
Kulutustarviketilanne tällä hetkellä
Helsinki 20. 12 1940.

Väärien huhujen torjumiseksi ja erheellisten olettamusten oikaisemiseksi tiedoittaa kansan-
huoltoministeriö vähittäiskauppojen henkilöstöille ja muille suuren yleisön kanssa kosketuksiin
joutuville henkilöille seuraavia tietoja tämän hetken kulutustarviketilanteesta. Sanomalehtiin eivät
nämä tiedot tässä muodossa ole tarkoitettuja.

Ravintorasvat. kuin aikaisemmin. Tuotanto, joka nor-
maaliaikana oli 50—51 milj. kiloa, on
vähentynyt -arviolta 12—15 milj. ki-
loon. Julkiseen kauppaan tuli sian-
lihaa viime vuosina ennen sotaa vajaa
20 milj. kiloa. Tämä määrä on nyt
vähentynyt todennäköisesti neljänteen
osaan.

.Ravintorasvoja oli maassamme jou-
lukuun 1 päivänä seuraavat määrät:
voita 585,000 kiloa, margariinia ja
margariinin raaka-aineita vastaten val-
mista margariinia yhteensä 4,844,000
kiloa sekä laardia 780,000 kiloa. Yh-
teensä oli ravintorasvoja 6,209,000 kg
(1. 11. oli ravintorasvoja varastossa
3,608,000 kg). Lisäksi oli tukkuliikkei-
den varastoissa n. 830,000 kg juustoa.

Maahan tulossa oli margariiniras-
voja 548,000 kg, vastaten valmista
margarinia 649,000 kg. Tuotimahdol-
lisuudet oli saatu 1,887,000 kilolle mar-
gariinin raaka-aineita ja 750,000 ki-
lolle laardia. Ulkomailta ostettua
voita ei ole saatu maahan.

Vaikka sianlihan hinta on kallistu-
nut suhteellisesti enemmän kuin mui-
den elintarvikkeiden, niin huomioon
ottaen käytettävissä olevat niukat re-
humäärät ei tunnu siltä, että sianlihan
kotimainen tuotanto kasvaisi.

Ulkolaista sianlihaa on kuluvan vuo-
den aikana tuotu Tanskasta pienessä
määrin; Suomen Huollon Tanskasta
lahjaksi saama määrä on n. 800 ton-
nia sianlihaa. Lisäksi ovat eri liik-
keet onnistuneet sitä ostamaan n. 500
tonnia, josta pieni määrä lienee vielä
maahan tulematta. Tanskalainen sian-
liha on jaettu ensi kädessä Helsinkiin,
syrjäseudun yleisille tai niihin verrat-
taville työmaille sekä Itä- ja Pohjois-
Suomeen.

1. 11. -40 jälkeen on voin ja mar-
gariinin kulutus keskusliikkeiden va-
rastoista ollut viikottain keskimäärin
355,000 kiloa voita ja 150,000 kiloa
margariinia. Samaan aikaan saapui
keskusliikkeiden varastoihin voita kes-
kimäärin 234,000 kiloa viikossa.

Kaupassa esiintyvän maatiaisvoin
määrä on ollut vain 25 % viimevuoti-
sesta. Todennäköistä kuitenkin on,
että maatiaisvoimäärät kevättalvella
tulevat jonkin verran lisääntymään.

Maassa on siis ravintorasvoja tällä
hetkellä enemmän kuin marraskuun
alussa, mutta varastossa olevan voin
määrä on pienempi kuin silloin. Jotta
voivarastot eivät pääsisi kokonaan
loppumaan, määräsi kansanhuoltomi-
nisteriö, että 11. 12. alkavalla jakelu-
kaudella jaetaan ostokuponkien edel-
lyttämistä määristä puolet voina ja
puolet muina ravintorasvoina, kuiten-
kin niin, että juustoa saadaan antaa
kahdenkertainen määrä. Näin mene-
tellen voidaan jaettavat ravintorasva-
määrät pitää nykyisen suuruisina ensi
kesään saakka, mikäli ei kotimaisessa
tuotannossa tapahdu tuntuvampaa vä-
henemistä ja mikäli kaikki edellytetyt
ulkomaiset ravintorasvat saadaan maa-
han tuoduksi.

Amerikkalaista sianlihaa on yritetty
ostaa ja onnistuttu ostamaankin n.
1,500 tonnia, josta kuitenkin on saatu
tuoduksi maahan vain pieniä eriä.

Naudanlihaa oli hyvin runsaasti
markkinoilla lihan säännöstelyn alka-
miseen asti. Sen tuotanto on sään-
nöllisinä vuosina ollut n. 50 milj. ki-
loa, josta julkiseen kauppaan on tul-
lut n. 27 milj. kiloa. Huonon rehu-
vuoden johdosta nautakarjan karsinta
on ollut runsasta. Vallitsevan rehu-
pulan johdosta jouduttaneen tänä tal-
vena teurastamaan noin 50,000 leh-
mää enemmän kuin tavallisesti. Koska
teurastettavat naudat ovat laihoja, on
lihan laatu heikompaa ja lihamäärä
suhteellisesti pienempi kuin aikaisem-
min.

han saapunut tai saapumassa viljaa
37.1 milj. kg. Ostovajaus arvioidaan
nyt 50—(iO milj. kiloksi.

Sokeri.
Sokeria oli varastossa joulukuun

alussa noin 25 milj. kiloa. Lisäksi on
mahdollisuuksia ostaa ulkomailta
13,600 tonnia sokeria. Jakelukauden
sokerinkulutus on ollut noin 4,500 ton-
nia, joten sokeria on useaksi kuukau-
deksi.

Kahvi.

Vitamiineja margariiniin.

Kalivia oli varastossa joulukuun
alussa noin 5.5 milj. kiloa. Nykyisin
jaettava määrä on kaksi kuukautta
kestävänä kulutuskautena n. 1.5 milj.
kiloa, joten nykyisiä annoksia jakaen
kahvivarasto riittää vajaan puoli
vuotta. Ulkomailta pyritään hankki-
maan lisää kahvia, jotta annoksia
ei tarvitsisi supistaa.

Viime aikoina on ilmennyt peruna-
jauhojen niukkuutta. Se johtuu
useista eri syistä. Luovutetulle alueelle
jäi kaksi perunajauliotehdasta ja pom-
mituksissa tuhoutui yksi, eivätkä nyt
käynnissä olevat perunajauhotehtaat
voi tyydyttää nykyistä kysyntää. Nor-
maalivuosina on syksyisin tuotu maa-
hamme noin 2 milj. kiloa perunajau-
hoja, joita ei tänä syksynä ole saatu.
Lihanjalostus-, tekstiili-, karamelli- ja
paperinjalostusteollisuus tarvitsee pe-
runatärkkelystä välttämättömänä raa-
ka-aineena. Näin ollen ovat syyt pe-
runa jauhojen niukkuuteen aivan luon-
nolliset.

Perunajauhot.

Kansanhuoltoministerien toimesta
saapui maahamme joulukuun 15 päi-
vänä 150 kilon erä kalanmaksöljytii-
vistettä. 1 grammassa tiivistettä on
1 milj. k.v.y. (kansainvälistä yksik-
köä). A-vitamiinia ja 16,000 k.v.y.
D-vitamiinia. Tammikuun puolivä-
listä lähtien on aikomus ryhtyä
käyttämään tiivistettä margariinin vi-
taminisoimiseen sellaisessa suhteessa,
että grammaan margariinia tulee 50
k.v.y. A-vitamiinia. Margariinin A-
vitamiinipitoisuus on silloin jopa suu-
rempi kuin kesävoin. Mainittu 150 ki-
lon erä kalanmaksaöljytiivistettä riit-
tää täten 3 milj. margariinikilon vi-
taminisoimiseen. On toiveita uudesta
lähetyksestä k. o. tiivistettä siihen
mennessä, kun tämä margariinimäärä
on kulutettu.

Maahan tuotu naudanliha rajoittuu
Suomen Huollon Tanskasta lahjaksi
saamaan 100 tonnin suolattuun nau-
danlihaerään.

Suola.
Suolan myynti on maassamme viime

vuosina ollut 57—71,000 tonnia. Nyt
on varastossa suolaa runsaasti 73,000
tonnia, joten sitä on maassamme riit-
tävästi.

Kananmunat.
Väkirehujen puutteen vuoksi on ka

nakantaa vähennetty kolmanneksella.
Tämän sekä valopetroolin vähyyden
vuoksi kananmunien tuotanto on suu-
resti supistunut. Tukkuliikkeille on
marraskuun kuluessa saapunut kanan-
munia vain runsas neljännes edellisen
vuoden vastaavaan aikaan verraten.

Väkirehut.
Ostetuista väkirehuista oli maahan

15. 12. -40 mennessä saapunut yhteen-
sä 4,377 tonnia. Tämä määrä oli pää-
asiassa puuvillasiemen- ja auringon-
kukkakakkua. Matkalla Etelä-Ameri-
kasta Suomeen on 1,000 tonnia maa-
pähkinäkakkua ja Bomaniasta 503
tonnia auringonkukkakakkua. Lisäksi
odotetaan lähiaikoina Venäjältä saa-
puvaksi 3,000 tonnia puuvillasiemen-
kakKua. —^elä-Amerikasta on ostettu
B,OUO tonnia puuvillasiemenkakkua ja
Pohjois-Amerikasta 1,500 tonnia soija-
jauhoa. Useita muitakin kauppoja on
tekeillä, joten väkirehutilanteen odote-
taan kevättalvella huomattavasti hel-
pottuvan.

Leipävilja.

Rehut.

Liha.

Kuivikkeet.

Sianlihaa on joulukuun aikana tul-
lut kauppaan jonkin verran enemmän

Uuden arvion mukaan on maamme
viljasato muodostunut aikaisempaa ar-
viota paremmaksi. Rukiin sato oli 236
milj. kg, vehnän sato 150 milj. kg ja
ohran sato 141 milj. 527
milj. kg, josta
jäävän 357 maa-

a.

Valtioneuvoston marraskuun 28
p:nä tekemän päätöksen mukaisesti ei
kotieläinten ravinnoksi kelpaavia olkia
tai ruumenia saa käyttää muihin tar-
koituksiin kuin kotieläinten rehuksi.
Olkien käyttö kuivikkeihin on siis
kielletty; vain sairaus- ja synnytysta-
pauksissa on se sallittua. Kuivik-
keiksi on nyt hankittava turvepehkua.
sahanpurua tai hakoja. Vesistöjen
rannoilla kasvavista ruovikoista voi-
daan jään päältä niittäen korjata kui-
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vikkeiksi soveltuvaa vanhaa ruohoa.
Poistamalla vanha kuollut kasvusto
ruokorannoilta edistetään tulevan vuo-
den ruokosatoa, joka tullaan tarvitse-
maan rehuksi. Ellei olkien korvaami-
nen millään muulla kuivikkeella ole
mahdollista, kehoitetaan sementtiset
parret laudoittamaan, jotta eläimille
saataisiin edes tyydyttävä makuu-
alusta.

taan tavanmukainen määrä, jäisi ke-
vätkylvöjä varten käytettäväksi kor-
keintaan 17,910 tonnia fosforihappoa,
mikä määrä peittäisi noin 80 % fos-
forihappotarpeesta. Jo maassa olevat
määrät riittäisivät tyydyttämään vain
noin 28.5 % tarpeesta. Tätäkin mää-
rää on pidettävä tyydyttävänä, sillä
useissa muissa Europan maissa ei ti-
lanne ole edes näinkään hyvä. Vielä
on otettava huomioon, että meillä on
aikaisemmin käytetty fosfaatteja suh-
teellisen runsaasti, joten fosforihap-
poa on varastoituneena peltomaissa,
ja sen jälkivaikutus voidaan arvioida
melko suureksi.

Karbiidia

Korsirehu.
Valtioneuvoston lokak. 4 p:nä an-

tamalla päätöksellä julistettiin taka-
varikkoon se maanviljelijäin hallussa
oleva korsirehu, joka ylitti 1,400 kg
nautayksikköä kohti. Tämä päätös
nojautuu viralliseen satoarvioon, jon-
ka mukaan korsirehu ja laskettiin
maassa olevan 1,650 kg nautayksikköä
kohti. Päätöstä seurannut yleinen re-
huvarojen arviointi kuitenkin osoitti,
että vain harvoilla maanviljelijöillä
oli korsirehua edes 1,400 kg/ny. Tä-
män vuoksi ja vahvistaakseen miten
paljon maanviljelijältä kaikkiaan tul-
laan korsirehua takavarikoimaan, ku-
mosi valtioneuvosto joulukuun 2 päi-
vänä lokakuussa tehdyn takavarikoi-
mispäätöksen ja päätti, että kansan-
huoltoviranomaisilla on oikeus taka-
varikoida hehtaaria kohti 30 kg: sta
230 kg:aan heiniä ja 65 kg: sta 130
kg: aan kevätviljan olkia. Kansan -

huoltoviranomaisilla on valta määrätä
myöskin syysviljan olkia luovutetta-
vaksi tuotannon turvaamiseksi. Taka-
varikointia määrättäessä on otettava
huomioon eri tilojen sato, eläinmäärä
ja muut tilan luovutuskykyyn vaikut-
tavat seikat.

Typpilannoitteita on varastossa
määrä, joka vastaa noin 8,100 tonnia
typpeä. Kahtena edellisenä satovuon-
na käytettiin maassamme typpeä kes-
kimäärin 8,119 tonnia. Peltoalan pie-
nentymisen huomioonottaen on maassa
siis typpeä suhteellisesti enemmän
kuin edellisvuosina. Parhaillaan neu-
votellaan lisäkaupoista. Jos nämä neu-
vottelut johtavat tuloksiin, on käytet-
tävissä kaikkiaan noin 13,500 tonnia
typpeä. Tällainen määrä tulee jo huo-
mattavasti vaikuttamaan satotuloksiin.

Kalilannoitteita on maassa tuntu-
vasti enemmän kuin aikaisempina vuo-
sina on totuttu niitä käyttämään.
Kylvettävät kalimäärät tulevat run-
saasti ylittämään normaaliset käyttö-
määrät, millä seikalla on suuri mer-
kitys. Kaliahan on maassamme yleen-
sä käytetty suhteellisen vähän, joten
sen käytön lisääminen on aivan pai-
kallaan.

Korsirehun kilohinnat ovat: heinä
1: 30, kevätvehnän oljet —: 50, ohran
oljet —: 60, kauran oljet —: 70, se-
kaviljan oljet —: 60 ja syysviljan ol-
jet —: 40.
Selluloosarehu.

Kutomateollisuus.
Puuvillateollisuuden

Villateollisuuden

Sillaa

Kansanhuoltoministeriö on jouluk.
10 p:nä päättänyt, että kansanhuolto-
lautakunnat antavat ostoluvan heinän,
kauran tai sekaviljan hankkimiseksi
hevosten, nautaeläinten tai lampaiden
ruokintaan vain siinä tapauksessa,
että ostoluvan hakija esittää selvityk-
sen siitä, että hän on ostanut tai ti-
lannut hankittavaa rehuerää vastaa-
van määrän rehuselluloosaa. Todis-
teeksi kelpaa selluloosaa myyvän liik-
keen toiminimellä varustettu makse-
tuksi kuitattu lasku tai tilaussopimuk-
sen kaksoiskappale.

Heinäannos kuukautta kohti on: he-
voselle 60 kg, nuorelle hieholle tai
sonnille 30 kg, vasikalle 15 kg ja lam-
paalle 8 kg. Näille eläimille on han-
kittava yhtä monta kiloa selluloosaa
kuin heinää. Raskaassa työssä olevalle
hevoselle, jonka heinäannos kuukautta
kohti on 120 kg ja lehmälle, ponka
kuukausiannos on 60 kg on hankittava
vain puolet tästä määrästä selluloo-
saa.

Polttoaineet.
Halkoja

Metallit.
Rautaa

on syyskuun 1 päivänä alkaneena
hakkuukautena määrätty hakattavaksi
18.5 milj. m3, mihin sisältyy myös
hiiltopuu. Marraskuun loppuun men-
nessä oli tästä määrästä hakattuna
6.7 milj. m 3eli runsas kolmannes.
Puuhiilen

tuotannossa on yksityinen hiilto
osoittanut ripeätä kasvua. Puuhiiltä
käyttävien autojen luku oli marraskuun
lopussa 5,821 ja puuta käyttävien
2,870, yhteensä 8,691. Joulukuun
puolivälissä vastaava luku voidaan ar-
vioida 9,300—9,400 :ksi.
Kivihiilen

varasto on suhteellisen vähäinen,
mutta hätätilassa voidaan kuitenkin
liikenne ja välttämätön teollisuus pi-
tää yllä avoveteen saakka varastoja
tasaamalla.

Luvatusta kolcsimäärästä on saatu
miltei kaikki. Kuluttajille on voitu
luvata 25 % normaalitarpeesta, mutta
jos tuonti jatkuu, voitaneen järjestää
vähän suurempi jakelu.

Tinaa

Pellavaöljyä ja vernissaa

Rehuselluloosan vähittäismyyntihinta
on rautatieasemilla 1: 90 kilolta, tä-
hän hintaan voivat välitysliikkeet li-
sätä todelliset maantierahdit. Useim-
mat selluloosatehtaat ovat nyt saaneet
käyntiin rehuselluloosan valmistuksen
täydellä teholla, joten sitä on tois-
taiseksi riittävästi saatavissa.

Nestemäisten polttoaineiden

Pesuaineet.

alalla tilanne on edelleenkin vaikea.
Tämä koskee erityisesti voiteluöljyjä.
Sikäli kuin parhaillaan käynnissä ole-
vat neuvottelut kauppasopimuksen mu-
kaisten erien saannista Neuvostolii-
tosta johtavat tulokseen, voi tilantee-
seen tulla helpotusta. Ennakkotiedot
viittaavat jonkinmoisiin saantimah-
dollisuuksiin myös Romaniasta, josta
kuitenkin kuljetusvaikeudet ovat mel-
koiset.

Väkilannoitteet. Valaistusaineet.

Saippuateollisuuden rasva-aineita

Fosfaattilannoitteiden maassa oleva
varasto vastaa 6,490 tonnia fosfori-
happoa. Mahdollisesti saatavat lisä-
varastot vastaisivat 16,220 tonnia fos-
forihappoa. Jos syyskylvöille vara-

Elintarvikkeiden vienti.
Hangon alueelle.

Valopetroolia

Öljyt.

on nykyisin käytettävissä 900 ton-
nia kuukaudessa, mikä merkitsee 1.4
litran jakelua kuukaudessa valaistus-
yksikköä kohden.

Lihan vienti.

saataneen tuoduksi maahan sen ver-
ran, että maassa olevan lamppumää-
rän tarve tulee tyydytetyksi. Lisää
saatavat lamput jaetaan ensi sijassa
kalastajaväestölle. Kotimainen kar-
biidin tuotanto kuluu ensi sijassa
välttämättömään metalliteollisuuteen.

varastot riittävät tämän kuukauden
loppuun. Pohjois-Amerikasta on saatu
ostaa puuvillaa ja Neuvostoliitosta os-
tettu erä on matkalla, mutta sen pe-
rille saapumisesta ei ole vielä tietoa.

maassa olevat varastot riittävät
2y2 kk. Matkalla olevat erät riittä-
vät 2 y<> kk:ksi. Sitäpaitsi on ostettu
villaa 2 kk:n kulutusta varten, mutta
sen saapumisesta ei ole vielä tietoa.

saadaan ensi vuodeksi 2,500 tonnia.
Tämän kulutus ja riittäväisyys riip-
puu puuvillan ja villan saannista.

on eri liikkeiden varastossa yhteensä
2,085 tonnia. Saksasta, Euotsista ja
Belgiasta tulee 4 kuukauden kuluessa
betonirautoja yhteensä 6,700 tonnia.
Levytilanne on heikko, mutta levyeriä
on tulossa, tosin pienempiä kuin tar-
vittaisiin. Lähiaikoina odotetaan 3
m/m ohuempia levyjä 1,500 tonnia
Saksasta ja Euotsista.

on jonkin verran, mutta kun sen
saanti on vaikeata, on kulutus tarkoin
säännösteltävä.

on tulossa 830 tonnia ja 240 tonnia
on saatu lisäksi ostetuksi. Tilanne on
tässä suhteessa vaikea, sillä normaali-
kulutus on ollut 500 tonnia kuukau-
dessa.

on varastossa n. 700 tonnia. Nor-
maaliaikoina on omasta maasta saatu
n. 70 tonnia saippuarasvoja kuukau-
dessa. Säännöstelty kulutus on n. 140
tonnia kuukaudessa.

Syyskuukausina vietiin Hangon
alueelle kuukausittain 90 tonnia nau-
danlihaa ja päivittäin 840 litraa mai-
toa. Joulukuun 7 päivänä lopetettiin
lihan vienti, mutta maitoa viedään
sinne edelleen äskenmainittu 840 lit-
raa päivittäin. Muita elintarvikkeita
ei vuokra-alueelle viedä.

Elokuussa, kun uhkaavan rehupulan
takia teurastukset olivat runsaat eikä
lämpimien ilmojen takia voitu kaik-
kea lihaa varastoida, vietiin sitä Sak-
saan kaikkiaan 145,000 kiloa. Sen
jälkeen ei lihaa ole Saksaan viety.

Helsinki 1940. Valtioneuvoston kirjapaino.


