä oli vaara, ettei työpanos pysynyt ennallaan.

Pelko erikoisaseman menetyksestä johtikin raporttien mukaan epätoivoisiin
yrityksiin pitää yllä riittävää työtehoa. Esimerkiksi Neuvosto-Karjalassa yksi
iskuri ei ollut saanut pitkään aikaan palkkaa, joten hänellä ei ollut varaa ostaa
itselleen kenkiä. Iskuri kun oli, hän jatkoi työskentelyä paljain jaloin, jonka seu-
rauksena hän sairastui. Koska sairaslomia ei tunnettu, merkitsi sairastuminen
normin jäämistä täyttymättä, minkä seurauksena oli iskurin arvonimen menetys
ja jyrkkenevä kurjistumisen kierre. Palkkojen maksuongelmista valitettiin, mut-
ta valituksen tekeminen tarkoitti mahdollisesti pitkääkin matkaa trustin pää-
konttoriin Petroskoihin. Yksi esimerkki tällaisesta oli Matroosan metsätyömaal-
ta lähtenyt iskuri, jolle valitusmatka Petroskoihin Karellesin pääkonttoriin mer-
kitsi kolmen päivän nälkäkuuria, koska hänellä ei ollut rahaa ostaa ruokaa mat-
kan aikana.202

Palkanmaksuongelmat aiheuttivat jopa lakkouhkauksia. Kantalahden les-
promhoziin sijainneelle Koutan sahalle ei ollut tullut keväällä 1935 lainkaan rahaa,
joten sitä ei riittänyt myöskään palkkojen maksuun. Tilanne kiristyi niin tiukaksi,
että työntekijät uhkasivat lakolla, jos palkkoja ei maksettaisi mitä pikimmin.203

Sahojen palkanmaksu oli alkanut kangerrella yleisemminkin, sillä samaan aikaan
Sorokassa tehtiin erikoistarkastus maksamatta jääneiden palkkojen vuoksi.204

Trustit olivat rahapulassa hankalassa välikädessä eikä keskuselimiltäkään ollut
odotettavissa avustuksia tulosvastuuperiaatteen vuoksi.

Karellesin lespromhoseissa käyttövarat olivat loppu, joten ne eivät voineet
hankkia myöskään elintarvikkeita, joiden hinnat olivat nousseet nopeasti vuo-
desta 1933 lähtien. Trustien heikko rahatilanne näkyi myös metsätyömaiden
elintarvikehuollossa.Vuonna 1935 monilla lespromhozeilla oli elintarvikkeita
varastossa vain yhden päivän tarpeiksi, parhaimmillaankin elintarvikkeita riitti
vain pariksi kolmeksi päiväksi. Uitossa oli seisokkeja yli puolet kokonaisajasta,
koska ihmiset eivät jaksaneet työskennellä ilman ruokaa. Karjalan aluekomitea
vaati sekä Leningradin aluekomitealta että puolueen keskuskomitealta välittö-
miä toimia tilanteen ratkaisemiseksi. Karjalan aluekomitean mukaan Karellesin
lespromhozeja uhkasi nälänhätä. Keskuselimissä ei kuitenkaan ryhdytty välit-
tömiin toimenpiteisiin. Metsätyömaat moittivat metsähallintoa ja Neuvosto-
Karjalan johtoa siitä, etteivät ne tehneet mitään katastrofaaliselle tilanteelle.205

○ ○ ○ ○ ○ ○

201 Siegelbaum (1996), s. 189. Iskuri tarkoitti hieman vastaavaa kuin stahanovilainen, tosin työ-
tulokset eivät olleet niin moninkertaiset tavalliseen normiin verrattuna kuin stahano-
vilaisille, mutta suuremmat kuin tavallisilla työläisillä.

202 Dokladnaja zapiska Karelskogo oblastnogo komiteta lesa i splava v Karelskom obkome
VKP(b) o polozhenii s vyplatoi zarabotnoi platy rabotshim lesozagotovok i splava tresta
Karelles, 1935. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 383, l. 74–77.

203 Kandalashkii RK VKP(b) – sekretarju Karobkom Rovio, 5. 5. 1935. GAOPDF K f. 3, op. 3,
d. 383, l. 61.

204  Spetszapiska Sorokskogo raiotdela NKVD v UNKVD KASSR o nastrojenijah lesozavodskih
rabotshih v svjazi s nesvojevremennoi vyplatoi zarplaty, 21 marta 1936 g., s. 252. Neizvest-
naja Karelija.

205 Dokladnaja zapiska Karelskogo oblastnogo komiteta lesa i splava v Karelskom obkome
VKP(b) o polozhenii s vyplatoi zarabotnoi platy rabotshim lesozagotovok i splava tresta
Karelles, 1935. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 383, l. 74–77.
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Vuonna 1936 keskuselimet reagoivat vihdoin metsäteollisuuden palkanmak-
suongelmiin. Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvosto antoi Metsäasiain
kansankomissaariaatille 25 miljoonan ruplan avustuksen, joka oli tarkoitettu
nimenomaan trustien palkkarästien maksamiseen. Tilanteen vakavuudesta Neu-
vosto-Karjalassa kertoo se, että Karelles sai kolme miljoonaa ruplaa palkka-
rästiensä maksamiseen, mikä oli myönnetyistä avustuksista toiseksi eniten. Ka-
rellesin edelle avustusten määrässä kipusi ainoastaan pohjoisen alueen metsä-
trusti Sevles, jonka saama avustus oli viisi miljoonaa ruplaa. Kansankomissaa-
rien neuvosto antoi metsätrusteille myös lisää aikaa velkojen takaisinmaksuun
Gosbankille.206  Keskuselinten myöntämillä avustuksilla akuutein ongelma saa-
tiin ratkaistua, mutta vuoden aikana kurjistuneet elinolosuhteet eivät parantu-
neet pelkällä palkkarästien maksamisella. Samana vuonna keskuselimet pidät-
täytyivät palkankorotuksista vaikka esimerkiksi Uralin teollisuuskeskuksissa
niitä odotettiinkin. Palkankorotuksen asemesta tiukennettiinkin työskentely-
normia.207  Avustuksista huolimatta palkanmaksuongelmat jatkuivat, sillä esi-
merkiksi sanomalehdissä niitä valiteltiin useaan otteeseen vielä myöhemmin-
kin.208

Keskuksen palkkapolitiikka kuvasti varsin hyvin neuvostotalouden sekavaa
tilannetta erityisesti toisen viisivuotissuunnitelman aikana. Nopeasti nousseet
elintarvikkeiden hinnat vetivät perässään palkkoja, jotka eivät kuitenkaan pysy-
neet elinkustannusten nousun tahdissa. Palkkojen ja elinkustannusten välille
syntynyt kuilu aiheutti yleisen elintason laskun. Elintarvike- ja tavarapula pa-
hensivat tilannetta entisestään, sillä pelkkä raha ei ratkaissut ongelmia, jos kau-
poissa ei ollut mitään ostettavaa. Puolitiehen jääneet ratkaisuyritykset vain pa-
hensivat ongelmia. Keskuksen kasvanut välinpitämättömyys paikallistason on-
gelmia kohtaan siirsi vastuuta keskuksesta paikallistasolle.

Tavarapulan ja säännöstelyn arkea

Siirryttäessä suunnitelmatalouteen työntekijöiden elintaso Neuvostoliitossa oli
melko korkea vallankumousta edeltäneeseen aikaan verrattuna.209  Palkat olivat
korkeat ja työläisten elintason myönteinen kehitys näytti jatkuvan vielä vuonna
1928. Nopean teollistamisen politiikka vaikutti kaikilla elämänalueilla, sillä
raskaan teollisuuden priorisointi ja kulutustavarateollisuuden alasajo vaikutti-
vat kansalaisten elintasoon lähes välittömästi. Kulutustavarapula tuntui kaik-
kialla, sillä pulaa ei ollut pelkästään elintarvikkeista vaan kaikesta mahdollises-
ta kengistä saippuaan.210  Kansalaisten elintaso laski nopeasti koko ensimmäi-
sen viisivuotissuunnitelman ajan, sillä  tuotteiden hinnat nousivat nopeasti. Ta-
varaa oli yhä vähemmän tarjolla yhä korkeammasta hinnasta. Vasta 1934 tilan-
ne muuttui.211  Ongelmat eivät ratkenneet siirryttäessä toiseen viisivuotissuunni-

○ ○ ○ ○ ○ ○

206 Protokol no. 37, zasedanija politbjuro TsK VKP(b) ot  9.3.1936, ”O finansovoi pomoshtshi
Narkomlesu” (2.3. 1936). RGASPI f. 17, op. 3, d. 975, l. 49.

207 Scott (1973), s. 163.
208 ”Palkat maksamatta” ja ”Palkkavelallisuutta” Punainen Karjala no. 244, 22.10. 1936, s. 2.
209 Kuromiya (1988), s. 80.
210 Kts. esim. Fitzpatrick (1999), Everyday Stalinism.
211 Barber and Davies (1994), Employment and industrial labour, s. 103.
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telmaan, ne muuttivat vain muotoaan sen mukaan, millaisia malleja keskus nii-
den ratkaisemiseksi käytti. Useimmiten yhden ongelman ratkaisu merkitsi uu-
den ongelman syntyä jossakin muualla. Ongelmien kasautuminen nimenomaan
kulutustavara- ja kevyeen teollisuuteen oli seurausta siitä, että keskuselimet pi-
tivät raskasta teollisuutta ehdottoman ensisijaisena.

Yksi tapa arvioida kehitystä on tarkastella sitä, kuinka ihmisten tarpeet oli
tyydytetty. Sosialismin periaate oli: ”kultakin kykyjensä mukaan, kullekin
työnsä mukaan”. Kommunismissa tuon iskulauseen sisällön piti muuttua muo-
toon ”kultakin kykyjensä mukaan, kullekin tarpeidensa mukaan”. Marxilaises-
sa kansantaloustieteessä keskeinen ajatus oli kapitalismiin kuuluva työväenluo-
kan vääjäämätön absoluuttinen kurjistuminen, joka johti siihen, että työläiset
joutuivat syömään ja pukeutumaan yhä huonommin, asumaan hökkeleissä ja
luopumaan välttämättömimmistäkin asioista.212  Galtungin mukaan kehitystä
voi arvioida tarkastellen ihmisten perustarpeiden kuten ruoka, vaatteet, asunto
ja lääkintähuolto, tyydytyksen kautta.213  Nämä piirteet olivat keskeisiä ihmisten
hyvinvointia määritteleviä mittareita myös Neuvostoliitossa.

Voimakkaimmin kansalaisia koetteli elintarvikepula, joka levisi joka puolelle
kollektivisoinnin myötä. Käytössä olleiden elintarvikkeiden tarjonta yksipuo-
listui, jonka seurauksena myös ravinnon kulutuksen rakenne muuttui. Vuonna
1930 väestö käytti vähemmän lihaa ja muita eläinkunnan tuotteita kuin edellis-
vuonna, kun taas kasvisten osuus ruokavaliossa kasvoi entisestään. Lihaa ja ras-
vaa käytettiin vuonna 1932 vain kolmannes siitä mitä vuonna 1928.214  Elintar-
vikepulan aikana myös päivittäisen ruuan hankinta vei entistä enemmän aikaa.
Hintojen noustessa vuoden 1929 alussa Neuvostoliitossa siirryttiin elintarvik-
keiden säännöstelyyn. Leivän ohella  ryhdyttiin säännöstelemään myös lihaa,
sokeria, voita ja teetä. Vuoden 1931 puoliväliin mennessä säännöstely ulottui
myös teollisuustavaroihin ja muiden jo säännöstelyn piirissä olleiden tuotteiden
säännöstelyä tiukennettiin.215  Säännöstely toteutettiin ostokorttijärjestelmän
avulla periaatteena ”joka ei työskentele, ei myöskään syö”216 . Ostokortteja jaet-
tiin niille henkilöille, jotka työskentelivät valtion talouden piirissä eli olivat
mukana tuotantotyössä. Tähän ryhmään kuuluivat teollisuustuotanto laajasti
ymmärrettynä, kuljetus, armeija ja kollektivisoitu maatalous. Ostokortteihin
luotiin neljä kategoriaa sen mukaan millaisesta työstä oli kysymys ja millaisella
alueella asui.217

○ ○ ○ ○ ○ ○

212 Leontjev (1972), s. 83, 177–178.
213 Galtung (1979), s. 3. Tähän listaan kuuluvat edellä mainittujen ohella myös koulutus ja

kulkuvälineet. Galtung jakaa listan aineellisiin tarpeisiin, aineelliseen tyydytykseen ja ei-
aineellisiin tarpeisiin. Tässä on hyödynnetty osiota aineellinen tyydytys.

214 Kuromiya (1988), s. 232; Fitzpatrick (1999), s. 41.
215 Barnett (1997), The People’s Commissariat of  Supply and the People’s Commissariat of In-

ternal Trade, s. 177–178.
216 ”Kto ne rabotajet na industrializatsii, tot ne jest”. Ajatus ”joka ei tee työtä tuotantotyössä, ei

syö” laajeni  muotoon ”Kto ne rabotajet, tot ne jest” eli ”kuka ei tee työtä, ei syö”, mikä
kuvasi ideaa hieman laajemmin.

217 Osokina (1999),  Za fasadom ”Stalinskogo izobilija”, s. 90–91. Kukin kategoria oli jaettu
kahteen osaan sen mukaan kuuluiko henkilö ryhmään A eli työskentelikö hän tuotantotyössä
tai kuljetuksessa vai kuuluiko hän ryhmään B eli muut työläiset.
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Ensimmäiseen kategoriaan kuuluivat tehtaissa ja rautateillä työskennelleet
yhdessä tuotantotehtävissä työskennelleiden insinöörien ja teknikoiden kanssa.
Toiseen kategoriaan kuuluivat kaikki muut työläiset sekä ryhmään yksi kuulu-
neiden työntekijöiden perheenjäsenet. Kolmanteen kategoriaan kuuluivat alle
12-vuotiaat lapset. Neljäs kategoria ei ollut enää suoranaisesti säännöstelykate-
goria vaan siihen kuuluivat kausityöläiset. Kategoriasta huolimatta säännöstely-
annos saattoi olla korkeampi erityisen raskaissa tai vaativissa töissä kuten esi-
merkiksi metsätöissä.218  Ulkomaalaiset työntekijät kuuluivat myös säännöste-
lyn piiriin, mutta heillä oli suuremmat säännöstelynormit kuin paikallisilla. Jär-
jestelmä oli varsin eriarvoistava paitsi työntekijäryhmien myös alueiden osalta,
sillä maaseutu sai huomattavasti vähemmän säännösteltyjä tuotteita kuin kau-
pungit. Oma ryhmänsä olivat erikoissiirtolaiset ja vankityövoima, joilla oli
omat säännöstelykriteerien mukaiset ruokanorminsa.219  Pakkotyövoiman koh-
dalla käytäntö oli, että työskentelynormi oli suurempi ja ruokanormi pienempi
kuin vapaalla työvoimalla.

Kuvio 57. Säännöstelynormi Moskovassa ja Leningradissa vuonna 1929/30
(kg/henkilö).
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Lähde: Osokina (1999), taulukko 1, s. 250. Leivän ja lihan osalta kyse päivänormista. Katso tar-
kemmin kategoria-selitykset ja säännöstely taulukkoliitteen taulukoista 80 ja 81.

○ ○ ○ ○ ○ ○

218 Davies (1989), s. 298. Lisäleipäannos oli noin kilo. Monissa tehtaissa päiväannokset jaettiin
kanttiineista eli siirryttiin yhteiskunnalliseen ruokailuun. Myös ulkomaalaiset työntekijät
kuuluivat säännöstelyn piiriin. Kts. esim. Davies (1996), s. 178–179; 368.

219 Osokina (1999), s. 93, 108, 116. Ulkomaalaiselle asiantuntijalle kuului vuoden 1932 alussa
säännöstelynormin mukaisesti yhdeksän kiloa lihaa kun tavallinen työläinen sai kuusi kiloa.
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Kuvion mukaan ainoastaan ryynien osalta ensimmäisessä ja toisessa katego-
riassa oli merkittävä ero. Säännöstelyssä ongelmaksi muodostui kuitenkin se,
ettei useimmilla alueilla ollut edes säännöstelyn mukaisia määriä elintarvikkei-
ta jaettavana. Esimerkiksi tee ja liha olivat käytännössä tuiki harvinaisia tuottei-
ta. Lihan päivänormi oli kuvion perusteella kohtuullinen, mutta todellisuudessa
lihaa oli harvoin tarjolla.220

Elintarvikepulan vuoksi tehtaisiin perustettiin työläisille ruokaloita, joiden
kautta säännöstelykategorioiden mukainen ruoka-annos jaettiin. Eriarvoisuus
herätti ärtymystä ja ruokapulan vuoksi Neuvostoliitossa olikin vuoden 1930 tie-
noilla monia lakkoja ja mielenosoituksia, joissa vaadittiin parempia oloja ja pa-
rempaa ruokaa.221  Tavarapulan takia teollisuuslaitoksen työntekijöille alettiin
perustaa eri puolille Neuvostoliittoa suljettuja kauppoja teollisuuslaitosten yh-
teyteen. Samassa yhteydessä valtio perusti ensisijaisesti ulkomaalaisille tarkoi-
tettuja Torgsin-kauppoja, joiden valikoima oli laadukkaampi ja monipuolisempi
kuin tavallisissa kaupoissa, vaikka liikkeissä oli myynnissä myös säännösteltyjä
tuotteita.222  Myös paikalliset ihmiset saattoivat asioida kaupoissa, mikäli heillä
oli kultaa, jalokiviä tai arvotaidetta. Torgsin-kaupoista ostettiin pääasiassa sään-
nösteltyjä elintarvikkeita, joista leivän osuus oli peräti 60 prosenttia.223  Huoli-
matta laajemmista valikoimista myös Torgsin-kaupoissa asioitaessa saattoi os-
taa tuotteita vain oman säännöstelykategoriansa mukaan. Näiden kauppojen etu
oli lähinnä siinä, että tavara oli parempaa eikä sitä tarvinnut jonottaa. Hinnat
olivat toki huomattavasti korkeammat kuin tavallisessa kaupassa.

Yksi keskeisimpiä elintarvikepulaan vaikuttaneita tekijöitä olivat heikot
sadot ja keskuselinten harjoittama viljanluovutuspolitiikka. Ne vaikuttivat välit-
tömästi elintarvikkeiden saatavuuteen eri puolilla maata. Neuvostoliittoa koet-
teli 1930-luvun alkupuolella kaksi suurta nälänhätää, joiden seurauksena kuoli
miljoonia ihmisiä. Vuoden 1931 suurten luovutusmäärien ja viljan viennin seu-
rauksena kolhooseille ei jäänyt siemenviljaa seuraavan vuoden kylvöihin. Seu-
raukset koettelivat erityisesti Neuvostoliiton eteläisiä osia, Kaukasusta ja
Ukrainaa, missä kuoli noin kuusi miljoonaa ihmistä nälkään. Nälänhädän ja sitä
seuranneiden levottomuuksien vuoksi viljan varastamisesta määrättiin kuole-
manrangaistus.224  Heikoista sadoista huolimatta Neuvostoliitto vei viljaa ulko-
maille, vaikka muun maailman lama piti viljan maailmanmarkkinahinnan alhai-
sena.225  Erityisen ongelmallinen elintarviketilanne oli alueilla, missä tarve oli

○ ○ ○ ○ ○ ○

220 Kts. tilanteesta kaupungeissa esim. Fitzpatrick (1999), s. 43. Taulukkoliitteessä on esimerk-
kejä muista säännöstelyryhmistä. Kaupungeissa saattoi olla huomattavasti enemmän ruokaa
tarjolla kuin maaseudulla, joten vertailu on perin hankalaa.

221 Osokina (1999), s. 111; Filtzer (1986), s. 82–83; Yhteisruokailusta ja säännöstelyn vaikutuk-
sista kts. esim. John Scot (1973), s. 41 alkaen.

222 Davies (1989), s. 357; Davies (1996), s. 455.
223 Osokina (1999), s. 160–162, 192. Osokina korostaa sitä, että Torgsin-kaupat olivat ensisijai-

sesti valuutan hankkimista varten. Kauppoja oli varsin paljon, pelkästään Moskovassa niitä
oli 38.

224 Conquest (1986), The Harvest of  Sorrow, s. 153. Conquestin mukaan Ukrainan nälänhätä oli
Stalinin järjestämä. Tutkijat kiistelevät asiasta, mutta selvää oli se, että Stalin hyötyi ka-
tastrofista.

225 Tauger (1997), The People’s Commissariat of Agriculture, s. 159–160; Tucker (1990), s.189.
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suurempi kuin oma maataloustuotanto. Tähän viljan tuonnista riippuvaiseen
ryhmään kuului myös Neuvosto-Karjala.

Säännöstelystä huolimatta elintarviketilanne oli vaikea. Toukokuussa 1932
Neuvostoliitossa laillistettiin kolhoosimarkkinat ja luovutusmääriä pienennet-
tiin, jotta kolhoosien käyttöön olisi jäänyt enemmän tuotteita.226  Kesällä 1932
avattiin Neuvosto-Karjalaankin toreja (bazary), joiden suosiosta kertoi heinä-
kuussa 1932 järjestettyjen yleiskarjalaisten kolhoosimarkkinoiden kauppavaih-
to 700 000 ruplaa.227  Kolhoosit saivat myydä luovutuksista ylijääneet elintar-
vikkeet kuluttajille toreilla.228  Kolhoosimarkkinoista tuli varsin nopeasti mer-
kittävä instituutio, sillä niiden myynti muodosti merkittävän osan Neuvostolii-
ton elintarvikkeiden jakelusta. Kolhoositoreilla tuotevalikoima oli laaja, mutta
myös hintataso oli virallista korkeampi. Siitä huolimatta suurin osa kansalaisis-
ta hankki elintarvikkeensa toreilta. Tuotteita saattoi toki ostaa valtion virallisista
kaupoista kohtuuhinnalla, mutta tarjonta oli usein perin niukka ja jonot pitkät.
Eniten tavaraa oli tarjolla mustassa pörssissä, mutta sen hintataso oli erittäin
korkea.229

Ostokorttijärjestelmän lakkauttamisen jälkeen vuonna 1935–36 ihmiset siir-
tyivät käytännössä vapaiden markkinoiden asiakkaiksi, mikä tarkoitti sitä, että
ostettavien tuotteiden hinnat nousivat huomattavasti. Säännöstelystä luopumi-
sen jälkeen elintarvikkeiden hinnat nousivat nopeasti.Säännöstelyaikana soke-
rikilo maksoi ostokortilla 92 kopeekkaa, mutta vapaiden markkinoiden kau-
poissa hinta oli noussut jo kahdeksaan ruplaan.230  Heikko sato jälleen vuonna
1936 johti vuonna 1937 erityisesti maaseudun erittäin vaikeaan tilanteeseen.
Viljan ja elintarvikkeiden hinnat nousivat välittömästi: kasviöljy maksoi 1,30
ruplaa, halvin ruisjauho 1,60 ja halvin vehnäjauho 4,60 ruplaa kilo. Nahkaken-
kien hinta oli 466–1 000 ruplan välillä, kun palkka oli noin 3 000 ruplaa kuu-
kaudessa. Vaatteiden ja kenkien hankinnassa suurin ongelma ei ollut hinta vaan
saatavuus. Myös leivästä oli pulaa ja jonot kasvoivat myös kaupungeissa.231

Elintaso ja elinolosuhteet eivät olennaisella tavalla parantuneet siirryttäessä
kolmanteen viisivuotissuunnitelmaan, vaan alituinen pula jatkui aina toisen
maailmansodan jälkeiseen aikaan.

Kurjistuva Neuvosto-Karjala

Neuvosto-Karjalan olosuhteet pohjoisena alueena eivät olleet parhaat mahdolli-
set laajamittaiseen viljan ja elintarvikkeiden tuotantoon, vaan se joutui tuomaan
viljaa kuten useimpia teollisuustavaroitakin muualta. Tämä teki alueesta erittäin

○ ○ ○ ○ ○ ○

226 Davies (1994), s. 15.
227 Otsherki istorii Karelskoi organizatsii KPSS (1974), s. 251.
228 Protokol no. 20 reshenija Politbjuro TsK VKP(b) ot 4–10 janvarja 1935, ”O torgovle hlebom

v Sverdlovskoi oblasti, Stalingradskomu kraje, Uzbekskom SSSR, Omskoi oblasti, Krasno-
jarskom kraje, Jakutskoi ASSR i Karelskoi ASSR”, (17.1. 1935). RGASPI f. 17, op. 3, d.
958, l. 21.

229 Lewin (1985), s. 172.
230 Osokina (1999), s. 168, 176.
231 Nove (1992), s. 249; Fitzpatrick (1999), s. 43–44. Hän kuvaa kuinka ihmiset joutuivat mene-

mään jonoon keskellä yötä saadakseen leipää.
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riippuvaisen keskuksen elintarvike- ja tavaratoimituksista. Neuvosto-Karjalalla
oli toki omiakin hankintakanavia. Erityisesti 1920-luvun alkupuolella tavaraa
ostettiin Suomesta, mistä tuotiin kirveitä, sahoja, kangasta, viljaa ja hevosia.232

Laajemmat yhteydet Suomeen hiipuivat kuitenkin 1920-luvun lopulla, jolloin
riippuvuus Neuvostoliiton sisäisistä tavaratoimituksista nousi entistä keskei-
sempään asemaan. Oma tuotanto ei riittänyt Neuvosto-Karjalassa tyydyttämään
tarvetta ja tilanne muuttui entistä ongelmallisemmaksi vuoden 1929 jälkeen,
jolloin metsäteollisuus nousi priorisoiduksi talouden alaksi.

”Maatalous ei vielä nykyään (1929) kykene läheskään täydelleen tyy-
dyttämään Karjalan markkinoilla jatkuvasti kasvavaa maataloustuottei-
den kysyntää. Kaupunkien ja metsätyömaiden työläisten varustaminen
vihanneksilla ja karjanhoitotuotteilla on erittäin huonolla kannalla.”233

Neuvosto-Karjalassa kylvöpinta-ala oli varsin pieni eikä metsätalouden priori-
soinnin jälkeen ollut myöskään kiinnostusta ryhtyä sen laajentamiseen, vaikka
maatalouden tehtävä olikin tuottaa metsätyömaille elintarvikkeita. Työvoima-
pulan vaivatessa  metsätaloutta kolhoosien rooli muuttui elintarvikkeiden tuot-
tajasta työvoiman tarjoajaksi, mikä näkyi välittömästi Neuvosto-Karjalan oma-
varaisuudessa.

Seuraavan kuvion mukaan omavaraisuuusaste oli Neuvosto-Karjalan elintar-
viketuotannossa alhainen, sillä se ei ylittänyt yhdenkään tuotteen osalta 50 pro-
senttia. Näin Neuvosto-Karjala oli erittäin riippuvainen muualta tulevista elin-
tarvikkeista, joten kaikki jakeluongelmat liiton tasolla heijastuivat myös sinne.
Kalastuksen osalta suunnitelma onnistui varsin hyvin, mutta hankinnan osalta
ilmeni myös väärinkäytöksiä. Esimerkiksi Kontupohjan piirissä vapautettiin
uitoista 500 kalastajaa täyttämään järvikalastuksen kiintiötä. Sopimukset sol-
mittiin, mutta niiden täyttöä ei valvottu riittävän tarkasti, jolloin kalastajat myi-
vät osan kaloista omaan laskuunsa. Kuvion mukaan erityisesti merikalastus su-
jui hyvin, mutta siitä huolimatta monilla alueilla, jopa merenrantapiireissä, kär-
sittiin siitä, ettei kalaa ollut edes särpimeksi. Tshupinskissa Louhen piirissä va-
litettiin sitä, ettei työläisten huolto jakanut alueelle lainkaan kalaa. Asia
herättikin hämmennystä: ”Asumme Vienanmeren rannalla, mutta meillä on yksi
ainoa silli ja sekin Astrahanista”.234  Lausahdus kuvasi varsin hyvin tilannetta
Neuvosto-Karjalassa: omavaraisuus oli alhainen siitä huolimatta, että ympärillä
oli kalaisat vedet. Yksittäistä selitystä ilmiölle tuskin löytyy, mutta metsätalou-
den ensisijaisuus johti siihen, ettei elintarviketuotannon kannalta keskeisiin teh-

○ ○ ○ ○ ○ ○

232 KASNT:n kansantalousneuvoston toimintakertomus vuodelta 1922/23 (suomenkielinen).
NARK f. 794, op. 1, d. 1/2, l. 39–66.

233 Voronin, V., Karjalan talouden nopean sosialistisen uudelleenjärjestämisen puolesta, s. 83.
Neuvosto-Karjala aikakauslehti 1(2)/ 1930. Keskustelu metsätalouden ja maatalouden
välisestä suhteesta nousi pintaan 1930-luvun alussa. Kts. aiheesta tarkemmin Kangaspuro
(2000), s. 285.

234 Dokladanaja zapiska GPU KASSR v Karelski Obkom VKP(b) o prodovolstvennom i
promtovarnom snabzhenii rabotshih respubliki i ih nastrojenijah osenju 1930, ne raneje 20
oktjabrja 1930 g., s. 159, 169. Neizvestnaja Karelija.
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Kuvio 58. Neuvosto-Karjalan elintarvikeomavaraisuus vuonna 1929/30 (pro-
senttia).

Lähde: Dokladanaja zapiska GPU KASSR v Karelski Obkom VKP(b) o prodovolstvennom i
promtovarnom snabzhenii rabotshih respubliki i ih nastrojenijah osenju 1930, ne raneje 20
oktjabrja 1930 g., s. 158–159. Neizvestnaja Karelija. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko
82.

täviin riittänyt enää työvoimaa. Kalastuskolhoosien työntekijät joutuivat työs-
kentelemään metsätöissä kevään kutuajan kalastuksen aikana ja kolhoosien
työntekijät pidettiin puolestaan uitoissa kevätkylvöjen aikana.

Neuvosto-Karjalan kylvöpinta-ala oli varsin mitätön verrattuna Pohjoisen ja
Leningradin alueisiin. Toki alue oli vertailussa suhteellisen pieni muutenkin.
Suunnitelmassa pyrittiin lisäämään suhteessa eniten viljelyalaa, mikä kertoi
vakaasta pyrkimyksestä nostaa Neuvosto-Karjalan maataloustuotantoa. Tämä
ei kuitenkaan onnistunut, sillä ongelmat korostuivat juuri 1930-luvun alkupuo-
lella. Keskus ei myöskään suosinut maatalouden aktivoimista Neuvosto-Karja-
lassa, vaan piti suomalaisen johdon tavoitteita kapitalistisena hömpötyksenä.235

Kuvion mukaan rukiin, kauran ja ohran suunniteltu ja toteutunut sato vastasi-
vat varsin hyvin toisiaan, vaikka niiden kokonaismäärä olikin vähäinen. Kuten
kuvio 59 osoittaa, viljelyala oli Neuvosto-Karjalassa varsin pieni, joten myös
viljasadot olivat varsin pieniä. Tämä selitti omalta osaltaan alhaista viljaomava-
raisuutta. Sen sijaan perunoiden, juuresten ja vihannesten kohdalla suunnitel-

○ ○ ○ ○ ○ ○

235 Kangaspuro (2000), s. 269–270, 285.
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Kuvio 59. Kylvöpinta-ala keväällä 1931 ja 1932 (tuhatta hehtaaria).

Lähde: Protokol no. 82, zasedanija Politbjuro TsK VKP(b) ot 8 janvarja 1932 g. ”O posevnyh
ploshtshadjah”, prilozhenije. RGASPI f. 17, op. 3,  d. 867, l. 44.  Kylvöpinta-alaa suunniteltiin
lisättäväksi  210 000 hehtaariin vuonna 1937. Kaikkiaan maatalous jäi jälkeenjääneeksi alaksi.
Kilin (1999), s. 134. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 83.

mat olivat pääsääntöisesti varsin optimistiset suhteessa saatuun satoon. Vihan-
nesten ja juuresten suunnitelmien suuruutta selittää palstaviljelyn lisääntymi-
nen ja siihen liittyneet suuret odotukset. Juuresten viljely metsätyömaiden yhte-
ydessä oli myös helpompaa kuin viljan viljely. Peruna ja vihannekset olivat ruo-
kavalion perusta myös yleisliittolaisella tasolla.

Kolmannessa viisivuotissuunnitelmassa elintarvikeomavaraisuus oli voi-
makkaasti esillä. Elintarvikkeista kirjoiteltiin lehdissä, joissa lukijoita opastet-
tiin palstaviljelyn nikseihin ja kannustettiin suunnitelmien täyttöön. Punainen
Karjala -lehti käsitteli maatalouden tärkeimpiä kysymyksiä jutussa, joka oli ot-
sikoitu ”Kolmannen viisivuotisplaanin käsky: kuluttavasta tuottavaksi”. Pyrki-
mys elintarvikeomavaraisuuden nostoon oli kova, mutta keskustelu asiasta vielä
1930-luvun lopussa kertoo, ettei tavoite toteutunut kovinkaan hyvin.

Keskeisiksi työläisiä houkutelluiksi asioiksi 1930-luvun kuluessa nousivat
toimiva elintarvikehuolto, hyvin järjestetyt asuinolot sekä kilpailukykyinen
palkka. Erityisesti ammattitaitoisten työläisten värväyksessä nimenomaan lisä-
elintarvikkeilla olikin entistä suurempi merkitys. Näin esimerkiksi ammattitai-
toisten työläisten miehittämille Vilgan, Matroosan, Lososinan, Internatsionalen
ja Petroskoin metsätyömaille osoitettu vetoomus lähteä työhön uusiin metsä-
työläiskyliin perustuikin etuisuuksien mainostamiseen. Tumbaan, Suksajärven
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ja Lentieran puoleenväliin Sunu-joen latvoille, etsittiin 50 ammattitaitoista met-
sätyöläistä. Asuinoloja kehuttiin erinomaisiksi ja alueen järviä kalaisiksi. Aino-
aksi puutteeksi mainittiin vain sen etäinen sijainti kaikista asutuskeskuksista ja
toki myönnettiin, että työtä oli kovasti tarjolla. Suomen kielinen kutsu oli osoi-
tettu erityisesti siirtolaisille.

” (…)Tumba on metsätyöläiskylä, jossa ovat varatut hyvät asunto-olot.
Tumba on rakennettu kiistämättä Karjalan parhaaseen metsään ja seutu
on luonnon ihana. Kalaisten vesien ympäröimä koskematon metsä tarjo-
aa metsänriistaa (…) Toverit! Suurempia korpia, moninkerroin vaikeim-
missa olosuhteissa olemme asuttaneet! Tumban etäinen asema ei saa olla
esteenä todellisille metsäiskureille! (…) Tehkäämme Tumbasta kulttuu-
risen, korkean sosialistisen metsätyötekniikan linnake! (…) Kirjoittau-
tukaa joukolla Tumbaan siirtyvien joukkoon! TUMBA KAATERIKY-
LIEN ENSIRIVIIN!”236

Siirtolaisille uudismaille muuttaminen oli riskipeliä, sillä heillä oli suuremmat
säännöstelynormit ja erikoisoikeudet verrattuna tavallisiin työläisiin. Huolto

Kuvio 60. Maatalouden tuotanto Neuvosto-Karjalassa 1931–1932 (kg/hehtaa-
rilla).
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Lähde: Svodnyje statistitsheskije tablitsy sektora informatsii Karelskogo OK VKP(b) ob
osnovnyh pokazateljah razvitija selskogo hozjaistva republiki za 1930–1933 g., ne raneje 15
aprelja 1933 g., s. 187–189. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Taulukon nimikkeet ovat lähteestä, jos-
sa peruna ja juurekset oli erotettu toisistaan. Lähteessä määrä on ilmaistu sentneriä/hehtaarilla.
Tekijä on muuttanut määreeksi hieman tutumman kilogramman. Suhdelukuna on käytetty 1
sentneri (cwt) = 50,8 kg. Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 84.

○ ○ ○ ○ ○ ○

236 Vetoomus  Matroosan, Vilgan, Lososinan, Internatsionalen metsätyöläisiskurit ja Petros-
koissa työskentelevät ammattimetsätyöläiset Tumban kaaterikylään siirtymiseksi (suomen-
kielinen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l. 38.
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saattoi lupauksista huolimatta takkuilla uusilla alueilla ja erikoisasema menet-
tää merkityksensä. Tumbassa siirtolaisten etuoikeudet, erikoiskauppoineen, säi-
lyivät vuoteen 1935 saakka, jolloin ulkomaalaisten työläisten erikoisasema
poistettiin ja erikoiskaupat suljettiin.237  Näin propagandan välittämä hohto him-
meni varsin pian, sillä jo 1936 Punainen Karjala -lehti kirjoitti Tumban elintar-
vikehuollon ongelmista. Työläisillä ei ollut lihaa eikä voita ja perusruokaa oli-
vat perunat ja makaronit. Hevoset sairastuivat heikkolaatuisesta heinästä eivät-
kä voineet olla työssä lainkaan.238  Hevosten sairastaessa puu jäi metsään eikä
suunnitelma toteutunut.

Neuvosto-Karjalan metsätyömaiden elintarvikehuollosta vastasi Keskus-
osuuskauppaliitto (Tsentrosojuz), joka Äänisen osuuskauppaliiton (Karoneg-

sojuz) kautta hoiti metsätyömaiden huollon. Sen huollon piiriin kuuluivat myös
alueella työskennelleet vangit.  Karellesin ja Sevzaplesin huolto tapahtui koko-
naisuudessaan Karonegsojuzin kautta ja Zhellesin huollostakin 27 prosenttia,
lopuista huolehti Muurmannin rautatien asutuskombinaatti. Metsätyömaiden
huollossa ilmeni ongelmia jo vuonna 1929, jolloin elintarvike- ja teollisuus-
tavarahuollon suunnitelma toteutui Neuvosto-Karjalassa alle 80 prosenttisesti.
Käytännössä huollosta vastasi 84 paikallista kooperatiivia ja niiden alaisuudes-
sa olleet 576 huolto-osastoa ja -pistettä, joiden kautta suunnitelman mukaiset
tuotteet jaettiin eripuolille Neuvosto-Karjalaa. Vuoden 1929 suunnitelman mu-
kaisesti elintarvikkeita piti jakaa 695 tonnia lihaa, 116 tonnia sokeria ja leipää
piti tuottaa vuorokaudessa 84 000 kiloa. Teollisuustuotteiden jakosuunnitelman
mukaan huopikkaita piti jakaa 10 000 paria, suojarukkasia 23 000 paria, saap-
paita 6 000 paria ja päällystakkeja 10 000 kappaletta. Huollon piirissä oli vähin-
tään 25 000 – 30 000 työntekijää, joten ainakin teollisuustavarasuunnitelmasta
saattoi todeta, että tavaraa oli jo lähtökohdiltaan liian vähän.239  Vankien normi
oli pienempi kuin vapaiden työntekijöiden, mutta sekin vaati oman osansa tar-
jolla olleesta tavarasta.240  Vankien ruokanormia tosin alennettiin ensimmäisenä,
mikäli ruuan säännöstelyyn oli tarvetta.

Metsätyömailta valitettiin, ettei sopimuksessa määriteltyjä työvälineitä ja -
vaatteita241  saatu lainkaan. Jos ne sattuivat ylipäänsä tulemaan, ne olivat myö-
hässä, jolloin näistä tuiki tarpeellisista varusteista ei ollut enää hyötyä. Esimer-

○ ○ ○ ○ ○ ○

237 Pöytäkirja. Tehty Tumban kaaderikylän ammattiliittokokouksessa 20.7. 1935 (suomenkie-
linen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 382, l. 25.

238 ”Tumbassa parannettava varustelua”, Punainen Karjala no. 5 10.1. 1936, s. 4. Jutussa valitet-
tiin myös sitä, ettei palkkoja ollut maksettu. Työntekijät eivät voineet ostaa ruokaa paikan
päältä, mistä oli seurauksena rokuleita.

239 TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29. 7. 1929 g.
predlozhil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.

240 Osokina (1999), s. 92–93. Vankityövoiman käytön laajetessa oli heidät huomioitava myös
säännöstelyjärjestelmässä. Useimmissa tapauksissa vangit ja erikoissiirtolaiset työskenteli-
vät tärkeässä tuotantotyössä, joten heillä oli sijansa säännöstelysysteemissä, joskin pienempi
kuin vapaiden työntekijöiden.

241 Kollektiivinen sopimus vuodelle 1935–36. Luettelo Petroskoin MTH:n tuotannollisissa töis-
sä työskentelevistä vakituisista työläisistä v. 1935, jotka ovat oikeutetut saamaan ammat-
tivaatetuksen, s. 51.
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kiksi Karellesin ja Sevzaplesin työmaat kärsivät kroonisesta vaatepulasta eikä

asianmukaisten varusteiden puuttuessa myöskään työskentelynormit täytty-

neet.242  Useat Neuvosto-Karjalaan kulakkina tuomituista saapuivat sinne pal-

jasjaloin ja vaatteet loppuunkuluneina. Heidän vaatettamisensa oli välttämätön-

tä ennen kuin heidät voitiin laittaa töihin.243  Työntekijät eivät voineet työsken-

nellä talvisaikaan ilman rukkasia tai talvivaatteita paukkuvassa pakkasessa.

Työntekijöiden kannalta kaikkein turhauttavimpia tuntuivat olevan jakelun

aikatauluihin liittyneet kummallisuudet, mitkä osoittivat työntekijöiden mieles-

tä vain suunnitteluelinten tavattoman huonoa asiantuntemusta ja välinpitämät-

tömyyttä.244

Suuri ongelma Neuvostoliitossa oli tavarakeinottelu. Alueille tarkoitetut tuot-

teet eivät välttämättä koskaan päätyneet kohteeseensa, vaan ne myytiin jo mat-

kalla. Tavara meni eniten tarjoavalle, joka myi sen edelleen mustassa pörssissä

kovalla voitolla. Tavarapulasta kärsivässä maassa kauppansa tekivät niin huo-
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työmaan

kooperatiivi.

Matroosa oli

mallityömaa, joten

myös huolto-

rakennukset olivat

sen mukaiset.
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kuva-arkisto,

Petroskoi

○ ○ ○ ○ ○ ○

242 Tarkastusraportti Vilgan metsätyöpunktilta 17.4. 1933 VKP(b):n Karjalan AK:lle tarkas-
tajana Tenhunen (suomenkielinen). GAOPDF K f.. 3, op. 3, d. 73, l. 32.

243 Iz dokladnoi zapiski GPU KASSR predsedatelju SNK KASSR E.A. Gjullingu o materialno-
bytovyh uslovijah zhizni vyselennyh kulakov i ih semei na Shalskih gornyh razrabotkah, 1
dekabrja 1931, s. 182–183. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Erikoissiirtolaisilla oli oma ruoka-
normi, joka oli sama huolimatta siitä, missä he työskentelivät; Asiaan kiinnitettiin huomiota
myös sanomalehdessä. ”Metsätyöläisten varustelua tehostettava. Uhtualle saatava huopik-
kaita ja lämpimiä vaatteita” Punainen Karjala no. 5, 7.1. 1930, s. 3.

244 Suunnittelun ohella myös Karonegsojuzia arvosteltiin. Punainen Karjala -lehti tutki sen va-
rastot ja löysi niistä paljon kirveitä ja sahoja, joita ei ollut lähetetty lainkaan metsätyömaille.
”Metsätyömaiden varustelu tällä hetkellä. Metsätöille tärkeät tavarat makaavat Karon-
negsojuzin varastoissa” Punainen Karjala no. 277, 2.12. 1930, s. 3.
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pikkaat kuin kankaatkin ilman, että niiden alkuperää liiemmin kyseltiin. Kes-

kuselimet kiinnittivät huomiota tavaran hävikkiin ja olivat perillä ongelmista,

mutta merkittäviä parannuksia ei kuitenkaan saatu aikaan.245  Tavarajakelun

prioriteetit saattoivat myös muuttua nopeasti. Metsätalouden noustua kansanta-

louden tärkeimmäksi alaksi Neuvosto-Karjalassakin saatettiin elintarpeita ohja-

ta metsätyömaille, vaikka alunperin ne oli tarkoitettu asutuskeskuksille.246  Ta-

louden muuttuvat painopisteet tekivät elämisestä joillakin alueilla vaikeampaa

kuin toisaalla, mutta elämä oli puutteellista myös metsätyömailla.

Vuoden 1929/30 säännöstelynormien mukaan Neuvosto-Karjalalle oli mää-

ritelty tietty määrä elintarvikkeita, joita jokaisen työläisen piti pystyä ostamaan

kaupoista suorittamansa työpanoksen mukaisesti. Metsätyömailla annettiin

kaksi kiloa ruista ja reilu kaksi kiloa kauraa metsätöissä tehtyä kuutta kuutio-

metriä kohden.247  Tämä olikin merkittävä vetävä tekijä työvoiman kannalta, sil-

lä esimerkiksi talonpoika pystyi metsätöissä hankkimallaan viljalla laajenta-

maan kesän aikana keräämiään omia viljavarastoja.248  Järjestelmä ei kuitenkaan

täysin toiminut teoreettisen mallinsa mukaisesti, sillä hetken toiminnan jälkeen

sekä elintarvike- että rehuhuollossa ilmeni ongelmia. Karonegsojuz nosti elin-

tarvikkeiden hintoja talvella 1929 perustellen toimenpidettä sillä, että elintar-

vikkeiden hintoja oli pakko nostaa metsätrustien maksamattomien laskujen

vuoksi.249  Vuonna 1930 elintarvikehuolto ja tavarajakelu sujuivat edelleen erit-

täin huonosti, jolloin useilla alueilla kaikki saapuneet elintarvikkeet menivät

kokonaan yhteisruokailun tarpeisiin.250  Samaan aikaan metsätyömailla valitet-

tiin, ettei yhteisruokailuihin kiinnitetty riittävästi huomiota. Karonegsojuz ei

ottanut moitteita kontolleen vaan siirsi syyn trusteille, jotka sen mukaan eivät

olleet järjestäneet mahdollisuuksia yhteisruokailuita varten.251  Ristiriitainen ti-

lanne kertoi olosuhteiden vaikeudesta, mutta selvää oli se, että hintojen nousu

vaikeutti trustien elintarvikehankintoja. Jo ennestäänkin ongelmallinen tavara-

jakelu kangerteli sitä enemmän mitä enemmän metsätyömaille tuli työväkeä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

245 Fitzpatrick (1999), s. 45. Ongelma oli koko Neuvostoliiton laajuinen. Tosin niissä tapauk-
sissa, joihin keskuselimet kiinnittivät huomiota, kysymys oli syntipukkien löytämisestä ei
niinkään ongelman ratkaisusta.

246 TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29. 7. 1929 g.
predlozhil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279; Osokina (1999), s. 89.

247 Leskov (1930), s. 31–32.
248 Kilin (1999), s. 137. Kilinin mukaan viljaomavaraisuus kasvoi näin pohjoisessa 3–4 kuukau-

teen ja etelässä 5 kuukauteen. Tämä oli mahdollista ennen maatalouden kollektivisointia.
249 Erityisen ansioitunut laskujen maksamatta jättämisessä oli Zhelles. TsK VKP(b) v

rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29. 7. 1929 g. predlozhil dobitsja
prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju kampaniju v
derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279; Slovo dlja doklada ”Lesnaja promysh-
lennosti I lesozagotovki 1929/1930 goda imejet tov. Arhipov. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 315,
l. 44–52.

250 Dokladanaja zapiska GPU KASSR v Karelski obkom VKP(b) o prodovolstvennom i
promtovarnom snabzhenii rabotshih respubliki i ih nastrojenijah osenju 1930, ne raneje 20
oktjabrja 1930 g., s. 156. Neizvestnaja Karelija.

251 ”Yhteiskunnallinen ruokailu metsätyömailla järjestettävä mahdollisimman laajaksi” Punai-
nen Karjala no. 284, 10.12. 1930, s. 2.
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Elintarvikkeiden ja teollisuustavaroiden jakelu- ja huolto-ongelmat näkyivät

ihmisten jokapäiväisessä elämässä, mistä esimerkkejä oli ympäri Neuvostoliit-

toa. Ongelmia metsätyömailla syvensivät trustien taloudelliset vaikeudet, joita

tuntui olevan erityisesti syrjäisemmillä metsätyömailla. Uhtualla metsätöiden

huoltoa moitittiin erittäin huonosti hoidetuksi, sillä ongelmia oli sekä elintar-

vikkeiden että hevosten rehun kanssa. Hevosille ei ollut riittävästi heiniä ja

kauroja ei ollut lainkaan. Uhtualla kaivattiin ”mitä kipeimmin elintarpeita ja re-

huja eläimille”.252  Metsätyömailla vaikea elintarviketilanne koettiin hyvin voi-

makkaasti keskuksen reuna-alueita hylkivän politiikan seuraukseksi. Aiheesta

kirjoitti muiden muassa nimimerkki ”Komandeerattu”:

”Muuten varustavat keskus-elimet tällaisia rajaseutuja huonommin kuin
keskuspaikkoja ja siinä suhteessa on keskuksessa välttämättä tehtävä pi-
kaisesti muutos.”253

Puudosin alueella sijainneella Patumin metsätyömaalla palkkaa ei ollut makset-

tu vähään aikaan ja ruokanormeja oli pienennetty elintarvikepulan vuoksi.

Työntekijät olivat saaneet yhdeksän kuukauden aikana lihaa vain 200 grammaa

henkeä kohden, joten sairaudet olivat yleisiä ja esimerkiksi keripukkia esiintyi

paljon. Kauran ja rehun puute johti myös hevosten kunnon heikkenemiseen ja

sairastumisiin. Hevonen sai kauraa neljä kiloa, kun sen päivittäinen vetourakka

oli 500 kiloa ja kuljettava matka 30 kilometriä. Ruuan puutteessa hevoset eivät

enää jaksaneet vetää täysiä kuormia, jolloin ajoparin normi ei tullut täyteen.

Työnormin jäätyä vajaaksi, ruokanormi laski niin hevosella kuin ajomiehellä-

kin. Ruuan puutteessa työteho laski, jonka seurauksena ajoparin palkkaa leikat-

tiin, mikä johti pahenevaan ongelmien kierteeseen. Trustien palkanmaksu-

ongelmien vuoksi työntekijöillä ei ollut rahaa, jolloin he eivät voineet myös-

kään ostaa tavaraa vapailta markkinoilta.254  Neuvosto-Karjalan johto oli selvillä

ongelmista ja se yrittikin vaikuttaa asiaan vetoamalla keskuselimiin elintarvike-

jakelun parantamiseksi, mutta laihoin tuloksin.

Neuvosto-Karjalan johdon valitusten takia keskuskomitea määräsi alueelle

tarkastuksen. Sen tuloksena todettiin, että suunnitelman mukaisesta lihanjake-

lusta oli toteutettu ainoastaan 1,2 prosenttia. Ilmiselvästä epäkohdasta huoli-

matta tarkastusta seurasi vain määräys toteuttaa huolto Neuvosto-Karjalassa

päätösten mukaisesti.255  Ongelmat eivät olleet seurausta pelkästään keskuksen

haluttomuudesta auttaa, vaan koko Neuvostoliittoa vaivanneesta tavarapulasta,

jota oli mahdotonta ratkaista hetkessä. Keskuskomitean tarkastusosaston tar-

○ ○ ○ ○ ○ ○

252 ”Sabotaashiako vai huolimattomuutta” Punainen Karjala no. 5, 7.1. 1930, s. 3.
253  ”Muonitustilanne Kiestingin metsätyömailla” Punainen Karjala no. 291, 22.12. 1929, s. 3.
254 Selostus VKP(b):n Karjalan aluekomitealle suomalaisten pakolaisten tilanteesta Patumin

metsäpunktilla Puudosin piirissä 18.4. 1933, allekirjoitus Lukkarinen (suomenkielinen).
GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 41, l. 50. Erityistä närää oli herättänyt se, etteivät työntekijät olleet
voineet rahanpuutteessa ostaa itselleen edes alusvaatteita.

255 Protokol no. 72 zasedanija sekretariata TsK VKP(b) ot 1.9. 1931, ”O sostojanii rabotshego
snabzhenii v Karelii”. RGASPI f. 17, op. 114, d. 256, l. 2; Protokol no. 72 zasedanija
sekretariata TsK VKP(b) ot 1.9. 1931, V TsK VKP(b), zam. narodnogo komissariata RKI, t.
Kripitski (2.11. 1931). RGASPI f. 17, op. 114, d. 256, l. 74.
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kastaja Gorshin ehdotti, että olisi katsottu Ukrainasta tai Pohjois-Kaukasukselta

sopiva alue, jonka kanssa Neuvosto-Karjala olisi voinut vaihtaa elintarvikkeita

puutavaraan. Neuvosto-Karjala vei alueelle jo puutavaraa, joten yhteys niiden

välillä oli jo olemassa.256  Keskuskomitea ei kuitenkaan suostunut ehdotukseen,

sillä suora vaihtokauppa alueiden välillä ei sopinut keskussuunnittelun periaat-

teisiin.

Neuvosto-Karjalan johto ei antanut periksi, vaan valitti ongelmallisesta elin-

tarviketilanteesta keskuselimiin säännöllisesti. Paikallishallinto korosti, että

elintarviketilanne oli pikaista ratkaisua vaativa ajankohtainen poliittinen kysy-

mys. Paikallisjohto vaati, että huolto oli saatava toimimaan, sillä Neuvosto-Kar-

jala oli lähes tyystin tuontielintarvikkeiden varassa. Elintarvikehuollon takkuil-

lessa nälänhätä uhkasi koko Neuvosto-Karjalaa, mikä olisi ollut vakava uhka

puun vientisuunnitelman täyttymiselle. Paikallisjohto vaati, että huolto-organi-

saatiot oli saatava kuriin ja Neuvosto-Karjalan lespromhozeille oli luotava vä-

hintään kuukauden elintarvikereservit.257  Keskuksen välittömät toimenpiteet ti-

lanteen parantamiseksi jäivät kuitenkin vain tarkastuksen suorittamiseen ja ra-

portin laatimiseen. Olennaisia muutoksia tilanteeseen ei tullut, vaikka ongel-

man vakavuutta ei millään tavoin kiellettykään.

Yksi keskuselinten yritys ratkaista elintarvikeongelma oli siirtyminen yhteis-

ruokailumalliin, mikä tarkoitti normiannosten jakamista keskitetysti myös kau-

punkien ulkopuolella. Elintarvike- ja tavarapulan sekä metsätyömaiden alkeel-

listen olosuhteiden vuoksi sekään ei sujunut ongelmitta. Kaupunkien ja asutus-

keskuksien tuotantolaitoksissa tilanne oli toinen, vaikka sielläkin oli ongelmia.

Esimerkiksi Neuvosto-Karjalassa Sunun sahalla ravintola tarjosi ruokaa, joka

”haisi palaneelta” ja puuroa, joka ”näytti taikinalta”.258  Ongelmat olivat pysy-

viä, sillä esimerkiksi mallityömaa Matroosan ruokalan toimintaa moitittiin vie-

lä vuonna 1937. Ruokala oli sekä ”järjestyksensä, ruuan laadun ja hintoihinsa

nähden jälessä”. Työntekijät joutuivat jonottamaan ruokaa pitkän aikaa, mikä

seisotti töitä.259  Lososinan metsätyömaalla moitittiin puolestaan emäntää, joka

ei ”laiskuuttaan saanut ruokaa ajoissa valmiiksi”. Hän ei myöskään osannut ar-

vioida ruuan menekkiä, vaan tarjosi työntekijöille ruuan loppuessa edellispäi-

vänä keitettyä velliä.260

Etenkin syrjäisemmillä metsätyömailla ruuanlaitto-olosuhteet olivat suoras-

taan ala-arvoiset, sillä ruuanvalmistusta varten ei ollut useinkaan erikseen sisä-

tiloja helloineen, vaan ruoka valmistettiin ulkona nuotiolla. Yhteisruokailua

○ ○ ○ ○ ○ ○

256 Protokol no. 72 zasedanija sekretariata TsK VKP(b) ot 1.9. 1931, Sekretariat TsK VKP(b) tt.
Kaganovitsh i Postshevu, otv. instruktor TsK VKP(b) t. Gorshin. RGASPI f. 17, op. 114, d.
256, l. 68–72.

257 Protokol no. 72 zasedanija sekretariata TsK VKP(b) ot 1.9. 1931, TsK VKP(b) ”O sostojanii
snabzhenija Karelii”, zam. sekret. OK VKP(b) Karelii, Apollonik (20.11.1931). RGASPI f.
17, op. 114, d. 256, l. 72.

258 Dokladanaja zapiska GPU KASSR v Karelskii obkom VKP(b) o prodovolstvennom i
promtovarnom snabzhenii rabotshih respubliki i ih nastrojenijah osenju 1930, ne raneje 20
oktjabrja 1930 g., s. 167. Neizvestnaja Karelija.

259 ”Matroosan ruokala toimii huonosti” Punainen Karjala no. 84, 12.4. 1937, s. 1.
260 ”Lososiinan punktilla parannettava ruokalan työtä” Punainen Karjala no. 174, 30.7. 1936, s. 3.
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varten keskuksesta oli Punainen Karjala -lehden mukaan lähetetty 10 000 alu-

miinista teelusikkaa ja 27 000 ruokalusikkaa sekä 15 000 kappaletta alumiinisia

ruokavateja, mutta ei kattiloita tai teekannuja.261  Metsätyömailla ei ollut omasta

takaa kattiloita isojen ruokamäärien valmistamiseen, joten ruokaa keitettiin mil-

loin missäkin, raporttien mukaan useimmiten erittäin epähygieenisissä ja suo-

rastaan käyttökelvottomissa astioissa. Henkilökuntaa, etenkään ammattitaitois-

ta, ei ollut riittävästi, mikä hankaloitti useilla työmailla ruokailun järjestämistä.

Ulkosalla valmistettuun ruokaan pääsi kaikenlaisia roskia eikä ruuan raaka-

aineetkaan olleet kovin laadukkaita. Monissa tapauksissa tarvittavia elintarvik-

keita ei toimitettu lainkaan metsätyömaille. Perusruoka-annos kymmenelle

metsätyöläiselle oli sangollinen laihaa soppaa, mikä ei ollut paljoa raskaan ruu-

miillisen työn tekijälle. Huonojen kokemusten jälkeen vaadittiinkin entistä tiu-

kempaa yhteistyötä kolhoosien kanssa elintarvikkeiden saamiseksi, jotta ruo-

kailut olisi voitu järjestää asianmukaisella tavalla.262

Yleisliittolaisen mallin mukaisesti tuotantolaitoksille perustettiin myös työ-

läishuolto-osastot loppuvuodesta 1932. Niitä perustettiin myös Metsäasiain

Vuonna 1929/30

siirryttiin myös

metsätyömailla

yhteisruokailuun.

Ongelmaksi

muodostui kuitenkin

työmaiden alkeelliset

olosuhteet, jolloin

ruokiin pääsi

kaikenlaisia roskia ja

muita epäpuhtauksia.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

261 ”Yhteiskunnallisen ruokailun järjestäminen ontuu” Punainen Karjala no. 277, 2.12. 1930, s. 3.
262 Material o lesozagotovkah  po dannym obsledovanii Narkomata RKI Karelskoi ASSR, 1933.

GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 73, l. 69. Vankileireillä tilanne oli vieläkin kurjempi. Lämmin
ruoka tarkoitti mädäntyneistä kaloista keitettyä soppaa. Liha tarkoitti kuivattua hevosen li-
haa, mikäli sitäkään oli saatavilla. Rasvan puutteen vuoksi vangit kärsivät hämäräsokeudes-
ta. Pimeässä toikkaroineet vangit saatettiin tulkita pakoa yrittäviksi ja ammuttiin. Duchess of
Athol (1931), s. 69; VKP(b):n AK:lle Internatisionalen työläiskylän solulta 29.8. 1933.
Allekirjoittajana O. Sieppi (suomenkielinen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 38, l. 25.
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kansankomissariaatin alaisille metsätyömaille, Kontupohjan paperitehtaalle se-

kä Koudan ja Sorokan sahoille. Karellesin hallintoon perustettiin erillinen työ-

läishuoltohallinto, joka vastasi työläishuolto-osastojen toiminnasta. Useimmis-

sa tapauksissa työläishuolto-osaston toiminta tarkoitti työntekijöille tarkoitettu-

jen suljettujen osuuskauppojen perustamista.263  Työmaiden suljetut kaupat ei-

vät kuitenkaan parantaneet työntekijöiden tilannetta, sillä myös ne kärsivät

tavarapulasta. Esimerkiksi Tshupinskin metsätyömaalla kaupassa ei ollut muuta

myytävää kuin leipää ja sitäkin vähän.264  Trustien hankinnat olivat rahavai-

keuksien vuoksi pieniä ja palkkojen maksun myöhästellessä työntekijöillä ei

ollut rahaa ostaa, vaikka tavaraakin olisi ollut tarjolla.

Metsätyömaiden elintarvikehuollon takkuillessa trusti yritti helpottaa pulaa

perustamalla omia viljelypalstoja työmaiden yhteyteen.265  Kahden vuoden ku-

luessa viljelysala Karellesin alaisilla metsätyömailla kasvoi yli kaksinkertaisek-

si ja heinämaiden yli nelinkertaiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että

viljan- tai rehuntuotanto olisi olennaisella tavalla kasvanut.266  Viljelyyn tarkoi-

tettujen koneiden puuttuessa metsätyömaiden palstojen sadot jäivät vähäisiksi

ja viljelykset tuottivat heikonlaisesti. Esimerkiksi Internatsionalen metsätyö-

läiskylässä Prääsän lespromhozissa ei ollut vuonna 1933 lainkaan traktoreita,

joilla olisi voitu tehdä syyskynnöt, vaikka sellaiset olikin Karellesista alunperin

luvattu.267

Vilgan metsätyömaalla useilla kämpillä oli harjoitettu kotitarveviljelyä, mikä

ei kuitenkaan ollut kovin tuottoisaa. Huono tuotto ei ollut kiinni niinkään kone-

pulasta vaan työläisten motivaatiosta. He olivat epävarmoja siitä, jatkavatko

uudet työntekijät vaivalla alkuun saatettua työtä ja kuka sadon lopulta korjaa.

Kukaan ei halunnut tehdä turhaa työtä niissä olosuhteissa.268  Nälkä ja yksipuo-

linen ravinto lienee ollut suurin motivoija kotitarveviljelyyn useimmilla metsä-

työmailla, vaikka esimerkiksi Karelles ei auttanut työntekijöitään omien palsto-

jen viljelyssä. Koneita ja siemenviljaa luvattiin, mutta useimmiten ne jäivät vain

lupauksiksi.

Ruuan jakelussa ilmenneet ongelmat tuntuivat erityisesti raja-alueilla, jotka

olivat riippuvaisia keskuksen elintarvikejakelusta ja kulkuyhteyksistä. Rautatie-

yhteyksiä kyllä rakennettiin, mutta pääasiassa sotilaallisten tavoitteiden mukai-

sesti. Tavarankuljetus ja raja-alueiden elintarvikehuolto eivät olleet ensisijainen

tavoite yhteyksiä luotaessa, joten huolto ei välttämättä parantunut vaikka uusia

rautatieyhteyksiä luotiinkin. Suurin tekijä oli valtakunnallinen elintarvikepula.

○ ○ ○ ○ ○ ○

263 Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmenennelle yleiskarjalaiselle neuvostojen
edustajakokoukselle vuonna 1934, s. 38–39. RK/17B/KA.

264 ”Dnevnik sessii Karelskogo TsIK’a: Tov. Morozov”, Krasnaja Karelija no. 115/27.5. 1935.
265 Leskov (1930), s. 32.
266 Predsedatelnyi obl. kraiispolkom predsedatelnju SNK avtonomnyh respublikov, 30.4. 1930.

NARK f. 690, op. 1, d. 16/168, l. 55; Selostus KASNT:n hallituksen toiminnasta kymmenen-
nelle yleiskarjalaiselle neuvostojen edustajakokoukselle 1934, s. 179. RK/17B/KA.

267 VKP(b):n Karjalan aluekomitealle Internatsionalen työläiskylän solulta 29.8. 1933.
Allekirjoitus O. Sieppi (suomenkielinen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 38, l. 25.

268 Tarkastusraportti Vilgan metsätyöpunktilta 17.4. 1933 VKP(b):n Karjalan aluekomitealle
tarkastaja Tenhunen (suomenkielinen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 73, l. 32.
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Jos mahdollista, tilanne heikkeni koko 1930-luvun. Kuvion mukaan Neuvosto-

Karjalassa ei ollut vuonna 1940 lainkaan makaroneja, suolaa eikä sokeria. Jau-

hoja oli tarpeeseen nähden aivan liian vähän eikä voitakaan ollut koko määrää,

vaikka sitä suhteessa muihin tuotteisiin nähden oli runsaasti. Kuviossa esitetty-

jen elintarvikkeiden lisäksi hevosille saatiin rehua vain noin 76 prosenttia tar-

peesta. Paikallisjohto pyysi, että Metsäasiain kansankomissariaatti ja Neuvosto-

liiton kansankomissaarien neuvosto olisivat siirtäneet alueelle elintarvikkeiden

reservivarastoja ja vauhdittaneet kulkuasiain kansankomissariaatin elintarvike-

ja rehukuljetuksia.269  Tilanne oli kuitenkin vaikea, sillä talvisota ja sotatoimet

vaikuttivat Neuvosto-Karjalan elintarviketilanteeseen. Armeijan tarpeet olivat

ensisijaiset, mikä hidasti siviileille tarkoitettuja elintarvikekuljetuksia raja-

alueelle.

Työntekijöiden elämää metsätyömailla vaikeutti myös terveydenhoidon al-

keellisuus ja puutteellisuus. Lääkintähuoltoa tarkastelleen raportin mukaan ke-

väällä 1930 hoito oli huonoa niin ihmisten kuin eläintenkin osalta ja sitä olisi

Kuvio 61. Elintarvikkeiden saanti Neuvosto-Karjalassa keväällä 1940 (tonnia).
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Lähde: Zam. preds. SNK SSSR tov. Bulganinu i NKLes SSSR tov. Antslovitshu, preds. SNK
KASSR Soljakov i sekr. Karobkoma Kuprijanov,  2. 3. 1940. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 441; 13.
Kts. tarkemmin taulukkoliitteestä, taulukko 85.

○ ○ ○ ○ ○ ○

269 Zam. pred. SNK SSSR tov. Bulganinu i NKLes SSSR tov. Antslovitshu, preds. SNK KASSR
Soljakov i sekr. Karobkoma Kuprijanov, 2. 3. 1940. GAOPDF K  f. 3, op. 5, d. 441, l. 13.
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pitänyt parantaa huomattavasti, jotta työt olisivat sujuneet toivotulla tavalla.

Neuvosto-Karjalan metsätyömailla oli yhteensä 47 lääkäriä ja 143 välskäriä se-

kä sairaala 40 hengelle. Pelkästään Zhellesillä oli parhaimmillaan 56 000 työn-

tekijää, joten yhtä lääkäriä kohden oli yli tuhat ja yhtä välskäriä kohden lähes

400 työntekijää.270  Metsätöitä tehtiin hankalissa olosuhteissa ja kaukana asutus-

keskuksista, jolloin onnettomuuden sattuessa tai sairastumisen iskiessä potilaita

ei saatu hoitoon, vaikka lääkäreitä olisikin ollut tarjolla. Punainen Karjala -lehti

moitti palstoillaan tavan takaa lääkäreiden ja välskäreiden toimintaa ylimieli-

seksi ja välinpitämättömäksi. Nimimerkki ”Lääkkeenpyytäjä” moitti Kiimas-

järven välskäri Laurénia siitä, että hän jakoi kaikille tarvitsijoille lääkkeet yhtä

aikaa iltapäivällä. Aamulla vastaanotolle tulleet työmiehet eivät voineet odotel-

la koko päivää, joten suurin osa joutui palaamaan työmaillensa pitkänkin mat-

kan päähän ilman lääkkeitä.271

Sairaanhoidon ja lääkinnän puutteet aiheuttivat työtehon laskua, sillä monis-

sa tapauksissa hoitamattomat sairaudet saattoivat aiheuttaa koko metsätyömaal-

le epidemian. Palkkaa maksettiin vain tehdystä työstä, joten sairastuminen mer-

kitsi välittömiä ongelmia. Useilla työmailla ei ollut minkäänlaisia lääkintäpal-

veluita saati mahdollisuuksia siihen. Kaikilla Karellesin metsätyömailla olisi

pitänyt olla ensiapuvälineet, mutta vielä vuonna 1935 niiden hankinta oli suun-

nitteluasteella.272  Seuraavana vuonna nimimerkki ”J” kirjoitti Punainen Karjala

-lehdessä, ettei lääkintähuolto toiminut. Lääkäri ei suostunut hoitamaan kipeätä

silmää eikä metsätyömailla ollut minkäänlaista ensiapua, lääkkeitä tai sidetar-

peita.273  Metsätyömaiden taloudellisen tilanteen heiketessä lääkintähuollon

ajantasalle saattaminen ei kuulunut enää prioriteetteihin.

Terveydenhoidon ohella myös eläinlääkintä aiheutti ongelmia. Neuvosto-

Karjalan metsätyömailla oli 13 eläinlääkäriä ja 65 eläinvälskäriä. Hevosia met-

sätyömailla oli noin 43 000, joten yhtä eläinlääkäriä kohden oli noin 3 300 ja

välskäriä kohden 660 hevosta.274  Karjalan kansankomissaarien neuvosto huo-

mautti Karellesia vuonna 1929 eläinlääkinnän huonosta tilasta.275  Olennaista

muutosta ei asiaan tullut, sillä lehtien sivuilla moitittiin usein hevosten huonoa

hoitoa. Vuonna 1936 Punainen Karjala -lehti kirjoitti huolestuneena eläinlää-

kärien puutteesta Neuvosto-Karjalan metsätyömailla. Hevosmiehet joutuivat it-

se huolehtimaan sairaiden hevosten hoidosta, koska esimerkiksi Louhen les-

○ ○ ○ ○ ○ ○

270 TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP:(b) ot 29. 7. 1929 g.
predlozhil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.

271 ”Tahtoi lääkitä kaikki yhtä aikaa” Punainen Karjala no. 59, 14.3. 1929, s. 2.
272 Kollektiivinen sopimus vuodelle 1935–36. Tuotannollinen kustannusarvio varojen käytöstä

turvallisuustekniikkaan Petroskoin MTH:n metsäpunkteilla v. 1935, s. 45–47. Huomattavaa
se, että kyseessä oli nimenomaan Petroskoin lespromhoz, jossa asioiden saattoi olettaa
olevan hieman paremmassa kunnossa kuin syrjäisempien lespromhozien. Kysymys oli
kuitenkin suunnitelmasta.

273 ”Lääkintäpalvelua parannettava” Punainen Karjala no. 184, 11.8. 1936, s. 2.
274 TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP:(b) ot 29. 7. 1929 g.

predlozhil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.

275 ”Muistutuksia eläinlääkinnän huonosta järjestämisestä metsätyömailla” Punainen Karjala
no. 150, 1.7. 1929, s. 2.
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promhozissa Kotajärven metsätyömaalla ei ollut käynyt eläinlääkäriä koko ke-

sän aikana. Tämän vuoksi työmaan neljä parasta hevosta oli työkyvyttömiä eikä

työmaan johto kiinnittänyt asiaan mitään huomiota, vaikka asiasta oli valitettu

monta kertaa.276

Koko Neuvostoliiton metsätyömailla oli 1930-luvulla 343 vakinaista lääkin-

täpistettä ja noin 7 000 lääkärin vastaanottoa. Smolenskin alueella Luoteis-Neu-

vostoliitossa oli 40 lääkäriä 50 000 tuhatta metsätyöntekijää kohden.277  Verrat-

tuna Neuvosto-Karjalaan tilanne oli jokseenkin vastaava, joten näiden lukujen

mukaan Neuvosto-Karjala ei ollut sen ongelmallisempi kuin muutkaan alueet

Neuvostoliitossa. Tai sitten kaikki alueet olivat yhtä ongelmallisia. Smolenskin

alue oli kuitenkin ilmastoltaan hieman inhimillisempi, koska se sijaitsi huomat-

tavasti etelämpänä kuin Neuvosto-Karjala. USLON:in vankileireillä tilanne lää-

kintäavun kannalta oli sen sijaan tavattoman kurja, lähes 750 000 vangille oli

vain 580 sairaalapaikkaa. Vankileireille määriteltiinkin säännöstelyvaiheessa

vain minimaalinen lääkintähuolto.278  Yleisesti ottaen terveydenhuollon alkeelli-

suus ja puutteellisuus oli ongelma koko Neuvostoliitossa. Keskeinen tilanteen

heikentymiseen vaikuttanut seikka oli suurten ihmisjoukkojen siirtyminen pie-

nen ajan kuluessa alueille, jotka eivät olleet valmiita ottamaan sellaisia ryhmiä

vastaan. Sekä lääkintä- että elintarvikehuollon päivittäminen nopeasti laajene-

valle tarpeelle oli tavattoman vaikeaa.

Asuinolot – ahtautta ja syöpäläisiä

Elintarvike- ja tavarapulan ohella myös työläisten asunto-olot Neuvostoliitossa

olivat erittäin huonot, mikä laski merkittävällä tavalla työläisten elintasoa.

Asuinolosuhteissa oli ollut toivomisen varaa jo ennen vallankumousta eikä

NEP-kausikaan tuonut helpotusta asunto-ongelmaan. Siirtyminen suunnitelma-

talouteen ja ennenkaikkia nopean teollistamisen valinta vaikeutti jo ennestään

ongelmallista tilannetta, sillä työntekijöiden määrä kasvoi lyhyessä ajassa mo-

ninkertaiseksi. Erityisen hankalaksi tilanne kehittyi kaupungeissa, missä väki-

luku kasvoi pienessä ajassa moninkertaiseksi. Myös uusilla priorisoidun teolli-

suuden alueilla ei ollut valmiina riittävästi asuntoja eikä asuinrakentaminen eh-

tinyt reagoida kyllin nopeasti.279  Esimerkiksi Neuvosto-Karjalassa, missä puu-

tavaran viennin ja kasvaneiden tuotantotavoitteiden myötä työvoiman nopea li-

sääminen oli välttämätöntä, asuntotilanne oli lähes katastrofaalinen.

Keskimääräinen asuinpinta-ala työläisperheissä vuonna 1928 oli Neuvosto-

liitossa 4,8 neliömetriä henkeä kohden. Moskovassa asuinpinta-ala oli 4,4 ne-

liömetriä ja Leningradissa hieman väljempi 5,9 neliömetriä henkeä kohden.280

Vielä 1930-luvun alussa asuinpinta-ala saattoi kaupungeissa olla 5,5 neliömet-

○ ○ ○ ○ ○ ○

276 ”Kiinnitettävä enemmän huomiota hevosten hoitoon” Punainen Karjala no. 215, 17.9. 1936,
s. 2.

277 Ilic (1986), s. 78.
278 Duchess of Athol (1931), s. 70. Lähteen tiedot vankien kokonaismäärästä perustuvat Suo-

meen karanneen USLON:in upseerin kertomiin tietoihin. Joka tapauksessa oli selvää, että
vankien tilanne oli heikompi kuin vapaiden työläisten; Osokina (1999), s. 93.

279 Hyvä kuvaus asuntotilanteesta löytyy esimerkiksi Fitzpatrick (1999), s. 46–50.
280 Barber and Davies (1994), Employment and Industrial Labour, s. 103–104.
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riä, mutta vuoteen 1940 mennessä se oli laskenut jo lähelle neljää neliömetriä.

Rakentaminen oli vilkasta ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana, mutta

se painottui teollisuusrakentamiseen, joten asuinrakentaminen ei välttämättä

kasvanut. Kaupungeissa ihmiset asuivat ahtaasti asuntoloissa (kommunalka),

joissa perheellä oli yksi huone ja yhteiskeittiö. Ne, jotka eivät saaneet asuntoa

kommunalkasta vuokrasivat kovaan hintaan tilaa toisten keittiöistä, eteisistä tai

rappukäytävistä.281  Neuvosto-Karjalassa kaupungistumisen aste oli alhainen ja

sen asuinongelmat olivat erilaiset kuin suurten kaupunkien. Sen suurimmasta

asutuskeskuksesta Petroskoista puuttui lähes kokonaan kunnallistekniikka ja

talokanta oli vanhaa.282  Ongelmien taustalla oli rahanpuute paikallistasolla ja

rakennustarvikkeiden puute kaikkialla Neuvostoliitossa. Ehdotuksia tilanteen

parantamiseksi esitettiin lukuisia, mutta ongelmat eivät ratkenneet, koska kes-

kus ei investoinut asuin- tai kunnallisrakentamiseen.

Teollisuuslaitosten ja metsätyömaiden asumisjärjestelyistä oli olemassa vi-

ralliset ohjeet ja säännöt, mutta nekin olivat useimmiten vailla vastinetta todelli-

suudessa. Oli toki olemassa mallityömaita, joiden olosuhteet oli järjestetty oh-

jeiden mukaisesti. Niitä käytettiin propagandassa, jossa ne esitettiin modernei-

na tuotantokeskuksina nykyaikaisine asuntoineen ja palveluineen.283  Tästä oli

esimerkki Matroosan mallimetsätyömaa, jonne järjestettiin vierailuja eri puolil-

ta Neuvosto-Karjalaa ja jopa Moskovasta.284

Työnantaja virallisten ohjeiden mukaan velvollinen järjestämään työnteki-

jöille ilmaisen majoituksen, jos metsätyömaa sijaitsi kauempana kuin kuusi ki-

lometriä lähimmästä asutuksesta. Majoitukseen tarkoitettujen rakennusten lat-

tioiden piti olla puusta ja kunnollisen perustuksen päälle rakennettu. Taloissa

piti olla katto, joka ei saanut vuotaa. Ikkunoita kussakin rakennuksessa piti olla

vähintään kaksi, eivätkä ne saaneet olla liian pieniä. Valaistusta varten asunnos-

sa piti olla vähintään yksi lamppu seitsemää asukasta kohden, ja uuneissa piti

olla kunnon savuhormit. Kuhunkin asuntoon piti kuulua kalustus eli vuode,

pöytä, tuoli ja suljettava juomavesiastia. Jokaista kämppäryhmää eli 50 henkeä

varten oli rakennettava sauna, jos lähimpään asutukseen oli matkaa enemmän

kuin 20 kilometriä.285

Virallisista ohjeista huolimatta raportit terveydelle vaarallisista asunnoista

olivat yleisiä. Karjalan aluekomitealle raportoitiin asuntojen luhistumisista ja

asuinkäytössä olleista maakuopista ja metsäsaunoista.286  Punainen Karjala -leh-

dessä oli juttu metsätyömaiden asunto-oloista, missä kirjoittaja totesi, ettei ollut

○ ○ ○ ○ ○ ○

281 Fitzpatrick (1999), s. 46–47. Vuokra pieni alueesta eteisessä tai keittiössä saattoi olla jopa
puolet kuukauden palkasta.

282 Neuvosto-Karjala (1931), s. 66.
283 Kts. esim. Uskov (1932), Lesa i lesozagotovki Karelii 1932.
284 ”Kuulumisia Kanadan suomalaisten metsätyöarttelilta Matroosasta. Vierailijoita paljon”,

Punainen Karjala no. 5, 7.1. 1931, s. 2.
285 Vlasjev (1929), s. 40. Virallisissa ohjeissa vuoteesta käytettiin termiä ”laite makaamista var-

ten”.
286 Päätöslauselma vuoden 1929/30 metsätöiden yhteenvedoista ja vuoden 1930/31 suunnitel-

masta. VKP(b):n Karjalan AK:n II täysi-istunnon ainehisto ja päätökset 31.7.– 2.8. 1930, s.
14. RK/17B/KA; VKP(b):n XII aluepuoluekonferenssin yhteenvedot 1934, s. 6. RK/17B/
KA.
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mitenkään tavatonta, jos metsätyöläisten asuntona oli sisäänlämpiävä sauna,

jonka lattiapinta oli noin 16 neliömetriä. Tuollaisissa maalattiaisissa ja ikkunat-

tomissa saunoissa saattoi asua kahdeksankin henkilöä.287  Jos metsätyömailla

olikin työntekijöillle asuinparakit ne olivat yleensä kylmiä ja ahtaita eikä niissä

ollut lainkaan valaistusta. Nimimerkki ”Kokouksessa ollut” ihmetteli Punaisen

Karjalan sivuilla asuinparakkien heikkoa kuntoa:

”Parakkeja ei ole riittävästi. Tämän takia parakkiin, johon sopisi kohtuu-
della vain 50 henkeä, täytyy sijoittaa 70 henkeä. Akkunalasit on rikki ja
makuulaverit epäkunnossa.”288

Vaatteiden kuivaamiseen tai peseytymiseen työpäivän jälkeen ei ollut mahdolli-

suutta, sillä saunoja ei ollut tai mikäli oli, ne olivat niin huonokuntoisia, etteivät

ne vastanneet tarkoitustaan. Kaikki työläiset majoitettiin samaan parakkiin su-

kupuoleen, ikään ja aviosäätyyn katsomatta. Parakeissa oli syöpäläisiä, joita

yritettiin hävittää, mutta huonolla menestyksellä, sillä välineistä ja pesuaineista

oli pulaa. Puhdistuksen jälkeen tilanne oli tuota pikaa samanlainen eikä henki-

lökohtainen hygienia auttanut seinänraoissa sikiäviin syöpäläisiin. Erityisesti

suomalaiset työläiset olivat tyytymättömiä solmimiinsa työsopimuksiin ja valit-

tivat hanakasti Neuvosto-Karjalan johdolle metsätyömaiden järjettömästä tou-

Huolimatta

virallisista ohjeista,

metsätyöläisten

asuinolot olivat

varsin puutteelliset.

Metsäsaunojen ja

väliaikaisten

kiikkerien

kyhäelmien

luhistumisista

raportoitiin niin

paikallishallinnon

kokouksissa kuin

lehtienkin palstoilla.

Lähde: Karjalan

kansallisarkiston

kuva-arkisto,

Petroskoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

287 ”Metsätöiden terveydellisistä oloista” F. Rauvola. Punainen Karjala no. 269, 27.11. 1928, s. 3.
288 ”Työmaiden varusteluun suurempi huomio” Punainen Karjala no. 3, 4.1.1 1930, s. 3.
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husta.289  Asiasta kirjoitettiin sanomalehdissä hyvinkin kärkevään sävyyn, mutta
koska kirjoittelu jatkui vuodesta toiseen, asiat eivät olleet muuttuneet.290  Paikal-
lishallinto ymmärsi ongelman ja heikkojen elinolosuhteiden vaikutuksen työ-
tehoon, mutta oli kyvytön auttamaan tilannetta ilman keskuksen apua.

Tilanne oli vastaava kaikkialla Neuvostoliitossa. Hiilikaivosalueella kaivos-
työläiset asuivat parakeissa, joista puuttuivat kaikki perusmukavuudet ja jotka
olivat täynnä syöpäläisiä. Donbassin alueella asuinpinta-ala oli lokakuussa
1928 vielä 4,9 neliömetriä henkeä kohden, mutta vuoden 1930 lopussa se oli
vähentynyt jo 3,7 neliömetriin.291  Samanlaisia kuvauksia asuinolosuhteista oli
eri puolilta Neuvostoliittoa. Magnitogorskin rakentajat asuivat parakeissa, jotka
oli tosin jaettu erillisiin huoneisiin. Niissä oli huonekalut, pöytä, tuolit, vuoteet
ja komero. Parakeissa oli yhteiskeittiö, mutta useimmissa tapauksissa se oli
otettu asuinkäyttöön. Magnitogorskissa asiat olivat hieman paremmin kuin
muualla periferia-alueilla, sillä se kuului priorisoidun raskaan teollisuuden pii-
riin.292

Syynä alkeellisiin asuinolosuhteisiin oli riittämätön asuinrakentaminen.
Asuntojen tarve nousi erittäin nopeasti vuonna 1929, joten tarpeen tyydyttämi-
nen niin nopeasti oli käytännössä mahdotonta. Hakkuukauden 1929/30 alkaes-
sa lokakuussa metsätyömaiden asuinrakentaminen oli edelleen pahasti kesken.
Parakkeja valmistui arviolta noin 22 000 ihmiselle ja Puudosin alueella noin
3 000 ihmiselle. Tästä huolimatta noin kolmannes työntekijöistä jäi vaille asun-
toa. Asuntopulasta huolimatta työntekijät oli pakko sijoittaa työmaille, mikä tar-
koitti ankaraa ahtautta parakeissa. Kesällä 1931 Punainen Karjala -lehden etusi-
vulla oli iskulause ”Rakennustyöt iskukannalle – mahdollisimman lyhyessä
ajassa on moninkertaisesti lisättävä työläisten asuntopinta-alaa”.293  Rakentami-
sen hitauden syynä oli pula sekä raaka-aineista että ammattitaitoisista rakenta-
jista. Rakennuskustannuksissa säästettiin, joten tahti oli hidasta ja jälki oli heik-
kolaatuisista.294  Kustannuksia nosti etenkin se, että rakennusmiehistä oli ankara
pula, joten heitä jouduttiin houkuttelemaan paremmilla palkoilla. Rakennus-
miehen keskipalkka piti olla 6,55 ruplaa, mutta käytännössä se oli 7,90 rup-
laa.295  Kysymys ei kuitenkaan aina ollut pelkästä rakentamisen hitaudesta vaan
siitä oliko suunnitelmiin ylipäänsä sijoitettu lainkaan asuinrakentamista. Mikäli
suunnitelmissa ei ollut asuinrakentamista, oli raaka-aineiden saaminen käytän-
nössä mahdotonta.

○ ○ ○ ○ ○ ○

289 Material o lesozagotovkah po dannym obsledovani Narkomata RKI Karelskoi ASSR, 1933.
GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 73, l. 58–69; Mielenkiintoinen kuvaus metsätyömaiden asuinolo-
suhteista löytyy esim. kirjasta Christer Boucht, Karjala kutsui, joka on kuvaus amerikan-
suomalaisen pariskunnan kohtalosta 1930-luvun Neuvosto-Karjalassa ja Neuvostoliitossa ja
siitä kuinka siirtolaiset rakensivat talot itselleen mm. Kontupohjassa.

290 Kts. esim. ”Asunnot ja terveydenhoito” Punainen Karjala no. 203, 4.9. 1928, s. 3 ja ”Työläis-
ten asunto-olot parannettava” Punainen Karjala no. 40, 19.2. 1929.

291 Siegelbaum (1996), s. 57.
292 Scott (1973), s. 40–41.
293 Punainen Karjala no. 174, 31.7. 1931, etusivu.
294 TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP:(b) ot 29. 7. 1929 g.

predlozhil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.

295 Rabota po kapitalnomu stroitelstvu, oktjabr 1943 g. NARK f. 286, op. 1, d. 33/315, l. 41–48.
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Keskuselimet tiesivät erittäin hyvin työläisten asuinolojen parantamisen tär-
keyden työn tuottavuuden kannalta, mutta siitä huolimatta Gosplanin suunnitel-
missa ei osoitettu riittävästi rahaa rakentamiseen. Vuonna 1930 Neuvosto-Kar-
jalalle osoitettiin kaikkeen rakennustoimintaan vain hieman yli neljä miljoonaa
ruplaa ja seuraavana vuonna alle kolme miljoonaa ruplaa, mikä olisi mahdollis-
tanut vain noin 30 000 neliömetrin asuinpinta-alan rakentamisen. Se olisi keski-
määräisen asuinpinta-alan mukaan riittänyt hieman yli kuudelle tuhannelle työ-
läiselle. Vailla asianmukaista, saati ohjeiden mukaista asuintilaa oli useita tu-
hansia työntekijöitä. Pelkästään vuonna 1931 työntekijöiden määrä kasvoi vii-
dellä tuhannella, mikä perheenjäsenet huomioonottaen teki jo noin 12 500 uutta
asukasta. Mikäli asunnot olisi osoitettu vain uusille työntekijöille, olisi asuin-
pinta-alaa riittänyt henkeä kohden vain 2,4 neliömetriä, mikä olisi ollut kaikki-
en keskuksen määrittelemien normien alle. Neuvosto-Karjalan johto piti tilan-
netta sekä taloudellisesti että poliittisesti järjettömänä ja vaati lisää rahaa asuin-
rakennuksen järjestämiseen.296

Trusteilla ei ollut riittävästi pääomaa rakentaa asuntoja itse eikä keskus ollut
halukas myöntämään rahaa rakentamiseen. Siitä huolimatta Sojuzlespromista
muistutettiin paikallisia trusteja asuinolosuhteiden parantamisen tärkeydestä,
jotta työvoima olisi saatu viihtymään työpaikoilla pidempään.297  Vuoden 1931
suunnitelman asuinrakennusmäärärahojen seurauksena asuinpinta-ala laski 2,4
neliömetriin. Tulosta  suhteuttaa se, että vielä vuoden 1926 väenlaskun mukaan
Neuvosto-Karjalan keskimääräinen asuinpinta-ala asukasta kohden oli noin
kuusi neliömetriä ja vielä vuoden 1929 arviolaskelmienkin mukaan noin 4,9 ne-
liömetriä. Karellesin sahoilla, joita moitittiin asuinolosuhteiden osalta poikke-
uksellisen ankeiksi, asuinpinta-alaa oli asukasta kohden vuonna 1929 keski-
määrin noin 3,8 neliömetriä.298  Asuinpinta-ala kaupungeissa, työläisasutuksissa
ja piirien keskuksissa oli vuoden 1937 lopussa noin 850 000 neliötä, josta keski-
määräiseksi asuinpinta-alaksi tuli noin 4,7 neliötä, joten edelleen puhuttiin asun-
tokriisistä.299  Asuntotilanne Neuvosto-Karjalan sahoilla oli 1920-luvun lopulla
sama kuin Neuvostoliiton suurkaupungeissa kymmenen vuotta myöhemmin.

Sahoilla keskimääräinen asuinpinta-ala työntekijää kohden oli alle neljä ne-
liötä. Useissa tapauksissa sahoilta puuttuivat palvelut ja elintarvikepula pahensi
tilannetta entisestään erityisesti pohjoisessa. Palveluiden puuttuminen tarkoitti
useilla sahoilla myös sitä, ettei lastenhoitoa ollut lainkaan järjestetty. Työvoima-

○ ○ ○ ○ ○ ○

296 Neuvosto-Karjala (1931), s. 352.
297 Protokol sovetshanija pri proizvodstvenno-tehnizheskom upravlenii Sojuzlesprom ot 14-go

dekabrja 1930 g. NARK f. 286, op. 1, d. 16/134, l. 1–3.
298 Neuvostoliiton väenlasku 17na joulukuuta 1926. Ennakkotiedot Karjalan tasavallasta

(1927), s. 24; Vlasjev (1929), s. 40. Vangeilla asiat olivat vielä huonommin, sillä heillä oli
asuinpinta-alaa henkeä kohden noin 0,71 neliötä. Kylmät ja huonosti rakennetut parakit koi-
tuivat erityisesti etelästä tulleiden vankien kohtaloksi. Kts. Duchess of Athol (1931), s. 70.

299 Iz spravki narkomata kommunalnogo hozjaistva Karelskoi ASSR o sostojanii zhilittshno-
kommunalnogo hozjaistva Karelskoi ASSR na kontse 1937, 15.12. 1937, s. 308. Industriali-
zatsija severo-zapadnogo raiona v gody vtoroi i tretjei pjatiletok (1933–1941); Asuntotilan-
ne oli propagandalle erittäin otollinen ja esimerkiksi metsäalan lehdissä asiasta keskusteltiin
hyvin positiiviseen sävyyn, kts. aiheesta esim. ”Na lesozagotovkah v Karelii”, s. 222. Leso-
promyshlennoe delo 3/1930.
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pulasta kärsineillä sahoilla ei siten voitu täysimääräisesti hyödyntää naistyö-
voimaa, sillä lastenseimien puuttuessa naiset oli sidottu kotiin lasten hoitoon.
Tämä vähensi pohjoisen sahojen houkuttelevuutta työntekijöiden piirissä ja eri-
tyisesti perheet olivat haluttomia lähtemään pohjoiseen.300  Tämä oli tärkeä asia,
sillä asuttamisen kannalta perheet olivat tärkeässä asemassa.

Ongelmalliset asuinolosuhteet korostuivat siirtolaisten kohdalla, sillä he oli-
vat siirtyneet Neuvosto-Karjalaan yleensä varsin hyvistä oloista. Luvattuja pa-
rempia asuinrakennuksia ei tullut, ellei niitä itse rakentanut.301  Rakennustar-
peiden puuttuessa useimmat siirtolaiset asuivat paikallisten kanssa samoissa
parakeissa, mikä ei vastannut niitä lupauksia, joiden perusteella lähtöpäätös oli
tehty. Prääsän alueen Internatsionalen metsätyömaalta raportoitiin syyskesällä
1933, että sinne keväällä saapuneesta kymmenestä perheestä neljä asui edelleen
kesäkämpässä, koska talvikämpissä ei ollut tilaa. Työmaalla oli kaikkiaan noin
250 siirtolaista ja nimensä mukaisesti he muodostivat työmaan perustan.
Internatsionaleen ei ollut myöskään järjestetty sairaanhoitoa tai lukutupia eikä
yhteisruokailukaan toiminut asianmukaisesti elintarvikepulan vuoksi.302  Inter-
natsionalen piti olla mallimetsätyömaa, joten raportin antama kuva ei ollut ko-
vin mairitteleva.

Vilgan metsätyömaan piti olla samantyyppinen mallityömaa kuin Internat-
sionalen, mutta sielläkin tilanne oli vielä vuonna 1938 lähes vastaava. Vilgassa
Salmen nelihenkinen perhe asui kymmenen neliön huoneessa, joka oli pienem-
pi kuin punanurkka. Aunuksen lespromhozissa Koverin työmaalla asui hak-
kaajan 11 hengen perhe 20 neliön asunnossa, jossa tilaa henkeä kohden oli noin
1,8 neliötä.303  Siirtolaisten mallityömailla tilanne oli ollut 1930-luvun alussa
huomattavasti parempi, mutta elintarvike- ja asuntopulan myötä siirtolaistenkin
erikoisasema muuttui. Internatsionalen ja Vilgan metsätyömaat olivat siten esi-
merkkejä parhaasta päästä, koska niissä oli siirtolaisten vuoksi erikoishuolto.
Tilanne oli tyystin toinen sellaisilla työmailla, missä pääosa työvoimasta oli pai-
kallista, puhumattakaan sellaisista työmaista, missä vangit tai erikoissiirtolaiset
muodostivat pääosan työvoimasta.

Vuoteen 1935 mennessä tilanne ei ollut olennaisesti muuttunut eikä se ollut
myöskään muuttumassa. Uusia asuntoja ei rakennettu eikä vanhoja korjattu.
Suurperheille osoitettiin muutaman neliön tila parakeissa, jotka olivat käytän-
nössä asuinkelvottomia. Perheet asuivat sekaisin muiden asuikkaiden kanssa il-
man, että heille olisi erotettu omaa tilaa.304  Lehdissä valitettiin ongelmallisia
asuinolosuhteita ja kaivattiin muutoksia.305

○ ○ ○ ○ ○ ○

300 Dokladnaja zapiska o meroprijatijah po obespetshenniju zavodov tresta Kareldrev
postojannymi kadrami rabotshih, 23.6. 1934. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 226, l. 53.

301 Tästä löytyy hyvä kuvaus esim. Boucht, Karjala kutsui (1983).
302 VKP(b):n AK:lle Internatsionalen työläiskylän solulta 29.8. 1933, allekirjoitus O. Sieppi

(suomenkielinen). GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 38, l. 25.
303 Materialy k sovershannuju vypolnenije lesozagotovok po sisteme NKLesa, 1938. GAOPDF

K f. 3, op. 5, d. 169, l. 94–102.
304 Dokladnaja zapiska Karelskogo oblastnogo komiteta lesa i splava v Karelskom obkome

VKP(b) o polozhenii s vyplatoi zarabotnoi platy rabotshim lesozagotovok i splava tresta
Karelles, 1935. GAOPDF K f. 3, op. 3, d. 383, l. 74–77.

305 ”Zakljutshitelnoe slovo tov. E.A. Gjullinga”, Krasnaja Karelija no. 11/13.1. 1935.
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Tilanne tiedettiin myös keskuselimissä, jossa asiasta keskusteltiin jälleen
vuonna 1936. Rakennuskannan uusimisesta ja asianmukaisten asuinrakennus-
ten rakentamisen tarpeellisuudesta oltiin yksimielisiä, mutta teollisuuden prio-
riteetit menivät edelle myös tässä. Eniten asuinpinta-alaa, yhteensä 260 000
neliötä, osoitettiin Raskaan teollisuuden kansankomissariaatin alaiselle teolli-
suudelle, kun taas Metsäasiain kansankomissariaatin alaisille organisaatioille
asuinpinta-alaa osoitettiin vain 15 000 neliötä.306  Käytännössä se merkitsi niu-
kallakin laskutavalla uutta asuintilaa alle neljälle tuhannelle työntekijälle koko
Neuvostoliiton metsäteollisuudessa, joten runsaskätiseksi päätöstä tuskin voi
kutsua. Vuonna 1938 Glavsevzaplesille osoitetun asuinpinta-alan kokonais-
määrä oli noin 35 000 neliötä, mikä osoitti sen, että asuinrakennuksen määrä oli
kasvussa, muttei edelleenkään tarpeeseen nähden riittävästi.307

Asuin- ja elinolosuhteiden laatua arvioitaessa Neuvostoliitossa piti ottaa huo-
mioon  myös se, kuinka metsätyömailla, sahoilla ja metsäteollisuuden tuotanto-
laitoksissa oli järjestetty kulttuuritarjontaa. Asuinrakentamisen ongelmat hei-
jastuivat myös siihen, sillä monissa paikoissa punanurkkia käytettiin varastoina.
Metsäkämpillä kulttuuritarjonta pysyi niukkana, sillä esimerkiksi vuodelle
1933/34 suunnitelluista 31 elokuvanäytöksestä toteutui kymmenen. Puolella
kämpistä oli toimiva radio ja lehtiä  muutama kappale, jotka nekin tulivat viik-
koja myöhässä.308  Punanurkkien merkitys erityisesti puolueen propagandan
kannalta oli merkittävä, mutta monissa tapauksissa metsätyömaiden ja erityi-
sesti kämppien etäisyys asutuskeskuksista oli niin suuri, ettei kulttuuritarjonnan
järjestämiseen ollut mahdollisuuksia. Puoluehistorian mukaan ensimmäisen
viisivuotissuunnitelman päättyessä Neuvosto-Karjalassa oli 119 klubia, 24
kulttuuritaloa ja yli 300 kirjastoa. Elokuvatarjonnasta huolehti 53 pysyvää ja
130 väliaikaista elokuvateatteria.309  Luvut ovat erittäin suuria verrattuna arkis-
tolähteiden välittämiin tietoihin. ”Viralliset tiedot” kertoivatkin todellisuudeksi
yleensä sen, mitä toivottiin olevan – ei sitä mikä todellisuus oli.

Sosialistiseen kilpailuun liittyvä raportti antaa vertailukohdan Neuvosto-
Karjalassa vallinneelle kulttuuritarjonnalle Arkangelista. Siellä oli 15 klubia ja
472 punanurkkaa sekä yhteensä 25 kiinteää kirjastoa, joissa oli yhteensä lähes
38 000 kirjaa. Näiden lisäksi oli 312 liikkuvaa kirjastoa, joissa niissäkin oli yh-
teensä lähes 111 000 kirjaa. Arkangelin alueella oli lisäksi  47 radiokeskusta ja
2 376 vastaanotinta. Metsänhakkuuyrityksiin oli perustettu 31 elokuvakeskusta
ja elokuvia oli ensimmäisen puolen vuoden aikana näytetty yli 2 300 kertaa.
Kouluja oli perustettu sellaisille metsätyömaille, missä oli paljon perheitä ja
kouluikäisiä lapsia.310  Arkangelin tilanne vaikuttaa Neuvosto-Karjalaan verrat-

○ ○ ○ ○ ○ ○

306  Protokol no. 37, zasedanija Politbjuro TsK VKP(b) ot  9.3. 1936, ”Ob ulutshshenii
stroitelnogo dela i ob udeshevlenii stroitelstva”. RGASPI f. 17, op. 3, d. 975, l. 4.

307 Protokol no. 65 a, reshenija Politbjuro TsK VKP(b) za 27 nojabrja–25 nojabrja 1938,
prilozhenie no. 1. RGASPI f. 17, op. 3, d. 1003, l. 73.

308 Spravka NKRKI KASSR o lesozagotovkah v Karelii, sentjabr 1933. GAOPDF K f. 3, op. 3,
d. 73, l. 58–69.

309 Otsherki istorii Karelskoi organizatsii KPSS, s. 254.
310 Informatsija ob itogah proverki vypolnenija sotsialistitsheskogo dogovora Arhangelskoi

oblasti i KASSR za dosrotshnoje vypolnenije gosudarstvennogo plana lesozagotovki i
splava 1939 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 342, l. 20–31.
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tuna suorastaan poikkeuksellisen hyvältä. Tiedot voi kuitenkin pistää propagan-
dan tiliin, sillä sosialistisessa kilpailussa voittoa tavoiteltiin ankarasti myös tällä
saralla. Selostuksissa ja raporteissa totuutta venytettiin reippaasti etenkin sellai-
sissa kysymyksissä, joita kilpailijan tarkkailijat eivät ehtineet tarkastaa. Aivan
toisenlaisen kuvan Arkangelin tilanteesta antoi nimittäin puolueen keskuskomi-
tean raportti, jonka mukaan kulttuurityötä varten oli muutaman kirjasto ja esi-
merkiksi Semigorodskin punanurkassa ei ollut muuta kuin neljä nidettä Tshe-
hovin ”Kamtshatkaa”.311

Suunnitelmatalouden seuraukset vaikuttivat koko Neuvostoliiton alueella ta-
valla tai toisella jokaisen ihmisen elämään. Säännöstelyyn liittynyt eriarvoista-
minen työtehtävien tärkeyden mukaan johti ihmisten eriarvoistumiseen. Koska
ensisijaiseksi tavoitteeksi tuli teollistaminen, kaupungit nousivat merkittävään
asemaan. Reuna-alueet eivät olleet minkään priorisoinnin piirissä, mikä johti
myös hyvin voimakkaaseen alueelliseen eriarvoistumiseen. Neuvosto-Karjalan
arvo korostui siinä, että puun vienti oli nostettu keskeiseksi nopean teollistami-
sen rahoittajaksi. Tästä huolimatta Neuvosto-Karjalalla ei ollut periferisenä alu-
eena sellaista arvoa kuin uusilla teollisuuskeskuksilla.

Elintasokilpailussa Neuvosto-Karjala sijoittui kaikkien mittareiden mukaan
varsin heikosti. Metsätalous ei ollut yleisliittolaisesti pririsoitu ala, vaikka sen
merkitys neuvostotaloudelle olikin välillisesti tärkeä. Neuvosto-Karjala ei ollut
houkutteleva alue, vaan raja-alue, jonka syrjäinen ja epäilyttävä asema vain ko-
rostui sodan uhkan syvetessä. Neuvosto-Karjalan merkitys Neuvostoliitossa
niin maantieteellisenä kuin psykologisenakin periferiana korostui viisivuotis-
suunnitelmien aikana. Neuvosto-Karjala joutui kantamaan suunnitelmatalou-
dessa raskaammat seuraukset kuin monet muut alueet Neuvostoliitossa. Elinta-
son kurjistuminen oli ihmisten maksama hinta Neuvostoliiton teollistamisesta,
mikä oli perin toisenlainen lopputulos kuin marxilaisen kansantaloustieteen ar-
vio sosialismin vaikutuksesta ihmisten elintasoon. Sosialismista huolimatta ih-
misten elintaso kurjistui Neuvosto-Karjalassa samalla tavalla kuin kapitalismis-
sa oletettiin tapahtuvan. Ihmiset näkivät nälkää, pukeutuivat huonosti ja asuivat
kurjasti sekä joutuivat luopumaan monista välttämättömistä asioista. Teollista-
minen eteni, mutta tavallinen työläinen joutui maksamaan siitä kovan hinnan.

○ ○ ○ ○ ○ ○

311 Otdelnyje fakty iz raboty lesozagotovitelnyh organizatsi, 1938. RGASPI f. 17, op. 120, d.
346, l. 40–47.
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   Suunnitelmatalous
paikallistasolla

Neuvosto-Karjalan suomalaisen johdon keskeinen kannustin 1920-luvun alussa
Karjalan työkansan kommuunin ja myöhemmin Karjalan ASNT:n rakentami-
sessa oli taloudellisen kehityksen edistäminen alueella. Suomalaisuus antoi hei-
dän taloudelliseen ajatteluunsa omaleimaisen piirteen. Kysymys ei ollut pelkäs-
tään suomalaisuuden ja venäläisyyden välisestä erosta, vaan kokemuksen mu-
kanaan tuomasta erilaisesta asenteesta. Neuvosto-Karjalan suomalainen johto
lähti toteuttamaan Neuvosto-Karjalassa prosessia, josta heillä oli malli Suomen
teollisessa kehityksessä. Neuvostoliiton johto puolestaan haki vallankumouk-
sen jälkeen taloudellista kehitystä, jonka prosessille heillä oli vain teoreettinen
malli. Lähtökohdat Neuvosto-Karjalassa olivat samat kuin Suomessakin. Suo-
messa metsäteollistumisen myötä oli toteutunut modernisaatio ja taloudellinen
pohja oli laaja-alaistunut huolimatta syrjäisestä sijainnista Euroopan kasvu-
keskuksiin nähden.

Tämä antoi Neuvosto-Karjalan suomalaiselle johdolle selkeän tavoitteen teh-
dä omasta alueestaan taloudellisesti kehittynyt. Jo Karjalan työkansan kom-
muunin tehtäväksi Neuvostoliiton keskuselimet määrittelivät runsaiden metsä-
varojen hyödyntämisen ja niiden avulla tapahtuvan taloudellisen kehittämisen.
Talosautonomia ja pienempien yksikköjen kehittämisen avulla laajempaan ta-
loudelliseen kehitykseen tähdännyt NEP-politiikka tukivat tätä pyrkimystä.
Tästä syystä aina ensimmäisen viisivuotissuunnitelman loppuun saakka Neu-
vosto-Karjalassa oli hyvin voimakas pyrkimys nimenomaan oman alueen talou-
den ja teollisuuden kehittämiseen. Suomalainen johto katsoi, että alueita kehit-
tämällä koko Neuvostoliitto kehittyisi kun taas suunnitelmatalous pyrki koko-
naiskehitykseen – alueita toki hyödyntäen, mutta ei välttämättä kehittäen.
Suunnitelmatalous sitoi alueet yhdeksi kokonaisuudeksi ja valta siirtyi voimak-
kaan keskittämisen kautta keskukseen, Moskovaan, jossa Neuvostoliiton kes-
kuselimet, puolue ja valtiojohto tekivät päätökset valtakunnan edun nimissä.
Alueet menettivät päätäntävallan omiin asioihinsa ja vähitellen keskuksen te-
kemissä päätöksissä otettiin yhä vähemmän huomioon alueiden tavoitteita.

Neuvosto-Karjalan sitominen osaksi neuvostotalouden järjestelmää juonsi
juurensa 1920-luvun alkuun, jolloin keskus loi koko Neuvostoliiton kattavan ta-
lousalueiden verkoston. Talousalueet luotiin erikoistumisen pohjalta siten, että
raaka-ainealueet sidottiin teollisuusalueisiin, jolloin ne palvelivat mahdollisim-
man hyvin teollisen tuotannon kehittämistä. Neuvosto-Karjala sidottiin yhteis-
työn kautta Luoteiseen talousalueeseen/Leningradin alueeseen raaka-aineen
tuottajana. Siirryttäessä suunnitelmatalouteen Neuvosto-Karjala oli jo osa ta-
loudellista erikoistumista ja se vastasi puun hankinnasta sekä oman että Neu-
vostoliiton vienti- ja kotimarkkinoiden tarpeisiin.
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Neuvosto-Karjalassa suunnitelmatalouden keskittäminen merkitsi talous-
autonomian ja budjettioikeuksien menetystä 1930-luvun alussa ja siten kaiken
taloudellisen itsenäisyyden häviämistä. Samaan aikaan Neuvostoliiton metsäta-
lous yleisliittolaistettiin, jolloin paikallistaso menetti hallintaoikeuden oman
alueensa metsävaroihin. Neuvosto-Karjalan johdon kehityspyrkimykset menet-
tivät pohjan, kun paikallistason hallintaan jäivät vain paikallismerkitykselliset
metsät. Metsien yleisliittolaistaminen ei ollut Neuvostoliiton kannalta merkittä-
vä asia, mutta paikallistason kannalta kysymys oli koko taloudellisen päätök-
senteon muutoksesta ja taloudellisen kehityksen perustan siirtymisestä pois
paikallishallinnon päätäntävallasta.

Puolueen voimakkaasti kasvanut kiinnostus metsiin Neuvostoliiton nopean
teollistamisen jälkeen sitoi puunhankkijat toteuttamaan keskuksen määrittele-
mää metsäsuunnitelmaa myös poliittisin perustein. Suunnitelmien toteutuksesta
tuli paikallistasolle sekä taloudellinen että poliittinen tehtävä, jonka avulla pai-
kallistaso sidottiin entistä tiukemmin myös puolueen kontrolliin. Keskuksessa
tavoitteiden täyttymättä jääminen koettiin välinpitämättömyydeksi puolueen
linjaa ja päätöksiä kohtaan. Metsäsuunnitelmien täytöstä oli tullut pakko. Näin
puolueelle ja siihen liittyneelle kontrollijärjestelmälle tuli merkittävä rooli talo-
udellisessa toiminnassa ja päätöksenteossa Neuvosto-Karjalassa.

Keskuksen Neuvosto-Karjalalle osoittamat taloudelliset tavoitteet liittyivät
puun hankintaan, metsäteollisuuden kehittämiseen ja puun vientiin. Vienti nou-
si keskeisimmäksi paikallistason taloudellista kehitystä ohjanneeksi tekijäksi
1930-luvun alussa. Nopean teollistamisen valinnan jälkeen vientiä piti kasvat-
taa, jotta keskus olisi saanut teollistamiseen tarvitsemien ulkomaisten koneiden
ostoon valuuttaa. Puutavaran vienti oli suhteellisen helposti ja kohtuullisin in-
vestoinnein järjestettävissä. Neuvosto-Karjalan sijainti hyvien kulkuyhteyksien
äärellä lähellä Leningradin satamaa ja maailmanmarkkinoita loi hyvät edelly-
tykset puun laajamittaiselle viennille. Keskus tarvitsi mahdollisimman nopeasti
ja mahdollisimman paljon valuuttaa, jolloin puun hankinta ja vienti nousivat
entistä tärkeämmiksi. Neuvosto-Karjalan metsäteollisuuden kehittäminen jäi,
sillä aikaavievä jatkojalostuksen kehittäminen ei tuossa tilanteessa ollut kes-
kukselle käyttökelpoinen vaihtoehto.

Maailmanmarkkinoilla oli kova kysyntä erityisesti sahatavarasta. Ongelmak-
si muodostui kuitenkin sen alhainen maailmanmarkkinahinta, mikä teki vien-
nistä tappiollista. Keskus maksoi sahatavaran tuottajille subventioita tappioiden
pienentämiseksi, jolloin tappiot eivät nousseet paikallistasolla kohtuuttomiksi.
Samalla se merkitsi kuitenkin sitä, etteivät Neuvosto-Karjalan puutavaran vien-
nistä saamat tulot riittäneet alueen kehittämiseen. Puutavaran alhainen hinta ja
kasvava valuutan tarve suuntasi keskuksen kiinnostusta yhä voimakkaammin
jalostamattoman puun vientiin. Sahausprosessin jäädessa pois puu voitiin myy-
dä eteenpäin entistä nopeammin. Tuotantokustannusten laskiessa myös tappiot
olivat pienemmät, jolloin myös keskuksen maksamat subventiot vähenivät.

Puun jatkojalostuksen kehittäminen Neuvosto-Karjalaan oli vielä ensimmäi-
sessä viisivuotissuunnitelmassa keskeisessä asemassa, mikä sai paikallishallin-
non suhtautumaan kasvaneisiin puun hankinta- ja vientisuunnitelmiin myöntei-
sesti. Suomalainen johto uskoi keskuksen vievän loppuun viisivuotissuunnitel-
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man avulla sen, mitä talousautonomiaa myönnettäessä oli asetettu paikallishal-
linnon tavoitteeksi. Keskus ei kuitenkaan toteuttanut investointisuunnitelmia,
vaan keskittyi yhä aktiivisemmin puun hankinnan lisäämiseen ja viennin tehos-
tamiseen.

Siirryttäessä 1930-luvulle myös paikallisjohto ymmärsi, ettei keskus toteuta
lupaamiaan investointeja vaan suuntasi Neuvosto-Karjalaa päinvastoin raaka-
aineen tuottajaksi. Paikallisjohdon toive sahateollisuuden ja paperiteollisuuden
kehittämisestä kaatui keskuksen muuttuneisiin tavoitteisiin. Neuvosto-Karjalan
ja keskuksen välille alkoi muodostua vähitellen tavoitteiden ristiriita. Paikallis-
tason asema keskuksen politiikassa muuttui toimijasta riistetyksi, jonka tavoit-
teilla tai pyrkimyksillä ei ollut kokonaisuuden kannalta merkitystä, vaan sen
ensisijaiseksi tehtäväksi tuli toteuttaa keskuksen asettamia tehtäviä.

Aseman muutos kävi ilmi, kun keskisen Neuvosto-Karjalan hyödyntämättö-
mille metsäalueille ja Vienanmeren–Itämeren kanavan alueelle perustettiin
kombinaatti, josta tuli hyvien kulkuyhteyksiensä ja keskuksen mittavien inves-
tointien myötä teollinen keskus Neuvosto-Karjalan alueen sisälle. Suoraan kes-
kuksen alaisena se  oli täysin itsenäinen suhteessa paikallishallintoon. Alunpe-
rin kombinaatti oli perustettu edistämään koko Neuvosto-Karjalan talouden ja
teollisuuden kehitystä, mutta pian perustamisen jälkeen keskus irroitti sen pai-
kallisista tavoitteista ja ryhtyi kombinaatin erilliseen kehittämiseen. Neuvosto-
Karjalan kehityksen kannalta olennaista oli, että pääosa keskuksen osoittamista
investoinneista meni kombinaattiin tai sen kehittämiseen sidoksissa olleisiin
hankkeisiin. Puun hankinta- ja vientisuunnitelmien täytöstä tuli Neuvosto-Kar-
jalan tehtävä, kun taas Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaattiin rakennet-
tiin paperi- ja selluloosateollisuutta sekä entistä paremmat kulkuyhteydet.

*   *    *

Suunnitelmatalouteen siirtymisen jälkeen Neuvosto-Karjala sai osakseen odo-
tetun kehityksen asemesta lähinnä ongelmia. Keskeisin näistä oli työvoimapula,
yleisliittolainen ilmiö, joka laajeni nopeasti optimaalisen suunnitelman valin-
nan myötä vuonna 1929. Työvoimapulasta tuli siitä lähtien yksi suurimpia ta-
louden eteenpäinmenoa estäneitä tekijöitä. Se vaikutti suunnitelmien täyttöön,
mikä puolestaan määritteli kaikkien toimijoiden ja alueiden roolin Neuvostolii-
tossa. Tämä vaikutti Neuvostoliiton sisällä myös alueiden keskinäisiin ja ennen
kaikkea alueiden ja keskuksen välisiin suhteisiin.

Paikallistason roolin keskuksen politiikassa määritteli muun muassa se, mi-
ten keskus pyrki ratkaisemaan siellä ilmenneitä ongelmia. Työvoimaongelma ja
siihen liittyneet ilmiöt olivat keskeinen kysymys koko sotien välisen ajan Neu-
vostoliiton suunnitelmataloudessa. Siitä tuli myös keskeinen Neuvosto-Karja-
lan ja keskuksen välistä suhdetta määrittänyt kysymys. Paikallisjohdon tavoit-
teena oli työvoimaongelman syiden poistaminen ja ongelman kokonaisvaltai-
nen ratkaisu, johon olisi päästy värväämällä ulkopuolelta ammattitaitoista työ-
voimaa ja lisäämällä sen avulla paikallisen työvoiman ammattitaitoa. Paikallis-
tasolla investointeja kaivattiin nimenomaan ammattitaitoisen työvoiman vär-
väämiseen ja koulutukseen.
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Keskuksen toimet työvoimaongelman ratkaisemiseksi olivat sellaisia, jotka
eivät vaatineet investointeja ja olivat usein erittäin lyhytnäköisiä tuottaen siten
enemmän  lisäongelmia kuin ratkaisuja. Keskeisin näistä keskuksen käyttämistä
ratkaisuyrityksistä oli vankityövoiman käytön laajentaminen myös metsätalou-
teen. Vankityövoima ei vaatinut merkittäviä investointeja ja sen sijoittelu työ-
voimaa tarvitseville alueille oli helpompaa kuin vapaaehtoisen työvoiman vär-
vääminen. Ongelma vankityövoiman käytössä oli kuitenkin suhteellisen alhai-
nen ammattitaito ja ankeista olosuhteista johtunut alhainen motivaatio ja te-
hottomuus. Vankityövoimaa käytettiin paljon 1930-luvun alussa myös Neuvos-
to-Karjalassa, mutta paikallishallinto ei tyytynyt ongelman ratkaisuun vanki-
työvoimalla, vaan viestitti keskukseen haluavansa ratkaista työvoimaongelman
ammattitaitoisen työvoiman avulla.

Vankityövoiman ohella toinen merkittävä ratkaisuyritys oli kolhoosien sito-
minen metsätöihin Neuvosto-Karjalassa vuonna 1934. Keskuksen päätös sitoa
kolhoosit metsätöihin oli pakon sanelemaa, koska muita vaihtoehtoja ei enää
ollut jäljellä. Vankityövoiman käyttö oli Neuvosto-Karjalassa keskitetty Vie-
nanmeren–Itämeren kanavakombinaatin alueelle ja amerikansuomalaisten siir-
tolaisten tulo oli tyrehtynyt vuoteen 1934 mennessä. Maatalouden kollektivi-
soinnin jälkeen kolhoosit muodostivat käyttämättömän työvoimareservin. Kol-
hooseille oli kerätty paikallinen työvoima lähes kokonaisuudessaan ja niiden
kautta se pystyttiin sitomaan metsätöihin tehokkaasti. Paikallisen työvoiman si-
tominen pakolla metsätöihin oli keskukselle ainoa keino, sillä se ei ollut edel-
leenkään valmis investoimaan ammattitaitoisen työvoiman värväämiseen tai
laaja-alaiseen koulutukseen.

Kolhoosien sitominen metsätöihin kertoi myös alueiden erikoistumisesta.
Neuvosto-Karjala oli ensijaisesti metsäalue, joten maatalous alistettiin entistä
selkeämmin metsäteollisuuden käyttöön sekä tuotannon että työntekijöiden
osalta. Neuvostoliiton tasolla alueellinen erikoistuminen merkitsi entistä tiu-
kempaa sitoutumista yhteisen tehtävän, Neuvostoliiton teollistamisen, toteutta-
miseen. Neuvosto-Karjalan tehtävä oli tuottaa puuta Neuvostoliiton koti- ja
vientimarkkinoille. Maatalouteen erikoistuneiden alueiden tehtävä oli tuottaa
riittävästi viljaa muihin tehtäviin erikoistuneille alueille. Keskus puolestaan
huolehti, että tuotteita kohdennettiin keskussuunnittelun periaatteiden mukai-
sesti niitä kulloinkin tarvitseville alueilla. Tästä syystä Neuvosto-Karjalan
oman viljantuotannon laajentamispyrkimyksiä ei liiemmin tuettu.

Kaikissa työvoimaongelman ratkaisuyrityksissä paikallistaso ja keskus eivät
olleet kuitenkaan eri linjoilla. Siirtolaiskymyksessä vuonna 1931 molemmat
kannattivat siirtolaisten ottamista, tosin hieman eri perustein. Keskus näki siir-
tolaisuuden ennen kaikkea tietotaidon lisäämisen ja teknologian saamisen kan-
nalta ja siten Neuvostoliiton modernisaation näkökulmasta. Myönteinen päätös
siirtolaisten hankkimiseksi ei ollut siten osoitus keskuksen myöntymisestä Neu-
vosto-Karjalan johdon toiveisiin, vaan pikemminkin siitä, että siirtolaisten otta-
minen oli myös keskuksen etu. Neuvosto-Karjalan johdolle siirtolaisuus mer-
kitsi tietotaidon ja teknologian saamisen ohella myös mahdollisuutta laajentaa
ammattitaitoa paikallisten työntekijöiden pariin ja siten koko työvoimaongel-
man perusteiden ratkaisua. Tässä suhteessa paikallistasolle siirtolaisten tulo
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merkitsi nimenomaan oman alueen ongelmien ratkaisua ja kehitysmahdolli-
suuksien aukeamista uudelleen ainakin teoriassa. Tältä osin siirtolaisuuden se-
littäminen perinteisestä kansallisuuspoliittisesta näkökulmasta laajenee.

Vaikka Neuvostoliitossa vallalla ollut paikallisten, kansallisten erityispiirtei-
den tukeminen ja siihen liittynyt kansallisuuspoliittinen ohjelma tukivatkin suo-
malaisten ja karjalaisten osuuden kasvattamista alueen väestössä, ja Neuvosto-
Karjalan suomalainen johto halusi nimenomaan suomalaisia siirtolaisia, oli
kyse myös taloudellista realismista. Hyödyntämällä ammattitaitoista suoma-
laista työvoimaa oli todennäköisempää saavuttaa taloudellista kehitystä, sillä
tavoitteen saavuttaminen vaati ankaraa työntekoa ja sitoutumista myös tavalli-
selta väestöltä. Siihen ei riittänyt pelkästään vahva halu rakentaa sosialismia,
vaan siihen vaadittiin myös ”saunaa ja sisua”, todellista panostusta myös am-
mattitaidon osalta. Tukeutumalla suomalaisiin siirtolaisiin Neuvosto-Karjalan
suomalainen johto hyödynsi sitä ryhmää, jonka se parhaiten tunsi eli suomalais-
ta työläistä. Paikallistason näkökulmasta siirtolaisuuskysymyksessä yhdistyi
sekä taloudellinen realismi että kansallisuuspolitiikka. Keskuksen näkökulmas-
ta siirtolaiskysymyksessä kulminoitui puhdas hyöty.

Suomalaisia siirtolaisia sijoitettiin kehityksen kannalta tärkeille aloille ja tär-
keimpiin tehtäviin, kunnes 1930-luvun puolivälissä tilanne muuttui. Keskus
luopui kansallisten erityispiirteiden tukemisesta ja siirtyi venäläistämispolitiik-
kaan, jonka myötä myös siirtolaisten tulo Neuvosto-Karjalaan tyrehtyi vuonna
1934. Kansallisuuspolitiikasta tuli keskukselle oiva väline, kun se halusi päästä
eroon Neuvosto-Karjalan suomalaisesta johdosta. Stalinin syytökset kansalli-
sen nationalismin leviämisestä Neuvosto-Karjalassa kulminoituivat suomalai-
sen johdon likvidoimiseen vuonna 1935 ja korvaamiseen keskuksen politiikalle
myötämielisemmällä ja myöhemmin kansallisuudeltaan venäläisellä johdolla.
Vainot kohdistuivat myös tavalliseen kansaan ja erityisesti suomalaisia vangit-
tiin vuosina 1936–1938. Suomalaisten erityispiirteiden kadotessa Neuvosto-
Karjalasta katosi myös julkilausuttu paikallinen pyrkimys alueen taloudelliseen
kehitykseen.

Keskuksen politiikka oli jo 1930-luvun puolivälistä lähtien perustunut siihen,
että Neuvosto-Karjalan vaikeudet toteuttaa suunnitelmia perustuivat heikkoon
hallintoon eivät työvoimaongelmaan tai voimavarojen puutteeseen kuten pai-
kallishallinto väitti. Tämän näkemyksen mukaisesti paikallisjohdon vaihtami-
nen olisi pitänyt johtaa merkittävään taloudelliseen elpymiseen Neuvosto-Kar-
jalassa. Näin ei kuitenkaan käynyt vaan ongelmat syvenivät, mikä johti myö-
hemmin myös uuden johdon vaihtamiseen. Vainot vaikuttivat tuotantotuloksiin,
sillä pelon ja epävarmuuden ilmapiiri vaikutti ihmisten työmotivaatioon. Suuri
merkitys oli myös sillä, että huomattava osa ammattitaitoisesta työvoimasta oli
likvidoitu vainojen aikana.

Paikallistason ongelmat suunnitelmien toteuttamisessa johtuivat resurssien ja
voimavarojen puutteesta, mikä johti myös hallinnolliseen tehottomuuteen. Kes-
kus toteutti enemmän hallinnon uudelleenorganisointeja kuin kohdensi resurs-
seja paikallistasolle. Tämän tuominen esiin paikallistasolla oli mahdotonta,
koska puolueen linjaa ja päätöksiä – etenkään vainojen jälkeen, ei ollut enää
mahdollista arvostella. Resurssien puutteen ja siten ongelmien todellisten syi-
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den myöntäminen oli keskukselle mahdotonta, koska silloin se olisi kyseen-
alaistanut koko suunnitelmatalouden perusteet ja puolueen auktoriteetin.

Ihmisten arjessa siirtyminen suunnitelmatalouteen näkyi elintason laskuna ja
yleisenä epävarmuuden lisääntymisenä. Neuvostoliittoa vaivannut elintarvike-
pula tuntui paikallistasolla ja erityisesti reuna-alueilla suoranaisena nälkänä ja
tavarapulana. Säännöstelyn ja tavarapulan myötä hinnat nousivat nopeasti. Pal-
kat seurasivat hintoja, mutta ne eivät kuitenkaan nousseet yhtä nopeasti kuin
hinnat. Ihmisillä ei ollut varaa ostaa tavaraa, tosin sitä ei ollut liiemmin tarjol-
lakaan. Alenevien reaalipalkkojen ohella Neuvosto-Karjalassa nousi ongel-
maksi metsätrustien palkanmaksuongelmat. Työntekijät eivät saaneet vähäistä-
kään palkkaansa, mikä johti monissa tapauksissa elintason kiihtyvään syöksy-
kierteeseen.

Neuvostoliiton suunnitelmatalouden ongelmaksi muodostui paikallistason
kannalta se, ettei keskussuunnittelussa kyetty tavoitteista huolimatta ottamaan
huomioon kaikkia tuotantoon ja suunnitelmien täyttöön vaikuttaneita tekijöitä.
Yksi tällainen tekijä oli asuinrakentaminen, jonka puute tuntui erityisesti Neu-
vosto-Karjalan metsätyömailla. Tilan puute vähensi ihmisten viihtyvyyttä työ-
mailla, mistä oli seurauksena suuri työvoiman vaihtuvuus. Työntekijöiden vaih-
tuvuuden vuoksi suunnitelmat eivät  toteutuneet, millä oli kauaskantoiset seura-
ukset koko Neuvosto-Karjalan taloudelle. Keskuksen politiikkaan nimittäin
kuului, että resursseja kohdennettiin sen mukaan, miten suunnitelmat kyettiin
täyttämään. Kun suunnitelmat eivät toteutuneet, ei myöskään resursseja tullut ja
kun niitä ei ollut tarpeeksi, eivät suunnitelmatkaan täyttyneet. Tästä oli seurauk-
sena syvenevä kurjistumisen kierre.

Neuvostoliiton tasolla ja keskuksen näkökulmasta talous koki merkittävän
nousun suunnitelmatalouteen siirtymisen myötä, etenkin jos vertailukohtana
pidetään laman kourissa kärsinyttä läntistä maailmaa. Kokonaiskehityksen kan-
nalta paikallistason kärsimyksillä ei ollut merkitystä. Mikäli asiaa tarkastellaan
paikallistason näkökulmasta oli Neuvosto-Karjalan osana kurjistuminen. Se
maksoi Neuvostoliiton kehityksestä kovan hinnan menettäessään mahdollisuu-
det oman taloutensa ja alueensa kehittämiseen. Suunnitelmatalouden myötä
keskuksen ja paikallistason välille syntyi kuilu, jonka leveyttä ja syvyyttä mää-
rittelivät kulloinkin vallalla olleet keskuksen talouspoliittiset tavoitteet.

*   *   *

Siirtyminen suunnitelmatalouteen muutti keskus–periferia-asetelman Neuvos-
to-Karjalassa. Suunnittelun myötä informaation kulun esteettömyys keskuksen
ja periferian välillä nousi keskeiseksi, jolloin myös tiedonkulkuun alettiin kiin-
nittää enemmän huomiota. Informaation suunta muuttui yhä selkeämmin kes-
kuksesta periferiaan, mikä tarkoitti käytännössä yhä kasvavien suunnitelmien
välittämistä Neuvosto-Karjalaan. Suunnitelmien toteutuksen myötä tavaran
kuljetus keskukseen alkoi vaatia entistä parempia kulkuyhteyksiä, jolloin nii-
den luominen sai entistä keskussuuntautuneemman luonteen; yhteyksiä paran-
nettiin, mutta keskuksen ehdoin ja nimenomaan keskuksen tavoitteita tukien.
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Suhteessa Moskovaan Neuvosto-Karjala oli 1920-luvulla periferiaa, etäinen
kolkka Neuvostoliiton luoteiskulmassa. Yhteydet keskukseen (Moskova) olivat
heikot niin kulkuyhteyksien kuin tiedonkulunkin kannalta. Maantieteellinen
etäisyys ei ollut suoranainen ongelma 1920-luvulla, jolloin paikallistasolla oli
paljon valtaa. Neuvosto-Karjalan johdolle oli tärkeämpää toimivat yhteydet alu-
een sisällä kuin yhteydet periferiasta keskukseen, mutta paikallishallinnon eh-
dotus kattavan ja luonnollisia vesiyhteyksiä tukeneen rautatieverkon ja tiestön
luomisesta Neuvosto-Karjalan sisälle ei saanut kuitenkaan tukea keskuksesta.
Näin periferiaan muodostui kulkuyhteyksien ulkopuolella olleita periferian pe-
riferioita.

Keskuksen tavoitteet alkoivat olla yhä selvemmin ristiiriidassa paikallishal-
linnon kehitystavoitteiden kanssa. Neuvosto-Karjalan johto tähtäsi alueelliseen
kehitykseen kun taas keskus tähtäsi koko Neuvostoliiton kattavaan kehitykseen
alueiden kehittämisen kustannuksella. Tätä keskuksen ja periferian välille syn-
tynyttä eturistiriitaa ja tavoitteiden välisen konfliktin syntyä Galtung pitää im-
perialismin tunnusmerkkinä. Neuvosto-Karjala oli kuitenkin osa Neuvostoliit-
toa, joten ei ole mielekästä käyttää imperialismin käsitettä vaan kysymys oli
mieluummin sisäisestä kolonialismista.

Sisäinen kolonialismi näkyi esimerkiksi siten, ettei kulkuyhteyksiä rakennet-
tu yhdistämään alueita toisiinsa, vaan ensisijaisesti keskuksen tarpeita palvele-
maan. Näin yhteys johti sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen ensisijaisesti
vain keskuksessa. Käytännössä keskuksen harjoittama sisäinen kolonialismi to-
teutui keskisen Neuvosto-Karjalan hyödyntämättömille metsäalueille peruste-
tussa Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatissa, josta tuli hyvien kulkuyh-
teyksien ja keskuksen mittavien investointien myötä teollinen keskus Neuvos-
to-Karjalan alueen sisälle. Se oli suoraan keskuksen alaisuudessa ja suhteessa
paikallishallintoon täysin itsenäinen. Kombinaatti oli alunperin perustettu edis-
tämään koko Neuvosto-Karjalan talouden ja teollisuuden kehitystä, mutta pian
perustamisen jälkeen keskus irroitti sen tavoitteet paikallisista ja suuntautui
kombinaatin erilliseen kehittämiseen. Neuvosto-Karjalan kehityksen kannalta
olennaista oli se, että pääosa keskuksen osoittamista investoinneista meni
kombinaattiin tai sen kehittämiseen sidoksissa olleisiin hankkeisiin.

Keskus–periferia-suhteisiin kuului olennaisella tavalla kontrollin kasvu,
mikä näkyi keskuksen määräyksissä resurssien kohdentamisesta periferiaan.
Myös periferian etninen identiteetti, joka etenkin silloin kun se erosi keskuksen
identiteetistä, vaikutti kolonialismin syvenemiseen ja yhä syvenevään ristirii-
taan periferian ja keskuksen välillä.1  Neuvosto-Karjalassa etnisen identiteetin
ristiriita suhteessa keskukseen tuntui erityisesti 1930-luvun puolivälissä, kun
suomalaisen paikallisjohdon ja venäläisen keskuksen erilaiset asenteet tuntuivat
talouspoliittisessa päätöksenteossa. Esimerkiksi vuonna 1934 Neuvosto-Karja-
lan suomalainen johto hidasti keskuksen päätösten täytäntöönpanoa sellaisissa

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Hechter (1975), Internal colonialism, s. 17, 30–34. Hechter viittaa Frankiin joka kuvaa ko.
tilannetta ”alikehityksen kehityksenä”.
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kysymyksissä, jotka olivat kielteisiä paikallishallinnon kannalta niillä keinoilla,
jotka olivat jäljellä. Keinot olivat vähäiset ja kokonaisvaikutukseltaan mitättö-
mät, mutta esimerkiksi taistelu paikallismetsistä osoitti, ettei paikallisjohto ollut
valmis taipumaan ehdoitta. Etnisen identiteetin ristiriita keskuksen ja periferian
välillä poistui vuonna 1935, kun venäläisyydestä tuli keskuksen määrittelemä
etninen identiteetti myös periferiaan. Käytännössä tämä näkyi Neuvosto-Karja-
lassa suomalaisen johdon likvidoimisena ja laajojen vainojen ulottamisena
kansallisuudeltaan suomalaisten piiriin vuosina 1936–1938.

Teoreettisella tasolla kolonialismia voi lähestyä useista eri näkökulmista, esi-
merkiksi ympäristöhistorian ja talouden kehitysteorioiden kautta. Ympäristö-
historialliseen lähestymistapaan kuuluva ryöstötalouden (Raubwirtshaft) näkö-
kulma sisältää ekologisen kolonialismin käsitteen, jossa periferia-aluetta käyte-
tään keskuksen resurssialueena välittämättä luonnonvarojen kestävästä käytös-
tä.2  Tämä toteutui myös Neuvosto-Karjalassa, josta kasvavien hankinta-suunni-
telmien myötä tuli keskuksen raaka-ainealue eikä metsänuudistukseen kiinni-
tetty huomiota. Kyse oli myös koloniaalisesta taloudesta, sillä keskuksen ja pe-
riferian välinen suhde oli epätasa-arvoinen keskuksen säädellessä kaikkea toi-
mintaa. Keskus sai myös kaiken hyödyn vuorovaikutussuhteessaan periferiaan,
jolloin asiaa voidaan tarkastella myös alikehittyneisyyden näkökulmasta.3

Kolonialistinen suhde johti Neuvosto-Karjalassa teollisuuden kehittymättö-
myyteen. Alueelle ei syntynyt merkittävää teollisuutta ja sekin, mitä keskus ra-
kensi, keskitettiin Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaattiin. Siitä tuli Neu-
vosto-Karjalaan teollinen keskus, joka luotiin periferiaan runsaiden luonnonva-
rojen äärelle ohittaen paikallishallinnon toiveet ja tarpeet. Kanavakombinaa-
tissa toteutui suurin osa niistä toiveista, joita paikallisjohdolla oli 1920-luvun
alussa. Ero oli vain siinä, ettei kanavakombinaatin kehitys edistänyt koko Neu-
vosto-Karjalan kehitystä, vaan korosti päinvastoin kanavakombinaattia ympä-
röivän alueen kehittymättömyyttä.

Yhteyksien paraneminen keskukseen merkitsi Neuvosto-Karjalan maantie-
teellisen periferisyyden häviämistä, mutta samalla myös keskuksen ja perife-
rian välisen riistosuhteen syvenemistä. Näin kehitys merkitsi Neuvosto-Karja-
lalle itsenäisenä toimijana taloudellisen kehityksen taantumista, jopa katkea-
mista. Neuvostoliiton taloudellisen kehityksen kannalta kyseessä oli tietenkin
myönteinen asia ja siten tapahtunut muutos oli vain osoitus keskuksen harjoitta-
man talouspolitiikan tehokkuudesta. Tästä näkökulmasta Neuvosto-Karjala oli
osa koko Neuvostoliiton kattavaa keskusta, jonka kollektiivinen tehtävä oli
Neuvostoliiton teollistaminen ja modernisointi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

2 Kts. aiheesta esim. Massa (1994), s. 20–21. Ympäristöhistorialliseen lähestymistapaan ja
ryöstötalouteen liittyy myös bolshevikkien luonnonvalloitusoppi. Innisin tapuliteoria eli ke-
hitys luonnonvaroja eli ns. tapulituotetta hyödyntämällä esitellään usein tässä yhteydessä.
Kts. aiheesta lisää esim. Innis (1995) tai Massa (1994).

3 Koloniaalisesta taloudesta kts. esim. Frank (1978), s. 123 ja Wallerstein (1982), s. 4, 30.
Ongelma näiden molempien kohdalla oli se, että molemmat kritisoivat kapitalistista jär-
jestelmää ja pitivät sosialistista järjestelmää parempana. Tosin Wallersteinin mukaan pitää
pyrkiä konkreettiseen sosialismiin, jollaista ei vielä koskaan ole ollut.
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Paikallishallinnolle kysymys oli kuitenkin entistä suuremmasta henkisestä
etääntymisestä, siitä mihin koko alueen olemassaolo alunalkaen oli perustunut
eli alueen taloudellisesta kehityksestä. Tästä näkökulmasta Neuvostoliiton teol-
listaminen ja modernisaatio merkitsi paikallistasolle periferisyyden muuttumis-
ta myös psykologiseksi. Paikallistason ensisijaiseksi tavoitteeksi oli tullut selvi-
äminen tiivistyneen keskus–periferia-suhteen mukanaan tuomista vaatimuksis-
ta ja ongelmista ilman toivoa kehitysmahdollisuuksista ja paikallisten ihmisten
elinolosuhteiden paranemisesta.

*   *   *

Neuvosto-Karjalan kehitysmahdollisuuksien vertailu Suomeen olisi ollut haas-
tava tehtävä, sillä Neuvosto-Karjalalla oli kaikki ne taloudelliset lähtökohdat,
jotka Suomessa mahdollistivat taloudellisen kehityksen: talousmaantieteellinen
sijainti suhteellisen lähellä Euroopan suuria kulutuskeskuksia, vesistöjen runsa-
us ja vesivoiman saatavuus.4  Neuvosto-Karjalassa lopputulos oli kuitenkin toi-
senlainen, mitä selittää Neuvostoliiton sosialistinen talousjärjestelmä. Neuvos-
to-Karjalan mahdollisen kehitystien ja Suomen välinen vertailu selittäisi käy-
tännön kautta sitä, miten erilaiset talousjärjestelmät voivat johtaa niin erilaisiin
tuloksiin. Empiirisistä lähtökohdista vertailu on vaikeaa, jopa mahdotonta, mut-
ta teoreettisella tasolla jonkinasteinen vertailu on kuitenkin mahdollista, eten-
kin jos tarkastelumalliksi otetaan keskus–periferia-lähestymistapa.

Suomen ja Neuvosto-Karjalan kohdalla toteutuivat tietyt samankaltaiset kes-
kus-periferia -lähestymistapaan sisältyvät perusvaatimukset. Eskelinen määrit-
telee Suomen perifeerisyyttä suhteessa Keski-Eurooppaan maantieteellisen
etäisyyden avulla: ”Suomi oli maa kaukana pohjoisessa”, missä painopiste oli
uusiutuvien luonnonvarojen (metsä) hyödyntämisessä ja vientiorientoituneessa
taloudessa. Tuotanto oli yksipuolista ja innovaatioiden taso alhainen. Maa oli
harvaanasuttu eikä siellä ollut suuria asutuskeskuksia saati ylikansoitettuja alu-
eita. Suomessa taloudelliseksi periferiaksi määriteltävillä alueilla ei ollut mer-
kittäviä teollisuuskomplekseja ja alueella toimivat yritykset käyttivät ensisijai-
sesti paikallisilta alihankkijoilta hankittua raaka-ainetta joko alueen välittö-
mään käyttöön tai vientiin. Pienelle, perifeeriselle aluetaloudelle oli ominaista
myös nopea tuotantorakenteen muutos, joka vaati teollistamista. Suomessa
”metsäperiferia” oli Pohjois-Karjala. 5

Neuvostoliitossa Neuvosto-Karjala täytti pohjoisen periferian määritelmän.
Se oli pohjoinen reuna-alue, joka suuntautui keskukseen (Moskova). Suhteessa
Moskovaan Neuvosto-Karjala oli maantieteellistä periferiaa, harvaanasuttu reu-
na-alue, jolla oli runsaat luonnonvarat. Sen talouden painopiste oli viennissä,
josta sille ei ollut samanlaista taloudellista etua kuin oli esimerkiksi Suomelle
vaan sen perifeerisyys vain korostui. Tietyllä tapaa se oli Neuvostoliiton ”met-

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 Raumolin (1984), Metsäsektorin vaikutus Suomen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehi-
tykseen, s. 41.

5 Eskelinen (1983) Analysing peripheral regional economy, s. 5–8, 10.
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säperiferia”, missä ei ollut suuria, alueen taloudellista kehitystä tukevia teol-
lisuuskomplekseja.

Keskeisiä keskus–periferia-suhdetta määritteleviä tekijöitä ovat muun muas-
sa teknologian leviäminen sekä infrastruktuurin, ennen kaikkea kulkuyhteyk-
sien muotoutuminen. Suomessa merkittävä tekijä oli kulkuyhteyksien luomi-
nen ja nimenomaan rautatien synty, joka sitoi monet periferiset alueet osaksi
kansantaloutta.6  Vastaavalla tavalla Neuvosto-Karjalan suomalainen johto ajoi
parempien kulkuyhteyksien luomista alueelleen korostaen rautatien merkitystä
nimenomaan syrjäseutujen taloudelliselle ja kulttuuriselle kehitykselle. Keskus
ei kuitenkaan antanut tukea paikallisjohdon pyrkimyksille, mikä omalta osal-
taan leikkasi Neuvosto-Karjalan alueellisia kehitysmahdollisuuksia. Keskuksen
kannalta tarpeellisia yhteyksiä toki luotiin.

Alikehityksen näkökulmasta keskeinen tekijä oli erityisesti markkinoiden
luonne eli se oliko kyseessä tuotanto koti- vai vientimarkkinoille, sillä perife-
rian riippuvuus vientimarkkinoista määriteltiin taloudellisen kehityksen moot-
toriksi.7  Neuvosto-Karjalan vienti oli sidottu Neuvostoliiton ulkomaankauppa-
monopolin vuoksi. Se ei voinut käyttää tuottamaansa puutavaraa itse, mutta ei
myöskään viedä sitä ulkomaille. Periferinen sijainti suhteessa keskukseen mää-
ritteli Neuvosto-Karjalan hierarkisen aseman Neuvostoliitossa. Sen sijainti lä-
hellä Euroopan puutavaran ostajia määritteli sen vientiroolin ja välillisesti myös
Neuvostoliiton aseman maailmanmarkkinoilla. Neuvosto-Karjalan sijainti lä-
hellä markkinoita oli keskuksen kannalta merkittävä etu. Tästä syystä Neuvos-
to-Karjala oli voimakkaasti vientiin orientoitunut alue, mutta viennin merkitys
oli sille erilainen.

Periferiselle alueelle tyypillinen piirre oli ammattitaidoton työvoima, sillä ta-
lous perustui yleensä alkutuotantoon. Neuvosto-Karjalassa yksi työvoimaon-
gelman keskeinen syy oli ammattitaidottomuus. Kun puunjalostuksen taso py-
syi alhaisena ei myöskään ammattitaidon vaatimus noussut esiin. Paikallistason
esittämä vaatimus ammattitaidon tason nostamisesta merkitsi myös tavoitetta
nostaa jalostusastetta. Siihen keskus ei kuitenkaan suostunut. Jalostusastetta
nostamalla Neuvosto-Karjalan mahdollisuudet investoida itse olisivat parantu-
neet. Investointien osalta Suomen periferisten alueiden ja Neuvosto-Karjalan
tilanne oli kuitenkin saman tyyppinen. Suomessa periferisimmät alueet olivat
riippuvaisia julkisten varojen siirroista ja päätöksenteko perustui keskitettyyn ja
poliittishierarkkiseen päätöksentekomalliin.8  Samalla tavoin myös Neuvosto-
Karjala oli riippuvainen keskuksen investoinneista ja resurssien kohdentami-
sesta sekä keskitetystä päätöksentekomallista.

Yksi lähestymistapa vertailussa on metsäsektoritutkimus, jota etenkin Suo-
messa on tehty paljon. Suomen metsäsektoria käsittelevissä tutkimuksissa läh-
detään siitä, että metsäsektori oli keskeinen kehityksen mahdollistanut tuotan-
tovoima Suomessa. Tämä on houkutteleva vertailukohta myös Neuvosto-Karja-

○ ○ ○ ○ ○ ○

6 Kerkelä (1996), s. 93, 185.
7 Frank (1978), Dependent Accumulation and Underdevelopment, s. 110.
8 Eskelinen (1983), s. 19, 21.
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lan kannalta, mutta käytännössä mahdoton toteuttaa, koska peruslähtökohtana
on yleensä se kuinka omistussuhteet sääntelivät metsäluontoa ja metsien mää-
rää ja alueiden kytkeytymistä metsäteollistumiseen. Tämä estää suoran vertai-
lun, sillä sosialistisen järjestelmän omistussuhteet sisälsivät useita Suomen mal-
lista täysin poikkeavia käytäntöjä. Suomalaisen metsäsektorin tarkastelu antaa
kuitenkin mielenkiintoisen ja tarpeellisen vertailutaustan ja viitteitä siitä, mikä
olisi voinut olla Neuvosto-Karjalan mahdollinen kehitystie.

Koskisen mukaan suomalaisen metsäteollistumisen ainutkertaisuus oli siinä,
että se välttyi kolonialismilta sekä alueiden ja tuotantosektorin eriytymistä seu-
ranneelta dualismilta. Ulkoinen kysyntä johti autonomia-ajalla metsäteollis-
tumiseen, mutta ei kuitenkaan riippuvuuteen yhdestä keskuksesta, vaan suun-
tautumiseen useaan keskukseen, mikä johti tasapainoisempaan kehitykseen.
Suomessa sekä alueet että tuotantosektori kiinnittyivät metsäteollistamiseen
eikä kahtiajakoisia kehityskulkuja syntynyt.9  Tämä kehityskulku oli mallina
myös Neuvosto-Karjalan suomalaiselle johdolle. Suomalaisen mallin mukaan
Neuvosto-Karjalan johto pyrki vastaamaan ulkoiseen kysyntään ja yritti saada
keskuksesta suoran vientilisenssin, mutta keskus esti sen valtion vientimono-
poliin vedoten. Näin Neuvosto-Karjala saattoi osana Neuvostoliittoa suuntau-
tua vain yhteen keskukseen, Moskovaan. Neuvostoliitossa alueiden erikoistu-
minen johti alueiden ja tuotantosektorin eriytymiseen, mikä näkyi esimerkiksi
Neuvosto-Karjalan keskittymisessä pääasiassa puun hankintaan ja muiden alu-
eiden keskittyessä maatalouteen tai raskaaseen teollisuuteen. Neuvosto-Karja-
lan sisällä eriytyminen näkyi siten, että Vienanmeren–Itämeren kanavakombi-
naatti keskittyi jalostukseen ympäröivän alueen keskittyessä raaka-aineen tuo-
tantoon. Siirtyminen suunnitelmatalouteen ja siihen liittynyt erikoistuminen vei
Neuvosto-Karjalalta mahdollisuudet pyrkiä alueen ja tuotantosektorin yhteen-
liittämiseen eli päästä eroon dualismista.

Mielenkiintoisia samankaltaisuuksia Suomen ja Neuvosto-Karjalan välillä
löytyy välittömästi, kun kehitystä ryhdytään tarkastelemaan jos-sanan kanssa.
Esimerkiksi Koskinen on pohdiskellut, että jos tapahtuneen kaltaista kehitystä
ja jalostusasteen nousua ei olisi tapahtunut ja Suomi olisi jatkanut pyöreän puun
vientiä ja alan työllisyys olisi ollut metsätaloustyötä, olisi siitä tullut ”savotta-
Suomi”.10  Kuisma viittaa hieman samantyyppiseen jaotteluun jakaessaan maan
”savotta-Suomeen” ja ”puunjalostus-Suomeen”, mikä jo nimiensä puolesta ku-
vaa työnjakoa eri puolilla maata.11  Kuismalla jaon sisältö on kuitenkin erilai-
nen, sillä kyse oli toteutuneesta tilanteesta. Neuvosto-Karjalan tarkastelu ”sa-
votta-Karjalana” tarjoaa mielenkiintoisen mallin, sillä siellä kehitys toteutui
hyvin samankaltaisena kuin Suomen mahdollinen kehitystie olisi voinut olla.
Neuvosto-Karjalasta tuli savotta-Karjala, jonka ensisijainen tehtävä oli tuottaa
puutavaraa vientiin ja missä työvoiman keskeinen työ oli metsätaloustyötä. To-

○ ○ ○ ○ ○ ○

9 Koskinen (2001), s. 38, 52–53.
10 Koskinen (2001), s. 54.
11 Kuisma (1993), s. 420.
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sin ongelman vertailuun tuo se, että Suomi, vaikka olisikin ollut ”savotta-Suo-
mi”, olisi ollut osa kapitalistista talousjärjestelmää.

Savotta-ajatukseen liittyy raaka-aineen tuottamisen ja alikehityksen rinnasta-
minen. Alikehitystä teoretisoivan Frankin mukaan raaka-aineen tuotanto ei kui-
tenkaan välttämättä merkitse alikehitystä.12  Tämän näkemyksen mukaan Neu-
vosto-Karjala ei olisi siten, kuten ei Suomikaan, ”savottamaana” olisi ollut tuo-
mittu vääjäämättömään alikehittyneisyyteen, vaan olisi voinut tulla raaka-ai-
neen tuotantoon keskittymisestä huolimatta kehittyneeksi alueeksi. Neuvosto-
Karjalan tie osoittaa kuitenkin Frankin teorian omalta kohdaltaan vääräksi, mi-
käli Neuvosto-Karjalaa irrottaa itsenäiseksi toimijaksi. Neuvosto-Karjalan koh-
dalla raaka-aineen tuottaminen johti elintason laskuun ja elinolojen kurjistumi-
seen. Frankin teorian arviointi ei ole kuitenkaan mahdollista Neuvosto-Karjalan
esimerkin kautta, sillä siellä kurjistumista ei aiheuttanut raaka-aineen hankinta,
vaan keskuksen harjoittama suunnitelmatalous ja siihen liittyneen keskus-
suunnittelun toimimattomuus ja siitä aiheutuneet ongelmat.

Neuvosto-Karjalan kehityksen vertaaminen luonnonolosuhteiltaan hyvin
samantyyppiseen Pohjois-Karjalan biosfäärialueeseen olisi voinut tuoda uu-
denlaisen näkökulman Neuvosto-Karjalan kehityksen tarkasteluun. Mielen-
kiintoisen vertailukohteen tämän tutkimuksen tuloksille olisi tarjonnut Ismo
Björnin väitöskirja ”Kaikki irti metsästä” (1999), joka tarkastelee Pohjois-Kar-
jalan biosfäärialueen metsän käytön muutoksia erätaloudesta vuoteen 2000.
Björn käyttää tutkimuksessaan Matherin kolmiportaista metsänkäytön mallia,
joka jakautuu esiteolliseen, teolliseen ja jälkiteolliseen metsänkäyttöön.13  Neu-
vosto-Karjala olisi ollut vertailukelpoinen vielä 1920-luvulla, jolloin kehitys
eteni suhteellisen vapaasti ilman keskuksen merkittävää ohjausta. Siirtyminen
suunnitelmatalouteen muutti kuitenkin kehityksen keskusjohtoiseksi, joten ver-
tailu ei enää sen jälkeen ole mahdollista. Se, millainen Neuvosto-Karjalan kehi-
tystie on ollut suhteessa vastaavaan biosfäärialueeseen rajan toisella puolella
Pohjois-Karjalassa, jää siten odottamaan myöhempää taloushistoriallista ana-
lyysiä.

Neuvosto-Karjalan pelkistäminen talousteorioiden avulla olisi voinut tuottaa
mielenkiintoisia tuloksia. Yleensä talouden vertailussa käytettyjen pelkistävien
teorioiden käyttö olisi kuitenkin Neuvosto-Karjalan tapauksessa tavattoman
vaikeaa jopa mahdotonta, sillä useimmat teoreettiset mallit eivät toimi analysoi-
taessa sosialistista taloutta. Tässä työssä keskeisen kysymyksen muutoksesta ja
kehityksestä olisi voinut pelkistää tarkastelemalla Neuvosto-Karjalaa kansan-
tuote- ja elinkeinomittareiden avulla. Tutkimuksen painopiste olisi ollut talou-
den toimialarakenteen ja ulkomaankaupan rakenteen tarkastelussa. Siihen kuu-
luu palkkatulojen suhteellisen osuuden ja kansantulon laskeminen henkeä koh-
den kuten esimerkiksi Suomen teollistumista tutkinut saksalainen kehitystutkija
Dieter Senghaas on Suomen osalta tehnyt.14  Vakiintunut kansantalouden tilin-

○ ○ ○ ○ ○ ○

12 Frank (1978), s. 117.
13 Björn (1999), Kaikki irti metsästä, s. 17.
14 Kerkelä (1996), s. 50, 316.
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pito menetelmineen sopii kuitenkin huonosti sosialistiseen talousjärjestelmään,
mutta toteutuessaan se mahdollistaisi edes jonkin asteisen vertailun.

Muutoksen ja kehityksen näkökulmasta ja erityisesti Neuvosto-Karjalan
luonnonvarojen käyttöön perustuvassa tutkimuksessa lähtökohtana voisi olla
Neuvosto-Karjalan tarkastelu aluetaloutena, jollaiseksi se pelkistettäisiin eri-
laisten laskentamallien avulla. Nimenomaan ympäristön kannalta kiinnostavaa
olisi  materiaalitilinpidon avulla saatujen laskentatulosten hyödyntäminen muu-
toksen ja kehityksen selittämisessä. Näin Neuvosto-Karjalan taloutta voisi ver-
rata esimerkiksi Pohjois-Karjalan aluetalouteen Suomessa. Tässäkin tapaukses-
sa erilainen talousjärjestelmä estää vertailun.15  Neuvosto-Karjalan taloutta voisi
myös tarkastella panos–tuotos-mallin avulla, joka on talouden rakennetta ana-
lysoiva menetelmä. Se mahdollistaisi vertailun makrotasolla, mutta sitäkään ei
voi soveltaa sellaisenaan sosialistisessa taloudessa.16  Näin myös taloudellisten
mallien hyödyntäminen ja analyysi jää odottamaan.

*   *   *

Tämän päivän Venäjän Karjalassa vaikuttavat edelleen suunnitelmatalouden
seuraukset. Vuosikymmeniä kestänyt talouden yksipuolisuus johti siihen, ettei
siellä vieläkään ole toteutunut merkittävää taloudellista kehitystä, vaikka
suunnitelmatalous päättyi ja neuvostovalta poistui yli kymmenen vuotta sitten.
Metsäsektorilla on edelleenkin vakavia ongelmia eikä mielekkäitä vaihtoehtoja
tunnu löytyvän. Venäjän Karjalassa onkin käyty koko 1990-luku eräänlaista sel-
viämiskamppailua kasvavien ongelmien kanssa. Ratkaisumalleja ovat yrittä-
neet hakea niin tutkijat kuin poliitikotkin, mutta toistaiseksi ilman merkittäviä
tuloksia. Vaihtoehtojen seurauksista kukaan ei osaa sanoa oikein mitään.

Tilanne onkin hyvin samankaltainen kuin 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun
alussa. Venäjän Karjalasta viedään yhä enemmän puuta jalostamattomana eikä
alueen omaan jatkojalostukseen investoida. Alueella itsellään ei ole rahaa inves-
tointeihin eikä Venäjän federaatiolla ole toistaiseksi löytynyt kiinnostusta
subjektinsa auttamiseen. Venäjän Karjalan kokonaistuotanto laski koko 1990-
luvun17  eikä merkittäviä investointeja vanhentuneisiin koneisiin tai infrastruk-
tuuriin tehty, joten merkittävää kokonaistuotannon kasvua tuskin on odotetta-
vissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

15 Aluetaloutta ovat tutkineet materiaalitilinpidon avulla muiden muassa Heikki Eskelinen,
Markku Tykkyläinen ja Pauli Karjalainen. Heidän tuloksiaan olisi ollut mielenkiintoista
verrata Neuvosto-Karjalasta lasketun materiaalitilinpidon tuloksiin, yleistysten tasolla tosin,
sillä kyseessä oli eri aikakausi. Tykkyläinen ja Karjalainen (1979), Materiaalitilinpidon
peruskehikko, s. 17–19. Materiaalitilinpito perustuu ympäristötilastolliseen tietojärjestel-
mään, joka kuvaa tuotannon, kulutuksen ja ympäristön kannalta tärkeiden materiaalien ottoa
ympäristöstä, tuontia ulkomailta sekä tuotantoprosessia.

16 Muiden muassa Kyösti Pulliainen on käyttänyt panos-tuotostaulukkoa tutkiessaan  talouden
ja luonnon vuorovaikutusta talouden tuotosten luontoon (jätteet) ja luonnon panosten
talouteen (raaka-aine) kautta. Pulliainen (1979), Luonnonvarat panos-tuotos-tarkastelussa, s.
9.

17 Kozlov (1998), Karjalan metsäsektorin ongelmat, s. 34. Asiasta laajemmin kts. Koivuselkä –
metsätyökylä Venäjän Karjalassa toim. Jukka Oksa.
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Menneisyys tarjoaa Venäjän Karjalan kohdalla mallin siitä, mitä seuraa kes-
kusjohtoisesta järjestelmästä. Tämä lienee syytä ottaa huomioon, kun pohditaan
alueen tulevaisuutta ja kehitetään taloutta esimerkiksi yhteistyössä Suomen tai
monikansallisten yhtiöiden kanssa Venäjän Karjalan omista lähtökohdista kä-
sin. Tämä tutkimus täydentää Neuvostoliiton historian tutkimuksen mosaiikkia
tuomalla siihen yhden kokonaiskuvaa tarkentavan osion lisää. Samalla se sy-
ventää olemassaolevaa koko Neuvostoliittoa tarkastelevaa tutkimusta tuoden
suunnitelmatalouden tutkimukseen alueellisen näkökulman. Paikallistasoa tut-
kimalla on ollut mahdollista selvittää, mikä oli yksittäisen alueen rooli Neuvos-
toliiton teollistamisessa ja millaiset suunnitelmatalouden käyttöönoton seura-
ukset olivat paikallistasolla. Näin on pystytty kurkistamaan myös tavallisten ih-
misten arkeen ja siihen, miten teollistamiskamppailu tuntui yksilön elämässä.

Kuten tämä tutkimus osoittaa, suunnitelmatalouden käytännöt muotoutuivat
varsin pian sen käyttöönoton jälkeen ja olivat useissa tapauksissa kestämättö-
miä. Ongelmia ei ratkaistu heti kun ne ilmaantuivat, vaan ne ehtivät laajeta ja
monimutkaistua ennen kuin niitä yritettiin ratkaista. Silloinkin ratkaisut osoit-
tautuivat varsin lyhytnäköisiksi, joista esimerkkejä olivat työvoimaongelman
syveneminen, useiden taloudenalojen kannattamattomuuden kasvu sekä paikal-
listason kurjistuminen. Nopean hyödyn nälkä ja kasvanut välinpitämättömyys
johtivat valintoihin, joiden valossa Neuvostoliiton romahtaminen ei tunnu yllät-
tävältä lopputulokselta.

Neuvostoliiton kannalta kehitys toteutui sellaisena kuin suunnitelmissa odo-
tettiinkin, hieman myöhemmin tosin kuin keskuksessa arvioitiin. Yhtä kaikki
Neuvostoliitto teollistui ja modernisoitui 1930-luvun kuluessa, minkä toteutta-
misessa keskeisessä asemassa olivat paikallistason toimijat. Omista tavoitteis-
taan paikallistaso jäi kauaksi, mikäli tavoitteiksi määritellään Neuvosto-Karja-
lan kohdalla suomalaisen johdon tavoitteet 1920-luvun alussa. Taloudellista ja
teollista kehitystä toki tapahtui, mutta ei Suomen mallin kaltaista metsäteollis-
tumista, joka olisi johtanut talouden laaja-alaisuuteen ja sitä kautta myös pai-
kallistason teollistumiseen ja modernisaatioon.
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Summary

Planned economy in Soviet Karelia 1928–1941.
The role of the local level in the industrialisation
of the Soviet Union

Soviet Karelia was tied to the economy of the Soviet Union through economic
plans, whereby the significance of the region as an independent agent dis-
appeared. During the 1930s it became part of an extensive collective whose
primary objective was the industrialisation and modernisation of the Soviet
Union. For Soviet Karelia the move from the NEP  to the planned economy in
the early 1920s spelled change – the imposition of a new economic system and
the disappearance of the region’s own goals and hopes for development. In
practical terms the change resulted in a loss of economic autonomy and the
gradual disappearance of typically Finnish characteristics. The outcome was a
Soviet Karelia seamlessly linked to the Soviet economy and shaped by a
leadership whose ideas concerning development paralleled those shaping the
collective development of the Soviet economy as a whole.

* * *

In 1920 a local combination called the Karelian Workers’ Commune was
established in the north-western part of the Soviet Union, the regions inhabited
by Karelians from the provinces of Aunus and Archangel. Finnish communists
who had fled from Finland in 1918 constituted a significant part of the Karelian
Workers’ Commune administration, to whom the Soviet Russian leadership
delegated the task of developing the commune in terms of economic policy. The
area boasted ample forest resources, and the economy of the whole region was
based on exploiting the forests, with the sawmill industry dominating. In 1923,
the Karelian Workers’ Commune became the Karelian Autonomous Soviet
Socialist Republic (KASSR), joining the Soviet Union as part of the Russian
Soviet Federated Socialist Republic (RSFSR). Soviet Karelia had administra-
tive autonomy confirmed by statutes as well as extensive economic autonomy
and budgetary rights. Economic autonomy gave the Soviet Karelian leadership
the right to control all sectors of the national economy and to control local
revenues, the most important coming from forestry.

In the 1920s and the 1930s the economic and political development of Soviet
Karelia reflected the development of the Soviet Union as a whole in an
interesting way. As a small area with a single economic focus – forestry – it
responded quickly to economic policy changes at the national level. The
extensive economic autonomy of Soviet Karelia and the NEP, which  supported
administrative decentralisation and private enterprise, gave rise to strong
economic expectations, especially among the Soviet Karelian Finnish leader-
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ship, who firmly believed in economic development based on forest resources
and depending upon extensive economic autonomy. The point of conflict for the
Finnish leadership was how Soviet Karelia, with a highly developed forest
economy, would contribute to the economic development of the Soviet Union as
a whole.

Neighbouring Finland, a capitalist country having achieved important
economic advances through the use of forest resources, served as a model for
development. Finland, far removed from the European growth centres, had
nevertheless become quite a modern industrial country by the early 1920s. The
majority of the Finnish communists, who had fled from Finland and were
members of the Soviet Karelian leadership, had been educated in Finland; and
several of them, such as the chairman of the Karelian Council of People’s
Commissars, Edward Gylling, docent of statistics at Helsinki University, were
very highly educated. Their education and experience gave them firm ideas
about the requirements of economic development and how to achieve it. Thus,
they took an approach to economic development fundamentally different from
most of their colleagues elsewhere in the Soviet Union.

Forests were the natural choice for the economic foundation of Soviet Kare-
lia, since forestry had provided the economic basis for the region ever since the
Tsarist era (See tables in the section 1.a) Forest resources). The proximity of St
Petersburg, on the one hand, and the centralisation of the Finnish forest
economy near the Karelian border, on the other, both supported the develop-
ment of forestry. The role of Soviet Karelia changed after the Russian revolution
and particularly after the Tartu Peace Treaty of 1920 when it became a kind of a
buffer zone against the capitalistic world: it was important to the Soviet Russian
leadership primarily because Finland was also interested in the region.
Arguably, an economically successful Soviet Karelia would have offered a
powerful propaganda weapon for the Soviet Russian leadership.

Lenin’s faith in Soviet Karelia’s Finnish communists in the early 1920s
resulted in extensive economic autonomy being granted to the local leaders,
whereby they had the opportunity to develop the economy of the region quite
freely. Extensive felling commenced, and the leadership drew up extensive
plans for forestry development. This faith in vigorous and rapid development
was indeed characteristic of the 1920s, but the early 1930s saw a drastic change
in the situation. The Soviet Union’s move to a planned economy in 1928 and the
choice of rapid industrialisation in the following year resulted in changes
analysed in this research through the case study of Soviet Karelia. The analysis
of Soviet Karelia as a distinctive locality has made it possible to analyse in depth
the planned economy of the Soviet Union between 1928–1941 – even on a
regional level.

The centre/periphery approach provides the theoretical apparatus in which to
conceptualise the agents in this study. This theoretical framework has also
shaped the structure and agenda of the work. The centre/periphery approach is
extremely broad, embracing several different schools and suggesting a myriad
of applications. This work does not set out to test centre/periphery theory;
instead it bases its analysis primarily on an empirical approach.
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The starting point  for the study is that Soviet Karelia was a ‘periphery’
having the preconditions to develop due to its natural resources (forests) and the
environmental factors supporting their usage (waterways). The Soviet Union
was the ‘centre’, whose politics and objectives determined the activity of the
Soviet Karelian periphery at any given time. This study analyses a theoretically
conceptualised Soviet Karelia both as an independent agent and as an example
of a local level within the Soviet Union. In this way, Soviet Karelian develop-
ment between 1928-1941 illustrates the role of the local level in the industriali-
sation of the Soviet Union and provides an example of the modernisation of the
national economy.

The research is based on original material collected from various Russian
archives and analysed with the help of both historical-quantitative and
historical-qualitative methods. The reliability of quantitative data has always
been a crucial topic for research in Soviet economic history. The problem is the
unreliability of statistical material produced in the Soviet Union. This un-
reliability is particularly visible in “official statistics” concerning the shape of
the Soviet economy, for example. Such materials had obvious propaganda
purposes when sent abroad. Their significance in this study can only be
indicative, as propaganda is not the topic under analysis here.

Statistics became especially unrelaible in the years when the fulfilment of the
plans became mandatory. The deception was not necessarily conscious in all
cases – the data was simply ambiguous. Statistical errors were not always
deliberate; instead, they might be simple spelling or arithmetic errors that could
be corrected by comparing information from different organisations (See e.g.

table 6 and its explanations). The attitude towards production results and, first
and foremost, towards the failure to fulfil the goals was still relatively truthful
on the local level at the end of the 1920s and the early 1930s. As the planned
economy progressed, however, various factors affecting the reliability of
statistics began to emerge. Showing that the plans were being fulfilled in
accordance with the centre’s instructions became the most important considera-
tion, so the end result was always what the centre expected. In this research
major discrepancies have been resolved through a comparison of local and
central materials.

* * *

At the beginning of the 1920s, the central motivation of the Soviet Karelian Fin-
nish leadership in the construction of the Karelian Workers’ Commune and later
the Karelian ASSR was the promotion of economic development in the region.
Finnishness gave their economic thinking a distinctive character. This
distinctiveness reflected more than merely the cultural differences between
Finns and Russians – it drew upon experience to forge a different approach. The
Finnish leadership of Soviet Karelia set out to realise a Soviet Karelian process
using Finland’s industrial development as a model. Immediately after the
revolution the Soviet Union’s leaders, for their part, pursued a path of economic
development for which they had only a theoretical model. The points of
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departure were similar in Soviet Karelia and in Finland. With Finland’s forestry
industrialisation, the country had become modernised and the economic
foundation had become wider despite the long distance to Europe’s growth
centres.

This precedent provided the Soviet Karelian Finnish leaders with a distinct
goal: to make their own region economically developed. The Soviet Union’s
central organs had already given the Karelian Workers’ Commune the task of
exploiting the ample forest resources and overseeing the consequent economic
development. Economic autonomy and the NEP , aiming at more extensive
economic development through the fostering of smaller units, supported this
goal. Until the end of the first five-year plan, leaders in Soviet Karelia made
determined efforts to develop precisely the local economy and industry. The
Finnish leadership asserted that the whole Soviet Union could develop via the
development of local regions. However, the promoters of  the planned economy
aimed at overall development through exploiting, but not necessarily develop-
ing, local areas. In the planned economy, local areas were combined into a sing-
le whole and power was centralised in Moscow, where the Soviet Union’s
central organs, the party and state leadership, made decisions in the best
interests of the nation. The regions lost the power to make decisions concerning
local issues, and the decisions made by the centre gradually took local goals less
and less into consideration.

The merger of Soviet Karelia with the Soviet economic system had its roots
in the early 1920s when the centre created a network covering all of the Soviet
Union’s economic areas (See map 4.). The economic areas were designed to
promote a system of specialisation linking areas producing raw materials with
industrial areas in order to best serve the development of industrial production.
Soviet Karelia was linked to the northwest economic region/Leningrad region
as a producer of raw materials. When the shift to the planned economy took
place, Soviet Karelia was already part of the economic specialisation system
and was assigned the task of providing timber to meet local demands as well as
the Soviet Union’s export and domestic requirements.

In Soviet Karelia the centralisation of the planned economy in the early
1930s resulted in the loss of economic autonomy and local budgetary rights - in
other words, the loss of all economic independence. At the same time the Soviet
Union’s forest economy came under federal control, and the local level lost its
rights over local forest resources. The developmental aspirations of the Soviet
Karelian leadership were undermined when only forests with strictly local
importance were left to their control. Making the forests a general federal issue
was unimportant from the point of view of the Soviet Union, but from the point
of view of the local level it completely altered economic decision-making and
removed the foundation of economic development from the local level.

The party’s  increasing interest in forests, with the adoption of the Soviet
Union’s rapid industrialisation programme, obliged the timber suppliers to
carry out the forestry plan determined by the centre not only on economic, but
also on political grounds. For the local level, the fulfilment of the plans became
both an economic and a political task, whereby the local level was tied to the
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party’s control even more closely than before. In the centre, plans falling short
of the set goals implied indifference towards party policy and decisions. The
successful fulfilment of the forest plans became an obligation carefully controlled
by the centre (See tables in the section 2. FYP’s in the Karelian ASSR).

The economic goals set by the centre for Soviet Karelia had to do with the
production and export of timber, and the development of the forest industry. In
the early 1930s export became the crucial factor dictating local level economic
development. After the adoption of the rapid industrialisation policy, export was
to be increased in order to provide the centre with the currency to buy foreign
machinery required by the industrialisation process. Timber exports could be
organised relatively easily and with minimal investment. The location of Soviet
Karelia near good communications networks, the Leningrad harbour and the
world market, provided the preconditions necessary for the large-scale export of
timber. The centre required as much foreign currency as possible as quickly as
possible, so timber acquisition and export became even more important than
before. Advancing Soviet Karelia’s forest industry was abandoned because the
time-consuming development of timber processing was not regarded as  viable
by the centre (See tables in the section 4. Export).

Although there was a strong demand especially for sawn timber on the world
market, the low world market price made timber export disadvantageous. The
centre paid the producers of sawn timber subsidies, so that losses were not
excessive at the local level. At the same time, however, this meant that Soviet
Karelia’s timber export revenues could not support development in the region.
The low price of sawn timber and the growing demand for currency directed the
interest of the centre increasingly towards the export of unprocessed timber.
When the sawing process itself was abandoned, it became possible to sell
timber faster than before. With production costs lowered, losses were
correspondingly smaller, and the centre therefore paid lower subsidies.

Since the processing of timber in Soviet Karelia was still a central part of the
first five-year plan, the local government adopted a positive attitude towards
plans to increase timber acquisition and export. The Finnish leadership believed
that the centre would use the five-year plan to complete the goal determined for
the local government when economic autonomy had first been granted.
However, the centre did not follow through with its plans to invest in timber
processing but invested, instead, more and more actively in increasing timber
acquisition and making export more efficient. By the early 1930s the local
government had come to realise that the centre did not intend to make the
investment outlined in the five-year plan; it identified Soviet Karelia as
primarily a raw material producer. Thus, the changed objectives of the centre
undermined the local government’s ambitions to develop a local sawmill
industry and a paper industry.

***

With the move to the planned economy Soviet Karelia largely faced problems
rather than the anticipated development. The major problem was a shortage of



S U M M A R Y        323

labour, a national concern  which grew rapidly after the adoption of the optimal
plan in 1929. From that time on, the shortage of labour became one of the most
important hindrances to economic progress. It affected the fulfilment of plans,
and the fulfilment of plans in turn defined the future role of all the regions in the
Soviet Union and shaped both the mutual relations among the areas, as well as,
most importantly, the relations between the regions and the centre.

The role of the local level in the centre’s policy was defined in part by how the
centre tried to solve local problems. Labour shortages and  related issues were
of crucial importance to the Soviet Union’s planned economy throughout the
interwar period, and it became a central issue in determining the relationship
between Soviet Karelia and the centre. The local government wanted to remove
the causes of the labour shortage and create a wholesale solution to the problem
by recruiting professional labour from other areas and thereby increasing the
professional skills available in the local labour pool. This local solution
demanded investment expressly earmarked for recruiting professional labour
and for vocational training (See tables in the section 6. Labour and wages).

The centre’s solution to the labour shortage required no investment and was
thus often extremely short-sighted and only exacerbated the problem. Chief
among their efforts was the increasing use of prison labour. Such a move did not
require significant investment, and directing  prison labour to shortage areas
was easier than recruiting voluntary labour. Using prison labour had its problems,
however: prisoners had a relatively low level of professional skills, low
motivation and the harsh conditions made their work inefficient. Prison labour
was employed extensively in Soviet Karelia in the early 1930s, even though the
local government maintained that the measure could not satisfactorily solve the
labour shortage and they continued to urge the centre to solve the problem
through the use of skilled labour (See tables in the section 5.b) GULAG).

The centre made another important attempt to solve the problem by tying the
kolkhozes to forest work in Soviet Karelia in 1934. Its decision to do so was
dictated by the contemporary situation since no other alternatives remained.
The use of prison labour in Soviet Karelia had been centred in the collective
canal combine of the Baltic-White Sea area, and the arrival of American Finnish
immigrants had ceased by 1934. After the collectivisation of agriculture, the
kolkhozes formed an unused labour reserve. Almost all of the local labour
reserves had been transferred to the kolkhozes and it was possible to employ
them efficiently in forest work. The forced employment of  local labour in forest
work was the only arrangement at the centre’s disposal, as it was still reluctant
to invest in the recruitment of skilled labour or in extensive education.

Tying the kolkhozes to forestry also underscored the specialisation of the
regions. Since Soviet Karelia was primarily a forested area, agriculture was
subordinated to the forest industry both in terms of production and labour. On
the national level, regional specialisation spelled an increased commitment to
the common endeavour, the industrialisation of the whole country. The task of
Soviet Karelia in that national endeavour was to produce timber for the Soviet
Union’s domestic and export markets while the task of regions specialising in
agriculture was to produce a sufficient amount of grain to feed areas that were
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specialised in other tasks. The centre supervised the allocation of  products to
the regions needing them at any given time in accordance with the principles of
central planning. Therefore, Soviet Karelia’s own efforts to produce grain
received no significant support from the centre (See e.g. table 84).

However, the local level and the centre did agree on some efforts to solve the
problem of labour shortage. In 1931 both supported the acceptance of immi-
grants, although for slightly different reasons. The centre regarded immigration
primarily from the point of view of increasing know-how and technology, and
thus from the perspective of the Soviet Union’s modernisation. The centre’s
decision to recruit immigrants did not indicate that it had listened to the pleas of
the Soviet Karelian leadership: accepting immigrants was also in the best
interests of the centre. To the Soviet Karelian leadership immigration primarily
meant an opportunity to expand occupational skills among the local labour
force and thereby solve the fundamental problem of the labour shortage. In this
respect the arrival of the immigrants provided a clear solution to local problems
and, at least in theory, opened up developmental opportunities that the move to
the planned economy had foreclosed. In this way, the influx of skilled immi-
grant labour forwarded the modernisation goals of the centre at the same time as
it worked to resolve labour shortages in the periphery. Immigration thus became
useful both from the traditional national-political point of view as well as from
the local point of view

While the Soviet Union’s policy of supporting local national characteristics
and  related nationalities policies  advocated increasing the share of Finnish and
Karelian inhabitants in the area, and while the Soviet Karelian leadership
expressly wanted Finnish immigrants, economic realities also determined the
nature of Karelian immigration. Investment in skilled Finnish labour made
more likely the achievement of economic development since achieving that
goal required hard work and significant contributions also from the ordinary
populace. A strong desire to build socialism would not ensure success ; that
success also required “’blood’ and guts”, a real investment in occupational skills
as well. By investing in Finnish immigrants, the Soviet Karelian leadership
looked to the group it knew best. From the perspective of the local level, then,
the immigration question brought together both economic realism and
nationalities policy.

Finnish immigrants were positioned in essential development fields and were
appointed to the most important posts in those fields until the situation changed
in the mid 1930s. In 1934, the centre gave up its emphasis on special local
characteristics, adopted a Russification policy, and halted immigration to Soviet
Karelia. Nationalities policy became an excellent tool for the centre, now
wanting to rid itself of the Finnish leadership in Soviet Karelia. Stalin’s
accusations of spreading nationalism in Soviet Karelia culminated in the
removal of the Finnish leadership in 1935 and their replacement with a
leadership more loyal to the centre, and later also of Russian descent. The
purges were also directed against ordinary citizens and especially those of Fin-
nish nationality many of whom were being imprisoned between 1936–1938. As
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the Finnish special characteristics disappeared from Soviet Karelia, so did the
stated objective of developing the region’s economy.

From the mid-1930s, the policy of the centre was based on the assumption
that Soviet Karelia’s difficulties in meeting the objectives of the plans were due
to poor government, not to labour shortages or lack of resources, as the local
government claimed. According to this view, the change of leadership should
have resulted in significant economic recovery in Soviet Karelia. This recovery
failed to materialise, however. Problems only deepened, and later the new
government was itself replaced. The purges adversely affected production
results, because an important part of the skilled labour force was purged, and the
people’s motivation to work flagged in the atmosphere of insecurity and fear.

While the inadequacy of resources resulted in the failure of the local level to
fulfil the plans, it also led to administrative inefficiency. The centre invested
more in administrative reorganisations than in allocating resources to the local
level. Pointing out this wasteful imbalance at the local level was impossible,
because the policy and decisions of the party were simply beyond criticism,
particularly after the purges. The centre could not admit that the lack of
resources was indeed the basic cause of the problems, as such an admission
would challenge the entire foundation of the planned economy as well as the
authority of the party.

In people’s everyday lives the move to the planned economy manifested itself
in a lowering of living standards and a general increase in insecurity. The Soviet
Union’s food shortage became, on the local level and particularly on the
peripheries, actual hunger and shortages of goods. Prices increased rapidly with
rationing and shortages. Wages followed rising prices, but not so rapidly. People
could not afford to buy goods even if there were any for sale. In addition to
declining real wages, the inability of forest trusts to pay wages became a
problem in Soviet Karelia. Workers were not paid even their low wages, and in
many cases living standards plummeted (See tables in the sections 6. Labour

and wages and 7. Rationing and food production in the Karelian ASSR).
From the local point of view, the problem of the Soviet Union’s planned

economy stemmed from the fact that, despite all the objectives of central
planning, the full range of  factors affecting production and the fulfilment of the
plans could not be taken into consideration. One  factor that was ignored, the
lack of housing construction, posed a particular problem for Soviet Karelia’s
forestry sites. The lack of accommodation diminished job satisfaction and
resulted in a high turnover of workers. The high turnover, for its part, resulted in
failures to meet the plans, and those failures had far-reaching consequences for
the Soviet Karelian economy as a whole. Central policy allocated resources in
accordance with how well the plans were fulfilled. Soviet Karelia suffered a
lack of resources, the plans were not fulfilled, and consequently the area
received fewer and fewer resources. This process resulted in a deepening,
vicious circle of pauperisation for both workers and the region.

On the level of the Soviet Union and from the perspective of the centre, the
economy improved significantly with the adoption of the planned economy,
especially in comparison with the Western world which was in the clutches of
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depression. Considering overall development, suffering at the local level was
insignificant. Soviet Karelia’s lot was pauperisation. The area paid a high price
for the Soviet Union’s development and lost the opportunity to developits own
region and economy. With the planned economy, a rift opened between the
goals of the local level and those of the centre, and the width and depth of that
rift varied according to the centre’s economy policy goals at any given time.

***

The move to the planned economy changed the setting of centre/periphery
relations. With planning, the unhindered flow of information between the centre
and the periphery became essential , and increased attention to communications
resulted. More and more distinctively, the information flowed from the centre to
the periphery, with constantly upwardly revised plans being delivered to Soviet
Karelia. As the plans were fulfilled, the delivery of goods to the centre began to
necessitate improved transport connections, and their creation focused more on
the centre than before. Communications improved and expanded, but on the
centre’s terms and expressly in support of the centre’s objectives. In relation to
Moscow, Soviet Karelia in the 1920s was on a periphery, a remote nook in the
northwest corner of the Soviet Union. Its connections to the centre (Moscow)
were weak both in terms of services and the flow of information. Geographical
distance posed no real problems in the 1920s, when the local level had much
authority. For the Soviet Karelian leadership functional connections within the
region were more important than connections between the periphery and the
centre, but the local government’s suggestion of creating a comprehensive road
and rail network to support the natural waterways inside Soviet Karelia did not
receive support from the centre. Thus peripheries within the periphery were
created in the areas lacking communications routes (See tables in the section

1.b) Transport and connections).
The objectives of the centre began more and more clearly to contradict the

development goals of the local government. The Soviet Karelian leadership
aimed at developing the region, while the centre aimed at development
encompassing all of the Soviet Union at the expense of regional  development.
For example, Galtung sees the conflict of interests between centre and
periphery and the birth of the conflict between objectives as a trademark of
imperialism. However, Soviet Karelia was part of the Soviet Union, so the
concept of imperialism is inappropriate. Its situation amounted to internal
colonialism rather than imperialism.

Internal colonialism manifested itself, for example, in the fact that
communications systems were constructed, not to link different areas to one
another, but primarily to cater to the needs of the centre. In this way,
connections fostered social and economic development primarily in the centre.
The ethnic identity of the people on the periphery affected the deepening of
colonialism and heightened the conflict between the periphery and the centre,
particularly when ethnicities differed on the periphery inform those at the
centre. In Soviet Karelia the local Finns were different from the Russians in the
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centre.  Eventually a Russian leadership came to replace the Finnish leadership
in Soviet Karelia.

In practice the internal colonialism pursued by the centre was realised in the
Baltic-White Sea collective canal combine established in the unused forest
areas of central Soviet Karelia. Due to its good communication system and the
centre’s heavy investments in it, this area became an industrial centre within
Soviet Karelia. It was directly responsible to the centre and wholly independent
of the local government. Initially the combine had been established to promote
the economic and industrial development of all Soviet Karelia, but soon after its
establishment the centre separated its goals from local goals and concentrated
on the separate development of the combine. From the point of view of Soviet
Karelia’s development, the essential result of this focus was that most of the
centre’s investmentwas directed to the combine or to projects linked to it.
Fulfilling the plans of timber acquisition and export became Soviet Karelia’s
task, while a paper and a pulp industry and better means of communication
were constructed in the Baltic-White Sea collective canal combine (See tables

in the section 5.a) Actions of the Baltic White Sea combine; See also map 3.).
In Soviet Karelia this process resulted in an underdeveloped industry. No

significant industry was established in the area, and what the centre did
establish was focused on the Baltic-White Sea collective canal combine. The
canal combine was the realisation of most of the ambitions that the local
leadership had had in the early 1920s. The only difference lay in the fact that the
development of the canal combine did not promote development for the rest of
Soviet Karelia. On the contrary – the development of the canal combine served
to underscore the backwardness of the area surrounding it.

The improvement of communications with the centre marked the end of
Soviet Karelia’s status as a geographic periphery, and at the same time it also
exacerbated central exploitation and resulted in the slowing down and even
cessation of economic development for Soviet Karelia as an independent agent.
From the point of view of the Soviet Union’s economic development, the lack of
development in Soviet Karelia was naturally positive , and therefore the change
that had taken place was only proof of the efficiency of the centre’s economic
policy. From this perspective, Soviet Karelia was  part of a centre encompassing
all the Soviet Union  in a collective task of industrialisation and modernisation.

 As the centre’s policies dashed their plans for economic development – the
founding principle for the existence of the region – the local administration
experienced a growing spiritual alienation. From their perspective the
industrialisation and modernisation of the Soviet Union meant that the  local
level manifested itself as a psychological as well as an economic and geo-
graphic periphery. The principal objective of the local level had changed to
coping with the demands and problems created by the centre’s policy of internal
colonisation without the prospect of developing opportunities or improving the
local inhabitants’ living conditions.

***
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The consequences of the planned economy are still visible in today’s Russian
Karelia. A one-sided economy that lasted for decades has resulted in a lack of
significant economic development that continues even today, despite the fact
that the planned economy has been abandoned and the Soviet regime collapsed
over a decade ago. The forest sector still suffers from serious difficulties, and no
sensible solutions seem to be available. The 1990s have indeed spelled a
struggle for existence in Karelia in the face of increasing difficulties.
Researchers and politicians alike have been trying to come up with solutions,
but so far they have had no  significant success. Nobody seems to be able to
predict the consequences of the various alternatives.

The current situation is quite similar to the situation of the late 1920s and
early 1930s. More and more unprocessed timber is exported from Russian Ka-
relia, but  no investment is available to promote the area’s own processing. The
region itself has no money to invest in processing and the Russian Federation
has so far shown no interest in assisting the region. The total production of
Russian Karelia declined throughout the 1990s, and no significant efforts have
been made to improve the outdated machinery and infrastructure, so any
significant increase  in total production can hardly be expected.

Russian Karelia’s past provides a model of the consequences of a system based
on strong central government and exploitation of the region’s natural resources.
The lessons of the past should be taken into consideration in future plans  to
develop the economy  through co-operation with Finland, for example, or
through multinational businesses, from Russian Karelia’s own points of departure.

The practices of the planned economy took shape rather rapidly after its
adoption and proved in many cases untenable. Emerging  problems were not
dealt with immediately; instead, they had time to expand and become
increasingly complex before attempts were made to solve them. When solutions
were finally offered, they proved quite short sighted and led to more severe
labour shortages, the diminishing profitability of several economic fields, and
pauperisation at the local level. The desire for quick returns and an increasing
indifference to local well-being led to choices that made the final outcome – the
collapse of the Soviet Union in 1991 – not wholly unexpected.

From the Soviet Union’s point of view, the development was realised in
accordance with the expectations of the plans, albeit somewhat later than the
centre had projected. All the same, the Soviet Union industrialised and
modernised in the course of the 1930s, and the local level agents played a
crucial role in the realisation of these objectives. The local level fell far short of
realising its own goals, however, if we take those goals in the case of Soviet
Karelia to be  congruent with the goals articulated by  the Finnish leadership at
the beginning of the 1920s. The region has managed some economic and
industrial development, but not the kind modelled on Finnish forestry
industrialisation that the Soviet Karelian Finnish leadership had hoped for and
which would have resulted in a broadly-based economy and industrialisation
and modernisation also at the local level.

Translation: Hannu Tervaharju and Melanie Ilic
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   Luetteloliite

Luettelo 1. Vuoden 1929/30 suunnitelman eteneminen suunnittelusta
toteutukseen.

1929
Huhtikuu

01.04. 1929 KASNT:n kansantalousneuvosto antoi Karellesille ensimmäisen
version hakkuukauden kontrolliluvuista.

Toukokuu
02.05. 1929 Kontrolliluvut esiteltiin Venäjän tasavallan (VSFNT)

kansantalousneuvostolle.
16.05. 1929 Kontrolliluvut VSFNT:n Gosplanin teollisuusosastolle.
17.05. 1929 Kontrolliluvut tarkasteltavana paperiteollisuuden johtoelimissä
30.05. 1929 Muodostettiin metsänhakkuuohjelma eri piireihin.

Kesäkuu
12.06. 1929 Paperiteollisuuden johtoelimet antoivat ohjeet kontrollilukujen

muodostamisesta.

Heinäkuu
28.07. 1929 Muodostettiin uusi metsänhakkuuohjelma.

Elokuu
08.08. 1929 Suunnitelma palasi uudestaan käsittelyyn.
27.08. 1929 Karjalan kansantalousneuvosto esitteli toisen variantin.
30.08. 1929 Suunnitelma piirejä varten muodostettiin uudestaan.

Syyskuu
02.09. 1929 Kontrolliluvut tarkastettiin VSFNT:n korkeimman kansantalous

neuvoston metsäasioiden osaston johtoelimissä.
05.09. 1929 Kontrolliluvut esitettiin Karjalan työläis-talonpoikaistarkastuksen

kansankomissariaatille
18.09. 1929 Metsäasiain johtoelimet vahvistivat kontrolliluvut tärkeimmille metsä

alueille (metsämassiiveille).

Lokakuu
24.10. 1929 Suunnitelma esiteltiin piireissä kolmannen kerran.
29.10. 1929 Suunnitelma esiteltiin piireissä neljännen kerran.

Marraskuu
03.11. 1929 Ohjelma esiteltiin lopullisesti.

1930
Tammikuu

16.01. 1930 VSFNT:n kansantalousneuvoston metsäteollisuusosasto vahvistaa
Karellesin tuotantosuunnitelman.
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Helmikuu
02.02. 1930 Venäjän kansantalousneuvosto vahvisti perustöiden rajat (limity

kapitalnyh rabot).
02.02. 1930 Limiittien ja tuotantosuunnitelman vahvistamisen jälkeen ryhdyttiin

muodostamaan seuraavaa, lopullista versiota.

Maaliskuu
31.03. 1930 Muodostettiin ja vahvistettiin taloussuunnitelma (promfinplan)

Huhtikuu
17.04. 1930 Taloussuunnitelma hyväksyttiin Venäjän kansantalous-

neuvoston metsäteollisuusosastolla.

Lähde: TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 27.7. 1929 g.
predlozhil dobitsja prevrashtshenija lesozagotovok v osnovnuju obshtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.

Luettelo 2. Karellesin lespromhozit sekä niiden keskukset ja sahat vuoden
1929 metsätalouden uudelleenorganisoinnin jälkeen.

Lespromhoz LPH:n keskus LPH:n saha
1. Kouta Kouta Sahat no:t 45 ja 46
2. Kiestinki Kiestinki
3. Kieretti Louhi Saha no. 42
4. Uhtua Uhtua
5. Rukajärvi Rukajärvi
6. Kemi Kemi Saha no. 40
7. Sorokka Sorokka Sahat no:t 37 ja 38
8. Paatene Paatene
9. Poventsa Poventsa Poventsan saha
10. Sunu Sunu Sunun ja Unitsan sahat
11. Prääsä Prääsä
12. Petroskoi Petroskoi
13. Aunus Alavoinen Alavoisten saha
14. Repola Repola

Lähde: Iz prikaza tresta Karelles ob organizatsii lespromhozov, 6 sentjabrja 1929 g., s. 45.
Narodnoje hozjaistvo Karelii.

Luettelo 3. Karjalassa toimineiden metsätrustien sahat vuonna 1931.

Karelles Zhelles Sevzaples
Alavoinen Karhumäki Puudos
Lososina Maiguba (Sorokka)
Lokakuun vk. Kantalahti
Sunu
Unitsa
Poventsa
Sorokka
Kemi
Kieretti
Kouta no. 45
Kouta no. 46

Lähde: Svodka no. 4 o vypolnenii promfinplana po derevoobrabatyvajushtshei promyshlennosti v
Karelii v pervoi polovine 1931 g. GAOPDF K f. 3, op. 2, 597.
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Luettelo 4. Kaluston jakaminen Neuvostoliiton keskeisille metsäalueille
vuonna 1935.

1. Pohjoinen alue 4 kapearaiteista höyryveturia
3 moottoriveturia
34 autoa
200 avovaunua
100 traktoria
142 vaunua
20 auton perävaunua
20 km kapearaiteisen radan kiskoja

2. Leningradin alue 4 kapearaiteista höyryveturia
170 avovaunua
14 auton perävaunua
100 traktoria
45 autoa
7 km kapearaiteisen radan kiskoja

3. Karjalan ASNT 30 autoa
15 traktoria
20 auton perävaunua

4. Gorkin ja 3 kapearaiteista höyryveturia
    Kirovin alueet 2 moottoriveturia

51 autoa
40 auton perävaunua
80 avovaunua
45 traktoria
14 km kapearaiteisen rautatien kiskoja

5. Sverdlovin alue 10 moottoriveturia
20 autoa
35 auton perävaunua
80 traktoria
100 avovaunua
20 km kapearaiteisen rautatien kiskoja

6. Itä-Siperia 50 autoa
47 traktoria
10 avovaunua
1  kapearaiteiselle radalle tarkoitettu höyryveturi
3 km kapearaiteisen rautatien kiskoja

Lähde: Postanovlenije politbjuro no. 20, Politbyro 4.–10.1. 1935. Prilozhenije no. 2. RGASPI f.
17, op. 3,d. 958, l. 68. Vain nämä alueet mainittiin liitteessä.
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Liite 1. ”Lyhyt Petroskoin tietosanakirja”

”Katsoen pääkaupunkimme laajuuteen ja moniin harvinaisuuksiin sekä siihen, että Pet-
roskoihin saapuu nykyisin varsin paljon uusia eläjiä, olemme heidän auttamisekseen laa-
tineet alempana julkaistavan lyhyen tietosanakirjan. Pitemmittä esipuheitta siirrymme-
kin varsinaiseen sanastoon:

Autopussi – sattumalta liikkeellä oleva koneellinen kulkuväline, jolla on yhteistä suur-
kaupunkien rautatievaunuille se, että se on aina täynnä. Paikan voi saada olemalla tuttava
joko kuljettajan tai konduktöörin kanssa.
Asunto – ylellisyys, jonka Petroskoihin saapuva voi saada onnellisen sattuman kautta.
Bolshoje guljaanije – joka iltaiset kansanhuvit kesällä kaupungin puistossa, kierretään
kello kymmenestä; yhteen yöllä tiukentuvassa ringissä puiston keskusta. Tilaisuutta rek-
lamoidaan korotetulla pääsymaksulla.
Durak – yleisimmin käytetty puhuttelusana. Sopii erikoisesti parturijonoissa ja syysku-
ran aikana kapeilla katukäytävillä.
Fundamentti – eri puolilla kaupunkia tavattavia, kivestä ja betonista rakennettuja talojen
perustuksia, joille on joskus aikomus rakentaa asuntoja Petroskoin asukkaille.
Golikovka – esikaupunki Onegan tehtaan takana, jossa sijaitsee m.m. amerikkalaisten
parakit. Kesäiseen aikaan tarvitaan pölyyn tukehtumisen estämiseksi kaasunaamari, syk-
syllä varmin kulkuväline vene ja talvella koiravaljakko.
Gazeta – tavallisimmin sanomalehti, ilmestyy useampiakin. Aamulehdet saa varmimmin
illalla tai seuraavana päivänä.
Hotelli – matkustajakoti, jossa on vakituiset asukkaat.
Istutukset – varsinkin puuistutukset Marxinkadulla istutetaan joka vuosi uudelleen, käy-
tetään vasikkain ja paimenten piiskoina.
Jätteiden kaatopaikka – (katso likakuormasto)
Kemia–kunnallinen – Petroskoissa edustaa kumpaakin yhteisesti ”Kunnallinen kemial-
lisein pesulaitoksein”, tasoittaa kemiallisin menetelmin lian vaatteissa, laitoksen käsitte-
lyn jälkeen ei kaulus ole likaisempi kuin muukaan paikka paidasta.
Likakuormasto – palvelee kesäiseen aikaan myöskin katujen kastelukuormastona ja tal-
visin katujen jäädyttäjänä, liikunta-ala tunnetaan hajusta ja ruskeista viiruista kadulla.
Kuormasto monipuolisen kunnallisen palveluksen takia on erikoinen jätteiden kaato-
paikka tarpeeton.
Marxinkatu – kaupunkin valtakatu, edustaa Petroskoissa suurkaupunkia, koska se on ai-
na remontissa.
Osuuskauppa – osuusmaksuja keräävä ja jonoja järjestävä laitos.
Pukki – Petroskoin kanta-asukas, täysin rauhoitettu varsinkin keskikaupungilla. Tuntee
usein nimen Ljuba, Manja j.n.e.
Palokunta – tavataan varmimmin paraadeissa juhlien aikana.
Rakennusyhtymä – harjoittaa pääasiassa rakennustyösopimusten solmiamista, harvem-
min jotain rakentaa.
Sauna – avataan aamuisin henkilökunnan saavuttua, kuuman veden puutteessa voi pe-
seytyä kylmällä tai päinvastaisessa tapauksessa kuumalla, harvemmin puuttuu molem-
pia.
Telefooni – ajantappamis- ja hermoston kokeilu väline. Kaikki numerot aina ylösotettuja.
Valaistus – seitsemän sähkölaitosta, joku kaupungin osa aina pimeässä, katuvalaistus
vain päivisin.
Yleinen käymälä – kaupungin keskuksessa, runsaasti mielenkiintoisia seinämaalauksia.
Äänisjärvi – laivaliikenne Leningradiin, Kontupohjaan j.n.e. Laivan lähtöajan selville-
saamiseksi paras järjestää vuorokautta ennen aikataulussa merkittyä aikaa itsensä sata-
maan.
Öljy–öljylamppu – sähkö sammuu eikä ole tullut hankituksi kumpaakaan, joten tämä on
lopetettava.”

Nimimerkki ”Kustaa”

Lähde: Punainen Karjala no. 212, 13.9. 1931, s. 4.
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   Taulukkoliite/Tables

1. Neuvosto-Karjala sidotaan suunnitelmatalouteen / Soviet Karelia is made to commit
to the planned economy

a) Metsäresurssit / Forest resources

Taulukko 1. Neuvostoliiton metsävarat vuonna 1932.
Table 1. Forest resources of the Soviet Union in 1932.

alue/region pinta-ala väestö metsämaata josta metsää osuus NL:n
area population forest land of which forests metsistä
(1000 km2) (1000) milj/mill. ha milj./mill. ha share of all

Soviet forests (%)

Venäjä/
RSFSR 19384,6 111261,5 971,34 473,50 96,7
Ukraina/
Ukraine 451,8 31812,9 3,85 2,60 0,5
Valko-Venäjä/
Belorussia 126,8 5334,2 3,78 2,68 0,6
Taka-Kaukasia/
Caucasia 185,6 6606,9 3,96 3,13 0,6
Uzbekistan 172,0 4822,2 1,46 0,85 0,2
Tadzhikistan 143,9 1200,9 2,18 0,98 0,2
Turkmenistan 443,6 1174,7 16,79 5,75 1,2

yhteensä/total 21230,7a 163691,6b 1003,53* 489,49 100,0

Lähde: RGAE f. 4372, op. 2, d. 769; 24–34. Objasnitelnaja zapiska k lesnomu fondu SSSR, tablitsa
no. 5, l. 29. Lähde antaa väärän summan sekä a) pinta-alasta (po. 20908,3) että b) väestöstä (po. 16
2213,3).
*) Alkuperäiseen taulukkoon liittyy kohta ”määrittelemätön”, jolle on annettu arvo 0,17 milj. ha
metsämaata. Se sisältyy arvoon 1003,53 milj. ha metsämaata./ An incorrect total is given for a)
area and b) population which should be 20 908,3 and 16 2213,3, respectively. *) In the original
table there is a section of ’undefined’ for which a value 0,17 million hectares is given. The value in
included in the 1003,53 million hectares of forest land in the table.

Taulukko 2. Neuvosto-Karjalan puuvaranto lajikkeittain vuonna 1934 (milj. m3).
Table 2. Forest resources in Soviet Karelia in 1934 (million cubic metres, m.c.m).

suurta arvopuuta/large timber 392
pientä arvopuuta/small timber 135
polttopuuta/firewood 440
jätteitä/waste 171
yhteensä/total 1138

Lähde: Selostus KASNT:n toiminnasta X YKNE:lle 1934, s. 24. RK/17B/KA. Lähteessä suureksi
arvopuuksi määriteltiin saha- ja rakennushirret sekä ratapölkyt. Pieni arvopuu oli paperipuu, propsit
ja riu’ut. Polttopuuksi laskettiin kaikki puulajit sekä pystyyn kuivaneet puut. Jätteitä olivat kannot,
latvukset ja arvopuun kuori. In source material sawn logs, structural timber and railway sleepers
are defined as large timber. Pit and mine props are defined as small timber. Firewood includes all
assortments and the dry standing trees. Waste consists of stocks of trees, the tops of the trees and
the bark of large timber.
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Taulukko 3. Neuvostoliiton metsäalueet vuonna 1934 (tuhatta hehtaaria).
Table 3. Forest areas in the Soviet Union in 1934 (thousands of hectares).

alue Teollista metsää Paikallismetsä Kaikkiaan metsää
region industrial forests local forests total forests

Pohjoinen alue/ Northern Oblast 46364 3837 50201
Neuvosto-Karjala/ Soviet Karelia 6970 1725 8695
Leningradin alue/ Leningrad Oblast 7426 1438 8864
Moskovan alue/ Moscow Oblast 2150 1383 3533
Ivanovon alue/ Ivanovo Oblast 2639 1326 3965
Gorkin aluepiiri/ Gorkii Krai 8931 1483 10414
Läntinen alue/ Western Oblast 2261 728 2989
Uralin alue/ Urals Oblast 29676 3712 33388
Bashkirian ANST/Bashkirian ASSR 3564 1338 4902
Tatarian ASNT/Tatarian ASSR 824 235 1059
Keski-Volgan aluepiiri/
Central Volga Krai 2070 713 2783
Ala-Volgan aluepiiri/
Lower Volga Krai 266 585 851
Keskinen mustan mullan alue/
Central Black Earth Oblast 642 590 1233
Krimin ASNT/ASSR 155 – 155
Pohjois-Kaukasian alue/
Northern Caucasian Oblast 1274 1021 2295
Dagestanin ASNT/Dagestan ASSR 101 162 263
Kazakstanin ASNT/Kazakstan ASSR 15471 507 15978
Kirgisian ASNT/Kirgisian ASSR 943 – 943
Kara-Kalpakian ASNT/
Kara-Kalpakskaya ASSR 7005 – 7005
Länsi-Siperian alue/
West Siberian Oblast 30622 2507 33129
Itä-Siperian alue/
East Siberian Oblast 104701 3780 108481
Jakutian ASNT/Yakutian ASSR 116581 – 116581
Kaukoidän alue/Far East Oblast 54672 1122 55764

yhteensä Venäjän tasavalta/
total RSFSR 445309 28192 473501

Takakaukaasian SNT/
Transcaucasian SSR 2798 3963 3129
Ukraina SNT/Ukrainian SSR 1804 3850 2596
Valko-Venäjän SNT/Belorussian SSR 2127 3777 2677
Uzbekistanin SNT/Uzbekistan SSR 851 1455 851
Tadzhikistanin SNT/Tadzhikistan SSR 979 2177 979
Turkmenistanin SNT/
Turkmenistan SSR 2452 16791 5752

yhteensä NL/SSSR total 456320 1003524* 489484

Lähde: Raspredelenije vseh lesov SSSR (gosfond i mestfond) po raionam Gosplana v otnoshenii
obshtshei ploshtshadi i ploshtshadi lesopokrytija v tys. fa. na 1.1. 1934 g. RGAE f. 4372. op. 32,
d. 769, l. 15. *) Koko Neuvostoliiton paikallismetsien kohdalla on virheellinen tulos. Sen pitäisi
olla 60 205 t. hehtaaria. Alkuperäislähteessä tuloksen kohdalla oli nootti, mutta sitä ei selitetty
kuitenkaan missään. Lähteessä ei myöskään erikseen mainittu, tarkoittaako viiva sitä, ettei ko.
paikoissa ollut lainkaan paikallismetsiä vaiko sitä, ettei määrä ole tiedossa. Taulukossa olevat
alueiden eri määritelmät ovat koon ja tärkeyden mukaan olleet ainakin VSFNT:n kohdalla seuraa-
vat: tasavalta, aluepiiri, alue, autonominen tasavalta ja autonominen alue. Tiedot pohjautuvat vuo-
den 1936 perustuslakiin. Definitions of different areas in the table beginning from the most
comprehensive: Republic, Krai,Oblast, and ASSR. This information is based on the constitution of
1936.
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Taulukko 4. Vuotuinen hakkuuvara Neuvosto-Karjalan eri alueilla puutavaralajeittain kol-
mannen viisivuotissuunnitelman alkaessa 1938 (tuhatta kuutiometriä).
Table 4. Annual logging reserves in Soviet Karelia at the beginning of the third FYP 1938
(thousand cubic metres, t.m.c.)

piiri kaikkiaan sahap. rakennusp. ratapölkyt sellupuu halot
district total 1 2 3 4 5

Kouta-Kieretti 3886,0 619,1 487,6 90,1 745,1 944,1
Kemi 6093,0 1539,5 537,2 162,9 919,6 2933,8
Repola 1534,0 410,1 115,6 38,7 214,8 754,8
Sorokka 1631,0 374,9 123,7 45,3 241,7 845,4

Pohjoisessa
yhteensä/
total for North 13144,0 2943,6 1264,1 337,0 2121,2 6478,1b

BBK 5329,0 1662,0 645,5 92,6 949,9 1979,0
Petroskoi-
Kontupohja 3396,0 895,0 478,6 70,3 501,8 1450,3
Laatokka-
Syväri 1722,0 550,0 241,5 29,8 301,8 598,9
Puudos 3 160,0 1115,0 179,7 117,6 778,5 969,2

Etelässä
yhteensä/
total for South 13507,0a 4222,0 1545,3 310,3 2532,0 4997,4

Neuvosto-Karjalassa
kaikkiaan/
KASSR total 26751,0 7165,6 2809,4 647,3  4653,2 11475,5

Lähde: Potrebnost v drevesine v Karelii v III pjatiletke. NARK f. 286, op. 1, d. 38/372, l. 40–43ob.
a) po. 13 607,0, b) po. 5478,1. /1= sawn timber, 2= structural timber, 3= railway sleepers, 4= pulp
wood, 5= firewood.

Taulukko 5. Neuvostoliiton metsävaranto kolmannen viisivuotissuunnitelman aikana.
Table 5. Forest resources in the  USSR during the third FYP.

metsäalue (milj. ha)/Forest land (million hectares)

organisaatio koko alue josta metsää
organization total area  of which forest covered area

NL:n NKLes/NKLes SSSR 685,3 464,7
Muut hankintaorganisaatiot/
other organizations 74,4 43,4
metsien suojeluelimet/
forest protection agencies 55,3 44,6
paikallismetsät/local forests 117,7 85,4

yhteensä/total 932,7 638,1

Lähde: Lesnoje hozjaistvo. RGAE f. 7637, op. 1, d. 1484, l. 67. Alkuperäisessä lähteessä erotettiin
metsäalueen kokonaispinta-ala ja metsää kasvava alue. NL:n NKLes tarkoittaa Neuvostoliiton
Metsäasiain kansakomissariaattia. In original source material area of forest land and forests were
divided. NKLes SSSR is the People’s commissariat of the Timber Industry.
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Taulukko 6. Metsäresurssit Leningradin alueella ja Neuvosto-Karjalassa maaliskuussa 1940.
Table 6. Forest resources in the Leningrad Oblast and Karelian ASSR, March 1940.

alue/area puusto/growing stock
(milj. ha/million ha) (milj. m3/m.c.m.)

organisaatio kokonaisala metsää havupuu lehtipuu yhteensä
organization total area forest coniferous deciduous total

Sevkarelles 6,0 3,6 316,9 13,0 329,9
Juzhkarelles 1,5 1,0 123,8 9,0 132,8
Lenles 1,7 1,0 29,8 20,9 50,7
Lespromtrest 2,6 1,5 35,0 50,0 85,0

Glavsevzaples
yhteensä/total 11,9a 7,1 505,5 92,9 593,4b

Lähde: Protokol soveshtshanija pri PEO Narkomlesa, lesosyrjevyje resursy. RGAE f. 7637, op. 1,
d. 1534, l. 23–24. Lähteessä määrät oli merkattu tuhansina hehtaareina. Lukujen paremman
hahmotuksen ja tilan säästämiseksi ne on muutettu miljooniksi hehtaareiksi. a) po. 11,8/ according
to recalculation, the total should be (sb.) 11,8; b) po./sb. 598,4.

b) Kuljetus ja yhteydet / Transport and connections

Taulukko 7. Tavarankuljetus Neuvostoliitossa 1913–1940 (prosenttia).
Table 7. Freight by mode of transport 1913–1940 (percentage share).

vuosi rautatie merikuljetus jokikuljetus putket autokuljetus lentokuljetus
year railway sea river pipeline automobiles air

1913 57,0 17,0 25,0 0,3 0,1 –
1924 74,0 8,0 15,0 0,8 0,4 –
1928 78,0 8,0 13,0 0,5 0,2 –
1937 82,0 8,0 8,0 0,8 1,4 0,04
1940 85,0 5,0 7,0 0,7 1,9 0,04

Lähde: Davies, Harrison, Wheatcroft (eds.), The Economic Transformation of the Soviet Union,
taulukko 32, s. 304. Merikuljetukseen sisältyy myös Neuvostoliiton kansainväliset laivaukset ja
autokuljetukseen kaikki kuljetus (ml. kolhoosien kuljetukset). Teollisuuden rautateiden kuljetuk-
sia ei ole huomioitu. Vuosittainen yhteenlaskettu tulos ei ole 100 prosenttia, mikä selittynee tässä
esitetyn lähteen käyttämällä alkuperäislähteellä Transport i svjaz SSSR (1972) sekä sillä, että
osuudet on laskettu tonni-kilometreinä. International  traffic by Soviet shipping is included. In
automobile traffic is included all automobile traffic incl. collective farms. Share is measured in
ton-kms.

Taulukko 8a. Tavaran rautatie- ja vesikuljetus Neuvosto-Karjalassa 1932–1937 (tuhatta ton-
nia). Table 8a. Railway and water transport in Karelian ASSR 1932–1937 (thousand tons).

1932 1933 1934 1935 1936 1937

rautatiekuljetus/
railways 3836,2 3424,8 3321,4 3608,3 3936,0 4809,8
vesikuljetus/
waterways 2417,4 2171,6 3046,8 3693,3 4806,6 3767,0
kaikkiaan/total 6283,6* 5596,4 6368,2 7301,6 8742,6 8576,8

Lähde: Statistittsheskije svedenija o dinamike gruzooborota na zheleznodorozhnom transporte
respubliki za 1932–1937 gg, 26 sentjabrja 1938 g., s. 129. Narodonoje hozjaistvo Karelii. *) po./
sb. 6253,6.



T A U L U K K O L I I T E       337

Taulukko 8b. Vesikuljetus Neuvosto-Karjalan alueella 1932–1937 (tuhatta tonnia).
Table 8b Water transport in Karelian ASSR 1932–1937 (thousand metric tons).

1932 1933 1934 1935 1936 1937

Luoteinen jokiliikenne
laivasto/Northwestern
River transport Fleet 1930,8 1264,0 2201,8 2440,6 2581,7 1725,8
Stalinin kanava/
Stalin’s Canal – 601,1 638,8 910,5 1658,5 1434,9
Vienanmeren satamat/
White Sea Ports 486,5 306,5 206,2 342,2 566,4 606,3
yhteensä/total 2417,4* 2171,6 3046,8 3693,3 4806,6 3767,0

Lähde: Statistitsheskije svedenija o dinamike gruzooborota na zheleznodorozhnom transporte
respubliki za 1932–1937 gg, 26 sentjabrja 1938 g., s. 129. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Edellä-
olevat taulukot perustuvat samaan lähteeseen ja ne ovat alunperin sisältyneet samaan taulukkoon.
Muuten tiedot on esitetty kuten alkuperäisessä taulukossa / Tables 8a and 8b were originally in the
same table. *) po./sb. 2147,3.

Taulukko 9. Lentokuljetus Neuvosto-Karjalassa 1934–1937.
Table 9. Air Transport in the Karelian ASSR 1934–1937.

vuosi/year 1934 1935 1936 1937

lentojen määrä/flights 566 480 930 1028
matkustajia (henkeä)/
passengers (persons) 108 440 781 901

tavaraa (tonnia)/
freight (tonn) 28,0 1,7 18,4 22,4
kaikkiaan tonnia/km/
total tonnes/kms 4,6 6,6 13,5 14,4

Lähde: Iz spravki Gosplana KASSR o rabote grazhdanskoi aviatsii v 1934–1937 gg. 25.–26. 2.
1939, s. 130. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Taulukkoon on otettu lähteestä vain ne tiedot, jotka
liittyvät rahdin tai henkilöiden kuljettamiseen. The table includes only information concerning
relating to the transport of freight or passengers.

Taulukko 10. Vesikuljetus Neuvostoliitossa 1913–1937.
Table 10. Waterways in the Soviet Union, 1913–1937.

määrä/volume 1913 1924 1928 1932 1937

milj. tonnia/million tonns 33 9 18 44 66
mrd. tonnia/km/mrd. tonnes/kms 29 8 16 25 33

Lähde: Davies, Harrison, Wheatcroft (eds.), The Economic Transformation of the Soviet Union,
taulukko 38, s. 309.
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Taulukko 11. Luoteisen jokiliikennehallinnon ja Vienanmeren–Itämeren  kanavakombinaatin
(BBK) Juzhkarellesille suorittamat laivaukset vuonna 1937 (tuhatta tonnia). Table 11.
Shipments of Northwestern River Transport administration and the Baltic – White Sea Combine
(BBK) for Juzhkarelles in 1937 (thousand metric tons).

Luoteinen alue/Northwestern
Oblast laiva/ship lautta/raft yhteensä/total*

toteutettu/actual 228,7 359,8 588,5
hinattu/towed 121,0 332,6 453,6
talvehti vedessä/
waterborne in winter 3,3 27,2 30,4a

Kanavakombinaatti / BBK laiva/ship lautta/raft yhteensä/total

toteutettu/actual 14,6 101,2 115,8
hinattu/towed 5,1 101,2 106,3
talvehti vedessä/
waterborne in winter 9,5 9,5 18,3b

Lähde: Protokol zasedanija Balansovoj Komissii Glavsevzaplesa po rassmotreniju godovogo
ottshota tresta ”Juzhkarelles” za 1937 god. Moskva, 23 ijunja 1938 goda. RGAE f. 8481, op. 1, d.
48, l. 28–61.  Alkuperäisestä lähteestä on jätetty pois suunnitelma. *)Tähän taulukkoon on lisätty
”yhteensä” osio.  a) po/sb. 30,5; b) po./sb 19,0. The subtotal is added into this table.

Taulukko 12. Valtateiden pituus Neuvostoliitossa 1913–1937* (tuhatta kilometriä).
Table 12. Public highway mileage, 1913–1937.

1913 1920 1924 1928 1932 1937

kaikkiaan teitä/
total all roads 1310,6 1450,0 1060,0 1452,1 1493,7 1502,0
päällystettyjä teitä/
of which hard surfaced 24,2 25,0 23,1 32,0 44,5 83,9

Lähde: Davies, Harrison, Wheatcroft (eds.), The Economic Transformation of the Soviet Union,
taulukko 40, s. 309. *) Jokaisen vuoden joulukuun lopussa / At 31 December of  each year.

Taulukko 13. Lennätin- ja puhelinlinjat Neuvosto-Karjalassa 1937–1939. Table 13. Telegraph
and phone lines in the Karelian ASSR 1937–1939.

1937 1938 1939

Lennätinlaitteita/telegraphs 22 24 24
ympärivuorokautisia/round-the-clock 6 6 8
14-tuntia toimivia/operating for 14 hours 16 18 16

Alueellisten puhelinvaihteiden määrä/
local telephone centrals 48 56 58
alanumeroita/
extensions under local centrals 844 992 1066
kaupunkipuhelinvaihteet/
city centrals 35 37 37
alanumeroita/
extensions under the city centrals 3036 3530 3530

Lähde: Iz dokladnoi zapiski sekretarja Karelskogo obkoma VKP(b) o rabote Karelskogo upravlenija
svjazi v 1937–1939gg. ne raneje 1 nojabrja 1939 g., s. 130–133. Narodnoje hozjaistvo Karelii.
Taulukon tiedot on kerätty useasta yksittäisestä taulukosta, jotka löytyvät yllä mainitusta lähteestä
kyseisiltä sivuilta.
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Taulukko 14. Radioverkko Neuvosto-Karjalassa 1937–1939.
Table 14. Radio network in the Karelian ASSR 1937–1939.

1937 1938 1939

lähetyskeskusten lukumäärä/
number of broadcasting centres 35 35 35
radiopisteiden määrä/
number of receivers 10800 12821 4445
radiolähetysten kesto tunneissa/
broadcasts in hrs – 4099 2441

Lähde: Iz dokladnoi zapiski sekretarja Karelskogo obkoma VKP(b) o rabote Karelskogo upravlenija
svjazi v 1937–1939 gg. ne raneje 1 nojabrja 1939 g., s. 133. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Läh-
teestä on otettu sellaiset tiedot, jotka ovat olennaisia lähetysten määrän ja kuuluvuuden kannalta.
From original source is taken essential information about  broadcasts and reception.

2. Neuvosto-Karjalan viisivuotissuunnitelmat / FYP’s in Karelian ASSR

a) Puun hankinta / Wood procurement

Taulukko 15. Neuvosto-Karjalan hakkuut hakkauttajittain (kuutiometriä) ja hakkuiden toteutus-
prosentti (prosenttia suunnitelmasta) 1925–1931.
Table 15. Loggings (cubic metres) and fulfilment of plans (percentage) in Karelian ASSR by
forest trusts 1925–1931.

vuosi Karelles Zhelles Sevzaples N-Karjalassa yhteensä
year Karelian ASNT total

m3/c.m. % m3/c.m % m3/c.m % m3/c.m %

1925/26 932,9 93,3 732,2 – 347,6 – 2502,9 93,1
1926/27 1272,9 95,9 726,7 – 298,9 – 3051,2 89,2
1927/28 1642,8 109,3 1057,7 – 367,8 – 4054,6 85,2
1928/29 2179,8 97,4 1407,3 93,5 462,2 75,0 4721,1 92,3
1929/30 4954,2 97,6 3054,2 105,5 603,5 84,5 8238,1 94,9
1930/31 3447,8 86,7 1830,3 66,1 639,4 68,1 5917,5 77,0

Lähde: Karobkom v Tsentralnyi komitet VKP(b) tov. Postshevu. GAOPDF K f. 3, op. 2, d. 600,
l.1.

Taulukko 16. Neuvosto-Karjalassa vuosina 1923–1931 toteutetut hakkuut (tuhatta kuutio-
metriä). Table 16. Logging in Karelian ASSR 1923–1931 (thousand cubic metres).

vuosi/year hakkuut/logging

1923/24 1523,7
1924/25 2937,7
1925/26 2502,9
1926/27 3051,2
1927/28 4054,5
1928/29 4721,1
1929/30 8238,1
1930/31 5917,5
1931* 5981,9

Lähde: Materialy i protokol IV plenuma Karobkoma VKP(b) ot 1932 g. GAOPDF K f. 3, op. 2, d.
677, l. 10, 14.  *) Tarkoittaa vuoden 1930 erikoisneljännestä eli lokakuun alusta joulukuun lop-
puun, jolloin  tuotettiin taulukon mukaan noin 65 000 kuutiometriä puuta. Vuoden 1931 alusta
ryhdyttiin käyttämään kalenterivuotta. Special quarter in 1930 from the beginning of October to
the end of December. During this period 65 000 cubic metres timber were logged. From the beginning
of 1931 a full calendar year became the unit.
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Taulukko 17. Neuvostoliiton puutavaran hankinta (tuhatta kuutiometriä) ja suunnitelman to-
teutus (prosenttia) vuonna 1928. Table 17. Fulfilment of wood procurement (thousand cubic
metres) plan (percentage) in 1928.

polttopuu/firewood ainespuu/timber
organisaatio hakkuu/logging ajo/hauling hakkuu/logging ajo/hauling
organization määrä % määrä % määrä % määrä %

VSFNT/
RSFSR 39129 88,5 39307 80,4 50642 98,3 47534 93,5
josta/of which
NL:n trustit/
SSSR trusts 2854 69,2 2785 67,1 10132 98,8 10113 98,0
VSFNT:n trustit
RSFSR trusts 5285 66,0 6998 86,5 17018 93,5 16587 91,1
Leszag NKS 17996 72,1 14431 75,5 15880 97,4 13556 91,8
kooperatiivit/
cooperatives 963 69,5 1040 76,0 1213 82,0 1197 81,9
NKPS 3673 70,0 3964 93,0 5640 107,0 5376 101,0
USSR* 2832 91,0 1508 60,0 2015 121,0 1140 88,0
BSSR** 2629 62,8 2011 59,8 2183 97,9 2060 84,8

yhteensä/total 44590 69,2 42826 78,3 54840 99,0 50734 93,0

Lähde: Postanovlenije kollegii narodnogo komissariata TT SSSR (Protokol no. 37 ot 25.10. 1928).
RGAE f. 3405, op. 1, d. 216, l. 25; Po dannym upolno po drove i lesozagotovkami. RGAE f. 3405,
op. 1, d. 216, l. 34. *) tilanne 1.5./ situation at the beginning of May; **) tilanne 1.6. / situation at
the beginning of June.

Taulukko 18. Puutavaran hankintasuunnitelma vuodelle 1936 alueittain (milj. kuutiometriä).
Table 18. Regional wood procurement plan for 1936 (million cubic metres).

hakkuu/ logging ajo/ hauling
ainespuu halot yhteensä ainespuu halot yhteensä

timber firewood total timber firewood total

Neuvostoliitto/USSR 140,80 101,96 242,84 140,70 97,18 237,88
Venäjä/RSFSR 130,57 95,02 225,59 130,17 90,19 220,36
Pohjoinen alue/
Northern Oblast 22,87 7,02 29,89 22,87 7,02 29,89
Karjalan ASNT/
Karelian ASSR 7,51 2,27 9,78 7,48 2,26 9,74
Leningradin alue/
Leningrad Oblast 11,91 8,46 20,37 11,94 8,69 20,63
Kalinin alue/
Kalinin Oblast 5,13 3,60 8,73 5,15 3,43 8,58
Läntinen alue/
Western Oblast 3,99 3,72 7,71 4,46 3,46 7,92
Moskovan alue/
Moscow Oblast 1,87 4,75 6,62 1,75 4,23 5,98
Ivanovon teollisuusalue/
Ivanovo Industrial Oblast 7,06 8,39 15,45 7,24 8,28 15,52
Gorkin aluepiiri/
Gorkii Krai 10,56 8,52 19,08 10,37 7,90 18,27
Kirovin aluepiiri/
Kirov Krai 8,22 5,41 13,63 8,05 4,91 12,96
Tatarian ASNT/
Tatarian ASSR 0,89 1,66 2,55 0,84 1,47 2,31
Kyibyshevin aluepiiri/
Kuibyshev Krai 4,44 4,26 8,70 4,41 3,74 8,15
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Saratovin aluepiiri/
Saratov Krai 0,17 0,49 0,66 0,13 0,38 0,51
Stalingradin aluepiiri/
Stalingrad Krai 0,07 0,19 0,26 0,03 0,11 0,14
Voronezhin alue/
Voronezh Oblast 0,90 1,08 1,98 0,73 0,80 1,58
Kurskin alue/
Kursk Oblast 0,21 0,45 0,66 0,21 0,25 0,46
Azovo-Mustanmeren
aluepiiri/
Azovo-Black Sea Krai 0,91 0,83 1,74 0,82 0,70 1,52
Pohjois-Kaukasian
aluepiiri/
North Caucasian Krai 0,49 0,35 0,34 0,44 0,31 0,75
Krimin ASNT/
Crimean ASSR 0,02 0,11 0,13 0,02 0,11 0,13
Bashkirian ASNT/
Bashkirian ASSR 1,94 3,06 5,00 1,88 2,96 4,84
Orenburgin alue/
Orenburg Oblast 0,16 0,31 0,47 0,12 0,23 0,35
Sverdlovin alue/
Sverdlovsk Oblast 13,82 12,39 26,21 13,86 11,98 25,84
Tsheljabinskin alue/
Chelyabinsk Oblast 2,08 4,01 6,09 2,11 3,69 5,80
Kazakstanin ASNT/
Kazakstan ASSR 0,43 0,86 1,29 0,42 0,86 1,28
Kara-Kalpakian ASNT/
Kara-Kalpakskaya ASSR – – – – – –
Kirgisian ASNT/
Kirgisian ASSR – – – – – –
Omskin alue/
Omsk Oblast 1,67 1,46 3,13 1,65 1,39 3,04
Länsi-Siperian aluepiiri/
West Siberian Krai 6,08 2,63 8,71 6,01 2,60 8,61
Krasnojarskin aluepiiri/
Krasnoyarskii Krai 3,94 1,26 5,20 3,91 1,18 5,09
Itä-Siperian aluepiiri/
East Siberian Krai 5,57 3,56 9,13 5,56 3,39 8,95
Kaukoidän alue/
Far East Oblast 7,42 3,50 10,92 7,43 3,44 10,87
Jakutian ASNT/
Yakutian ASSR 0,24 0,42 0,66 0,23 0,42 0,65
Ukraina SNT/
Ukrainian SSR 4,21 2,25 6,46 4,20 2,38 6,58
Valko-Venäjän SNT/
Belorussian SSR 5,51 4,08 9,59 5,74 4,00 9,74
Takakaukaasian SNT/
Transcaucasian SSR 0,54 0,53 1,07 0,54 0,53 1,07

Uzbekistan SNT/Uzbekistan SSR
Turkmenistan SNT/Turkmenistan SSR
Tadzhikistan SNT/Tadzhikistan SSR
yhteensä/total 0,05 0,08 0,13 0,05 0,08 0,13

Lähde: Plan po lesnoi promyshlennosti na 1936 g. v raionnom razreze. Gosplan otdel Lesa 16.12.
1935. RGAE f. 4372, op. 34, d. 511, l. 40.
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Taulukko 19. Hankintasuunnitelman toteutus Neuvosto-Karjalassa ja Karellesissa vuosina
1934 ja 1936 (tuhatta kuutiometriä/prosenttia).
Table 19. Fulfilment of procurement plan in the Karelian ASSR  and Karelles in 1934 and
1936 (thousand cubic metres/percentage).

Neuvosto-Karjala/Karelian ASSR Karelles

Vuosi hakkuu ajo hakkuu ajo
määrä % määrä % määrä % määrä %

1934 6851,0 90,3 7097,0 87,7 5328,1 89,5 5306,0 84,6
1936 8861,7 90,6 7458,9 75,2 5865,0 90,2 4765,0 78,3

Lähde: Materialy k otthsotu Karobkoma VKP(b) v XVIII-oi oblastnoi partijnoi konferentsii janvar
1934–mai 1937. RK/17B/KA. Alkuperäislähteessä ollut vertailu vuoteen 1934 on jätetty pois,
samoin tilanne vuoden 1937 ensimmäisellä  neljänneksellä. For a comparison with 1934 and the
first quarter of 1937, see the original source.

Taulukko 20. Puutavaran hankinta Neuvostoliiton Metsäasiain kansankomissariaatin alaisis-
sa organisaatioissa II viisivuotissuunnitelman aikana 1932–1937 (tuhatta kuutiometriä).
Table 20. Wood procurement in organizations under the NKLes SSSR during the second FYP
(thousand cubic metres).

1932 1933 1934 1935 1936 1937

Liiton teoll. hankinta/
Union level procurement: 49350 46100 49000 53310 66100 55615

a) Glavsevles 14852 13278 13300 14500 17917 15703
b) Glavsevzples 14702 13980 15772 16290 18641 13118
c) Glavvostles 6887 7700 8324 9850 10291 6368
d) Glavzapsibles 5369 4311 4393 5661 6135 7688
e) Glavvostsibles 5548 4987 5013 7314 9832 9758

Tasavaltojen NKLes/
NKLes of republics: 46400 40200 45150 47590 47760 27007

a) NKLes RSFSR 30000 26000 31000 32500 33700 18624
b) NKLes USSR 7000 6800 5500 6400 5346 3440
c) NKLes BSSR 7630 6510 7740 7845 7637 3786
d) NKLes Kazah. SSR 1220 451 523 504 622 685

NKLes SSSR
kaikkiaan/total 95750 86300 94150 103900* 113860 82622

Lähde: Zagotovka drevesiny po Narkomlesu SSSR za gody II pjatiletki. RGAE f. 7637, op. 1, d.
1484, l. 117–118. *) po./sb. 100900.

Taulukko 21. Puun hankinta Neuvostoliitossa 1929–1935 (miljoonaa kuutiometriä).
Table 21. Wood procurement in the Soviet Union 1929–1935 (million cubic metres).

vuosi kaikkiaan teollinen puu polttopuu
year total industrial timber firewood

1929 139,8 85,1 54,7
1930 170,2 112,2 58,0
1931 199,5 128,9 70,6
1932 176,1 103,5 72,6
1933 178,7 98,9 79,8
1934 201,6 108,2 93,4
1935 208,0 117,0 91,0

Lähde: Ilic (1986), s. 54, taulukko F1.
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Taulukko 22. Puun hankinta (tuhatta kuutiometriä) ja hankintasuunnitelman toteutus (pro-
senttia) Neuvosto-Karjalassa vuonna 1938. Table 22. Wood procurement (thousand cubic
metres) and plan fulfilment (percentage) in the Karelian ASSR 1938.

organisaatio suunnitelma/plan toteutettu/realized prosenttia/percentage*
organization hakkuu ajo hakkuu ajo hakkuu ajo

logging haul logging haul logging haul

Juzhkarelles 3725 3970 2442 2507 62c 63
Sevkarelles 3240 3945 2458 2396 76 71e

Karelles
yhteensä/total** 6965 7915 4989a 4903 72 62

Karjalan
NKLes/NKLes
Karelian ASSR 590 590 458 383 77 65

Neuvosto-Karjalassa
kaikkiaan/
Karelian ASSR total 7555 8505 5447b 5286 73d 62

Lähde: Spravka o vypolnenii plana o lesozagotovkah po KASSR za 1938 g. GAOPDF K f. 3, op.
5, d. 169, l. 13.  *) Tekijän lisäämä prosenttijakauma / percentage share added by the author; **)
Tekijän lisäämä summa, joka selventää Karellesin osuutta koko Neuvosto-Karjalan tuotannossa.
Karelles total is added by the author. a) po./sb 4899,9; b) po.sb 5358,1; c) po./sb 65; d) po./sb 72; e)

po./sb. 61.

Taulukko 23. Puun hankinta (tuhatta kuutiometriä) ja suunnitelman toteutus (prosenttia) Neu-
vosto-Karjalassa ja Glavsevzaplesissa vuonna 1939. Table 23. Wood procurement (thousand
cubic metres) and fulfilment of the plan (percentage) in Karelian ASSR and Glavsevzaples
1939.

trusti/trust hakkuu/logging kuljetus/hauling
suunnitelma toteutus % suunnitelma toteutus %
plan actual plan actual

Sevkarelles 2800,0 2872,0 102,8 2800,0 2845,0 100,5b

Juzhkarelles 3050,0 2833,0 92,9 3100,0 2925,0 94,3
Neuvosto-Karjalassa/
KASSR total* 5850,0 5705,0 86,8a 5900,0 5795,0 98,2

Lenles 2025,0 1829,5 90,3 2025,0 2031,5 100,3
Lespromtrest 5400,0 5380,0 99,6 5300,0 5010,5 94,5

Glavsevzaples
kaikkiaan/total 13275,0 12914,5 97,3 13225,0 12812,0 96,2

Lähde: Objasnitelnaja zapiska buhgalterskomu ottshotu Glavsevzaplesa Narkomlesa SSSR po
osnovnoj dejatelnosti za 1939 god. Vypolnenije plana lesozagotovok. RGAE f. 8184, op. 1, d. 58,
l. 14. *) tekijän lisäämä Neuvosto-Karjalan hankinnan kokonaismäärä, joka helpottaa vertailua
muihin Glavsevzaplesin trusteihin. a) po./sb. 97,5; b) po./sb. 101,5. Taulukossa on poikkeuksellises-
ti ilmoitettu pienempi luku kuin oikea tulos olisi. *) Added by the author in order to help in
comparing to the other trusts of Glavsevzaples.
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Taulukko 24. Puunhankinta Neuvosto-Karjalassa vuoden 1939 ensimmäisellä puoliskolla (tu-
hatta kuutiometriä). Table 24. Wood procurement in Karelian ASSR during the first half of
1939 (thousand cubic metres).

Juzhkarelles Sevkarelles NKLes Karjala/KASSR

hakkuu/logging 1582,8 1776,2 289,7
ajo/hauling 2065,3 2075,1 404,6

Lähde: ”Lesozagotovitelnoi promyshlennosti Karelii v pervoi polovine 1939 g.” Krasnaja Karelija
no. 232/10.10. 1939. Lähteestä on otettu vain kokonaisuudet, ei yksittäisten lespromhozien hankinta-
määriä.

Taulukko 25. Arkangelin alueen puunhankinta (tuhatta kuutiometriä) ja suunnitelman toteu-
tus (prosenttia) vuonna 1939. Table 25. Wood procurement in Archangel (thousand cubic
metres) and fulfilment of the plan (percentage)  in 1939.

trusti/trust v. 1939 suunnitelma/plan toteutettu / realized 20.8. 1939
hakkuu/logging ajo/hauling hakkuu/logging % ajo/hauling %

Dvinoles 6463,0 6290,0 2550,7 39,5 3311,8 52,6
Onegoles 1900,0 1660,0 665,4 35,0 911,0 54,9
Kotlasles 2280,0 2200,0 810,3 35,5 974,8 44,3
Sevtranles 4750,0 4700,0 2365,1 49,8 3079,8 65,5
Mosgortop 2155,0 2083,0 1338,8 62,1 1487,9 71,4

Arkangel
kaikkiaan/total 17548,0 16933,0 77303,0 44,0 9764,8 57,7

Lähde: Informatsija ob itogah proverki vypolnenija sotsialistitsheskogo dogovora Arhangelskoi
oblasti i KASSR za dosrottshnoe vypolnenije gosudarstvennogo plana lesozagotovok i splava
1939 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 342, l. 22. Taulukko on lähtökohtatilanne sosialistista kilpailua
aloitettaessa, kilpailuaika oli 15.8. 1939–10.1. 1940. This was the standing point for the socialistic
competition between Karelian ASSR and Arkangel. Competition time was from August 15th, 1939
to January 10th, 1940.

Taulukko 26. Puutavaran hankinta vuonna 1939 NKLesin päähallinnoissa (glavkeissa)
(tuhatta kuutiometriä). Table 26. Wood procurement in glavkies of NKLes SSR (thousand
cubic metres) in 1939.

hakkuu/felling ajo/hauling
suunnitelma toteutus suunnitelma toteutus
plan actual plan actual

Glavsevles 10943,0 7227,3 10450,0 6827,2
Glavvologdales 12957,0 9761,9 13010,0 9150,9
Glavsevzaples 13275,0 12732,0 13225,0 13603,0

Glavvostles 8294,0 6280,3 8298,0 6252,2
Glavzapsibles 7220,0 7820,5 7200,0 7783,2
Glavvostdalles 10450,0 7802,0 9940,0 7736,0

Glavkit kaikkiaan/total 63139,0 51624,0 62123,0 51352,5

Lähde: Itogi raboty promyshlennosti Narkomlesa SSSR za 1939 g. i I kv. 1940 g.: Tablitsa 5.
Zagotovka i vyvozka drevesiny za 1939 g. po glavkam i Narkomlesam respubliki. RGAE f. 7637,
op. 1, d. 1523, l. 23.
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Taulukko 27. Puunhankinta ja puutavaran tuotanto 1928/29–1940 (miljoonaa kuutio-
metriä). Table 27. Wood procurement and timber production 1928/29–1940 (million cubic
metres).

hankinta/procurement tuotanto/production
vuosi teollinen polttopuu kaikkiaan sahatavara paperi**
year industrial firewood total sawn timber paper

1928/29 54,5 31,8 86,3 16,6 384,9
1929/30 60,0 35,5 95,5 23,4 474,4
1930* 18,5 – – 2,4 124,8
1931 104,1 55,7 159,8 23,8 505,2
1932 99,4 65,3 164,7 24,4 471,2
1933 98,0 75,3 173,3 27,3 506,1
1934 99,7 81,6 181,3 30,6 565,8
1935 117,0 93,1 210,1 35,7 640,8
1936 128,1 93,8 221,9 40,9 763,5
1937 114,2 94,8 209,0 33,8 831,6
1938 114,7 108,4 223,1 34,5 832,8
1939 126,1 138,0 264,1 34,5 799,8
1940 117,9 128,2 246,1 34,8 812,4

Lähde: Rees (1997a), s. 147. Lähteen tiedot perustuvat hyvin pitkälle Ilicin laskelmiin, kts. myös
Ilic (1986), s. 180.*) Vuoden 1930 erikoisneljännes/Special quarter 1930, **) Paperin määrä on
tuhatta tonnia/thousand metric tons of paper.

b) Rahoitus ja investoinnit / Finance and investment

Taulukko 28. Neuvosto-Karjalan budjetin tulot 1924–1930 (tuhatta ruplaa).
Table 28. Budget incomes in Karelian ASSR 1924–1930 (thousand rubles).

1924/25 1926/27 1928/29 1929/30

välittömät verot/
direct taxes: 1615,3 2697,2 4211,0 5376,4
välilliset verot /
indirect taxes:
tullimaksut/
custom payments 853,5 2723,2 5195,0 7695,0
metsätulot/
forest income 5146,7 7174,8 11110,5 19950,0

Lähde: Gylling, E., Vuoden 1929/1930 budjetti. Neuvosto-Karjala aikakauskirja 1/1929. Lähteessä
ei mainittu oliko kyseessä käypä vai kiinteä hinta, mutta todennäköisesti kyseessä oli käypä hinta,
koska kiinteä hinta yleensä aina mainittiin. The source does not state if income is measured in
current prices or fixed prices. It is more likely to be current prices, because the use of fixed prices
was usually stated.
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Taulukko 29. Karellesin suunnitellut ja todelliset kulut vuoden 1932 suunnitelman täytössä
(tuhatta ruplaa). Table 29. Planned and real costs in the fulfilment of the 1932 plan of
1932  in Karelles.

suunnitellut kulut tosiasialliset kulut erotus
planned costs real costs difference

hakkuu/logging 10843 12218 +1375
ajo/hauling 14991 16184 +1193
uitto/floating 18553 17782 -771

Lähde: Ottshot o dejatelnosti Karellesa za 1932: Finansy. NARK f. 286, op. 1, d. 23/208; 1–13.
Taulukosta on jätetty pois alkuperäisessä lähteessä olleet ajon eri vaiheet ja otettu vain hakkuu, ajo
ja uitto. Erotus tarkoittaa sitä kuinka paljon enemmän tai vähemmän todellisuudessa oli kuluja
Difference= difference of planned costs and real costs.

Taulukko 30. Karellesin rahoitus vuonna 1932 (miljoonaa ruplaa).
Table 30. Financing in Karelles 1932 (million rubles).

suunnitelma toteutunut erotus
plan actual difference

tuotteiden myynnistä/
sales of products 50346 48218 -2133a

rahoitus liikevaihdosta/
turnover 9129 6838 -2291
tappioiden kattaminen/
subsidies 13652 9587 -4061b

pankkiluotto/credit 13166 5588 -7578

Lähde: Ottshot o dejatelnosti Karellesa za 1932: Finansy. NARK f. 286, op. 1, d. 23/208; 1–13.
Erotus kertoo suunnitelman ja toteutuneen tuloksen välisen erotuksen. ’Difference’ is  the gap
between plan and  actual finance. a) po./sb. 2128; b) po./sb. 4065.

Taulukko 31. Pääomainvestoinnit metsäteollisuuteen I viisivuotissuunnitelman aikana.
Table 31. Allocation of capital investment by years of the first FYP.

miljoonaa ruplaa prosenttia
million rubles percent

1928/29 120,7 8,2
1929/30 291,8 19,9
1931 498,9 34,0
1932 555,7 37,9

Lähde: Ilic (1986)., Taulukko 10a, s. 155.
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Taulukko 32. Paikallishallinnon suunnittelemat investoinnit teolliseen rakentamiseen Neu-
vosto-Karjalassa v. 1930–31 (miljoonaa ruplaa). Table 32. The investment plan for the industrial
construction in the Karelian ASSR by the government of the Karelian ASSR.

Kemin saha/ Kem saw mill 3,3
Vyigan saha/ Vyiga saw mill 3,5
Sorokan rakennustarviketehdas /
Belomorsk building material factory 1,6

Kontupohjan paperitehtaan 2. vaihe/ Kondupoga paper mill 2nd phase:
paperikone/paper machine 1,7
selluloosatehdas/pulp mill 2,5
sähkövoimala/power plant 1,2

Alavoisten kartonki-
tehdas/ Ilyinskii cardboard factory 1,0
Kemin kombinaatti/ Kemi collective combinate 3,0
Äänisentakainen
kombinaatti/ Pudos collective combine 10,5
Nivan ja Vyigan
vesivoima-asemat/ Rivers Niva and Vyiga power plants 6,0

Pegmatiittitehdas/the pegmatite factory 1,0
Lososinan kombinaatti/
Lososinskii collective combine 1,3

yhteensä/total 36,6

Lähde: VKP(b):n Karjalan Aluekomitean II täysi-istunnon ainehisto ja päätökset 31.7.–2.8.  1930.
Kansantalouden ja kulttuurin yleiskarjalaisten kontrollilukujen perusosoittajat vuodelle 1930/31.
RK/17B/KA.

Taulukko 33. Suunnitelma perussijoituksista alueelliseen teollisuuteen (lespromhozit) toisen
viisivuotissuunnitelman aikana (tuhatta ruplaa). Table 33. Financing plan for lespromkhozes
during the second FYP in the Karelian ASSR (thousand rubles).

Lespromhoz 1932* 1933 1934 1935 1936 1937 yhteensä/total

Uhtua 276 150 300 350 400 300 1500
Kiestinki 54 100 150 80 100 50 480
Rukajärvi 158 220 320 180 250 250 1220
Seesjärvi 62 70 160 250 150 90 720
Munjärvenlahti 90 100 120 80 80 50 430
Tunkua 249 250 200 40 120 60 670
Kantalahti 90 200 400 700 350 350 2000
Louhi 140 175 210 200 50 80 715
Kemi 25 75 100 100 50 50 375
Sorokka 20 50 200 75 80 50 455
Karhumäki 30 50 80 130 150 100 510
Prääsä 150 80 100 100 50 50 380
Aunus 135 50 80 50 50 50 280
Kontupohja 65 130 180 200 60 50 620
Petroskoi 522 700 900 1000 1200 1400 5200
Puudos 30 90 140 80 100 20 430
Ääninen 21 50 70 70 75 80 345
Soutjärvi 65 100 150 150 70 80 550

kaikkiaan/total 2132 2640 3840 3835 3405 3160 16880

Lähde: Kapitalovlozhenija v raionnuju promyshlennosti vo vtoroe pjatiletke (v. tys. rbl). RGAE f.
4372, op. 31, d. 1898, l. 53. *) Vuosi 1932 on ensimmäisen viisivuotissuunnitelman viimeinen
vuosi ja jätetty alkuperäiseen taulukkoon ilmeisesti vertailua varten. 1932 is the last year of the
first FYP and it is included in the table for comparison.
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Taulukko 34. Investoinnit Neuvosto-Karjalaan vuonna 1936 (milj. ruplaa) ja eri kansan-
komissariaattien osuudet (prosenttia) investoinneista sekä osuus koko Neuvostoliiton inves-
toinneista. Table 34. Investments in the Karelian ASSR in 1936 (million rubles) and the share
of different People’s commissariats of investments to the KASSR and share of all investments
in the SUSSR.

organisaatio määrä % alueen investoinneista % NL:n investoinneista
organization amount % KASSR % SSSR

NKTP 37,43 20,41 0,45
NKLes 79,30 43,20 8,97
NKMestprom 5,23 2,85 0,49
NKZem 4,13 2,25 0,20
NKVod 3,69 2,01 1,18
NKPS 2,30 2,01 –
BBK 30,00 16,34 –

Lähde: Narodnohozjaistvennyi plan na 1936 god., plan razvitija raionov, taulukko 2, s. 289. Vienan-
meren–Itämeren kanavakombinaatti (BBK) ei ole kansankomissariaatti, mutta antaa kuvan sen
osuudesta kaikista investoinneista. BBK is not a people’s commissariat but its share of investment
gives an idea of its importance to the centre.

c) Resurssien kohdentaminen / Allocation of resources

Taulukkko 35. Koneellinen ajo vuonna 1935 Neuvostoliiton keskeisillä metsäalueilla (mil-
joonaa kuutiometriä). Table 35. Mechanical haul in forest areas of the USSR in 1935.

Pohjoinen alue/Northern Oblast 5,4
Leningradin alue/Leningrad Oblast 3,4
Gorkin ja Kirovin alue/
Gorkii and Kirov Oblasts 2,8
Karjala ASNT/Karelian ASSR 1,1

Lähde: O nedostatkah v rabote Narkomlesa v oblasti lesozagotovok i lesosplava i o merah k jeju
uluttsheniju. Prilozhenije, protokol 55. Postanovlenije no. 20, Politbyro 4.–10.1. 1935. RGASPI f.
17, op. 3, d. 958, l. 55–57.

Taulukko 36. Hakkuiden ja uiton kalustovarustelu Glavsevzaplesin alaisissa trusteissa (kap-
paletta) 1936 ja 1937. Table 36. Machines and equipment in the trusts of Glavsevzaples in
1936 and 1937 (units).

Koneet ja aggregaatit/ 1.1. 1936 1.1. 1937
machines and aggregates

Parannettu kaksikahvainen
kanadalainen saha (justeeri) /
Canadian cross-cut saw 3233 5395
Jännesaha (pokasaha) / frame saw 21460 53250
Bensiinimoottorisaha / motor saw (petrol) 26 20
Nostosirkkeli / circular saw 137 194
Sähkösaha / electric saw 4 5
Pyörösahakone / disk saw 44 54
Halkokone / wood cleaving machine 7 11
Kuorimiskone / barking machine 8 23
Erilaisia vinttureita / different winches 96 196
Peny* 31 527
Kartioita (ilm. hiontaa varten) / grinders 63 63
Autoja (nestem. polttoaine) / Automobiles (fluid fuel)
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a) kappaletta / units 236 345
b) kuljetuskapasiteetti (tonnia) /hauling capacity (tonns) 489 689,5
Autot puukaasuttimella / Automobiles with wood gas generators
a) kappaletta / units 7 61
b) kuljetuskapasiteetti (tonnia) /hauling capacity (tonns) 21 183
Traktorit / tractors
a) kappaletta / units 238 561
b) hevosvoimia / horse power 14112,5 31205,6
Traktorit puukaasuttimella / tractors with wood gas generators
a) kappaletta / units 14 41
b) hevosvoimia / hp 840 2220
Vetotraktori / pullers
a) kappaletta / units 33 41
b) hevosvoimia / hp 657 871
Kapearaiteisia vetureita / narrow-gauge locomotives 7 11
Leveäraiteisia vetureita / broad gauged locomotives – –
Kapearaiteisia moottorivetureita / narrow-gauged motorengines – –
Vetomoottorivetureita / locomotives – –
Kuormaus-purkukoneita / loading and unloading machines 24 93
Niputuskoneita / bundling machines 85 69
Höyrylaiva / steam boats
a) kappaletta / units 29 33
b) indikoitu teho / capacity 3763 4208
Moottorilaiva / motor boats
a) kappaletta / units 111 119
b) indikoitu teho / capacity 3556 3784
Kanadalaisia vaunuja / Canadian wagons 34 243
Kapearaiteisia (työntö)vaunuja / narrow-gauge carts 83 236
Kapearaiteisia avovaunuja / narrow-gauge wagons 20 274
Leveäraiteiset (työntö) vaunut / broad gauge carts – 90
Leveäraiteiset avovaunut / broad gauge wagons – –
Maavaunut (työntö) / trucks – 90
Köysiradan kippivaunut / tippers for cableway – –
Traktorikelkkoja / sledges for tractors
a) kaksijalaksinen / two runners 2186 5175
b) yksijalaksinen / one runners – 942
Traktorin perävaunuja / trailers for tractors 61 911
Auton perävaunuja / trailers for automobiles 235 410
Tukkihissejä /  loglifts 1 1
Albertin systeemin rattaat / Albert system trolleys 100 100

Lähde: Tehniko-proizvodstvennyje pokazateli po lesoekspluatatsii. Oborudovanije lesozagotovok
i splava. RGAE f. 8481, op. 1,d. 33, l. 80–81. Taulukko on vastaava kuin alkuperäinen lähde.
Maininta tuotteista, joita ei ole lainkaan tuotettu on informatiivinen, koska se kertoo siitä, että
periaatteessa niitä olisi pitänyt tuottaa. *) Yrityksistä huolimatta kyseisen laitteen käyttötarkoitus
ei ole selvinnyt. Purpose not known.
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Taulukko 37a. Karellesin rakennustarvikkeiden saanti vuonna 1934.
Table 37a. Supply of building materials  to Karelles, 1934.

tuote yksikkö tarve toteutus % tyydytetty
product unit need actual % supplied

rauta profiilirauta/
profile iron                      tonnia/metric tons 763,7 285,0 37,3
kattopelti/roofing sheet –..– 26,9 4,9 18,5
rautapelti/sheet iron –..– 77,5 12,0 15,6
rautalanka/wire –..– 521,0 115,0 22,0
rakennusnauloja/nails –..– 58,0 17,0 29,0
tina/tin kg 198,0 47,0 24,0
lyijy/lead –..– 904,0 45,0 5,0
kupari/copper –..– 1060,0 75,0 7,0
ikkunalasi /window glass m2 110850,0 10 000,0 9,0
tervapahvi/
tarred card board                  rullaa/roll 21920,0 150,0 0,7

Lähde: Svedenija o lesnom fonde i lesosyrjevyh resursah Karellesa za 1934 g. : Rabota kapitalnomu
stroitelstva. NARK f. 286, op. 1, d. 33/315, l. 46.

Taulukko 37b. Karellesin työvälineiden ja -varusteiden saanti vuonna 1934.
Table 37b. Supply of equipments to Karelles, 1934.

tuote yksikkö tarve toteutus % tyydytetty
equipment unit need actual % supplied

kaatokirves/logging axe kpl/pcs 27000 16000 59,0
tukkisaha/saw –..– 180000 90000 50,0
rukkaset/
gloves paria/pairs 60000 34000 56,6
nahkasaappaat/
leather boots –..– 20000 1680 8,4
huopikkaat/felt shoes –..– 10115 2815 28,0
suojahousut/overalls –..– 9500 620 6,5

Lähde: Svedenija o lesnom fonde i lesosyrjevyh resursah Karellesa za 1934 g. : Rabota kapitalnomu
stroitelstva. NARK f. 286, op. 1, d. 33/315, l. 46. Molemmat edelläolevat taulukot  37a ja 37b ovat
samasta alkuperäislähteestä. Tässä ne on eritelty selvyyden vuoksi erillisinä taulukoina. Tables
37a and 37b were originally in the same table.

Taulukko 38. Rakennusmateriaali teollisuuden tuotannon arvo toisen viisivuotissuunnitelman ai-
kana Neuvosto-Karjalassa (tuhatta ruplaa vuoden 1926/27 kiinteissä hinnoissa).  Table 38. Value
of production of building material industry in the Karelian ASSR during the second FYP (thousand
rubles in 1926/27 fixed-prices).

1932 1933 1934 1935 1936 1937

kalkki/lime 144 193 148 320 258 130
tiilet/bricks 704 478 574 1193 1280 1650
muurausmateriaalit/
mortar 347 376 442 696 – 1225
kaikkiaan/total 1195 1047 1164 2211* 1538 3005

Lähde: K ottshota Gosplana KASSR ob itogah hozjaistvennogo stroitelstva za godyi vtoroi pjatiletki
– o vypuske produktsii gornoi promyshlennosti i promyshlennosti stroimaterialov, 16 janvarja
1939 g., s. 114. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Taulukkoon on otettu lähteestä kokonaisuudet eikä
yksittäisten tuotantolaitosten määriä. Table includes only total production, not that of individual
factories. *) po./sb. 2209.
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Taulukko 39. Koneiden ja hevosten määrä Karellesissa vuonna 1939 (kappaletta).
Table 39. Machines and horses in Karelles, 1939 (units).

Sevkarelles Juzhkarelles yhteensä/total

traktoreita/tractors 51 113 164
autoja/automobiles 33 85 118
hevosia/horses 667 755 1421*

Lähde: Soobrazhenija v svjazi s izmenenijem territorii Karelii. RGAE f. 7637, op. 1, d. 1534, l. 41.
*) po./sb. 1 422.

Taulukko 40. Toiseen viisivuotissuunnitelmaan sisältynyt Karjalan ASNT:n rakennussuun-
nitelma. Table 40. The construction plan for the Karelian ASSR during the second FYP.

ala tuote sijainti alkaa päättyy määrä kustannukset
branch product location start end capacity costs

energia/ vesivoimala/ Niva 2 1929 1935 62 t.Kwh 66,3
energy waterpower plant

vesivoimala/ Kontupohja 1933 1936 18 t. Kwh 21,0
waterpower plant

koneenrakennus/ laivakone/ Sorokka 1934 1936 – 18,0
machine building ship engines
metalli/ alumiini/ Kantalahti 1933 1935 20 t.tonnia/ 50,0
metallurgy aluminium 20 t.tonns

alumiini/ Kantalahti 1934 1936 8 t.tonnia 30,0
aluminium 8 t. tonns

kemia/ termofosfaatti/Kantalahti 1934 1935 8,0 13,5
chemistry thermophosphate

elektrofosf./ Kantalahti 1936 1937 2,0 4,0
electrophosphate

rakennus/ tiilitehdas/ Solomanni 1929 1933 9 milj. kpl 0,1
building brick factory 9 million units

kalkki/ Petroskoi 1932 1934 – 0,3
chalk
fibroliitti/ Petroskoi 1934 1935 250 t.m2 0,5
fibrolite

sahateollisuus/ 8 raamia/ Kemi 1935 1937 254 t.m3 12,0
saw mill 8 frames
puunjalostus/ 2 raamia/ Kontupohja 1934 1935 55 t.m3 2,0
wood processing 2 frames

4 raamia/ Puudos 1934 1936 –
4 frames
selluloosa/ Kontupohja 1931 1935 21 t.tonnia 37,4
pulp
paperi/ Kontupohja 1936 1937 34 t.tonnia –
paper

vesikuljetus/ jokisatama/ Poventsa 1933 1935 – 3,5
water transport river port

merisatama/ Sorokka 1933 1937 – 8,5
sea port

Lähde: Raionnyi razrez plana razvitija narod. hoz-va SSSR na II-i pjatiletke (1933–1937). Titulnyi
spisok osnovnyh objektov stroitelstva po Karelskoi ASSR. NARK f. 690, op. 3, d. 69/613, l. 5.
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Taulukko 41. Puoluetyöntekijöiden määrä metsäteollisuusyrityksissä vuonna 1936.
Table 41. Party workers in the timber industry in the Karelian ASSR, 1936.

työntekijöitä puoluetyöntekijöitä
workers party workers

Petroskoi suksitehdas/ski factory 900 34
Kantalahti saha/saw mill  no. 6 621 23

saha/saw mill no. 7 910 36
saha/saw mill no. 8 414 25

Aunus Alavoisten saha/
the Ilyinskii saw mill 716 35

Kontupohja paperitehdas/
Kondupoga paper mill 1552 164
Sunun saha/
Sunu saw mill 1218 40

Sorokka saha/saw mill no. 2 2898 55
Prionezhki Lokakuun vk:n saha/ October revolution

saw mill 1520 24
Kemi saha/saw mill no. 1 1853 52
Louhi Kieretin saha/saw mill 715 19

Lähde: Spravka o kolitshestve sekretarei partkomov i partorgov lesnyh organisatsii osvobozhdjonnyh
dlja postojannoi raboty v partorganizatsijah. GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 69, l. 16. Taulukosta on
jätetty pois alkuperäisessä lähteessä olleet piirikomiteoiden sihteerien määrä sekä uiton puolue-
työntekijät.

3. Metsäteollisuus / Timber industry

a) Sahateollisuus / Saw mill industry

Taulukko 42. Metsätrustien sahaus (tuhatta kuutiometriä) ja suunnitelman toteutus (prosent-
tia) Venäjän tasavallassa v. 1928/29. Table 42. Sawing (thousand cubic metres) and plan
fulfilment (percentage) in RSFSR, 1928/29.

suunnitelma toteutus prosenttia
plan actual percentage

yleisliittolaiset trustit/ 3048 1993 65,0
all-union trusts
Volgokaspiles 884 624 70,6
Volgoles 747 465 62,2

paikallismerkitykselliset trustit/ 2945 1852 62,9
local trusts
Karelles 763 504 66,1
Kamuralbum 573 376 65,6
Sibkrailes 554 341 61,6

Lähde: Vypolnenije programmy lesnymi trestami RSFSSR na pilomaterialy. RGAE f. 3405, op. 1,
d. 216, l. 35.
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Taulukko 43. Kareldrevin sahatavarasuunnitelman toteutus vuonna 1932 (standarttia).
Table 43. Fulfilment of the sawn timber plan of Kareldrev in 1932 (standarts).

saha/sawmill sahatavaran tuotanto/production sahatavaran vienti/export
suunnitelma toteutettu suunnitelma toteutettu
plan actual plan actual

 Alavoinen/Ilyinsk 21118 17270 16000 9746
Lososina 17281 13667 – 2179
Lokakuun vk:n saha/
October revolution saw mill 31689 22340 19500 13506
Sunu 31047 22167 17400 9774
Unitsa 5091 3628 3300 1870
Sorokka 60610 46563 40700 37411
Kemi 41403 30 319 23600 16818
Kouta no. 45 10680 7738 8000 5521
Kouta no. 46 20384 16744 14900 11858
yhteensä/total 239303 180421a 145800b 102 678c

Lähde: Ottshot o hozjaistvennoi dejatelnosti tresta Kareldrev v 1932 g. RGAE f. 7644, op. 1, d.
135, l. 1–2. Taulukko on otettu kuten se on esitetty lähteessä. a) po./sb. 180 436, tämä on hieman
suurempi kuin taulukossa esitetty arvo; b) po./sb. 143 400; c) po./sb. 108 683. Tämä on poikkeuk-
sellisesti selvästi enemmän kuin taulukossa ilmoitettu.

Taulukko 44. Neuvostoliiton eri alueiden sahatavaraomavaraisuus ja sahatavaran tarve vuon-
na 1934 (miljoonaa kuutiometriä). Table 44. Self-sufficiency and the need for sawn timber in
the USSR, 1934 (million cubic metres).

alue/region sahatavara metsän sahapuun tarve tarve saatavilla
vuotuisesta kasvusta sahoilla olevasta tavarasta (%)
sawn timber from need of timber in need for accessible
annual growth existing saw mills sawn timber

Pohjoinen alue/
Northern Oblast 11,5 9,1 87a

Karjalan ASNT/
Karelian ASSR 4,0 2,6 65
Leningradin alue/
Leningrad Oblast 2,9 5,0 172

Moskovan alue/
Moscow Oblast 1,1 1,7 155
Ivanovon alue/
Ivanovo Oblast 1,2 2,5 208
Gorkin aluepiiri/
Gorkii Krai 5,1 4,5 90b

Läntinen alue/
Western Oblast 1,4 3,4 246
Uralin alue/
Urals Oblast 6,2 4,9 79
Bashkirian ASNT/
Bashkirian ASSR 0,7 0,6 86

Tatarian ASNT/
Tatarian ASSR 0,2 0,6 300
Ala-Volgan aluepiiri/
Lower Volga Krai – 4,2 –
Ylä-Volgan aluepiiri/
Upper Volga Krai 1,1 2,7 246c
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Keskinen mustan mullan alue/
Central Black Earth Oblast 0,3 0,5 167
Krimin ASNT/
Crimean ASSR – 0,07 –
Pohjois-Kaukasian aluepiiri/
North Caucasian Krai 1,3 1,1 85

Dagestanin ASNT/
DagestanianASSR 0,03 – –
Kazakstanin ASNT/
Kazakstan ASSR 1,5 0,4 27
Kirgisian ASNT/
Kirgisian ASSR – 0,08 –

Kara-Kalpakian ASNT/
Kara-Kalpakskaya ASSR – – –
Länsi-Siperian aluepiiri/
West Siberian Krai 5,4 1,9 35
Itä-Siperian aluepiiri/
East Siberian Krai 29,7 2,6 9

Jakutian ASNT/
Yakutian ASSR 2,4 – –
Kaukoidän alue/
Far East Oblast 6,1 2,0 33

Valko-Venäjän SNT/
Belorussian SSR 1,8 2,2 122
Ukrainan SNT/
Ukrainian SSR 2,1 4,0 199
Taka-Kaukasian SNT/
Transcaucasian SSR 2,9 0,7 24

Lähde: Objasnitelnaja zapiska k lesnomu fondu SSSR 1934 g. RGAE f. 4372, op. 2, d. 769, l.24–
34. a)  po./sb. 79; b) po./sb. 88; c) po./sb. 243.

Taulukko 45. Tekniset osoittajat Neuvostoliiton luoteisen ja pohjoisen alueen sahateollisuu-
dessa 1.1. 1936. Table 45. Technical indicators of sawn timber industry for the Northwestern
and Northern regions of the Soviet Union January 1st, 1936.

kaikkiaan osuus koko NKLesin osuus
sahatavaraa tuotannosta osuus NKLesista

(tuh. m3) (prosenttia) (tuh. m3) (prosenttia)
total (t.c.m.) share of all share of NKLes share from

production(%) (t.c.m.) NKLes (%)

Neuvostoliitto/
Soviet Union 74607 100,0 34522 100,0

Pohjoinen alue/
Northern Oblast 9015 12,1 7848 22,8
Neuvosto-Karjala/
Karelian ASSR 2146 2,9 1818 5,3
Leningradin alue/
Leningrad Oblast 5896 7,9 2306 6,7

Lähde: Tablitsa no. 18. Tehnitsheskaja moshtshnost SSSR na lesopilnyh predprijatijah SSSR na
1.1. 1936 g. RGAE f. 7637, op. 1, d. 1484, ei listan numeroa. Taulukosta on jätetty pois lähteessä
mainitut Kalininin, Läntisen, Moskovan ja Ivanovon alueet. Excludes Kalinin, Western, Moscow
and Ivanovo oblasts.
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Taulukko 46. Karellesin toimittama raaka-aine Kareldrevin sahoille vuonna 1937 (tuhatta
kuutiometriä). Table 46. Saw logs distributed by Karelles to the saw mills of Kareldrev in
1937 (thousand cubic meters).

saha/sawmill sovittu piti olla toimitettu erotus*
1.10.1937 1.10. 1937 distributed difference
agreed should have been

Alavoinen 195,0 170,0 140,8 -29,2
Lokakuun vk:n saha 295,0 229,0 186,1 -42,9
Sunu 319,0 259,0 161,0 -98,0
Unitsa 40,0 40,0 14,8 -25,2
Sorokka 454,0 399,0 140,4 -258,6
Kemi 356,2 314,2 139,0 -175,2
Kieretti 123,0 105,0 65,6 -39,4
Kouta no. 7 196,0 156,0 49,6 -106,4
Kouta no. 8 114,8 85,8 27,0 -58,8
Kantalahti 64,0 54,0 23,0 -31,0
yhteensä/total 215,7 1812,0 947,3 -864,7

Lähde: Dokladnaja zapiska o syrjevom obespetshenii lesozavodov tresta Kareldrev, 4. 10. 1937.
GAOPDF K f. 3, op. 4, d. 376. *) Erotus on tekijän lisäämä ja tarkoittaa sitä erotusta, mikä piti olla
sahoilla 1.10. ja kuinka paljon sahoille oli lähteen mukaan todellisuudessa toimitettu. Difference
= Difference of should have been 1.10.37 and distributed.

b) Paperiteollisuus / Paper industry

Taulukko 47. Metsäasiain kansankomissariaatin alaisten paperitehtaiden suunnitelman toteutus
tammi-helmikuussa vuonna 1934 (tuhatta tonnia). Table 47. Fulfilment of the plan in the
paper mills under NKLes USSR, January-February 1934 (thousand metric tons).

yritys/ suunnitelma toteutettu prosenttia kasvu**
enterprise plan actual percentage growth

Valahtinski kombinat 16624 1779 108,2 143,3
Kommunar 826 919 111,3 130,0
Tsjavski 744 800 107,5 269,4
Kontupohja 3815 4017 105,3 198,9
Visherski 3010 3142 104,4 153,6
Im. Volodarskovo 1383 1442 104,3 153,6
Kamenskaja 4031 4038 100,2 123,0
Sokol 6761 6758 99,9 112,9
Okulovskaja 6772 6594 97,4 114,9
Im. Gorskovo 7829 7619 97,3 117,4
Dubrovskaja 3850 3760 97,7 139,7
Krasnogorskaja 2346 2264 96,4 259,3
Spartak 1375 1332 96,9 139,8
N. Uralinskaja 1644 1174 89,7 140,0
Velgijskaja 1077 921 85,5 196,1
Proletarii 1170 993 84,9 109,6
Malinskaja 332 266 80,1 72,9
Kondrovskaja 1701 1314 77,2 94,9
Polotnaja-Zavoskaja 642 490 76,3 124,4
Troitskaja 1272 938 73,7 106,8
Politkovskaja 1825 1309 71,7 232,5
Geroi truda 4542 3095 68,2 124,7
Majak Revoljutsii 1789 760 42,5 64,3
Krasnaja Zvezda 1687 618 36,6 71,3

yhteensä/total 77047 72839* 94,5 132,1

Lähde: Protokol komissii TsK VKP(b) po voprosu o rabote bumazhnoi promyshlennosti mart
1934-mai 1934; V Tsentralnyi komitet VKP(b), tov. Zhdanov. RGASPI f. 17, op. 120, d. 110, l.4.
*) po./sb. 56 342; **) Kasvu tarkoittaa suhteessa vuoteen 1932 eli 1932=100 %.  Growth in relation
to year 1932 (1932=100 %).
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Taulukko 48a. Sanomalehti- ja kirjoituspaperin tuotanto- ja tuotteiden jakosuunnitelma 1938 IV
neljänneksellä (tuhatta tonnia). Table 48a. The production of newsprint and writing paper and the
distribution plan of paper during the IV quarter of 1938 (thousand metric tons).

paperilaatu paperin tuotanto varasto jako kuluttajille
type of paper production storage distribution to consumers

sanomalehtipaperi/
newsprint 56,63 2,03 54,60
kirjoituspaperi/
writing paper 33,44 1,00 32,44

yhteensä/total 90,07 3,03 87,04

Lähde: Protokol no. 64 zasedenija politbjuro TsK VKP(b) ot 10–12.10. 1938. Plan proizvodstva i
raspredelenija gazetnoi i pettshatnoi bumagi na IV kv. 1938 goda (Utverzhdjon politbjuro TsK
VKP(b) 25.10. 1938 g.) RGASPI f. 17, op. 3, d. 1002, l. 130. Kuluttajilla tarkoitetaan sanomaleh-
tiä ja muita sanomalehtipaperia painotuotteidensa tekemiseen tarvinneet.

Taulukko 48b. Sanomalehti- ja kirjoituspaperin jakaminen IV neljänneksellä vuonna 1938 (ton-
nia). Table 48b. Distribution of newsprint and writing paper during the IV quarter of 1938 (tonns).

sanomalehtipaperi/newsprint

sanomalehdille/to newspapers 51480
kuluttajien tarpeisiin/to consumers 3119
varasto/storage
valtionhallinto/government 1810
vientireservi/export storage 223
yhteensä/total 56632

kirjoituspaperi/writing paper 33439

Lähde: Protokol no. 64 zasedenija politbjuro TsK VKP(b) ot 10–12.10. 1938. Plan proizvodstva i
raspredelenija gazetnoi i pettshatnoi bumagi na IV kv. 1938 goda (Utverzhdjon politbjuro TsK
VKP(b) 25.10. 1938 g.). RGASPI f. 17, op. 3, d. 1002, l. 130.

Taulukko 49. Neuvosto-Karjalan ja Suomesta vuonna 1941 liitettyjen alueiden paperiteolli-
suuden tuotanto 1932–1944. Table 49. Production by the paper industry in areas of Finland
annexed to the USSR in 1940 and the Karelian ASSR during 1932–1944.

Selluloosa (tonnia)/pulp (tonns)

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941*

Koko Neuvosto-Karjala/
Karelian ASSR – – – 3500 10100 14365 14480 25471 38574 77242
Kontupohja – – – 3500 10100 14365 14480 13658 10205 8648
Segezha – – – – – – – 11813 24349 20391

Enso – – – – – – – – 2760 21397
Harlu – – – – – – – – – 1194
Käkisalmi – – – – – – – – 224 11071
Pitkäranta – – – – – – – – 50 3981
Johannes – – – – – – – – 936 10567
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Puuhioke(tonnia)/groundwood pulp (tonns)

Koko Neuvosto-Karjala/
Karelian ASSR 19500 18800 16900 20300 19600 25172 29282 30464 26332 26937
Kontupohja 19500 18800 16900 20300 19600 25172 29282 30464 23873 18341
Enso – – – – – – – – 1989 4814
Läskelä – – – – – – – – 470 3812

Paperi (tonnia)/paper (tonns)

Koko Neuvosto-Karjala/
Karelian ASSR 25200 23900 22100 25978 24185 34015 37600 45018 48817 50388
Kontupohja 25200 23900 22100 25978 24185 34015 37600 38086 29221 23757
Segezha – – – – – – – 6932 18122 17953
Enso – – – – – – – – 539 1183
Johannes – – – – – – – – 94 1469
Harlu – – – – – – – – – 647
Läskelä – – – – – – – – 841 5379

Kartonki (tonnia)/cardboard (tonns)

Koko N-Karjala/
Karelian ASSR – – – – – – – – 3565 9379
Enso – – – – – – – – 3076 8543
Viipuri – – – – – – – – 489 836

Lähde: Svedenija Statupravlenija KFSSR o proizvodstve osnovnyh vidov produktsii tselljulozno-
bumazhnoi promyshlennosti za 1932–1944 gg. , s. 82–83. Narodnoje hozjaistvo Karelii. *) Taulu-
kossa ei asiaa mainittu erikseen, mutta kyseessä täytyy olla suunnitelma vuoden 1941 osalta, sillä
kyseiset tehtaat ehtivät toimia vain noin puoli vuotta. There was no mention in the source material
but the year 1941 must be planned production, not actual production, because these factories
were productive for only half a year before the continuation war broke out.

Taulukko 50. Selluloosan ja paperin tuotanto tasavaltojen glavkien alaisessa paperiteollisuu-
dessa vuonna 1939 (tuhatta tonnia). Table 50. Production of  pulp and paper in paper industry
under glavkies of the SSR’s 1939 (thousand metric tons).

suunnitelma/plan toteutus/actual

paperia kaikkiaan/paper, total 879,80 720,85
Kontupohja /Kondupoga 44,88 37,83

Selluloosa/pulp, total 573,04 442,14
Kontupohja/Kondupoga 22,00 13,66

Lähde: Tablitsa 10. Vypolnenije plana za  1939 g. po bumage i tselljuloze po glavnim upravlenijam
i NKLesam sojuznyh respublik. RGAE f. 7637, op. 1, d. 1523, l. 28. Taulukkoon on otettu lähtees-
tä vain Kontupohjan tuotanto. This table includes only the production of Kondupoga paper and
pulp mill.
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Taulukko 51. Neuvosto-Karjalan puunjalostusteollisuuden tuotanto v. 1936.
Table 51. Production of the wood processing industry in the Karelian ASSR, 1936.

tuote suunnitelma toteutus prosenttia
product plan actual percentage

sahatavaraa (tuh. m3)/
sawn timber (t.m.c.) 1123,6 1139,5 101,1
suksia (tuh. paria)/
skies (thousand pairs) 200,0 263,1 131,6

Lähde: Iz kratkogo konjunkturnogo obzora Gosplana Karelskoi ASSR – o rabote lesopilnoi i
derevoobrabatyvajushtshei promyshlennosti v 1936 g., ne raneje 1937 g., s. 54–55. Narodnoje
hozjaistvo Karelii. Tässä taulukossa ei eroteta Kareldrevia ja Puudosin sahaa kuten alkuperäisessä
lähteessä on tehty. Tästä syystä taulukko kuvastaa vain Neuvosto-Karjalan alueella tuotettua saha-
tavaraa. This table includes only sawn timber produced in the area of the Karelian ASSR.

Taulukko 52. Petroskoin suksitehtaan tuotanto 1939–1940 (paria). Table 52. Production of
Petrozavodsk ski factory in 1939–1940 (pairs).

tuote tuotettu Puna-armeijalle varastoon
product produced for Red army to storage

sukset/skies 161054 160149 905
konekiväärin sukset/
skies for machine guns 5278 4467 811
suksisauvat/sticks 127827 127827 –
lumikengät/snow boots 5001 5001 –

Lähde: Iz informatsii Petrozavodskoi lyzhnoi fabriki v Karelskoi obkom VKP(b) o rabote v period
sovetsko-finljandskoi voiny 1939–1940 gg., 8 aprelja 1940 g., s. 64–65. Narodnoje hozjaistvo
Karelii. Taulukkoon on otettu lähteestä vain tärkeimmät tuotteet. Only the most essential  products
are included in this table.

d) Metsäteollisuus ja tuotannon arvo / Timber industry and the value of production

Taulukko 53. Neuvosto-Karjalan teollisuuden kokonaistuotannon arvo 1924–1928 (miljoo-
naa ruplaa). Table 53. Value of total production of industry in the Karelian ASSR, 1924–1928
(million rubles).

vuosi koko teollisuus sahateollisuus kaivannaisteollisuus koneteollisuus
year all industry saw mill ind. mineral ind. machine building ind.

1924/25 10,50a 7,70 0,43 0,96
1925/26 17,44b 12,00 1,62 1,27
1926/27 21,66c 15,51 1,99 1,61
1927/28 25,54d 18,50 2,30 2,10

Lähde: VKP(b):n Karjalan AK:n toimintakertomus VKP(b):n keskuskomitealle ja Leningradin
aluekomitealle vuonna 1929, s. 4. RK/17B/KA. Kts. myös VIII yleiskarjalainen neuvostojen edus-
tajakokous vuonna 1929. Pöytäkirja: 5. Metsätalous, liitteet. a) po./sb. 9,9; b) po./sb. 14,89; c) po./
sb. 19,11; d) po./sb.22,9.
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Taulukko 54. Puun kantohinta kiintokuutiometriltä Neuvosto-Karjalassa (kopeekkaa).
Table 54. Stumpage price in the Karelian ASSR (kopeks/cubic meter).

mänty/pine kuusi/spruce

järeä puutavara/heavy timber 18,5 17,0
keskikokoinen/mid-size timber 12,5 11,0
pieni puutavara/small timber 3,5 3,5
paperipuu ja kaivospuu/pin and mine props 2,5 2,5
halot/firewood 2,5 1,5

Lähde: Narkomfin Karelskoi ASSR Sovnarkomu AKSSR, 9. nojabrja 1930. NARK f.
690, op. 1, d. 19/212, l. 216.

Taulukko 55. Neuvosto-Karjalan kansantalouden kokonaistuotannon arvo 1928–1931
(milj. ruplaa) ja eri taloudenalojen osuus (prosenttia) koko arvosta. Table 55. Value of
total production of industry in the Karelian ASSR 1928–1931 (million rubles) and the
share of branches of economy by value (percentage).

taloudenala 1928/29 osuus 1929/30 osuus 1931 osuus
branch of economy share share share

teollisuus/all industry 36,4 30,3 54,0 30,1 59,6 34,4
metsätalous/forest economy 43,6 36,4 83,1 46,6 65,5 37,8
maatalous/agriculture 37,7 31,5 39,2 22,0 43,6 25,1
kalastus/fishing 2,2 1,8 2,3 1,3 4,7 2,7

yhteensä/total 119,9 100,0 178,7* 100,0 173,4 100,0

Lähde: VKP(b):n Karjalan aluekomitean toimintaselostus VKP(b):n XI aluepuoluekonferenssille
ajalta toukokuu 1930–joulukuu 1931, s. 17. RK/17B/KA. Lähteessä puhuttiin omainaispainosta,
jolla tarkoitettiin arvoa. Prosenttiosuus tarkoittaa siten eri taloudenalojen suhteellista osuutta koko
Neuvosto-Karjalan kansantalouden arvosta. Percentage is the relative share of the various branches
of economy of  total value of national economy of the Karelian ASSR. *) po./sb. 178,6.

Taulukko 56. Neuvosto-Karjalan teollisuuden kokonaistuotannon arvo 1928–1931 (milj.
ruplaa vuoden 1926/27 kiinteissä hinnoissa). Table 56. Value of total production of industry
in Karelian ASSR, 1928–1931 (million rubles in 1926/27 fixed prices).

teollisuudenala/branch of industry 1928/29 1929/30 1931

puunjalostusteollisuus/wood processing industry* 26,8 28,5 26,8
metalliteollisuus/metallurgical industry 6,3 9,5 10,5
paperiteollisuus/paper industry – 4,4 6,2
kaivannaisteollisuus/mineral industry 3,5 5,8 8,6

yhteensä/total 36,6 48,2 52,1

Lähde: VKP(b):n Karjalan aluekomitean toimintaselostus VKP(b):n XI aluepuoluekonferenssille
ajalta toukokuu 1930–joulukuu 1931, s. 17. RK/17B/KA. *) Puunjalostusteollisuuden alle on tau-
lukossa yhdistetty sahateollisuus sekä lähteessä ilmoitettu ”puunjalostus- ja suksiteollisuus”.  Tau-
lukosta on jätetty pois lähteessä ollut ”raaka-ainetrusti” sekä ”ravinto- ja nautintoaineteollisuus”.
Wood processing includes the saw mill industry and in the source material mentioned wood
processing and ski industry. Excludes raw material trust and food industry.
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Taulukko 57. Neuvosto-Karjalan puunjalostus- ja paperiteollisuuden tuotannon arvo 1929–1932
(milj. ruplaa v. 1926/27 kiinteissä hinnoissa). Table 57. Value of production of the wood processing
and paper industry in 1929–1932 (million rubles in 1926/27 fixed-prices).

1929 1930 1931 1932

puunjalostusteollisuus/wood processing industry 27,4 30,8 34,0 36,0
paperiteollisuus/paper industry 1,5 4,9 6,9 8,1

yhteensä/total 28,9 35,7 40,9 44,1

Lähde: Ainehistoa ensimmäisen viisivuotissuunnitelman täyttämisestä KASNT:ssa. Taulukkoliite:
tärkeimmät teollisuudenalat. RK/17B/KA. Taulukko on muutettu miljooniksi rupliksi (lähteessä
arvot oli ilmoitettu tuhansina ruplina), jotta vertailu taulukkoon 56 olisi mahdollista. Tämä tau-
lukko on otettu mukaan lähinnä propaganda-arvonsa vuoksi. Lähteessä ilmoitettiin kaikki arvot
suuremmiksi kun vertailutaulukoissa 56 ja 58. This table is  propagandistic and it is given for
comparison. See e.g. tables 56 and 58.

Taulukko 58. Teollisuuden tuotannon arvo Neuvosto-Karjalassa vuosina 1932, 1937 ja 1940 (mil-
joonaa ruplaa v. 1926/27 kiinteissä hinnoissa). Table 56. Value of industrial production in Karelian
ASSR in 1932, 1937 and 1940 (million rubles in 1926/27 fixed prices).

1932 1937 1940
yritysten tuotannon yritysten tuotannon yritysten tuotannon
määrä arvo määrä arvo määrä arvo
number of value of number of value of number of value of
firms production firms production firms production

koko teollisuus/
all industry – 135,0 2549 311,0 3458 360,0
sähkövoima/
electric power 16 1,0 58 4,0 70 5,0
metsätalous/
forest economy 46 70,0 864 111,0 1011 109,0
puukemian teollisuus/
wood chemistry 2 0,1 31 0,4 29 1,1
rakennusteollisuus/
building material ind. 20 11,1 58 19,1 51 14,8
metalliteollisuus/
metallurgical industry 11 11,6 460 42,0 397 45,2

puunjalostusteollisuus/
wood processing ind. 19 26,8 4 30,3 2 25,1
josta sahateollisuus/
of which saw mill. ind. 14 25,6 130 53,2 448 52,9

paperiteollisuus/
paper industry 1 7,6 1 13,4 3 43,4
vaateteollisuus/
clothing industry 3 0,5 53 35,2 88 36,6
nahkavalmisteet/
leather goods 4 0,3 72 6,4 148 5,0
elintarviketeollisuus/
food industry 47 4,8 753 23,3 1059 34,9
lihateollisuus/
meat industry 1 0,1 4 2,1 5 2,9
kalateollisuus/
fish industry 39 1,1 332 4,6 333 3,0
graafinen teollisuus/
graphic industry 1 0,5 21 1,5 22 1,6

Lähde: Svedenija tsentralnogo upravlenija narodnohozjaistvennogo utshota Karelo-Finskoi SSR
o rabote promyshlennosti respubliki v 1932, 1937, 1940, s. 206. Industrializatsija Severo-zapodnogo
raiona v gody vtoroi i tretjei pjatiletok (1933–1941; Narodnoje hozjaistvo Karelii s. 27. Taulukos-
sa lähteen tuhansissa ruplissa ilmoittamat arvot on muutettu miljooniksi rupliksi tilan säästämi-
seksi. Vertaa edelliseen taulukkoon 55 vuoden 1932 osalta. Compare 1932 to table 57.
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Taulukko 59. Neuvostoliiton luoteisen alueen metsäteollisuus yritykset vuonna 1940 (kappa-
letta). Table 59. Timber industry enterprises in the Northwestern and Northern regions in the
USSR, 1940 (number).

KASNT Vologda Leningradin Leningradin yhteensä
KASSR alue/ Leningrad kaupunki total

Oblast city of Leningrad

sahateollisuus/
saw mill industry 33 13 82 22 14
sellu- ja paperiteollisuus/
pulp and paper industry 2 3 19 3 27
suksiteollisuus/
ski industry 1 – – – 1
vaneri/plywood – 1 4 1 6
huonekalu/furniture 2 – 34 28 64
terva/tar – – 3 14 17
lastulevy/chipboard – – 6 – 6
tulitikkuteollisuus/
match industry – – 3 – 3
metsäkemia/
forest chemistry 50 24 69 – 143

yhteensä/total* 86** 41 220 68 416

Lähde: Sovremennoje sostojanije fabritshno-zavodskoi promyshlennosti. RGAE f. 7637, op. 1, d.
1534, l. 28. *) Taulukkoon on laskettu erikseen alueittainen kokonaismäärä. Lähteessä oli pelkäs-
tään teollisuudenalojen yritysten yhteenlaskettu määrä. *) Regional results are own calculations.
**) po./sb. 88.

4. Vienti / Export

a) Neuvostoliiton vienti / Export of USSR

Taulukko 60. Neuvostoliiton puutavaran vienti (tuhat kuutiometriä) ja viennin kasvu (pro-
senttia) 1922–1930. Table 60. Export of timber (thousand cubic meters) and growth of export
(percentage) in the USSR 1922–1930.

vienti/export kasvu/growth

1913 10,358 100,0

1922 1,005 9,7
1923 2,171 21,0
1924 3,371 32,5
1925 3,704 35,8
1926 3,147 30,4
1927 4,295 41,5
1928 5,486 53,0
1929 8,840 85,3
1930 12,198 117,8

Lähde: Lesnoi eksport SSSR i mezhdunarodnaja lesnaja torgovlja (1932), s. 9.
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Taulukko 61. Neuvostoliiton puutavaran viennin määrä (kuutiometriä) ja arvo* (ruplaa) v.
1929/30. Table 61. Volume (cubic metres) and value of timber export in the USSR (rubles) in
1929/30.

määrä/volume arvo/value

Pohjoinen alue/Northern Oblast 3302041 50749099
Leningradin alue/Leningrad Oblast 2705525 35261635
Karjalan ASNT/Karelian ASSR 1586382 21192211
Ivanovon alue/Ivanovo Oblast 815551 10758382
Nizhni Novgorodin aluepiiri/Nizhni Novgorodskii Krai 580763 9752373
Läntinen alue/Western Oblast 674746 9235507
Uralin alue/Urals Oblast 441363 5436842
Kaukoidän aluepiiri/Far East Krai 853027 9501436
Valko-Venäjän SNT/Belorussian SSR 445515 10294746
Ukrainan SNT/Ukrainian SSR 192915 8619086
Ala-Volgan aluepiiri/ Lower Volga Krai 255240 3563803
Kaukaasia/Caucasia 34674 2461963
Keskinen mustanmullan alue/Central Black Earth Oblast 27147 1004874
Kirgisian ASNT/Kirgisian ASSR 3055 68383
Moskovan alue/Moscow Oblast 261260 3523902
Pohjois-Kaukasian alueepiiri/North Caucasian Krai 21053 635371
Siperia/Siberia 146142 2675697
Tatarstanin ASNT/Tatarstanian ASSR 116950 2827699
Ylä-Volgan aluepiiri/Upper Volga Krai 116937 2281366

koko Neuvostoliitto/USSR total 12583079 189969125

Lähde: Utshastka otdelnyh raionov i organizatsii SSSR v lesnom eksporte za 1929/30, s. 57–67.
Lesnoi eksport SSSR i mezhdunarodnaja lesnaja torgovlja (1932).  Nizhni Novgorodin aluepiiri
nimettiin lähteessä Nizhegorodskii krai. *) Arvo tarkoittaa ulkomaan kaupan kansankomissariaatin
sopimaa hintaa, jota ei kuitenkaan lähteessä sen kummemmin määritelty. Taulukkoon on otettu
vain aluekokonaisuudet. ’Value’ is the price set by NKTorg. Price was not defined in source material.

Taulukko 62. Neuvostoliiton viennin arvo vuosina 1913 ja 1938 (miljoonaa kultaruplaa).
Table 62. The value of export in the Soviet Union in 1913 and 1938 (million gold rubles).

1913a 1938b

vilja/grain 529 64
elintarvikkeet/food products 620 79
puutavara/wood products 164 59
polttoaineet/fuel 74 35
teollisuustavarat/industrial goods* 117 57

yhteensä/total 1506a 293b

Lähde: Davies, Harris, Wheatcroft (eds.), The Economic Transformation of the Soviet Union 1913–
1945, s. 314–315. a) on lähteen taulukko 46. ja b) lähteen taulukko 47. Taulukko on siten koottu
kahdesta erillisestä taulukosta. *)Tähän ei kuulu elintarviketeollisuuden tuotteet. Excludes food
industry products. a) po./sb. 1 504; b) po./sb. 294.
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Taulukko 63. Neuvostoliiton puutavaran vienti (miljoonaa kuutiometriä) ja koti-
markkinoiden kulutus (miljoonaa kuutiometriä) vuonna 1913 ja 1929–1940.
Table 63. The export of timber (million cubic meters) and domestic consumption of timber
in the USSR, 1913 and 1929–1940.

vuosi kaikkiaan teollinen pyöreä puu sahatavara
year total industrial round wood sawn timber

ulkom. kotim. ulkom. kotim. ulkom. kotim.*
export domestic export domestic export domestic

1913 12,48 32,25 6,33 24,17 5,92 8,28

1929 8,74 86,76 4,82 55,18 3,85 12,75
1930 11,55 135,65 6,92 89,78 4,54 17,36
1931 9,65 150,15 4,94 99,16 4,63 19,17
1932 9,75 154,95 5,12 94,28 4,48 19,92
1933 10,63 162,67 5,63 92,37 4,86 22,44
1934 11,02 170,28 5,98 93,72 4,86 25,74
1935 12,31 197,79 6,91 110,09 5,22 30,48
1936 9,50 212,40 4,53 123,57 4,78 36,12
1937 7,88 201,12 3,43 110,77 4,29 29,51
1938 4,99 218,11 1,69 113,01 3,18 31,32
1939 2,66 261,44 1,20 124,90 1,46 33,04
1940 1,49 244,61 1,08 116,82 0,39 34,41

Lähde: Ilic (1986) taulukot A3 s. 181 ja taulukko A4s. 182. *) Kotimainen sahatavara sisältyy
teollisen puun kotimarkkinakulutukseen, joten se ei ole siinä suhteessa samanarvoinen  muiden
osioiden kanssa. Domestic sawn timber is included in the domestic consumption of  industrial
timber, and therefore it is not comparable with the other sections.

Taulukko 64. Puutavaran vientipaikat ja niiden osuus Neuvostoliiton viennissä 1925–1930
(prosenttia). Table 64. The export places and the share of total export in the USSR 1925–1930
(percentage).

1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30

Arkangel 38,8 34,6 31,1 27,7 24,5
Mezen-Onega 5,7 5,7 5,6 4,6 4,1
Neuvosto-Karjalan satamat/
ports of the Karelian ASSR 5,0 8,0 6,8 5,4 4,6
Muurmansk – – – 2,4 2,8
Leningrad 26,0 24,5 29,1 34,6 36,5
Läntinen raja/Western
boundary 7,4 7,2 7,1 10,1 8,4
Kaukoitä/Far East 11,1 13,7 14,5 8,1 7,4
muut/other 6,1 6,3 5,8 7,1 11,8

Lähde: Lesnoi eksport SSSR i mezhdunarodnaja lesnaja torgovlja, s. 12. Taulukkoon on otettu
vain sellaiset vientipaikat, joiden osuus ylitti yhden prosentin. Tästä syystä lähteessä olleet
Novorossijsk-Tuapse, Odessa-Herson ja Transkaukasia jäivät pois. Includes only places above 1
per cent  share,  therefore Novorossijisk-Tuapse, Odessa-Herson and Transcaucasia are not shown.
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b) Neuvosto-Karjalan vienti ja konsessiot / Export in Karelian ASSR and concessions

Taulukko 65. Vientisahatavaran tuotanto Neuvosto-Karjalassa 1933–1936 (tuhatta kuutio-
metriä). Table 65. Production of export sawn timber in the Karelian ASSR (thousand cubic
meters).

suunnitelma/plan toteutus prosenttia/percentage
actual

1934 614,3 597,7 97,3
1935 575,3 549,9 95,5
1936 562,9 615,7 109,3

Lähde: Material k dokladu Karelskoi oblastnoi konferentsii VKP(b), 19.3. 1937. GAOPDF K  f. 3,
op. 4, d. 223. Taulokossa ei ole alkuperäislähteeseen sisältynyttä vuoden 1933 toteutusta (4,7
miljoonaa kuutiometriä). Excludes actual export in 1933 (4,7 million cubic meters).

Taulukko 66. Repola Wood Oy:n Repolan alueelta hankkimat sahatukit 1924–1929 (kuutio-
metriä). Table 66. Procurement of saw logs from Repola by Repola Wood in 1924–1929 (cubic
metres).

1924 232483
1925 615328
1926 821193
1928 895384
1929 1062453

Lähde: Könönen, s. 205.

Taulukko 67. Tuotteiden myynti kotimarkkinoille Venäjän tasavallassa vuonna 1927 (kuutio-
metriä) ja sen arvo (tuhatta ruplaa). Table 67. Sales of timber products to the domestic market
in the RSFSR (cubic metres) and its value (thousand rubles).

pyöreä puu arvo sahatavara arvo polttopuu arvo
round wood value sawn timber value firewood value

yleisliittolaiset trustit/
all-union trusts 833000 12876 1949000 60475 1944000 12935
paikalliset trustit/
local trusts 471000 7226 2058000 52670 2181000 13977

Lähde: Postanovlenije ekonomitsheskogo soveshtshanija RSFSR “ Po proizvodstvenno-
finansovomu planu lesnoi promyshlennosti RSFSR na 1926–1927 god. NARK f. 690, op. 3, d. 20/
165, l. 37–41. Lähteestä ei käy ilmi onko kyseessä kiinteä vai käypä hinta. Source does not state if
the value is in current price or fixed-price.
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Taulukko 68. Puutavaran tarve Neuvostoliiton rakennusteollisuudessa 1928–1940 (mil-
joonaa kuutiometriä). Table 68. The consumption of timber by the construction industry
1928–1940 (million cubic metres).

rakennuspuu ratapölkyt sahatavara
milj. m3 milj. kpl milj. m3

structural timber railway sleepers sawn timber
m.c.m. mill. pcs m.c.m.

1928 8,0 20,6 6,6
1929 12,5 20,5 7,8
1930 19,2 16,2 10,6
1931 20,0 18,8 11,7
1932 17,9 23,0 12,1
1933 16,3 19,7 13,0
1934 13,6 24,9 14,8
1935 15,9 35,4 16,5
1936 22,5 35,3 21,3
1937 16,0 28,8 15,9
1938 18,4 27,6 18,0
1939 25,0 26,1 19,0
1940 20,5 24,3 19,5

Lähde: Ilic (1986) taulukko 3, s. 51.

5. Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatti BBK ja GULAG/
The Baltic White Sea Combine (BBK) and Main Administration of Labour Camps (GU-
LAG)

a) Kanavakombinaatin toiminta / Actions of the Baltic White Sea Combine (BBK)

Taulukko 69. Kanavakombinaatin suunnitellut kulut vuodelle 1934 (ruplaa).
Table 69. Planned costs of the BBK for 1934 (rubles).

teollisuusrakentaminen/industrial construction 5721500
kuljetus/transport 23547500
laivanrakennus/ship building 2594500
asuinrakennus/residential building 2565200
maatalous/agriculture 2105200
suunnittelu/planning 4500000
tieteellinen tutkimus/scientific research 1361400
teollisuuden uudelleensijoittelu/relocating of industry 11319400
muut/other 1000

Lähde: Iz postanovlenija SNK KASSR ”O plane rabot i objeme kapitalovlozhenija Belbaltkombinata
na 1934 g. po AKSSR” – o pervyh itogah dejatelnosti BBK, 10.6. 1934, s. 101. Gulag v Karelii.
Lähteessä ei mainita oliko kyseessä käypä vai kiinteä hinta. Koska kyseessä oli suunnitelma on
oletettavaa, että kyseessä oli käypä hinta, sillä tulokset ilmaistiin yleensä kiinteinä hintoina. Source
does not state if  the costs are in current prices. As this is a plan it is probably in current prices.
Results were usually given in fixed-prices.
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Taulukko 70. Vienanmeren–Itämeren kanavalla toteutettu kuljetus 1933–1938.
Table 70. Shipments on the White Sea Baltic Sea canal 1933–1938.

kuljetus kaikkiaan kasvu (yksikköä)
shipments total growth (units)
tuhatta tonnia milj.tonni/km tuhatta tonnia milj. tonni/km
thousand metric tons   million tonn/km thousand metric tons million tonn/km

1933 601 35,9 1,0 1,0
1934 638,8 79,2 1,1 2,2
1935 910,5 163,7 1,5 4,6
1936 1658,5 290,3 2,8 8,1
1937 1434,9 376,2 2,4 10,5
1938 2640,8 623,1 4,3 17,4*

Lähde: Iz dokladnoi zapiski natshalnika Belomorsko-Baltijskogo kanala v Karelski obkom partii
o sozdanii materialno-tehnittsheskoi bazy vodnogo transporta i roste gruzooborota po kanalu, 8.7.
1938, s. 151. Gulag v Karelii. *) suunnitelma/plan.

b) GULAG

Taulukko 71. GULAG:in alueellinen puunhankintasuunnitelma vuonna 1938 (miljoonaa kuu-
tiometriä). Table 71. Regional wood procurement plan for the GULAG in 1938 (million cubic
metres) .

Neuvostoliiton pohjoiset alueet/Northern areas of the USSR 616
Pohjois-Uralin alue/ North Ural Oblast 726
Länsi-Siperia/West Siberia 303
Itä-Siperia ja Kaukoitä / East Siberia and Far East 510
Neuvostoliiton keskiset alueet/Central areas of USSR 76

yhteensä/total 2267*

Lähde: GULAG NKVD: Dokladnaja zapiska “O sostojanii lesozagotovok i meroprijatijah po
vypolneniju plana osenno-zimnih zagotovok 1938–1939 gg. RGASPI 17, 120, 346, l. 158–616.
Länsi-Siperiaan kuuluivat Novosibirskin ja Krasnojarskin alueet. Keskiset alueet tarkoittivat lä-
hinnä Gorkin ja Ivanovon alueita. *) po. 2 231. West Siberia: Novosibirsk and Krasnoyarsk;  Cent-
ral areas: Gorki and Ivanovo Oblasts.

Taulukko 72. Ote GULAG:in puunhankinnasta 1934–1935 ja vuoden 1936 suunnitel-
masta (tuhatta kuutiometriä). Table 72. Extract from the wood procurement plan for the
GULAG in 1934–1935 and plan for 1936 (thousand cubic metres).

1934 1935 1936
suunn. toteutus suunn. toteutus suunn.

plan actual plan actual plan

Pohjoinen alue/Northern Oblast 311 286 345 266 400
Karjalan ASNT/KASSR 800 733 850 850 1520
Siperia/Siberia 258 250 305 340 –
Kalinin ja Moskovan alueet/
Kalinin and Moscow Oblasts 1478 1085 945 1093 –
Ivanovon alue/Ivanovo Oblast 34 22 47 47 89
Gorkin aluepiiri/Gorkii Krai 222 168 214 210 185

Lähde: Svedenija o programme lesozagotovok GULAG NKVD (v tys. fm). RGAE f. 4372, op. 32,
d. 517, l. 4.
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6. Työvoima ja palkat / Labour and wages

a) Työvoima / Labour

Taulukko 73. Neuvosto-Karjalassa työskennelleiden vakituisten ja sesonkityöläisten määrä
ja alkuperä v. 1929/30 (henkeä). Table 73. Amount and origin of the permanent and seasonal
labour in the Karelian ASSR in 1929/30 (person).

alkuperä/origin kokonaismäärä/total
vakituinen työvoima/
permanent labour

paikallinen /local 30 584
muualta NL:sta/
from other areas of the USSR 48 622
Suomesta/from Finland      800
vankityövoima/prison labour 10 060
kaikkiaan/total 90 066

väliaikainen työvoima/
seasonal labour

paikallisia/local 21 760
muualta NL:sta/
from other areas of the USSR 31 121
Suomesta/from Finland      700
vankityövoima/prison labour   7 909
kaikkiaan/total 61 730

Lähde: TsK VKP(b) v rezoljutsiju po dokladu Karelskogo obkoma VKP(b) ot 29.7. 1929 g.
predlozhil dobitsja prevratshenija lesozagotovok v osnovnuju obtshestvenno-polititsheskuju
kampaniju v derevne. NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 239–279.

Taulukko 74. Oletettu väestönkasvu Neuvosto-Karjalassa 1933–1937 (tuhatta ihmistä vuo-
den lopussa, ilman ulkopuolista työvoimaa). Table 74. Expected population growth during
1933–1937 in the Karelian ASSR (thousand people at the end of year, without extra labour).

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

kokonaismäärä/
total 334,5 378,6* 435,5 495,7 541,6 588,2 641,7**

työikäisiä (15–59)/
working age (15–59) 190,0 228,8 259,0 296,0 324,0 355,0 388,0
> 59 15,8 19,5 22,0 25,8 27,5 29,4 32,0
< 16 128,7 150,0 154,5 173,9 190,1 203,8 421,7

Lähde: Naselenije AKSSR v pjatiletnije 1933–1937 g. RGAE f. 4372, op. 31, d. 1898, l. 62.
*) po./sb. 398,3; **) po./sb. 841,7.
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b) Palkat / Wages

Taulukko 75. Päiväpalkka Neuvosto-Karjalassa vuonna 1930 (ruplaa).
Table 75. Daily wage rates in the Karelian ASSR in 1930 (rubles).

tehtävänimike/occupation palkka/wages

hakkaaja/feller 1,35
ajuri trustin hevonen/beater with trust’s horse 1,35
ajuri oma hevonen/beater with own horse 2,60
ratapölkkysahaaja/railway sleeper sawyer 2,05
katkoja/carver 2,05
vientisahaaja/export sawyer 2,55
raskas aputyö/heavy auxiliary work 1,35
kevyt aputyö/light auxiliary work 1,25

Lähde: Ustanovlenija hlebnyh norm i tsen na lesozagotovkah AKSSR na 1929/30 oper. goda.
NARK f. 690, op. 1, d. 20/212, l. 2ob.

Taulukko 76. Keskimääräinen vuosipalkka metsäteollisuudessa 1929–1935 (ruplaa).
Table 76. Average annual wages in the timber industry 1929–1935 (rubles).

metsäteollisuudessa kansantaloudessa
in the timber industry in the national economy

1929 493 800
1930 497 936
1931 817 1127
1932 1094 1427
1933 1137 1566
1934 1375 1858
1935 1525 2269

Lähde: Ilic (1986), taulukko 7, s. 75.

Taulukko 77. Metsäalueiden kuukausipalkkakategoriat vuonna 1935 (ruplaa).
Table 77. Monthly wages by categories in the forest areas of the SSSR (rubles).

I kategoria/category I II kategoria/category II

ajaja/driver
telaketjutraktorit/caterpillar tractors 325 260
pyörä- ja vetotraktorit/
wheeled tractors and pullers 225 180
moottoriveturit/motor locomotives 225 180
kapearaiteinen höyryveturi/
narrow-gauge steam locomotive 325 275
auto puunajossa/
automobile in timber hauling 300 240
auto muissa tehtävissä/
automobile in other job 225 180

koneen käyttäjä/machinist
sahatavaran kuorimiskoneella/
timber barking machine 180 165
moottorisahan käyttäjä/
motor saw operator 200 180
voimakoneiden käyttäjä/
power machines’ operator 275 225
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viilari/filer 325 275 (III kat. 225)

brigadiiri/brigadir
traktori- tai autokolonnassa/
in tractor or automobile column 335
ammattitaitoinen brigadiiri/
professional brigadir 375

mekaanikko/mechanic
työtehtävän mukaan/
according to the job 400–500

Lähde: Prikaz po narodnomu komissariatu lesnoi promyshlennosti SSSR, 19.1. 1935. Protokol
no. 20, reshenija Politbjuro TsK VKP(b) 4–10 janvarja 1935 g. RGASPI f. 17, op. 3, d. 958, l. 70.

Taulukko 78. Hakkaajan päiväpalkan korotus vuonna 1938 (ruplasta ruplaan).
Table 78. Increase of the daily rate for a forest worker (feller) in 1938 (rubles).

Kaukoitä (lisäksi Sahalin)/Far East (incl. Sakhalin) 8,70 9,50
Pohjoiset alueet, Karjalan ASNT/Northern areas, KASSR 7,90 9,10
Eteläiset alueet/Southern areas 7,20 8,20
Pohjois-Arkangelin alue/North Archangel area 8,05 9,00
Etelä-Arkangeli/South Archangel 7,50 8,50
Sverdlovski/Sverdlovsk 7,60 8,50
Komi ASNT /Komi ASSR 7,65 8,50
Vologda 7,65 8,20
Perm 6,80 7,50
Leningradin alue/ Leningrad oblast 6,25 7,20
Gorgin aluepiiri/Gorki Krai 6,00 6,80
Moskova/Moscow 6,00 6,80

Lähde: Protokol no. 65a reshenija Politbjuro TsK VKP(b) za 27 oktjabr–25 nojabr 1938 g. “Ob
uluttshshenii raboty lesozagotovitelnoi promyshlennosti SSSR”. RGASPI f. 17, op. 3, d. 1003, l.
62.

Taulukko 79. Päiväpalkka ammatin mukaan Jus- ja Sevkarellesissa sekä BBK:ssa 1938–39
(ruplaa). Table 79. Day rate according to the job in Yuzhkarelles, Sevkarelles and BBK in
1938–1939 (rubles).

1938 1939
hakkaaja juontaja ajomies hakkaaja juontaja ajomies

feller skidder beater feller skidder beater

Juzhkarelles 11,83 14,75 14,11 27,73 19,75 20,00
Sevkarelles 11,87 10,58 12,90 21,57 16,57 20,14
BBK 6,18 6,86 7,72 12,48 11,68 13,54

Lähde: Ottshot  Karelskogo Obkoma VKP(b) na I sjezde KP(b) Karelo-finskoi SSR 1940. RK/
17B/KA; Dokladnaja zapiska BBK i UBBLAG NKVD SSSR ob itogah raboty  lesnoi
promyshlennosti BBK NKVD v 1939 g. v natshale 1940 g. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 451, l. 25–
39.  Taulukkoon on otettu huomioon vain kolme ammattinimikettä, jotka olivat lähteessä
Sevkarellesissa esitelty. Juzhkarellesissa oli tämän lisäksi vielä autokuski (21,02 ruplasta 23,00
ruplaan), traktoristi (17,98 ruplasta 23,50 ruplaan). Juontaja hoiti puun lähikuljetuksen esim.
lanssille, josta ajomies ajoi sen kaukokuljetusreitin varteen. In Yuzhkarelles automobile driver
(21,01 – 23,00 rubles) and tractor driver (17,98 – 23,50) were also mentioned.
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7. Säännöstely ja Neuvosto-Karjalan elintarviketuotanto.
Rationing and food production in the Karelian ASSR

a) Säännöstely / Rationing

Taulukko 80. Säännöstelynormi Moskovassa ja Leningradissa vuonna 1929/30 (kg/henkilö).
Table 80. Rationing norms in Moscow and Leningrad 1929/30 (kg/person).

kategoria/category 1 2 3 4 5

leipä/bread 0,80 0,80 0,40 0,400 –
liha/meat 0,20 0,20 0,10 0,100 –
ryynit/hulled grain 3,00 2,00 1,50 0,750 –
silli/herring ,80 0,80 0,50 0,250 –
eläinrasvat/animal fat 0,60 0,50 0,50 0,300 0,4
kasvirasvat/vegetable fat 0,75 0,50 0,50 0,250 –
sokeri/sugar 1,50 1,50 1,50 1,000 0,5
tee/tea 0,05 0,05 0,05 0,025 –
kananmunat/eggs 10,00 10,00 10,00 – 20,0

Lähde: Osokina (1999), taulukko 1, s. 250. Leivän ja lihan osalta kyseessä oli päivänormi. Kategoria
1: työläiset, jotka olivat kuluttajaosuuskuntien osakkaita; 2: työläiset, jotka eivät olleet kuluttaja-
osuuskuntien osakkaita; 3: muut (opiskelijat, työläisten perheenjäsenet jne.); 4: muut työläiset,
jotka eivät ole kuluttajaosuuskuntien osakkaita; 5: lapset. Viiva taulukossa osoittaa, etteivät kysei-
sen kategorian kuuluvat saanet kyseistä tuotetta. Daily norm is given for bread and meat, eggs
calculated as single units. Category 1: workers, members of consumer cooperatives; category 2:
workers, non-members of consumer cooperatives; category 3: other (students, family members of
workers etc.); category 4: other workers, non-members of consumer cooperatives; category
5:children.

Taulukko 81. Säännöstelynormi vuonna 1931 (kg/henkilö).
Table 81. Rationing norm in 1931 (kg/person).

tuote erikoisluettelo I luettelo II luettelo III luettelo
product special list list I list II list III

1 2 1 2 1 2 1 2

leipä/bread* 0,80 0,40 0,80 0,40 0,80 0,40 0,75 0,35
jauhot/flour 1,00 1,00 1,00 – – – – –
ryynit/
hulled grain 3,00 1,50 2,50 1,50 1,50 0,85 1,00 0,50
liha/meat 4,40 2,20 2,60 1,30 1,00 1,00 – –
kala/fish 2,50 2,00 2,00 1,40 2,00 1,00 – –
eläinrasva/
animal fat 0,40 – 0,20 – – – – –
sokeri/sugar 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 0,80 0,80
tee/tea** 0,30 0,30 0,25 0,25 0,10 0,05 0,10 0,05
kananmunat (kpl)/
eggs (units) 10,00 – – – – – – –

Lähde: Osokina (1999), taulukko 2, s. 251. Katso säännöstelyluokat tarkemmin tekstistä, 1: työ-
läiset, 2: perheenjäsenet. Viiva taulukossa tarkoittaa, ettei kyseiseen ryhmään kuuluva henkilö
saanut säännöstelykortillaan kyseistä tuotetta.*) päivässä/per day; **) vuodessa/per year – muut
tuotteet olivat kuukausinormeja. For the other products were given monthly norms.
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b) Elintarviketuotanto / Food production

Taulukko 82. Neuvosto-Karjalan elintarvikeomavaraisuus vuonna 1929/30 (prosenttia).
Table 82. Self-sufficiency of the foodproducts in the Karelian ASSR in 1929/30 (percentage).

tuote/product täyttöprosentti/percentage

lihatuotteet/meat 25,0
marjat/berries 35,3
kananmunat/eggs 2,5
eläinrasvat/animal fat 8,7
perunat/potatoes 3,2
suolasienet/salted mushrooms 21,5
maitotuotteet/milk products 24,9
merikala/sea fish 33,3
järvikala/freshwater fish 25,5

Lähde: Dokladnaja zapiska GPU KASSR v Karelski Obkom VKP(b) o prodovolstvennom i
promtovarnom snabzhenii rabotshih respubliki i ih nastrojenijah osenju 1930, ne raneje 20 oktjabrja
1930 g., s. 158–159. Neizvestnaja Karelija.

Taulukko 83. Kylvöpinta-ala keväällä 1931 ja 1932 Euroopan puoleisessa Pohjolassa
(tuhatta hehtaaria). Table 83. Sown area in European North in 1931 and 1932 (thousand
hectares).

toteutunut/ actual suunnitelma/plan kasvu prosenttia/
alue/area 1931 1932 growth (percent)

Pohjoinen alue/
Northern Oblast 740,0 800,0 7,5
Leningradin alue/
Leningrad Oblast 1482,5 1620,0 8,5
Karjalan ASNT/
Karelian ASSR 30,0 50,0 40,0

Lähde: Protokol no. 82, zasedanije Politbjuro TsK VKP(b) ot 8 janvarja 1932 g. ”O posevyh
ploshtshadjah”, prilozhenije. RGASPI f. 17, op. 3, d. 867, l. 44.

Taulukko 84. Maatalouden tuotanto Neuvosto-Karjalassa 1931–1932 (kiloa/ha).
Table 84. Agricultural production in the Karelian ASSR 1931–1932 (kg/hectares).

1931 1931 1932 1932
suunnitelma sato suunnitelma sato

plan crop plan crop

ruis/rye 579,1 543,6 579,1 447,0
kaura/oats 574,0 548,6 574,0 391,2
ohra/barley 502,9 442,0 502,9 431,8
peruna/potatoes 5689,6 5384,8 5689,6 3251,2
juurekset/root crops 15240,0 7416,8 11887,2 3403,6
vihannekset/vegetables 13716,0 7924,8 9753,6 3505,2

Lähde: Svodnyje statistitsheskije tablitsy sektora informatsii Karelskogo OK VKP(b) ob osnovnyh
pokazateljah razvitija selskogo hozjaistva respubliki na 1930–1933 g., ne raneje 15 aprelja 1933
g., s. 187–189. Narodnoje hozjaistvo Karelii. Lähteessä määrä oli ilmaistu sentnerinä/hehtaarilla.
Taulukkoon on muutettu hieman tutumpi kilogramma. Suhdelukuna on käytetty 1 sentneri (cwt) =
50,8 kg. Tapion taskukirja (1997). One sentner (cwt) is 50,8 kgs.
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Taulukko 85. Elintarvikkeiden saanti Neuvosto-Karjalassa keväällä 1940 (tonnia).
Table 85. Supply of food products in the Karelian ASSR, spring 1940 (metric tons).

tuote/product tarve/need tuotettu/produced erotus/difference

voi/butter 1364 960 374*
jauhot/flour 170 60 110
makaronit/macaroni 90 – 90
sokeri/sugar 110 – 110
suola/salt 70 – 70

Lähde: Zam. preds. SNK SSSR tov. Bulganinu i NKLes SSSR tov. Antslovitshu, preds. SNK
KASSR Soljakov i sekr. Karobkoma tov. Kuprijanov, 2.3. 1940. GAOPDF K f. 3, op. 5, d. 441, l.
13. Taulukosta on jätetty pois lähteessä olleet kahviherne ja konditoriatuotteet. *) po./sb. 404.
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   Lyhenteet ja termit

AK aluekomitea
AKK aluekontrollikomitea
ASNT Autonominen sosialistinen neuvostotasavalta
Arcos Neuvostoliiton myyntiorganisaatio Englannissa
ASSR Autonominen sosialistinen neuvostotasavalta
Belomor Vienanmeren–Itämeren kanava
BBVP Vienanmeren–Itämeren vesitie
BBK Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatti
BBKanal Vienanmeren–Itämeren kanava
BBKombinat Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatti
Belbaltlag Vienanmeren–Itämeren kanavan rakennusleiri
Belomorstroi Vienanmeren–Itämeren kanavan rakennustyö
delo, d. asiakirjakansio
Donbass Donin hiilialue
dumppaus polkumyynti
EK Etsivä keskuspoliisi, Suomi
Ekoso talousneuvosto
Eksportles Neuvostoliiton valtiollinen puunvientitrusti
ETEC European Timber’s Export Convention, sahatavaran

vientirajoitussopimus v. 1935
fond, f. arkistokokonaisuus
GAOPDF K Yhteiskunnallis-poliittisten liikkeiden ja järjestöjen

valtionarkisto, Petroskoi
GARF Venäjän federaation valtionarkisto, Moskova
glavk päähallinto
Glavlesbum Metsä- ja paperiteollisuuden päähallinto
Glavsevles Pohjoisen alueen metsien päähallinto
Glavsevzaples Luoteisen alueen metsien päähallinto
GOELRO valtiollinen sähköistämiskomitea, Leninin

sähköistämissuunnitelma
Gosbank valtionpankki
GOSPLAN valtion suunnittelukomitea
GPU poliittinen päähallinto
GULAG Vankileirien päähallinto
hosrazhot tulosvastuuperiaate
IK toimeenpaneva komitea
KA Suomen kansallisarkisto, Helsinki
Karelles Neuvosto-Karjalan metsä- ja vientitrusti
Kareldrev Neuvosto-Karjalan sahatrusti
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Karelstroi Neuvosto-Karjalan rakennustrusti
Kargosplan Karjalan ASNT:n suunnitteluelin Karjalan KKN:n

alaisuudessa
KarTsIK Karjalan toimeenpaneva keskuskomitea
KASNT Karjalan autonominen sosialistinen neuvostotasavalta
KFSR Karjalais-suomalainen neuvostotasavalta
KK keskuskomitea
KKN kansankomissaarien neuvosto
kolhoosi kollektiivitila
kombinaatti eri tuotannonalojen yhteenliittymä
komissio myyntipalkkio
komsomolets nuorisoliittolainen
konsessio yhteistoiminta (yritys)
KTK Karjalan työkansan kommuuni
kulakki varakas talonpoika, kuka tahansa kollektivisointia vastusta-

nut henkilö
kuvernementti lääni
leshoz, LHZ metsänhoitoalue
lesopunkt; LP metsätyömaa
lespromhoz, LPH metsätalous- ja teollisuuspiiri, metsänhakkuutalous
list, l. delon sivunumerointi
Luoteisbyro VKP(b):n alainen luoteisen alueen byro
mehlesopunkt mekanisoitu metsätyömaa
MTS kone- ja traktoriasema
NARK Karjalan kansallisarkisto, Petroskoi
Narkom kansankomissariaatti
NKFin Neuvostoliiton raha-asiain kansankomissariaatti
NKLes Metsäasiain kansankomissariaatti
NKPS Kulkulaitosasiain kansankomissariaatti
NKSnab Huoltoasiain kansankomissariaatti
NKSovhoz Sovhoosiasiain kansankomissariaatti
NKTrud Työasiain kansankomissariaatti
NKTjazhprom Raskaanteollisuuden kansankomissariaatti
NKZem Maa-asiain kansankomissariaatti
NEP Uusi talouspolitiikka
NKVD Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatti
NKVod Vesikuljetuksen kansankomissariaatti
NRKI työläis-talonpoikaistarkastuksen kansankomissariaatti
ob. sivun kääntöpuoli
Oblast provinssi, alue
OGPU yhdistynyt poliittinen pääkeskushallinto, poliittinen poliisi
OK aluekomitea
OKK aluekontrollikomitea
opis, op. arkistokokonaisuuden alaluokka
Orgbyro VKP(b):n KK:n organisaatiobyro
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Politbyro, PB VKP(b):n KK:n politbyro
Petroles Luoteisen alueen metsätrusti
pjatiletka viisivuotissuunnitelma
RGAE Venäjän federaation talousarkisto, Moskova
RGASPI Venäjän valtion sosiaali- ja poliittisen historian arkisto,

Moskova
RIK piirin toimeenpaneva keskuskomitea
RK piirikomitea
RKI Työläis-talonpoikaistarkastus
RSFSR Venäjän sosialistinen federatiivinen neuvostotasavalta
SA Sota-arkisto, Helsinki
Severoles Neuvostoliiton pohjoinen metsä- ja vientitrusti, Arkangel
Sevzapbyro VKP(b):n KK:n luoteisbyro
Sevzapekoso Luoteisen talousalueen talousneuvosto, Leningrad
Sevzaples Luoteisen talousalueen, Leningradin alueen metsä- ja

vientitrusti
Sevzaptranles Luoteisen liikennealueen metsätrusti
SNK Kansankomissaarien neuvosto
Sojuzlesprom Neuvostoliiton metsäteollisuustrusti
sovhoosi valtion tila
standartti, std. sahatavaramitta (1 std.=4,672 m3)
STO Työ- ja puolustusneuvosto
SSR neuvostotasavalta
SSSR Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto
TpK toimeenpaneva komitea
TpKK toimeenpaneva keskuskomitea
Tsentrosojuz Yleisliittolainen kulutuskooperatiivien keskus
TsGA SPB Pietarin valtiollinen keskusarkisto, Pietari
TsIK toimeenpaneva keskuskomitea
TsK keskuskomitea
TsKK keskuskontrollikomitea
TTT työläis-talonpoikaistarkastus
ujesti hallintopiiri
USLAG Solovetskin pakkotyöleirien hallinto
USLON Solovetskin leirien yleishallinto
USSR Neuvostoliitto
VKP(b) Venäjän kommunistinen puolue (bolshevikit)
volosti kunta
VSNH Korkein kansantalousneuvosto
Zhelles Muurmannin rautatien metsä- ja vientitrusti
YKNE Yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokous
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JULKAISEMATON
ALKUPERÄISAINEISTO

Venäjä

Venäjän valtion sosiaali- ja poliittisen histo-
rian arkisto RGASPI (ent. RTsKhIDNI), Mos-
kova

f. 17, op. 3 VKP(b):n keskuskomitean po-
litbyroo

f. 17, op. 120 VKP(b):n keskuskomitean or-
ganisaatiobyroo

Venäjän federaation valtion arkisto GARF,
Moskova

f. 5446 Neuvostoliiton kansankomis-
saarien neuvosto

f. 6757 Neuvostoliiton SNK:n alainen
talousneuvosto

f. 1235 Venäjän toimeenpaneva kes-
kuskomitea (tpkk)

f. 6984 Venäjän tpkk:n alainen rajoni-
saatiokomissio

Venäjän federaation talousarkisto RGAE,
Moskova

f. 7637 Neuvostoliitoon metsäasiain
kansankomissariaatti NKLes
(myöh. Minlesprom)

f. 4372 Valtion keskussuunnitteluelin
GOSPLAN

f. 3405 Venäjän tasavallan korkeim-
man kansantalousneuvoston
alainen metsä- ja puunjalos-
tustrustien neuvosto.

f. 8481 Metsäasiain kansankomissari-
aatin alainen hakkuiden ja
uittojen luoteisen alueen pää-
hallinto Glavsevzaples

f. 7644 Neuvostoliiton metsäasiain
kansankomissariaatin alainen
yleisliittolainen vientitrustien
ja -yritysten yhdistys Sojuzle-
soeksport

Karjalan yhteiskunnallis-poliittisten liikkei-
den ja järjestöjen valtionarkisto GAOPDF K,
Petroskoi

f. 3 VKP(b):n Karjalan aluekomi-
tea

Karjalan kansallisarkisto NARK, Petroskoi
(entinen valtion arkisto TsGARF P)

f. 690 Karjalan kansankomissaarien
neuvosto

f. 689 Karjalan toimeenpaneva komi-
tea

f. 794 Karjalan kansantalousneuvos-
to

f. 286 Metsätrusti Karelles

Pietarin valtiollinen keskusarkisto TsGA SPB,
Pietari

f. 1552 Luoteisen alueen teollisuus-
toimisto 1924–1925.

Suomi

Suomen kansallisarkisto, Helsinki (ent. valtion
arkisto VA).

Pentti Renvallin kokoelma
Etsivä keskuspoliisi/valtiollinen poliisi EK/

VALPO I

Sota-arkisto, Helsinki

Itä-Karjalan sotilashallinto, esikunta

Iso-Britannia

Baykov library, University of Birmingham,
UK mikrofilmikokoelma

f. 17, op. 2 VKP(b):n keskuskomitean pleenu-
mi, joulukuu 1935

PAINETUT LÄHTEET

Ainehistoa ensimmäisen viisivuotissuunnitel-
man täyttämisestä KASNT:ssä. VKP(b):n
yleiskarjalaiselle konferenssille. Valtion
suunnittelukomitean ja kansantalouden
luettelointihallinto. Petroskoi 1934.

Belomorsko-Baltijski kombinat NKVD.
Medgora 1937.

Gulag v Karelii. Sbornik dokumentov i
materialov 1930–1941. Petrozavodsk 1992.

Hinnoittelut metsätöitä varten Karjalan auto-
nomisessa tasavallassa vuodelle 1930/31.
Sovittu maatalous- ja metsätyöläisten am-
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mattiliiton ja KASNT:n työasiain kansan-
komissariaatin kanssa. Petroskoi 1930.

Industrializatsija Severno-Zapadnogo raiona v
gody vtoroi i tretjei pjatiletok (1933–1941).
Istorija industrializatsii SSSR. Dokumenty
i materialy. Leningrad 1969.

Karjalan ASNT:n valtiollinen ja paikallinen
budjetti 1924/25. Petroskoi 1925.

Karjalan tpkk:n VII kokoonpanon IV istunnon
päätöksiä 13.–19.6. 1928. Petroskoi 1928.

Karjalan tpkk:n VIII kokoonpanon IV täysi-is-
tunnon päätöksiä 21.–24.6. 1930. Petroskoi
1930.

Kokoelma, johon koottu tärkeimmät hallinnol-
liset päätökset Karjalan rakennustyötä kos-
kevissa kysymyksissä vuodelta 1929, 1930
ja tammikuulta 1931. Kansankomissaarien
neuvoston julkaisu. Petroskoi 1931. (Tär-
keimmät päätökset).

Kokoelma Punainen Karjala. Karjalan histori-
aa Karjalan työkansan kommuunin perusta-
misesta sen Autonomiseksi Tasavallaksi
muuttamiseen saakka koskevien virallisten
asiakirjojen kokoelma. Julkaisija KASNT:n
Oikeusasiain K.K. Leningrad 1925.

Kollektiivinen sopimus. Solmittu metsä- ja
uittotyöläisten ammattiliiton työläiskomi-
tean ja Karelles trustin Petroskoin metsäte-
ollisuus ja hoitopiirin tirehtöörin välille
vuodelle 1935–1936. 1. päivä heinäkuuta
1935. Petroskoi 1935.

Kymmenettä yleiskarjalaista puoluekonfe-
renssia varten VKP(b):n Karjalan alueko-
mitean toimintaselostus tammikuu 1929–
huhtikuu 1930. VKP(b):n Karjalan alueko-
mitean julkaisu, ainoastaan puolueen jäse-
nille. Petroskoi 1930.

Lenin, V. I. Kootut teokset, osa 45: marraskuu
1920–maaliskuu 1923. Edistys, Moskova
1970.

Lesnoi eksport SSSR i mezhdunarodnaja
lesnaja torgovlja. Vneshtorgizdat Moskva-
Leningrad 1932.

Materialy k ottshotu Karobkoma VKP(b)
XVIII-oi oblastnoi partijnoi konferentsii
janvar 1934–mai 1937. Petrozavodsk 1937.

Narodnoje hozjaistvo Karelii 1926–1941.
Dokumenty i materialy. Petrozavodsk
“Karelija” 1991.

Narodnohozjaistvennyi plan na 1936 god.
Plan razvitija raionov. Gosudarstvennaja
planovaja komissija Sojuza SSR. Izdanije
Gosplana SSSR. Moskva 1936.

Neizvestnaja Karelija. Dokumenty spetsorga-
nov o zhizni respubliki 1921–1940. Petro-
zavodsk 1997.

Neuvosto-Karjala. Selostus Karjalan poliitti-
sesta, taloudellisesta ja sivistyksellisestä
kehityksestä Neuvostovallan alla.Karjalan
toimeenpanevan keskuskomitean selostus
yleisvenäläisen toimeenpanevan keskusko-
mitean XIV:n kokoonpanon III istunnossa.
Valtion kustannusliike Kirja. Leningrad-
Petroskoi 1931.

Neuvosto-Karjala 15-vuotias. Teesit ja aine-
histoa selostajille. VKP(b):n Karjalan alue-

komitean kulttuuri- ja leninismin propa-
gandaosasto. Petroskoi 1935.

Ote KASNT:n kansankomissaarien neuvoston
pöytäkirjasta no. 28, 9.8. 1926. Petroskoi
1926.

Ottshot Karelskogo obkoma VKP(b) na I
sjezde KP(b) Karelo-Finskoi SSR. Gosu-
darstvennoje izdatelstvo Karelo-Finskoi
SSR. Petrozavodsk 1940.

Pervyi vsekarelski sjezd sovetov 11–18
fevralja 1921 g. Vsekarelskii sjezd
predstavitelei trudjashtshishja Karelii 1–3
ijulja 1920 g. Petrozavodsk “Karelija” 1990.

Projekt vtorogo pjatiletnogo plana razvitija
narodnogo hozjaistva SSSR (1933–1937).
Tom vtoroi: plan razvitija raionov.
Gosudarstvennaja planovaja komissija pri
sovete narodnyh komissarov Sojuza SSR.
Partizdat. Moskva 1934.

Selostus Karjalan ASNT:n hallituksen toimin-
nasta kymmenennelle yleiskarjalaiselle
neuvostojen edustajakokoukselle 1934.
KASNT:n tpkk:n sihteeristön julkaisu.
Petroskoi 1934.

Sovety Karelii, 1917–1992. Dokumenty i
materialy. Petrozavodsk “Karelija”, 1993.

Soviet documents of foreign policy (SDFP).
Selected and edited by Jane Degras. Vols. I
and II. Oxford University Press 1951.

Summary of the fulfilment of the first five-year
plan for the development of the national
economy of the USSR. Published by the
state planning commission of the USSR.
Moscow 1933.

Statistika eksporta SSSR i mezhdunarodnaja
lesnaja torgovlja. Vneshtorgizdat Moskva-
Leningrad 1932.

Statistika vneshnei torgovli SSSR 1 (janvar)–7
(ijul) 1936. Vneshtorgizdat Moskva-Le-
ningrad 1936.

Suomen tilastollinen vuosikirja 1946–47. Uusi
sarja – XLIII – vuosina 1946–47. Tilastolli-
sen päätoimiston julkaisema. Helsinki 1948.

Toinen viisivuotissuunnitelma. V. Kuibyshev
VKP(b):n XVII edustajakokouksessa 1934.
Petroskoi 1934.

Toveri Molotovin alustus toisen viisivuotis-
suunnitelman tehtävistä sekä puolueko-
kouksen päätöslauselmat toveri Molotovin
ja toveri Kuibyshevin alustuksien johdosta.
Karjalan puoluekustannusliike. Petroskoi
1934.

Työnormit ja hinnoittelut urakalla suoritet-
taville uittotöille Karjalan ASNT:ssä vuon-
na 1933. Petroskoi 1933.

Työnormit ja hinnoittelut urakalla suoritetta-
ville uittotöille Karjalan ASNT:ssä vuonna
1936. Petroskoi 1936.

VKP(b):n Karjalan aluekontrollikomitean ja
työläis-talonpoikaistarkastuksen kansan-
komissariaatin toimintakertomusainehistoa
ajalta kesäkuu 1929–tammikuu 1932. Jul-
kaissut Karjalan AKK-TTT:n kansankomis-
sariaatti. Petroskoi 1932.

VKP(b):n Karjalan aluekomitean toiminta-
kertomus VKP(b):n keskuskomitealle ja
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Leningradin aluekomitealle vuonna 1929.
Petroskoi 1930.

VKP(b):n Karjalan aluekomitean II täysi-is-
tunnon ainehisto ja päätökset 31.7.–2.8.
1930. VKP(b):n Karjalan aluekomitean jul-
kaisu. Petroskoi 1930.

VKP(b):n Karjalan aluekomitean toiminta-
selostusainehistoa VKP(b):n XI aluepuo-
luekonferenssille (toukokuu 1930–joulu-
kuu 1931). VKP(b):n Karjalan aluekomite-
an julkaisu Ainoastaan puolueen jäsenille.
Petroskoi 1932.

VKP(b):n Karjalan aluekomitean työstä.
VKP(b):n ja Leningradin aluekomitean ja
kaupunkikomitean yhdistetyn byroon pää-
tös 25.6. 1933. Ainoastaan puolueen jäse-
nille. Petroskoi 1933.

VKP(b):n Karjalan XII aluepuoluekonferens-
sin päätöslauselmat 10.–15.1. 1934. Pet-
roskoi 1934.

VKP(b):n Karjalan XII aluepuoluekonferens-
sin yhteenvedot 1934. Ainehistoa alusta-
jille, selostajille ja propagandisteille. Pet-
roskoi 1934.

VKP(b):n Petroskoin kymmenennen piiri-
konferenssin päätökset 3.–7. 1. 1931. Pet-
roskoin piirikomitean julkaisema. Petros-
koi 1931.

Voprosy ekonomitsheskogo rajonirovanija.
Sbornik materialov i statei (1917–1929).
Moskva 1957.

VSFNT:n metsälait. 1926. Yleisvenäläisen toi-
meenpanevan keskuskomitean  puhemie-
histön päätös 7.7. 1923. Leningrad 1926.

VIII yleiskarjalainen neuvostojen edustajako-
kous 1929. Pöytäkirja. Petroskoi 1929.

VIIII yleiskarjalainen neuvostojen edustajako-
kous 1931. Tiedonantoja no. 12, (12. istun-
to 22.2. 1931). Neuvostokokouksen edusta-
jille. Karjalan toimeenpaneva keskuskomi-
tea. Petroskoi 1931.

LEHDET

Krasnaja Karelija -lehti 1933–1939
Lesnaja Industria (organ Narkomlesa SSSR)

1935–1940
Lesopromyshlennoje delo (organ Soveta

trestov lesnoi i derevoobrabativajushtshei
promyshlennosti) 1929–1935

Punainen Karjala -lehti 1928–1937
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Afrikka 189
ainespuu (määritelmä) 70
Alavoisten kartonkitehdas 90,
Alavoisten saha 192, 204, 237, 247
Aleksanterin kanuunatehdas, kts. Onegan teh-

das 10
aluejärjestelyt, aluejako (rajonirovanije) 18,

23, 45, 47, 50, 53
aluekontrollikomitea (Karjalan) 41, 166, 262
aluemetsät 46, 63
aluetalous 312
Amerikan kommunistinen puolue 250
Amtorg, kaupallinen toimisto 181
Anisimovin työprikaati 266
Apatiittikombinaatti (louhos) 62, 77, 100, 210,

259
Apatiittitrusti 210, 259
Arcos-kauppayhtiö 181
Arkangel, Arkangelin alue 9, 46, 55, 75, 142,

150–151, 200, 246, 252, 274, 302–303
Arkangelin satama 77, 180, 194, 216
artteli 13
asiantuntijat (ulkomaalaiset) 166, 247–248,

252, 280
Astrahan 283
asuinolot, asuinpinta-ala 296–303, 308
asutustoiminta 61, 94, 218
Aunuksen puuliike Oy 202–203
Aunus, Aunuksen alue, lespromhoz 9, 10, 301
Australia 189
autoasema (avtobaza) 116
autokuljetus 72, 79
Barentsinmeri 217
Bashkirian ASNT 46
BBK, kts. Vienanmeren–Itämeren kanavakom-

binaatti
Belbaltlag, Vienanmeren–Itämeren kanavan

rakennusleiri 206–207, 258
Belomorstroi, Vienanmeren–Itämeren kana-

van rakennusprojekti 207, 235, 258
bolshevikkien luonnonvalloitusoppi 311
bonusjärjestelmä 272
budjetti, budjettioikeudet 10–11, 56–60, 66,

84, 89, 96, 172, 210, 305
Buharinin malli 35
Danilov, Karjalan tpkk:n sihteeri 65
diabaasilouhimo 60
Diesen Wood Oy 202, 204
Donbassin hiilialue 299
Drevjankan metsätyömaa 117
dualismi 314
dumppaus 182, 184, 186–187
Dvinoles 150
ekologinen kolonialismi 311
Eksportles 14, 181–182, 189, 193, 196, 204,

215
elinkustannukset 250, 271

elinolosuhteet 21, 291, 296–298, 302, 312,
315

elintarvikepula, viljapula 34, 44, 234, 267,
278–279, 284–285, 287, 289, 291–293,
296, 301, 308

elintaso 278, 282, 303, 308, 315
eläinlääkintä 295–296
energia, energian kulutus 35, 112–113, 124
Englanti, kts. Iso-Britannia
Enson selluloosatehdas 171
eriarvoisuus 266–267, 303
erikoismetsät 48, 49, 61, 63
erikoisneljännes 101
erikoispuutavara 178, 198
erikoisrahasto 59
erikoissiirtolaiset (spetspereselentsy), työ-

siirtolaiset 218, 259, 280, 301
erikoistyöntekijät 97–98
ETEC-sopimus 186
Etelä-Afrikka 201
Etelä-Amerikka 186
etninen identiteetti 310–311
Euroopan puoleinen Pohjola 46, 68, 75, 77,

136, 182
Eurooppa 15, 304, 312–313
glavki, hallinnollinen yksikkö 51, 121
Glavlesprom, metsäteollisuuden päähallinto

51, 52
Glavlestjazhprom, Raskaan teollisuuden kk:n

metsäorganisaatio 223
Glavsevles, Pohjoinen metsäteollisuuden pää-

hallinto 51, 54, 64, 66, 114, 126
Glavsevzaples, Luoteinen metsäteollisuuden

päähallinto 23, 27, 54–55, 74, 121, 131,
145, 147, 151, 242, 302

Golf-virta 77, 194
Gorki, Maksim, kirjailija 208, 260
Gorkin alue 115, 224, 242, 271
Gorshin, tarkastaja keskuskomitean tarkastus-

osastolta 291
Gosbank kts. valtionpankki
Gosplan, valtion suunnitteluelin 22, 35, 38–

39, 83, 107, 276, 300,
GPU, kts. Neuvostoliiton salainen poliisi
GULAG, kts. Neuvostoliiton vankileirihallinto
Gylling, Edward, Karjalan KKN:n pj. 11, 15,

43, 46, 48, 58, 59, 64, 66, 73, 79–82, 85,
91–92, 94, 101, 113, 124, 165, 202–203,
205–206, 233–234, 248–250, 260–261,
263

Göteborg 249
hakkuualue (lesopunkt), metsätyömaa (määri-

telmä) 47
hakkuukypsä (puusto) 87, 96
Halifax 249
hallinnollinen autonomia 10
hankinta-alue 13

   Hakemisto
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harsintahakkuu, -menetelmä 125–126
Helsinki 249
henkilökohtainen vastuu, yksilövastuu 190,

209, 230
Hiipinän alue 62, 77, 100, 210, 259
hinnat (elintarvikkeiden) 282, 289
hintaluettelot (puutavaran) 178
historiallis-kvalitatiivinen 19
historiallis-kvantitatiivinen 19
horisontaalisuus 36
Hosainoff Oy (Ab) 202
huliganismi 230
huolto-ongelmat, jakeluongelmat 255, 257,

261, 287, 289, 290
huutokauppa 13
hygienia 298
imperialismi 20, 310
inflaatio 105, 263, 268
inkeriläiset 213
Internatsionalen mallimetsätyömaa, metsätyö-

läiskylä 253, 285, 293, 301
Inturist 249
investoinnit, investointipolitiikka, 57, 59, 78,

83, 85, 87, 90–92, 96–97, 110–111, 114,
124, 137, 148, 152, 154–155, 165, 175,
180, 210, 214–215, 222, 225, 261, 297,
299, 300, 306–307, 310, 313, 316

investointiohjelma, -suunnitelma 84, 89, 306
Irklis, Karjalan KKN pj. 130
iskutyöläinen, iskuri, shokkityöläinen 150,

266, 276, 277
Iso-Britannia 28–29, 35, 148, 180–181, 201,

203, 217
itsemääräämisoikeus 96
Itä-Karjala 9–10, 81
Itämeri 204, 217
Ivanovon alue 158, 224
jatkuva työviikko (nepreryvka) 166
Joensuu 201
Johanneksen selluloosatehdas 171
Juskarelles 54, 78, 130–131, 133, 145, 198,

242, 272, 275
Jyskyjärvi 73
Järvimäki, Kontupohjan paperitehtaan johtaja

169
Jäämeri 204–205
kaaderi, -punkti, -sopimus 226, 243–247, 252,

260, 286
kalastus 174, 283–284
Kalinin alue 242
Kalinin, NL:n tpkk:n pj. 129
Kalske, Kontupohjan paperitehtaan hallinto-

osaston johtaja 169
Kanada, kanadalainen 182, 184, 244, 249,

251, 252–253, 255
Kansainyhteisö 184
kansallinen, kansallinen nationalismi 9, 143,

152, 169, 308
kansallisuuskysymys, kansallisuuspolitiikka

9, 16, 22, 29, 67, 142, 144, 163, 248, 308
kansankomissaarien neuvosto (KKN) 40
kansankomissariaatti (yleisliittolainen, tasa-

vallan, paikallinen) 40–41
kansantalouden tilinpitomalli 316
kansanvihollinen 144, 147, 163
Kantalahden kombinaatti 92

Kantalahden satama 77
Kantalahti 50, 61, 75, 259, 277
kantohinta 11–12, 23, 56, 66, 177–179, 184
kapitalismi, kapitalistinen talousjärjestelmä

34, 303, 315
Kareldrev, sahatrusti 52, 103, 156–157, 159–

160, 234, 246, 259
Karelgranit, kivitrusti 124, 232
Karelles, Karjalan metsätrusti 13–14, 22, 24,

27, 48, 52, 55, 59–63, 66, 70, 87, 96, 99–
100, 113, 116–117, 123, 125–126, 128–
131, 140, 144–145, 148, 150–155, 159–
160, 172, 181, 189, 193, 210, 214, 216,
240, 242, 255, 260, 276, 288, 300

Karelosplava, Karjalan uittotrusti 52
Karelstroi, Karjalan rakennustrusti 52
Kargosplan, Karjalan suunnittelukomitea 83,

124, 133
Karhumäki, Karhumäen lespromhoz 73–74,

108, 206, 209, 213, 219
Karjalan aluekomitea (AK) 22, 26, 42–44, 53,

57, 66–67, 88, 94, 96, 100, 130, 241, 257,
262, 277, 297

Karjalan aluepuolukonferenssi 109, 123, 135
Karjalan kalastajien ja metsästäjien liitto 233
Karjalan kannas 202
Karjalan kansankomissaarien neuvosto 11,

22–23, 46, 48, 58, 64, 66–67, 85, 108, 209,
211, 213, 242, 255, 295

Karjalan kansantalousneuvosto 13-14, 22–23,
48, 138

Karjalan kunnallispankki (Kombank) 58
Karjalan NKLes 145
Karjalan polttoainekomitea 13
Karjalan raha-asiain kansankomissariaatti 178
Karjalan tekninen apu -järjestö 249–251
Karjalan toimeenpaneva keskuskomitea (tpkk)

11, 23, 59, 65, 83
Karjalan työkansan kommuuni 9–10, 43, 304,
Karjalan työläis-talonpoikaistarkastuksen

kansankomissariaatti 102
Karjalan-Muurmannin alue 46
Karjalan-Muurmannin komitea 64
Kaukasia 106
Kaukasuksen alue 281, 291
Kaukoitä 106, 136, 186, 224, 274
Kauppa-asiain kansankomissariaatti (NKTorg)

14
kauppaedustustot (Neuvostoliiton)181–182
keinotekoiset hinnat 183–184
keinottelu 288
Kemi, Kemin alue, Kemin piiri 10, 14, 49–50,

70, 73, 80–81, 139, 154, 207, 217, 234,
258–259

Kemiallinen puunjalostusteollisuus 164, 177
Kemijoki 78
Kemin kombinaatti 90, 109
Kemin saha 90, 134, 153, 155, 159, 179, 247
Kemin satama 78, 184
Kemi-yhtiö 203
keppi ja porkkana –politiikka 58
Keskinen mustan mullan alue, kts. Mustan

mullan alue
Keskisen Volgan alue 218
keskuskomitea (puolueen) 42, 142, 277, 291,

303
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keskuskontrollikomitea (TsKK) 41
Keskusosuuskauppaliitto (Tsentrosojuz) 287
keskus–periferia 19, 67, 71, 152, 309, 310,

312
keskusvientitoimisto (Moskova) 182
kesähakkuut, kts. ympärivuotinen
Kevyen teollisuuden kansankomissariaatti

(NKLegprom) 51
kevyt teollisuus 279
Kieretin saha 134, 260
Kieretti 49, 108, 139
Kiestingin piirikomitea 26
Kiestinki (lespromhoz) 26, 74, 80–81, 233
kihlakunta (uezd) 47
kiinteä polttoaine 118–119, 145, 148, 197
Kirov, Leningradin aluekomitean 1. sihteeri

132
Kirovin alue 115, 271
Kirvas 81
Kivatshu 81
koeasema (maatalouden, metsätalouden) 96–

97
kolhoosit, kolhoosilainen 43, 261–264, 269,

271–272, 281–282, 284, 292, 307
kolhoositorit 271, 282
kollektiivinen ruokailu, kts. yhteisruokailu
kollektiivinen vastuu 237, 262
kollektivisointi 43, 174, 227, 261–262, 264,

279
kolmikantahallinto 88
koloniaalinen talous 311
kolonialismi 311, 314
komentotalous 36
Komin ASNT 46, 136, 150, 252, 256
komissio, -kauppa, -periaate 181, 249
Kommunalka, asuntola 297
Komsomol, nuorisoliitto 133, 149, 237, 244
komsomolets, nuorisoliittolainen 97–98, 133
Kondostroi, Vienanmeren–Itämeren kanavan

rakennusyhtiö 166,
koneellinen kuljetus 111, 115, 127, 148, 220–

221, 225,
koneellistaminen (metsätöiden ) 74, 82, 90–

92, 95–96, 98–99, 106–107, 109–110,
113–116, 118–119, 125, 129, 131, 133,
135, 142, 144, 152, 232, 234, 245, 255, 271

koneellistettu metsätyömaa (mehlesopunkt)
115–117, 131–132, 220, 271

koneteollisuus 172
konflikti 21
konsessiot (yhteistyöyritykset) 180, 199–203
Kontiovaara 258
kontrolli (tyypit) 41
kontrolliluku 36, 38
Kontupohja, lespromhoz, piiri 81, 154, 233,

255, 257, 263, 276, 283
Kontupohjan autoasema 118
Kontupohjan paperitehdas (kombinaatti) 12,

59, 86, 90, 92, 108, 109, 111, 113, 116,
152, 164–169, 171–172, 175, 232, 250,
270, 274, 293

korenizatsija-politiikka 96, 238, 251–252
Kotajärven metsätyömaa 296
koulutus 213, 226, 231, 245, 302, 307
Kouta 61, 63, 139, 234, 259, 277
Koutan sahat 157, 159, 260, 293

Koverin metsätyömaa 301
Krasnojarskin alue 136, 224
Krimi 83
kulakki 43–44, 218, 257, 267
kuljetusmonopoli 78
Kulkulaitosasiain kansankomissariaatti

(NKPS) 14, 48, 51, 60–63, 68, 73–74, 111,
129, 142, 145, 197, 272

kulkuyhteydet, informaation kulku 87, 309,
310, 313

kulutustavarateollisuus 36, 104–105, 135,
278, 279

kurjistuminen 279, 309, 315
kvantitatiivinen aineisto, tilastoaineisto 26,

28–29
kylvöpinta-ala, viljelyala 283– 285, 293
Käkisalmen selluloosatehdas 171
Laatokan lespromhoz 49
Laatokka 14, 77–79, 204
laivanrakennus 215
laivasto, tonnisto 77, 215
lakko, lakkouhkaus 277,
Langset, norjalainen insinööri 11
lastenhoito (lastenseimet) 229, 300–301
Laurén, Kiimasjärven välskäri 295
lautatie 93
Lehto (lespromhoz) 62
Lehtonen, suomalainen stahanovilaismetsuri

265
Lena Goldfields, englantilais-venäläinen yh-

teisyritys 199
Lenin 15, 149, 180, 247
Leningrad, Leningradin alue (oblast) 13–14,

21–22, 44, 46, 49–50, 53–54, 63, 68, 75,
83, 90, 97, 100–101, 113, 115, 136, 147,
158, 191, 208, 214–215, 240–241, 251,
280, 284, 296, 304

Leningradin aluekomitea 40, 42, 65–67, 109,
126, 143, 168, 233, 277

Leningradin satama 73, 77, 79, 193, 196, 216
Lenles 55
Lentiera 286
lentokuljetus 72
Leskov, Karellesin johtaja 65
Lesosindikat 14, 181, 196
lespromhoz (määritelmä) 47
Lespromtrest, Leningradin oblastin metsä-

trusti 55
Lieksajoki 201
liikevaihtovero 37, 56, 58, 61, 66, 179, 210
Lobov, metsäasiain kansankomissaari 64
loikkarit 251
Lokakuun vallankumouksen saha 133, 156,

247
Lontoon kauppaedustusto (vientitoimisto)

181–182
Lososinan kombinaatti 90, 108, 161, 235
Lososinan metsätyömaa 116–117, 285, 291
Louhi 80–81, 283, 295
luokkavihollinen 67
luonnollinen kuvaaja 28
Luoteinen talousalue 14, 21, 45–46, 304
Luoteisbyroo 42
Luoteisen alueen jokihallinto 77–79
Luoteisen alueen liikennehallinto 63, 73, 157,

159
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luotot 172
luottouudistus 37
Lähi-itä 186, 189,
Länsi-Eurooppa 180
Läntinen alue 136, 158
Läskelän paperitehdas 172
lääkintähuolto, kts. terveydenhoito
Maa-asiain kansankomissariaatti (NKZem)

47, 56, 138
Maatalouden kone- ja traktoriasemat (MTS)

117
Magnitogorsk 299
Maiguban saha 61
mallimetsätyömaa, tehometsätyömaa (määri-

telmä) 252, 297, 301
Marien kanavasysteemi 204
markkinasosialismi 34
Marxilainen kansantaloustiede 183, 279, 303
materiaalibalanssi, materiaalitasapaino 36, 38,

88
Matherin metsänkäytön malli 315
Matroosan lespromhoz, mallimetsätyömaa 77,

96, 119, 251, 253, 277, 285, 288, 291, 297
mekanisoitu kuljetus (määritelmä) 92
metalliteollisuus, metallurginen teollisuus 175
metsien (metsähallinnon) yleisliittolaistami-

nen 51, 56, 59, 60–61, 64, 66, 88, 97, 99,
179, 305

metsien suojelu 111, 141
metsien suojelualue 55, 89, 112, 128
metsien uudistaminen 177, 178
Metsäasiain kansankomissariaatti (NKLes) 21,

27, 51–53, 56, 60–61, 67– 69, 74–75, 109–
111, 114, 116, 121, 127, 129, 131, 133,
138, 142, 146, 157, 169, 185, 209, 215,
221, 223, 244, 252, 262–263, 272, 278,
293–294, 302

Metsäasiain kansankomissariaatti (tasavalto-
jen) 54

metsähallinnon uudistus (keskittäminen) 88,
96, 130

metsäkombinaatti (määritelmä) 55
metsäkoneasema 109, 110, 115–116, 118, 127
metsäkonttori 47
metsäkysymys 42–43
metsälaki 12
metsäleirit (GULAG) 222, 224
metsänhoitoalue (lesnitshestvo) 47, 69
metsäsektoritutkimus 313
metsäteollisuusleirien hallinto (ULLP) 225
metsätyöläiskylä 107
metsävaranto 68, 136
Mikojan, jakeluasiain kansankomissaari 50
militarisoituminen 138
mineraalivarat, mineraaliteollisuus 9–10
modernisaatio 20, 222, 244, 304, 307, 311,

317
Molotov, NL:n KKN:n pj. 118–119, 122, 129,

260
Molotov-Ribbentrop -sopimus 148, 195, 217
Montreal 249
moottorisaha 119, 121
Mordvan alue 242
Moskova 13–14, 17, 21, 39–40, 60, 96, 152,

197, 205, 237, 260, 280, 296, 297, 310,
312, 314

Moskovan alue 158, 162, 239, 241
Moskovan kanava 205
Motorinskojen metsätyömaa 116–117
Munjärvenlahti (Petrovski) lespromhoz 62,

81, 116, 209
musta pörssi 282
Mustan mullan alue (keskinen) 190, 218
Muurmannin alue, piiri 45, 46, 49–50, 55, 106
Muurmannin rautatie (kombinaatti) 9, 45, 61–

63, 73–75, 77, 87, 197, 208, 213
Muurmannin rautatien asutuskombinaatti 14,

49, 94, 240, 287
Muurmansk, Muurmanskin satama 73, 75, 77,

113, 184, 193, 194, 208
Mäki, Solomannin kone- ja höyryaseman joh-

taja 230
määränmukainen tilinpito 178
naiset työvoimana 228–230, 301
NEP, Uusi talouspolitiikka 11, 12, 15–16, 34–

35, 84, 101, 164, 189, 199, 247, 304
Neuvostoliiton kansallisuuksien neuvosto (pu-

hemiehistö) 62
Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvosto

22, 39, 57, 62, 208, 214, 242, 249, 262,
276–277, 294

Neuvostoliiton korkein kansantalousneuvosto
13–14, 35, 50–51, 55, 61, 247

Neuvostoliiton salainen poliisi (GPU, OGPU)
202, 207, 237, 256–258

Neuvostoliiton toimeenpaneva keskuskomitea
22, 39, 62, 90, 94

Neuvostoliiton työ- ja puolustusneuvosto
(STO) 62, 97, 204

Neuvostoliiton ulkoasiain kansankomissa-
riaatti (NKInDel), ministeriö 202

Neuvostoliiton vankileirihallinto (GULAG)
139, 145–147, 215, 222, 224, 259

New York 249
Neva-joki 79
Nivan vesivoimala 90, 109, 113
NKVD, kts. sisäaisiain kansankomissariaatti
Novgorodin alue  45–46, 239
Novosibirskin alue 224
nuorisoliittolainen, kts. komsomolets
Obozersk (rautatien pääteasema) 259
OGPU, kts. Neuvostoliiton salainen poliisi
Omskin alue 271
Onegan tehdas 10, 59, 122, 145, 172, 175,

211, 215, 216
operatiiviset suunnitelmat 38
optimaalinen vaihtoehto (viisivuotissuunnitel-

man) 86, 101, 154, 189, 268, 306
Ordhonikidze, NL:n korkeimman kansan-

talousneuvoston pj. 98
organisaatiobyro, VKP(b):n keskuskomitean

39
ostoboikotti (neuvostopuutavaran) 184–185,

203
Paikallisen teollisuuden kansankomissariaatti

122
paikallismetsä 12, 48, 64–66, 69–70, 126, 141,

179, 210, 305, 311
paikallismetsäkiista 67, 143
pakkotyövoima, kts. vankityövoima
Palalahti 81
palkanmaksuongelmat 146, 242, 272–273,
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275–278, 290, 308
palkka, -normi, -taulukko 228, 268–271, 273–

275, 299
palkkapolitiikka, -kysymys 18, 241, 254, 263,

267–270, 272, 276, 278,
panos (kts. myös tuotantopanos) 89
panos–tuotos-malli 316
Parantovo 81, 217
Patumin metsätyömaa 290
pegmatiittitehdas 90
Penttilän saha (Joensuu) 200
periferia, perifeerisyys (reuna-alue) 20–21, 36,

83, 106, 145, 222, 228, 232, 244, 260, 262,
271, 290, 293, 303, 308, 310, 312

Permin alue 274
perspektiivisuunnitelma 38
perustuslaki 10
Petroles, Luoteisen alueen metsätrusti 14
Petroskoi, lespromhoz 9–10, 72, 74, 81, 103,

107, 109, 116, 122, 213, 215, 219, 232,
252, 255, 276–277, 285, 297

Petroskoin kaupunkineuvosto 97
Petroskoin suksitehdas 108, 113, 161–163
Pielisen valuma-alue 201
Pielisjoki 201
Pietari 15, 22
Pihkovan alue  44, 46, 239
piiri, piirijako 47–49
Pindusin telakka 215, 259
Pitkärannan selluloosatehdas 171, 204
Pohjoinen alue 46, 68, 101, 112, 150, 191,

196, 225, 271, 284
Pohjoinen kolonisaatiopiiri 49
Pohjois-Amerikka 162, 169, 182, 186, 248–

250
Pohjois-Kaukasia 198
Pohjois-Uralin leirihallinto (Sevurallag) 221
Pohjola 68, 82, 89, 182
poliittinen taloustiede 20
Politbyro (VKP(b):n KK:n) 22, 38, 39, 41, 54,

57, 106, 132, 169, 248, 256
Ponkoman satama 184
Porajärvi 73
Poventsa, lespromhoz 72, 109, 204, 212, 217,

257, 259
Pravda 44, 101, 129, 146, 149, 231
Preobrazhenskin malli 35
prikaati (työ) 97, 149
progressiivinen palkkaus 129, 265, 272
propaganda (joukkotyö) 26, 43–44, 75, 97,

104, 105, 107, 117, 145, 150, 163, 181,
221, 287, 302–303

Prääsän lespromhoz 81, 156, 257, 293, 301
puhdistukset kts. vainot
Puna-armeija 10
Punanurkka 220, 302–303
Punikki 9
Puola 74
puoluekongressi 52, 84–85, 105, 135, 259
puoluekontrollikomissio 122, 276
putket (kuljetus) 72
Puudos, Puudosin alue 14, 46, 63– 65, 70, 72,

74, 109, 126, 139–141, 157, 159, 213, 215,
240, 262, 290, 299

Puudosin kombinaatti 109, 213
puukaasutin 118, 145

puupula 159–160
puusepänteollisuus 161, 175
puusprii (tikkuviina) 164, 167
puutavara agentuurit 181
pystykauppa 177
pyöröhirsitie 93, 117, 148, 221
Pätäjäselän metsätyömaa 103
päähallinto kts. glavki
Pääjärvi 139
pääkonsessiokomitea (Moskova) 200
Raha-asiain kansankomissariaatti (NKFin) 38,

206
Raha-asiain kansankomissariaatti (Venäjän ta-

savallan) 56–57
rahatalous; rahaton talous 37
raja-alue, rajatasavalta, kts. periferia
raja-Karjala 15, 202–203
rajoitettu hakkuu 69
rakennefunktionalismi 20
rakennusrahasto 58
Raskaan teollisuuden kansankomissariaatti

(NKTjazhprom) 51, 54, 69, 142, 145, 302
raskas teollisuus 36, 45, 83, 88, 110, 228, 231,

233, 278
ratapölkyt, ratapölkkysahaus 113, 160, 186–

187, 193, 214
rationalisoiminen (metsätöiden), kts. koneel-

listaminen
rationalisoitu kuljetus, kts. koneellinen kulje-

tus
rautatie, kuljetus, rakennus 71–72, 75, 82,

115, 140, 152, 186, 198, 215, 260, 293,
310, 313

reaalipalkka, kts. myös palkat 85, 274, 276,
308

rehu, rehupula 94–95, 126, 131, 290
rekisteröitymisvelvollisuus 227
Repola Wood oy, suomalais-karjalainen met-

säkonsessio 200–202, 204
Repola, Repolan alue 74, 78, 81, 139, 140,

150, 200–202
reuna-alue, kts. periferia
revisionistinen 30
Ribbentrop-sopimus, kts. Molotov-Ribbent-

rop -sopimus
rikoslaki 231, 237
Romania 74
Rovio, Kustaa, Karjalan aluekomitean sihteeri

57, 63, 67, 231, 234, 245, 260
Rudzhutak, NL:n KKN:n varapj. 206
Rukajärvi 74, 81, 121, 209, 263
Ruotsi 182–183, 249
Rusangloles, sahakonsessio 180, 200
Rusgollandoles, sahakonsessio 180, 200
Rusnorvegoles, sahakonsessio 200
Rykov, NL:n KKN:n pj. (vuoteen 1930) 50
ryöstötalous (Raubwirtshaft) 87, 183, 311
Sahalinin saari 274
Saksa 18, 35, 148, 164, 195–196, 217
Saksan kauppaedustusto 12
Salmin lauttausyhdistys 202
samapalkkaisuus, samapalkkaisuuden periaate

267, 269
sanomalehtipaperi 166–168
Savander, Raha-asian kk:n edustaja 144
Seesjärvi 209
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Segezha 213
Segezhan kombinaatti 108, 139, 157, 170–

172, 214–215, 259
seisokit 132, 231, 235, 256, 277
sekatalous 34
Serdobolles-trusti 171
sesonkityövoima, kts. väliaikainen työvoima
Severoles 14, 189
Sevkarelles 54, 130–131, 145, 235, 242, 272,

275
Sevles 278
Sevzaples 14, 46, 48, 60, 63–64, 99–100, 153,

240, 288
Sevzaptranles 63, 157, 206, 210
Shalan kombinaatti 213
Shalan saha 64, 157
shokkiprikaati (iskuprikaati) 150
shokkityöläinen, kts. iskutyöläinen
siirtolaiset (amerikansuomalaiset, kanadan-

suomalaiset) 162, 232, 248–249, 252–256,
261, 285–286, 301, 307–308

siirtolaishallinto (Karjala) 249, 251
Siperia 68, 112, 196, 223–225, 228, 271
Sisäasiain kansankomissariaatti (NKVD) 22,

81, 139, 169, 179, 208–210, 214, 217, 220,
222–223, 225

sisäinen kolonialismi 20, 222, 310–311
sisäinen passi 227
sisäisten resurssien mobilisointi 264
Skandinavia 86, 184, 244
Smirnoff, NL:n konsuli Ruotsissa 249–250
Smolenskin alue 296
smytshka 34
Sneerson, metsätrustien neuvoston pj. 192
Sojuzbumaga,yleisliittolainen paperitrusti 167
Sojuzlesoeksport, yleisliittolainen vientitrusti

23, 185
Sojuzlesprom, metsäteollisuutta valvova yleis-

liittolaine trusti 51, 88, 300
Solokan saaret, Solovetskin saaret 50, 217
Solomannin saha 230
Solomannin tiilitehdas 109, 113
Solovetskin vankileiri (USLON, USLAG)

184, 191, 205–207, 257, 296
Sompa 81
Sorokan saha 133, 159, 179, 247, 293
Sorokan satama 74, 77, 212, 259
Sorokka (lespromhoz, kaupunki) 14, 49, 61,

70, 73, 75, 80, 109, 154–156, 204, 209,
234, 258–259, 277

sosialismi, sosialistinen 34, 59, 105, 112, 189,
228, 251, 279, 303

sosialistinen kilpailu 149–151, 221, 265, 302–
303

sosialistinen talousjärjestelmä 21, 312, 314–
316

sota, sodanuhka 36, 83, 85, 105, 112, 118,
123, 142, 149, 152, 160, 186–187, 198

sotakommunismi 16, 34
sotateollisuus, sotateollinen kompleksi 135,

214, 221
stahanovilaisuus 129, 132–133, 150, 220,

265–267, 272, 276
Stalin 39, 50, 111, 129, 143, 259-260, 308
Stalinin kanava 208, 212
strategiset kysymykset 130, 144, 293

Suksajärvi 285
Sunku 72, 213, 291
Sunu-joen voimala 219, 286
Suoju 81
Suoju-joki 77
Suojärvi 202
Suomi, Suomen 15, 76, 78, 81, 85, 101, 119,

139–140, 176, 178, 180, 182–183, 196,
200–203, 241, 248, 250, 283, 304, 313–
314, 317

suunnittelukomitea (NL) kts. Gosplan
suunnittelukomitea (Venäjän tasavallan) 58
suuri terrori, kts. vainot
Sverdlovskin alue 115, 136, 271
Svyrles 55, 140
syndikaatit 14
Syväri-joki 79, 204
Syvärin lespromhoz 49
syöpäläiset 298–299
Säämäjärvi 81
Säännöstely, -normi 231, 254, 271, 279–282,

285, 287, 289–290
Tadzhikistan 68
Taka-Kaukasia 68
talousalueet, talousaluejako 45, 63, 304
talousautonomia 11, 15–16, 57, 60–61, 84,

164, 304–306
talousmaantiede 20
talousvuosi 86
talvisota 18, 140, 148, 163, 195, 221, 294
Tarton rauhansopimus 10, 15
tasapainoitettu kauppatase 12
Tatarstan 158
tavarapalkinnot 265
tavarapula 44, 255, 257, 261, 287–288, 290,

296, 308
tavaravaihdon periaate 11
teknologianälkä 35
teollistamismalli 35
teollisuussektori 35
teoria, kehitysteoria, talouden teoriat 19, 311,

315
terveydenhoito, lääkintähuolto 294–296, 301
tiestö, tieverkosto 79, 82
Tiiksjärvi (Kiimasjärvi) 80–81
tilastoaineisto kts. kvantitatiivinen aineisto
toimeenpaneva keskuskomitea 40
Torgsin-erikoiskaupat 254, 281
traktoriasema (traktornyja baza) 116
transitio 16
transitoliikenne, -kuljetukset 184, 212
trustit (määritelmä) 12, 34
Tsherepovetsin alue 45, 239
Tshupinskin metsätyömaa 283, 293
tuholaisuus, tuholaistoiminta 132, 144, 146,

220
Tukholma 249
Tulemajärvi 74, 203
tullimuuri (neuvostopuulle) 184, 260
tulosvastuuperiaate (hozraszhot) 34, 36, 52,

102, 172, 209, 273, 277
Tumba, metsätyöläiskylä 285–286
Tunkua 61, 129, 209
Tuomainen, Petroskoin suksitehtaan johtaja

144, 163
tuotannon arvo 172, 176
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tuotantokustannukset 85, 94, 102, 104, 115,
132, 154, 156, 172, 179, 183, 276, 305

tuotantopanokset 36
Turkmenistan 68
Turku 249
Tverin alue 213, 239
Työasiain kansankomissariaatti (NKTrud) 239
työkirja 231
työkuri 226, 230, 262
työlait 256, 262
työläishuolto-osasto 292–293
Työläis-talonpoikaistarkastuksen kansanko-

missariaatti (TTT, NKRKI) 22, 30, 40–41,
47, 61, 238, 251

työn tuottavuus 85, 132, 150, 156
työnormi 265–267, 269–270, 272–273, 288,

290
työsiirtola 218, 257
työteho 95–96, 98, 102, 120, 125, 129, 235,

253, 260, 266, 269, 295
työvoiman vaihtuvuus 235, 236, 241
työvoiman värväys 92, 106, 144, 218, 228,

236–240, 242–244, 251, 261, 268–269,
285, 306

työvoimapula, -ongelma 139, 156, 202, 226–
227, 230, 232–234, 236, 243–244, 248,
256, 262, 263, 301, 306–308

Uhtuan lespromhoz , Uhtuan metsäopisto 73,
80-81, 235, 252, 290,

Uiku-joki 78, 204,
Uikujärvi 204,
uitto 72, 76, 78, 98, 102, 126, 132–133, 152,

233, 258, 262–263, 277
Ukraina 74, 83, 158, 160, 191, 198, 218, 281,

291
Uralin alue 46, 112, 142, 198, 222–223, 225,

228, 274, 278
Uzbekistan 68
vainot (Stalinin) 40, 120, 132, 142, 146, 168,

214, 219, 308, 311
valkokaulustyöläiset 228
Valko-Venäjä 68, 74, 83, 136, 158, 160, 191,

239, 242
Vallin, Metsäasiain kk:n Karjalan edustaja 65,

144
valtakunnallinen metsäalue (lesnoi fond)

(määritelmä) 48
valtiokapitalismi 34
valtion budjetti (gosbjudzhet) 58
valtion kaupat 271, 282
valtionpankki (Gosbank) 37, 56, 278
valuuttaluotot 186, 200
vankityövoima (pakkotyövoima) 134, 138,

146, 183–184, 207–208, 211, 218–219,
222–223, 225, 235, 237, 240–241, 247,
251, 256–261, 264, 274–275, 280, 287,
301, 307

vapaat markkinat 271
vastavallankumouksellisuus 144, 220
Velikaja Guban saha 157
Venäjä (keisarikunta), autonomia-aika 180,

314
Venäjän federaatio 316
Venäjän Karjala 316–317
Venäjän tasavallan kansankomissaarien neu-

vosto 90, 92

Venäjän tasavallan kauppa-asiain kansan-
komissariaatti 191

Venäjän tasavallan korkein kansantalous-
neuvosto 14, 21, 42, 62, 165, 257, 267

Venäjän tasavallan NKLes 147
Venäjän tasavalta (RSFSR) (alueena) 10, 13,

45, 57–58, 68–69, 83, 84, 160
verouudistus 37, 56, 58–59, 179
vertikaalisuus 36
vesiensuojelualue 56, 69, 112, 118, 141
Vesikuljetuksen (liikenteen) kansankomissa-

riaatti (NKVod) 111, 209, 212
vesikuljetus 71–72, 76–77, 79, 82, 310
vesivoima 76, 112–113, 210
Vienanlahti 77
Vienanmeren satamat 193
Vienanmeren–Itämeren kanava 63, 77, 91–92,

194, 217, 235, 258
Vienanmeren–Itämeren kanavakombinaatti

(BBK) 65, 74, 78, 81, 111, 134, 139–140,
148, 152, 157, 161, 170, 179, 208, 210,
222–224, 246, 264, 266, 275, 306–307,
310–311, 314

Vienanmeri 14, 70, 77, 139, 194, 204, 212,
216

viennin arvo 187–188
vienti, vientipolitiikka 12, 14, 84, 88, 94, 97,

102, 148, 154, 179–180, 185, 188, 195,
205, 304–307, 312–313

vientikiintiö 186
vientilisenssi 12, 189, 314
vientimonopoli (ulkomaankauppamonopoli)

12, 180, 189, 313–314
vientipalkkiot 189, 305
vientirajoitus 186–187
vientisihteeri 194
vientitoimisto 181–182
Viipurin lespromhoz 171
Vilgan metsätyömaa 116, 230, 285, 301
viljapula, kts. elintarvikepula
virallinen aineisto 26
virallinen hinta 271
Visherskoi 258
Vodla-joki 64, 78
Volga-joki 204
Vologdan alue 46, 142, 242
volosti 47
Vorkuta 160
Wuolijoki, Hella, Aunuksen puuliike Oy:n

johtaja 82, 203
vuoriteollisuus 172
vuosisuunnitelma 38
vuotuinen kasvu 86, 101, 106
Vyigan saha 90
Vyigan vesivoimala 90
väestönkasvu 107, 218
väliaikainen työvoima 240–241, 272
värväys, kts. työvoiman värväys
värväysagentit, värvärit 239, 241–243, 250
Yhdysvallat 35, 84, 181, 184
yhteiskuntapoliittinen peruskamppailu 43
yhteisruokailu 229, 281, 289, 291
yhteistyöyritykset, kts. konsessiot
yksihenkilöinen johto (jedinonatslija) 88
yksilövastuu, kts. henkilökohtainen vastuu
Yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokous
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(YKNE) 11, 44, 84–85, 129, 172, 233
yleisliittolaiset menot 58
yleisvenäläinen toimeenpaneva keskuskomi-

tea 59, 90
yli-ikäinen puusto 87, 96
Ylä-Volgan alue 158
ympärivuotinen (metsätyöt) 107, 126, 224,

233

Zhelles 14, 48–49, 60, 62, 70, 87, 96, 99–100,
153, 191, 206, 210, 240, 258–259, 287, 295

Ääninen 9, 14, 63, 77–78, 139, 194, 204–205,
212, 215, 262

Äänisen osuuskauppaliitto (Karonegsojuz)
287, 289

Äänisen piiri 133, 213, 271
Äänisentakainen kombinaatti 90


