
Helsinki 18. 10. 1940.

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

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

Saippuan säännöstely.

V. 1937 käytettiin maassamme
tehdasvalmistetta olevaa saip-
puaa n. 12.6 milj. kiloa, josta n.
95 % oli valmistettu kotimaassa.
Näiden numeroiden nojalla oli
saippuan käyttö henkilöä kohden
n. 3.5 kg vuodessa, mutta todel-
linen käyttö oli suurempi koti-
valmistuksen takia. Tämän saip-
puamäärän valmistukseen käy-
tettiin 1.9 milj. kiloa kasvisöljyjä,
ulkolaisia eläinrasvoja 2.2 milj.
kiloa ja kotimaisia eläinrasvoja
850,000 kiloa eli yht, 4,950,000
kiloa, toisin sanoen 415 t. kuu-
kaudessa.

Väliaikaisesti jaetaan tämän vuo-
den aikana pesuaineita 250 gr
sokerikortin F 4 kuponkia vas-
taan. Kansanhuoltoministeriössä
valmistellaan parhaillan niitä ja-
kelumääräyksiä, jotka tulevat
voimaan vuoden alusta, jolloin
uusi jakelukausi alkaa. — Sään-
nöstely ei koske kosmeettisia ai-
neita, metallinpuhdistus jauheita,
lipeäkiveä, lattiavahaa, kyntti-
löitä ja niitä pesupulvereita, joi-
den rasvahappopitoisirus on 4 %
tai sen alle. Tällaisia pesupulve-
reita ovat Kiilto, Blenda, Vim,
Ikku, Alv, Ote, OTK:n hankaus-
jauhe, Meri, Imi, Varma, Henko,
Yx-Kax 111, Äta ja Reflex. —

Saippuateollisuutemme raaka-
aineen saanti näytti hyvin tur-
vatulta vielä lokakuun alussa,
sillä tuontia varten oli saatu li-
senssit 1,400 tonnille talia ja
kookosöljyä. Yhtäkkiä tilanne
kuitenkin muuttui sellaiseksi,
ettei kaikkea tästä raaka-ainemää-
rästä saatukaan tulemaan maa-
han. Silloin lokakuun alussa oli
maassamme saippuarasvoja n.
840 tonnia, vastaten 2 kuukau-
den normaalista kulutusta. Kun
lisäksi näinä päivinä saapuu
maahan 450 tonnia kookosöljyä,
on saippuateollisuuden normaa-
linen rasvantarpe turvattu kol-
meksi kuukaudeksi. — Mänty-
suovan valmistus on suuresti vä-
hentynyt siksi, että sulfaattisel-
luloosatehtaiden tuotanto on
viennin lamaantumisen takia
niin pientä, ettei mäntysuovan
valmistuksessa tarvittavaa hart-
siöljyä saada tarpeellista mää-
rää.

Edellämainitulla tavalla sään-
nöstellen riittävät pesuaineet
kuudeksi kuukaudeksi.

sekä vähittäiskaupan välityspalk-
kio (16 penniä kilolta) ja tukku-
kaupan välityspalkkio (7 penniä
kilolta). Mainittuun hintaan
ovat vähittäiskaupat oikeutetut
lisäämään tavaran maantierah-
dista ja mahdollisesta varastoin-
nista aiheutuvat todelliset kulut.
Vähittäiskaupat voivat tilata
tarvitsemansa rehuselluloosan va-
litsemiltaan tukkuliikkeiltä ja
nämä puolestaan joko Suomen
Selluloosayhdistykseltä, os. Hel-
sinki, Etelä-Esplanadinkatu 2,
tai suoraan jostain alempanamai-
nitusta, toimituspaikkaa lähim-
pänä sijaitsevasta selluloosateh-
taasta.
Aug. Eklöf Aktiebolag, Porvoo.
A/B J. W. Enqvist O/Y, Tam-

pere.
Yleisöä on kehoitettava tiuk-

kaan säästäväisyyteen pesuainei-
den käytössä!

Rehuselluloosa.

Kansanhuoltoministeriön ja
Suomen Selluloosayhdistyksen
kesken on saatu aikaan sopimus,
jonka mukaan selluloosateolli-
suus tulee alkaneen sisäruokinta-
kauden aikana valmistamaan ko-
tieläinten ruokintaan soveltuvaa
rehuselluloosaa yhteensä enin-
tään 50,000 tonnia. Selluloosa
tulee toimitettavaksi riivittynä
ja paperisäkkeihin pakattuna, ja
tulee jokaiseen pakkaukseen (pa-
perisäkin pintaan) merkittäväksi,
kuinka monta kiloa ilmakuivaa
selluloosaa, jossa on 90 % sellu-
loosan kuiva-ainetta, pakkaus si-
sältää.

Haarlan Selluloosayhtiö, Lieves-
tuore.

Jakobstads Cellulosa Aktiebolag,
Pietarsaari.

Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö,
Kajaani.

Nokia Aktiebolag, Nokia.
Rauma O. Y., Rauma.
G. A. Serlachius A/8., Mänttä.
Tornator Oy., Imatra.

Tuonnin äkkiä tyrehdyttyä oli
toimeenpantava säänöstely, jotta
varastot saataisiin riittämään
mahdollisimman pitkäksi ajaksi.
Kaikki sellaiset pesuaineet, joi-
den rasvahappopitoisuus on yli
4%, ovat säännöstelyn alaisia.

Yhtyneet Paperitehtaat O/Y.,
Valkeakoski.

Elintarvikkeiden vienti Hankoon.

Ilmakuivan rehuselluloosan
hinnaksi on sovittu mk 1: 90 ki-
lolta vapaasti vaunussa kaikilla
rautatieasemilla, mihin hintaan
sisältyvät tehtaiden perimän hin-
nan lisäksi ralitikustannukset

Liikkeellä olevien huhujen mu-
kaan viedään elintarpeita maas-
tamme suuret määrät Hankoon
venäläiselle varuskunnalle. To-
dellisuudessa viedään sinne 90
tonnia naudanlihaa kuukaudessa
(lihanvientisopimus on voimassa
lokakuun loppuun asti) ja mai-
toa päivittäin 840 litraa. Aikai-
semmin vietiin Hankoon myös
smetanaa ja kuivaa piimää (tvo-
rokkia), mutta niiden vienti lo-
petettiin lokakuun 16 päivänä.

Tämänlaatuinen kauppavaihto
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on edellytetty Suomen ja Neu-
vostoliiton välisessä kauppasopi-
muksessa. Sen mukaan Suomi
saa — ja on jo saanutkin Neu-
vostoliitosta huomattavasti elin-
tarpeita, kuten 70,000 tonnia
vehnää. — Mainittakoon lisäksi,
että Suomen ja Neuvostoliiton
kauppavaihto on kehittynyt suo-
tuisasti: Neuvostoliitto on Suo-
mesta tilannut m. m. laivoja,
proomuja y. m. s. 18 milj. dolla-
rin arvosta. Kun kauppasopi-
muksessa oli edellytetty Neuvos-
toliiton ostot Suomesta 7.5 milj.
dollariksi, on summa siis ylitetty
enemmällä kuin puolella.

suus on tyydyttää päällisnahka-
tarve jatkuvasti.

Vuorinahaksi käytetään hal-
jasta ja lammasta. Lammasvuo-
rinahka on osittain tuotettava
ulkoa joko raakana tai valmiina.
Tavaraa on saatu hankituksi
pienempiä eriä Keski-Euroopasta
ja on sitä parhaillaankin tulossa.

valmistaa sähkövoiman niukkuu-
den ja hiilenpuutteen takia.
Kansanhuoltoministeriössä koete-
taan edelleen keksiä keinoja säh-
köistämättömien alueiden valais-
tustilanteen helpottamiseksi.

Perunain säilytys.

Pohjanahan raakavuota on
tuotettu Etelä-Amerikasta, uu-
tokset osittain Etelä- ja Poh-
jois-Amerikasta, Skandinaavian
maista ja Saksasta.

Maassamme on saatu niin run-
sas perunasato, etteivät entiset
varastosuojat riitä perunasadon
suojaamiseksi kylmältä. Kun on
kuitenkin hyvin tärkeätä, että
perunasato voidaan kokonaisuu-
dessaan käyttää ravinnoksi, olisi
ajoissa ennen pakkasten tuloa
kiinnitettävä täysi huomio peru-
nain varastoimiseen.

Pohjolan metsätyöläisten ravinto.

Kaikille savotoille pyritään tu-
levana hakkuukautena järjestä-
mään yhteisruokaloita, jotka toi-
mivat työnantajain vastuulla.
Sellaisten pienempien työmai-
den, joille ei yhteisruokaloita
voida perustaa, työntekijät saa-
vat työnantajansa (mikäli nämä
ovat kansanhuoltominist eriöltä
hankkineet siihen oikeuden) ja
kansanhuoltolautakunnan todis-
tusten perusteella ylimääräisinä
annoksina 750 gr margariinia
tai laardia ja 500 gr sokeria
kuukaudessa, — Kansanhuolto-
ministeriö on asettanut asiantun-
tijakomitean, jolle jatkuvasti
seuraa metsätyöläisten ravitse-
mistilannetta.

Viimeksi saapui suurehko vuo-
talähetys kesällä ja tyydyttää se
kenkätehtaitten lähiaikojen poh-
janahkatarpeen. Uusia kauppoja
on tehty, mutta tavaran tuonti-
mahdollisuudet ovat vielä epä-
varmat. Kotimaisista päällisnah-
kavuodista on ryhdyttävä val-
mistamaan pohjanahkaa ja tyy-
dyttänee se yhdessä kumipohjan
kanssa pohjatarpeen osittain.

Kengän eri tarvikkeita on ryh-
dytty entistä enemmän valmis-
tamaan kotimaassa, mutta on
niitä edelleenkin saatava ulkoa.
Voittamattomia esteitä ei tässä
liene.

Kaikkia tarvikkeita on
säästettävä.

Maassamme on elin- ja kulu-
tustarvikkeita rajoitetut varas-
tot. Tuonti on — sodasta joh-
tuen — jatkuvasti pienentynyt.
Siksi on meidän koetettava tulla
toimeen niillä tarvikevarastoilla,
jotka maassa nyt ovat, mahdol-
lisimman kauan.

Jotta näin tapahtuisi, on jo-
kaisen yksilön kaikessa säästet-
tävä mahdollisimman paljon.
Niin elin- kuin kulutustarvikkei-
takin on käytettävä vain sen ver-
ran kuin on välttämätöntä. Nyt
on pakosta tultava toimeen en-
tistä vähemmällä kahvilla, soke-
rilla, leivällä, rasvalla ja saip-
pualla. Mutta säästäminen on
ulotettava myös sellaisiin tarvik-
keisiin, joiden saantia ei ole
säännöstelty. Jalkineita on hoi-
dettava hyvin, puvut on pidet-
tävä ~molemmin puolin", sukat
on entistä huolellisimmin parsit-
tava, paita paikattava jne. Euo-
kataloudessa on ruvettava käyt-
tämään yhä enemmän keittoja.
Se on sangen tuloksellinen sääs-
tämisen muoto elintarvikealalla.
Ylelliseen elämään ei kansal-
lamme nyt ole varaa.

Muotikengäksi ensi kevät- ja
kesäkaudeksi tulee taipuisa puu-
pohjakenkä, joka on syrjäyttä-
nyt nahkakengän Amerikan ja
Euroopan muotikeskuksissa.

Kenkäteollisuus.

Kenkäteollisuuden valmistus
on ollut n. 3,400,000 kenkäparia
vuodessa, ja on se tyydyttänyt
maan koko tarpeen.

Karbiidi.

Päällisnahka (vuota, sänkiäi-
nen, vasikka, mokka, hevonen ja
lakeeri) valmistetaan kokonaan
kotimaassa omista raaka-aineista.
Vuohikasta ei valmisteta itse
eikä sitä myöskään viime aikoina
ole tuotettu ulkoa. Mahdolli-

Sähköistämättömien alueiden
valaistuskysymys on syksyn tul-
len muodostunut hyvin vai-
keaksi, koska valopetroolia saa-
daan maahan niin vähän, ettei
sitä voida valaistustarkoituksiin
jakaa kuin aivan pieniä määriä.
Tämän takia on huomio käänty-
nyt karbiidivalaistukseen. Maas-
samme on tällä hetkellä kuiten-
kin vain noin 200 tonnia kar-
biidia eikä uutta ilmeisesti voida

Kansalainen ! Levitä yleisön keskuuteen oikeita tietoja kulutustarviketilanteesta.

Helsinki 1940. Valtioneuvoston kirjapaino.


