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Sahi, Juha, Networking With the Distant East. Finland’s Trade Relations with
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University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, History
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University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

Trade between Finland and Japan underwent remarkable development in both quantity and value
from the early commercial connections at the beginning of the 20th century until the 1970s and
the first oil crisis. At first, the exports to Japan and imports from Japan were handled by European
trade intermediaries. Gradually these indirect trade networks were superseded by semi-direct and
direct networks between Finnish and Japanese companies. Trade networks and their evolution
steered the flow of goods, which for Finnish exports mainly consisted of forest industry products,
namely, pulp and paper. The nature of Japanese imports was, however, more versatile, consisting
of readymade consumer goods, such as textiles. Since the 1950s, the imports have been mostly
high technology products – cameras and cars and related goods.

Bilateral trade relations were especially significant from the standpoint of Finnish foreign
trade, as Japan became one of Finland’s most important trading partners. Their trade relationship
also had a broader significance for international commerce, especially in the early 1960s when
Finland became the first market in Europe to start regular imports of Japanese cars.

This study establishes a network theory of international trade relations based on an actor tier
division between and within trade and trade policy activity. The trade activities by private
companies is divided into three types of networks, which then form direct, semi-direct and indirect
export and import activities. The same network type division also applies to trade policy activity
by governments and other actors. Based on extensive empirical evidence, it is argued that the types
of cooperation (networks) between companies and their evolution have determined the
development leading to commercial success, stagnation, or a downward trend in Finnish-Japanese
trade. On the other hand, the role of trade policy relationships has in most cases been confined to
setting or dismantling the limitations of actual trade activity. Trade policy relations further have
played only a minor role in promoting trade, which is fundamentally based on the network
building that take place between private corporations.

An extensive amount of archival and other sources collected from archives and libraries in
Finland and Japan were used in this doctoral thesis.

Keywords: bilateral relations history, Finland trade, foreign trade, Japan trade, network
analysis, networks, trade relations
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Tiivistelmä

Suomen ja Japanin välinen tavarakauppa kehittyi määrässä ja arvossa mitattuna 1900-luvun alun
pienestä purosesta vuolaaksi virraksi 1970-luvun ja ensimmäisen öljykriisin vuosiin mennessä.
Yhteyksien alkuvaiheessa vienti Japaniin ja tuonti Suomeen kulkivat eurooppalaisten välikäsien
kautta, mutta vähitellen nämä kaupan epäsuorat verkostot saivat rinnalleen suomalaisten ja japa-
nilaisten yhtiöiden väliset suorat ja välittömät yhteistyöverkostot ja lopulta korvautuivat niillä.
Verkostot ja niiden evoluutio ohjasivat kaupan tavaravirran kehitystä, joka suomalaisen viennin
osalta painottui puunjalostusteollisuuden tuotteisiin ‒ pääasiassa selluloosaan ja paperiin. Japa-
nilaisten tavaroiden tuonti oli rakenteeltaan monipuolisempaa koostuen suoraan kuluttajille tar-
koitetuista kappale- ja tekstiilitavaroista ja 1950-luvulta lähtien korkean teknologian tuotteista,
kuten kameroista ja henkilöautoista.

Kahdenkeskisten kauppasuhteiden merkitys korostui varsinkin Suomen ulkomaankaupassa,
sillä Japanista tuli yksi Suomen huomattavimmista kauppakumppaneista. Kauppasuhteilla oli
kahdenkeskisiä yhteyksiä laajempiakin vaikutuksia, joista ehkä merkittävin oli japanilaisten hen-
kilöautojen pysyvä rantautuminen Suomen kautta Euroopan markkinoille 1960-luvun alussa.

Tutkimuksen tuloksena on syntynyt kansainvälisten kauppasuhteiden verkostoteoria, joka
perustuu kaupan ja kauppapolitiikan väliseen toimijatasojakoon. Kauppasuhteiden kaupallinen
toiminta jakautuu verkostotyypeittäin välittömään, suoraan ja epäsuoraan vienti- ja tuontitoimin-
taan samoin kuin kauppapoliittinenkin toiminta omissa vuorovaikutussuhteissaan. Tutkimuksen
laajat empiiriset näytöt osoittavat, että yritysten välisen yhteistyösuhteen eli verkoston tyypistä
ja evoluutiosta riippuen on kaupallisten toimijoiden välinen vuorovaikutus joko kasvanut, jäh-
mettynyt tai kuihtunut pois. Kauppapoliittisilla suhteilla oli Suomen ja Japanin väliseen kauppa-
vaihtoon ennen kaikkea rajoittava ja vähäisemmässä määrin edistävä vaikutus. Yritysten välis-
ten yhteistyöverkostojen synty ja kehitys perustuivat jokaisen yhtiön omaan myynti- ja ostopoli-
tiikkaan, jolla toimijat määrittelivät suhteensa kohdemarkkinoihin ja yhteistyökumppaniensa
kanssa käytävään kaupalliseen toimintaan.

Tutkimuksessa on laaja-alaisesti hyödynnetty useiden kaupan ja kauppapolitiikan toimijoiden
lähdeaineistoja Suomesta ja Japanista.

Asiasanat: Japani, kahdenvälisten suhteiden historia, kauppasuhteet, Suomi,
ulkomaankauppa, verkostoanalyysi, verkostot
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要旨

１９００年代初頭から１９７０年代に至るまで、フィンランドの対日本貿易は輸出入数
量に加えて、通商関係上の重要性という観点からも目覚ましい発展を遂げてきた。貿易
開始当初、両国間の取引は在欧仲介業者を通して行われる間接貿易の形式がとられてい
たが、次第にフィンランドと日本の企業間ネットワークを利用した直接貿易や準直接貿
易がそれに取って代わるようになっていった。さらに、貿易ネットワークとその発展は
物流動向にも影響をもたらした。フィンランドは主に森林資源を利用した産業製品、つ
まりはパルプや印刷紙の輸出に重点を置き、日本はフィンランドとの貿易開始当初よ
り、織物をはじめとした多岐にわたる既製品を輸出しており、特に１９５０年代からは
カメラや自家用車といったハイテク製品の輸出に主軸を置いてきた。

日本が対外貿易における最重要取引国のひとつになったため、フィンランドにとっ
て日本との二国間貿易は特に重視すべきものであった。１９６０年代、フィンランドは
日本製自家用車をヨーロッパ諸国に定期的に輸出するための玄関口としても重要な役
割を果たしていたため、二国間貿易が与える影響は日本とフィンランドの二か国にとど
まらず、より広範に及ぶものになった。

本研究により、商業活動と貿易政策の両方を取り巻く当事者たちによって構成され
た分割多重構造に基づく国際貿易のネットワーク理論が導き出された。企業間の通商関
係は直接貿易・準直接貿易・間接貿易の三つのネットワーク形態に分類され、同様の
ネットワークの分類型は国の貿易政策によって結ばれた通商関係の分類にも適用でき
るものである。幅広い経験的証拠に基づいた研究により、フィン日貿易においては、企
業同士の協力体制や企業間のネットワーク展開が、取引を商業的成功へと発展させてい
くか、もしくは逆に停滞・停止させてしまうかを左右する要因であったことが明らかに
なった。その一方で、貿易政策によって結ばれた国家間の通商関係は概して実質的には
貿易活動を制限し、さらには阻害する要因となっていたと結論付けられた。貿易契約締
結や貿易活動の発展は民間企業が各自で結んだ売買契約、即ち民間企業の間に構築され
たネットワークを基盤としており、貿易政策としての通商関係が貿易関係促進のために
果たす役割は事実上軽微なものであった。

本論文は、フィンランドと日本において収集した経済・経済政策に関する広範な文
献資料を用いて執筆されたものである。

キーワード: 対外貿易 , 二国間関係史 , 日本 , ネットワーク , ネットワー
ク分析 , フィンランド , 貿易関係 
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Kiitokset 

Vuonna 2008 Tampereen yliopistossa kirjoittamani pro gradu -tutkielma sytytti si-

sälläni palon historiantutkimusta kohtaan. Tutkimustyön mahdollistama löytämisen 

ja oivaltamisen ilo johdatti minut seuraavana vuonna aloittamaan jatko-opinnot 

Oulun yliopistossa, jonka historian oppiaineessa on Japanin historian tutkimuksella 

ollut perinteisesti vahva rooli. Väitöskirjatyöni ohjaajiksi sain Japanin ja suoma-

lais-japanilaisten suhteiden historiaan erikoistuneet professori Olavi K. Fältin sekä 

yliopistonlehtorit Seija Jalaginin ja Henry Oinas-Kukkosen. Työni loppuvaiheessa 

ohjaajieni joukkoon liittyi myös professori Kari Alenius. Kaikille ohjaajilleni sekä 

muille tutkimustani monissa seminaareissa, konferensseissa ja muissa yhteyksissä 

kommentoineille ja ohjeistaneille osoitan täten lämpimät kiitokset saamastani ar-

vokkaasta tuesta ja kannustuksesta. Väitöskirjani esitarkastajia, yliopistonlehtori 

Mika Kallioista ja professori Niklas Jensen-Erikseniä, kiitän ajatuksia jäsentäneistä 

lausunnoista ja vastaväittäjääni professori Jari Ojalaa työtäni kohtaan vuosien mit-

taan osoittamasta kiinnostuksesta ja ohjeistuksesta.  

Käsillä oleva väitöskirja ei olisi mahdollistunut ilman taloudellista tukea, jota 

olen saanut eri rahoittajatahoilta. Työtäni ovat tutkimus- ja matka-apurahoin tuke-

neet Historiatieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma, Werner Hacklinin Säätiö, 

Lehtori Anna Vuorion rahasto (Oulun yliopiston apuraharahasto), Oulun yliopiston 

tukisäätiö ja Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta. Historiatieteiden valtakun-

nallisen tohtoriohjelman tutkijankoulutuspaikka (2012–2015) tarjosi minulle erin-

omaiset puitteet keskittyä kokopäiväiseen tutkimustyöhön neljän vuoden ajan. Kai-

kille rahoittajatahoille osoitan mitä nöyrimmät kiitokseni. 

Arvokasta apua olen saanut monen arkiston ja kirjaston henkilökunnan jäse-

niltä, joiden uurastuksen tuloksena tutkimukseni laaja ja monipuolinen lähdeai-

neisto on päätynyt käyttööni. Asiantuntevaa ja ystävällistä tietopalvelua olen saanut 

kaikista tämän tutkimuksen lähdeluetteloon listatuista arkistoista, joiden työnteki-

jöille osoitan suuret kiitokset. Erityisesti haluan kiittää Suomen Elinkeinoelämän 

Keskusarkiston kaukolainapalveluja hoitavaa henkilökuntaa sekä Rosenlew-mu-

seon intendenttiä Leila Stenroosia, joiden työn tuloksena suuret määrät lähdeaineis-

toa saapui Mikkelistä käytettäväkseni kotikaupunkiini Poriin. Kiitän myös Porin 

kaupunginkirjaston kaukolainapalvelun henkilökuntaa ja varsinkin tietopalveluvir-

kailija Pertti Lahdenmäkeä monilukuisten kirjalainojen järjestämisestä käyttööni 

eri puolilta Suomea ja ulkomailta. 
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Kiitän kaikkia tutkimustani varten haastattelemia henkilöitä, jotka ovat poik-

keuksetta tarjonneet laajoilla tiedoillaan arvokkaan lisän muun lähdeaineiston tu-

eksi. Sydämelliset kiitokset osoitan vuonna 2012 edesmenneelle Carl-Erik Ullne-

rille, joka pyyteettömällä ystävyydellään ja suurella kiinnostuksellaan edisti tutki-

mustyötäni lukuisten sähköpostien ja haastattelujen kautta saamallani muistitieto-

aineistolla. 

Vaimoni Oshie ja molemmat poikamme ovat arjessa tukeneet minua tutkimus-

työni monissa käänteissä. Siitä kiitän heitä kaikella rakkaudella. Ilman Oshien an-

tamaa käännösapua en olisi voinut hyödyntää tutkimukseni laajaa japaninkielistä 

aineistoa. Häntä saan myös kiittää väitöskirjan japaninkielisen tiivistelmän kään-

nöstyöstä. Molempia vanhempiani kiitän kaikkinaisesta avusta ja kannustuksesta, 

jota he ovat minulle antaneet koko tähänastisen elämäni ajan. Veljeäni Jukka-Mat-

tia kiitän saamastani tietoteknisestä tuesta, jota ilman en olisi aika ajoin pärjännyt. 

Perheeni on ollut suurin kannustimeni jatkaa vuosikausia kestänyttä väitöskirja-

työtä, jonka täten heille omistan. 

Pori 31. tammikuuta 2016 

Juha Sahi 
 



11 

Lyhenteet 

AYA Aro-Yhtymän arkisto 
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EFTA European Free Trade Association 
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1 Johdanto  

1.1 Suomen kauppasuhteet Japaniin ja tutkimustilanne 

Puron pahasesta vuolaaksi virraksi 

1900-luvun alussa oli tilastoitu kauppavaihto Suomen ja Japanin välillä arvoltaan 

sanalla sanoen vähäpätöinen. Tämä asiaintila muuttui maailmansotien välisenä ai-

kana, jolloin kauppa Japanin kanssa kasvoi huomattavasti jääden kuitenkin 1940-

luvun lopulta aina 1960-luvun alkuun saakka vakuuminkaltaiseen pysähtyneisyy-

den tilaan molempien maiden ulkomaankaupan säännöstelytoimien johdosta. 

1960–1970-luvuilla kauppavaihto koki räjähdysmäisen kasvun samalla nostaen Ja-

panin yhdeksi Suomen suurimmista kauppakumppaneista. Japaniin suuntautunei-

den kaupallisten kontaktien tiivistyminen ja monipuolistuminen sekä niiden seu-

rauksena tavarakaupan volyymin kasvu olivat tekijöitä, joiden vuoksi voidaan pu-

hua varsin poikkeuksellisesta ilmiöstä Suomen ulkomaankaupassa ‒ etenkin 1960- 

ja 1970-lukujen suhteen. 

Suomen varhaisimmat kaupalliset kontaktit Japaniin virisivät 1800-luvun lo-

pulla. Kauppavaihto toisistaan etäisten maiden välillä tapahtui vuosikymmeniä 

pääasiassa keskieurooppalaisten ja skandinaavisten välittäjien kautta, mutta vähi-

tellen suomalaiset viejät ja maahantuojat saivat luotua myös omia suoria kontakteja 

japanilaisyritysten kanssa. Jo varhaisista kontakteista lähtien oli tuonti- ja vienti-

toiminta kuitenkin perustaltaan suomalaisten toimijoiden käsissä. Toisin sanoen 

suomalainen liikeyritys vei markkinoimansa valmisteen kohdemarkkinoille suo-

raan tai välikäsien kautta, samoin kuin suomalainen maahantuoja hankki japanilai-

sen hyödykkeen luomiensa välittömien, suorien tai epäsuorien verkostojen välityk-

sellä. Maiden välisten kaupallisten suhteiden tutkimus suomalaisten toimijoiden 

näkökulmasta ei täten ole ainoastaan aiheenrajauksen osalta toivottavaa, vaan myös 

välttämätöntä koko työn onnistumisen kannalta. 

Suomen puunjalostusteollisuuden muodostamat myyntikartellit eli vientiyh-

distykset toimivat Japanin-kaupan moottoreina vuosikymmenten ajan. Suomalai-

nen selluloosa, paperi, puuhioke ja pahvi tulivat näiden yhdistysten myyntitoimin-

nan tuloksena tunnetuiksi Japanissa, joka itsekin teki nousua maailman suurimpien 

paperintuottajamaiden joukkoon. Suomessa maahantuojien ja eri alojen tukkupor-

taan liikeyritysten harjoittama tuontitoiminta käsitti pääasiassa japanilaisen vienti-

kaupan päätrendejä mukaillen suoraan kuluttajille tarkoitettuja hyödykkeitä, kuten 
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elintarvikkeita, tekstiilitavaraa ja 1950-luvulta lähtien valokuvauskameroita, kiika-

reita sekä hieman myöhemmin myös elektroniikkatuotteita ja henkilöautoja. Suomi 

ja Japani ovat muun muassa kotimarkkinoidensa kokoon nähden hyvin erilaisia, 

mutta maiden väliset kaupalliset kontaktit ovat kuitenkin mahdollistaneet vaiku-

tuksiltaan kahdenkeskistäkin kauppaa laajempaa hyötyä niiden vientiteollisuuksien 

etsiessä tuotteilleen uusia myyntimahdollisuuksia toistensa markkinoilta. Näin ta-

pahtui esimerkiksi 1900-luvun alussa suomalaisen pahvin löytäessä paikkansa en-

simmäisiltä ulkoeurooppalaisilta markkinoiltaan Japanista sekä japanilaisten hen-

kilöautojen saavuttaessa pysyvän jalansijan Suomen kautta Euroopan markkinoilla 

1960-luvun alkupuolella. 

Kaupalliset yhteistyöverkostot suomalaisten ja japanilaisten liikeyritysten vä-

lillä konkretisoivat kahdenkeskiset kauppasuhteet, joiden kauppapoliittiseksi pe-

rustaksi solmittiin suosituimmuuslausekkeinen kauppa- ja merenkulkusopimus 

Suomen tasavallan ja Japanin keisarikunnan välillä vuonna 1924. Tämän sopimuk-

sen artikloihin perustuvat tänäkin päivänä maiden välisen kaupan ”pelisäännöt”, 

joiden rinnalle toisen maailmansodan jälkeinen kansainvälisen kaupan vapauttami-

seen tähdännyt GATT-sopimusjärjestelmä (General Agreement on Tariffs and 

Trade) loi monenkeskisen perustan. Kahdenkeskiset kauppasuhteet eivät ole tiivis-

tymisestään huolimatta voineet historiansa aikana välttyä karikoilta, joista vaiku-

tuksiltaan tuntuvin oli useita vuosia kestänyt suhdekatko toisen maailmansodan 

päätyttyä. Kaupallisen toiminnan palautuminen arvoltaan sotaa edeltäneelle tasolle 

kesti yli kaksikymmentä vuotta. 

Suomen kauppavaihdon lisääntyminen Japanin kanssa oli huomattavalta osal-

taan siivittämässä Aasian merkityksen kasvua Suomen ulkomaankaupassa ohi 

Etelä-Amerikan markkinoiden toisen maailmansodan jälkeisenä aikana.1 Suomen 

Japanin-kaupan kehitys maan itsenäisyyden alkuvuosista aina ensimmäiseen öljy-

kriisiin ja Japanin nousuun Suomen toiseksi suurimmaksi ulkoeurooppalaiseksi 

kauppakumppaniksi 1970-luvun alkuun mennessä on myös osa laajempaa Suomen 

ulkomaankauppaa koskevaa kansainvälisen kaupan pitkän aikavälin muutosproses-

sia, jonka seurauksena maailmankaupan painopiste on siirtymässä Euroopasta ja 

Pohjois-Amerikasta Aasiaan.2 Laaja-alaisten muutosprosessien lisäksi kahdenkes-

kisten kauppasuhteiden aikaisemmilla onnistumisilla ja/tai epäonnistumisilla on 

                                                        
1 Pihkala 1988, 75. 
2 Ks. esim. ”Uusi maailmanjärjestys.” Suomen Kuvalehti No. 4. 25.1.2013. Hyvärinen & Pukkila 2009, 
70–73, 181–187. 



19 

kauaskantoiset vaikutukset. Tästä johtuen kauppasuhteiden tämänhetkisen tilan-

teen ymmärrys edellyttää tietämystä pitkän aikavälin kehityksestä. Laajemman his-

toriallisen perspektiivin merkitys konkretisoituu varsinkin siinä, että maiden väli-

sessä kaupallisessa yhteistyössä vaikuttaa edelleen samoja toimijoita tai näiden 

seuraajia kuin lähes vuosisata sitten.  

Käsillä oleva tutkimus tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan Suomen kauppasuhtei-

den kehityksestä maailmantalouden suurvallaksi nousseen Japanin kanssa kaupal-

listen yhteyksien ”aamuhämärästä” aina siihen asti, kun kahdenkeskiset suhteet oli-

vat kohonneet erityisesti Suomen ulkomaankaupan näkökulmasta huomattavaan 

asemaan 1970-luvun alkupuoliskolla.3 Työn aikarajaus kattaa täten ne yli viisi vuo-

sikymmentä, joiden kuluessa maiden välisten kauppasuhteiden kehitystarina muo-

vautui ylä- ja alamäkineen yhteyksien alkuvaiheesta niin kutsuttuun kypsyysvai-

heeseen.4 Maailmankauppaa, ja siten myös Suomen ja Japanin välistä kaupallista 

toimintaa ravisuttanut ensimmäinen öljykriisi tarjoaa luontevan ajallisen päätepis-

teen tälle tutkimukselle; öljykriisin vuosiin (1973–1974) ja niiden kynnykselle kul-

minoitui useita murrostapauksia – siihenastisia kliimakseja – sekä suomalaisessa 

viennissä Japaniin että Suomeen tapahtuneessa japanilaisten tavaroiden tuonnissa, 

kuten jäljempänä seikkaperäisesti selvitetään. Näihin perusteluihin nojaten tässä 

työssä on tarkoitus tutkia Suomen Japaniin suuntautuneiden kauppasuhteiden evo-

luutio ja erityispiirteet 1970-luvun alkupuoliskolle saakka vastaten kysymykseen 

siitä, miten ja miksi lähestulkoon olemattomasta kauppavaihdon purosta kehittyi 

puolessa vuosisadassa vuolas virta. 

Tutkimustilanne ja avainkäsitteiden määrittely 

Suomen ulkomaankauppaa samoin kuin kansainvälistä kauppaa koskeva taloushis-

torian tutkimus on perinteisesti keskittynyt kvalitatiivisen analyysin kautta kaup-

papolitiikan, siihen liittyvien sopimusprosessien ja liikeyritysten välisen kilpailun 

tarkasteluun sekä teollisen tuotannon ja kaupan tavaravirtojen kvantitatiiviseen 

                                                        
3 Kahdenkeskisten kauppasuhteiden tutkimuksen kautta piirtyy myös kuva Suomen ja Japanin ulko-
maankaupan laajemmasta kehityksestä – ja maiden välisten suhteiden osuudesta siinä – sekä Japanin 
noususta maailman tavarakaupan suurvallaksi. Huom. Vuonna 1955 oli Japanin osuus koko maailman 
tavarakaupasta seitsemän prosenttia, kun se vuonna 1983 oli noussut yli 18 prosenttiin – tällöin oli Ja-
panin vientikaupan osuus koko maailman tavaravientikaupasta suurempi kuin Yhdysvaltain tai Länsi-
Saksan viennin osuus. Grimwade 2000, 200. 
4 Kypsyysvaiheella tässä tarkoitetaan yritysten välisten yhteistyöverkostojen painottumista välittömiin 
ja suoriin tavaravaihdon kanaviin epäsuorien sijaan. Kaupallisten yhteyksien ajallisista kehitysvaiheista 
ks. Harjula 1969, 134. 
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analyysiin – tilastoaineistoja korostavaan niin kutsuttuun kliometriseen tutkimuk-

seen. Useissa teoksissa on kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia elementtejä yhdistelty 

toisiinsa.5 Erkki Pihkalan mukaan ulkomaankauppaa on eri aikakausina aina mer-

kantilismista nykypäivän niin sanotulle globalisaation ajalle saakka tutkittu kul-

loinkin vallitsevan, omaan aikaansa sidotun ulkomaankauppateorian kautta. Näin 

kvantitatiiviseen aineistoon ja metodeihin painottuneessa ulkomaankaupan histori-

antutkimuksessa on hyödynnetty selitysmalleja klassisesta (Adam Smith, David 

Ricardo ja J. S. Mill) ja uusklassisesta (Heckscher-Ohlin ja Heckscher-Ohlin-Sa-

muelson) ulkomaankauppateoriasta sekä uudemmista ristikkäiskaupan- ja globali-

saatioteorioista. Pihkalan mukaan nämä teoriat ja niihin tukeutuva kvantitatiivinen 

ulkomaankaupan tutkimus on mahdollistanut puutteistaan huolimatta ”asioiden ti-

lan käsitteellisen hahmottamisen” sekä kaupan merkityksen arvioimisen muun mu-

assa hyvinvoinnin ja kansantalouden kehityksen näkökulmista.6  

1990-luvulla virisi nuoren polven suomalaisten taloushistorioitsijoiden piirissä 

niin kutsuttu uuden institutionaalisen taloushistorian tutkimussuuntaus, joka pai-

nottaa julkisen sektorin roolia ”markkinahäiriöiden tasoittajana ja taloudellisen toi-

minnan edellytysten luojana”. Tähän uuteen institutionaaliseen talousteoriaan tu-

keutuvan suuntauksen edustajat ovat tutkineet Suomen ulkomaankauppaa julkisen 

ja yksityisen sektorin yhteistyön ja siihen oleellisesti liittyvän liiketoiminnan eli 

tuotannon ja palvelujen välittämisestä syntyvien kustannusten (transaction costs) 

problematiikan näkökulmasta.7 Yleensä ottaen on uuden institutionaalisen talous-

tieteen / taloushistorian tutkimus painottanut muodollisten (formal) instituutioiden, 

joiksi voidaan lukea valtio, lait, säännökset ja erilaiset sopimukset, ja epämuodol-

listen (informal) instituutioiden, esimerkiksi yleiset tavat ja käyttäytymissäännöt, 

merkitystä selitettäessä talouden ja yhteiskunnan kehitystä eri aikoina.8 

Suomen ja muiden maiden välisten kahdenkeskisten kauppasuhteiden tutki-

mukseen on viime vuosikymmeninä keskitytty muun muassa Jyväskylän yliopis-

                                                        
5 Jalava, Eloranta & Ojala 2007, 8–11; Lamberg 1999, 5, 15–18; Lamberg 2000, 1–12. Ks. myös Juhana 
Aunesluoman teos Vapaakaupan tiellä. Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-
aikaan (2011); Gösta Mickwitzin väitöskirja Finlands handel på Sverige 1920–1938 (1953); sekä Erkki 
Pihkalan tutkimukset Suomen ulkomaankauppa 1860–1917 (1969); Suomen ulkomaankauppa 1917–
1949 (1975) yhdessä Heikki Oksasen kanssa; Suomen kauppapolitiikka vuosina 1918–1944 teoksessa 
Suomen ulkomaankauppapolitiikka (1978).  
6 Pihkala 2007, 36–50. Kansainvälisen kaupan klassisista ja muista teorioista esim. Grimwade 2000, 
29–69. Kaupan suhteellisen edun (comparative advantage) teorioiden selitysvoiman murtumisesta esim. 
Ando & Kimura 2010, 61. 
7 Lamberg & Ojala 1997, 9; Lamberg, Ojala & Eloranta 1997, 15–47. 
8 Kallioinen 2012, 14, 16. 
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tossa, jonka historian ja etnologian laitokselta on valmistunut useita tämän tematii-

kan opinnäytetöitä. Niiden joukossa on esimerkiksi Marko Kohvakan Suomen ja 

Japanin välisiä kauppasuhteita käsittelevä pro gradu -tutkielma Etabloituminen Itä-

Aasiaan. Suomen ja Japanin kaupalliset suhteet maailmansotien välillä (1996), 

jossa tekijä lähestyy aihettaan kauppavirtojen kvantitatiivisen analyysin sekä po-

liittisen historian tutkimusmetodein hyödyntäen pääasiassa suomalaista tilasto- ja 

diplomaattiaineistoa. Vastaavanlaisella kauppapolitiikkaan keskittyvällä tutkimus-

otteella on myös Juha-Antti Lamberg käsitellyt lisensiaatin tutkielmassaan Suomen 

ja Espanjan välisiä kauppasuhteita 1920–1930-luvuilla. 9  Tutkimuksia yhdistää 

makrotasolle keskittyvä kauppapolitiikan toimijoiden ja erityisesti julkisen sektorin 

näkökulman painotus uuden institutionaalisen taloushistorian hengessä. 

Kauppapolitiikan, ja siihen tapauskohtaisesti enemmän tai vähemmän lähei-

sesti linkittyvän ulkopolitiikan, vaikutusta Suomen talouden ja ulkomaankaupan 

kehitykseen on käsitellyt lukuisa joukko historiantutkijoita eri aikakausien osalta 

sekä kahden- että monenkeskisten suhteiden näkökulmasta. Muiden muassa Suo-

men talouden ja ulkomaankaupan historiaa useissa töissään tarkastellut Markku 

Kuisma on vuonna 2015 ilmestyneessä Venäjä ja Suomen talous -teoksessaan kä-

sitellyt talouden monihaaraisesta perspektiivistä Venäjän vaikutusta Suomeen pit-

källä aikavälillä. Juhana Aunesluoman teos Vapaakaupan tiellä (2011) tarjoaa puo-

lestaan erinomaisen läpileikkauksen Suomen kauppapolitiikan ja kauppapoliittis-

ten suhteiden yleisestä kehityksestä 1900-luvulta aina 2000-luvun alkuun, jonka 

lisäksi muun muassa Tapani Paavosen teoksista Suomalaisen protektionismin vii-

meinen vaihe (1998) pureutuu Suomen ulkomaankauppaa toisen maailmansodan 

jälkeen kahlinneeseen normisääntelyyn kauppapoliittisten toimijoiden näkökul-

masta.10 

Suomen ja Japanin välisiä kauppapoliittisia suhteita käsitellään edellä mainitun 

Marko Kohvakan työn lisäksi useammassakin esityksessä, joista tässä mainitta-

koon Olavi K. Fältin väitöskirja Eksotismista realismiin. Perinteinen Japani-kuva 

                                                        
9 Kohvakka 1996, 1–5; Lamberg 1995, 1–20. 
10 Kuisma 2015, 12; Aunesluoma 2011; Paavonen 1998. Ulkopoliittisten suhteiden merkitys on koros-
tunut varsinkin sosialististen maiden harjoittamissa kaupallisissa suhteissa. Tästä johtuen on ulkopoli-
tiikan ja kauppapolitiikan keskinäistä suhdetta ja sen vaikutusta kauppaan tutkittu varsinkin Suomen ja 
Neuvostoliiton / Venäjän välisiä taloudellisia suhteita käsittelevissä töissä. Niistä mainittakoon muun 
muassa Markku Kuisman Neste Oy:n historiateos Kylmä sota, kuuma öljy (1997); Esa Seppäsen kirja 
Idänkaupan isäntä (2011); Tuomas Keskisen teos Idänkauppa 1944–1987 (1987); Pentti Viidan esitys 
Kapitalismin ja sosialismin puristuksessa. Suomen ja Neuvostoliiton taloussuhteet 1944–1991 (2006). 
Myös käsillä olevassa väitöskirjassa huomioidaan ulkopolitiikan vaikutus Suomen ja Japanin välisten 
bilateraalisten suhteiden kehitykseen.  
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Suomessa 1930-luvun murroksessa (1982) ja Martti Lintulahden suomalais-japani-

laisia suhteita käsittelevä yleisesitys Finland to tainichikankei no enkaku (1963). 

Makrotason liikesuhteiden historiaa on käsitellyt muun muassa Ilkka Koskimies 

liiketaloustieteen projektitutkielmassaan Japani Suomen viennin kohdemaana 

(1982) sekä tavarakaupan kvantitatiivista kehitystä Risto Laulajainen talousmaan-

tieteen tutkielmassaan Itä-Aasia ja Suomen kauppavaihto sen kanssa vuosina 

1920–1957 (1958). Maiden välistä kauppaa ovat pro gradu -tutkielmissaan käsitel-

leet muun muassa Jari Kosma (1991) ja Jani Repo (2003) japanilaisten henkilöau-

tojen maahantuonnin osalta sekä Juha Sahi (2008) toisen maailmansodan aikaisia 

kauppasuhteita tarkastelevassa diplomatian historian tutkielmassaan.11  

Edellä lueteltujen tutkimusten lisäksi maiden välistä kauppaa käsitellään, tai 

siihen lyhyesti viitataan, myös lukuisissa muissa esityksissä, kuten eri yritysten his-

toriikeissa.12 Näiden teosten joukosta erityistä huomiota Suomen ja Japanin väli-

selle kaupalle osoitetaan muun muassa Johan Standertskjöldin vuoteen 1944 ulot-

tuvassa Oy Kaukas Ab:n historiikissa. Juha Sahin ja Kazuhiro Igawan tutkimusar-

tikkeli (2015) Suomen ja Japanin välisistä kauppasuhteista 1919–2010 lähestyy ai-

hettaan pääasiassa viranomaisasiakirjoja ja kvantitatiivisia lähteitä hyödyntäen. 

Sahi on lisäksi julkaissut kolme muuta käsillä olevaan väitöskirjaan linkittyvää tut-

kimusartikkelia: Datsun-henkilöauton maahantuonnin alkua käsittelevän esityksen 

Historiallisessa Aikakauskirjassa (3/2013), Trans-Siperian rautatien hyödyntämistä 

Suomen ja Japanin välisissä kaupan kuljetuksissa pitkällä aikavälillä tarkastelevan 

artikkelin The Journal of Transport History:ssa (1/2015) ja maiden välisen kaupan 

verkostoja maailmansotien välisellä ajalla selvittelevän artikkelin Transcultural 

Encounters -kokoomateoksessa (2015).  

Karkeasti yleistäen voidaan ulkomaankaupan historiantutkimuksen todeta 

Suomessa ja kansainvälisestikin jakautuneen kahteen pääsuuntaukseen, jotka edus-

                                                        
11 Opinnäytetöiden osalta Suomen Japanin-kauppaa on käsitelty myös Eeva Herrasen pro gradu -tutkiel-
massa G. J. Ramstedt Suomen asiainhoitajana ja Suomen Japanin suhteiden kehittäjänä 1920-luvulla 
(1998); Jaana Koiviston ja Salme Marttilan yhteisessä pro gradu -tutkielmassa Japanin suhtautuminen 
Suomeen maailmansotien välisenä aikana suomalaisen diplomaattiaineiston valossa (1985); sekä 
Heikki Pohjalan laudaturtyössä Suomen ja Japanin suhteet (1919–1925) eli Miten se seikka, että Neu-
vostoliitto oli Japanin ja Suomen yhteinen naapuri, vaikutti suomalais-japanilaisen yhteistyön syntymi-
seen (1970). 
12 Esim. Toyota. A History of the First 50 Years (1988); Markku Kuisma Kuparikaivoksesta suuryhtiöksi. 
Outokumpu 1910–1985 (1985); Miikka Lehtonen & Ilpo Kaislaniemi Nichi-Fin shoubai kyouryoku: 90 
vuotta suomalais-japanilaista yhteistyötä (2010). 
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tavat kauppapoliittisten suhteiden (trade relations) ja liiketoimintasuhteiden (busi-

ness relations) aloja.13  Molemmissa suuntauksissa tavanomaisesti hyödynnetään 

tavaravirtojen kvantitatiivista analyysiä, jolla esimerkiksi kauppapolitiikkaan pai-

nottuneissa tutkimuksissa luodaan varsinaiselle tarkastelukohteelle kaupallisen toi-

minnan tukea antava näkökulma.14 Yksikään Suomen ja Japanin välisiä kauppasuh-

teita kauppapolitiikan näkökulmasta käsittelevä tutkimus ei ole systemaattisesti 

hyödyntänyt yrityssektorin lähdeaineistoa, eikä toisaalta yksikään liiketoiminta-

suhteita tarkasteleva tutkimus ole käsitellyt aihettaan myös kauppapoliittisten suh-

teiden näkökulmasta.15 

Kauppasuhteet on suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa mielletty lä-

hestulkoon synonyymiksi kauppapolitiikalle, jonka rajoissa yksityisen sektorin eli 

liikeyritysten toiminta on katsottu sille alisteiseksi, joissain tapauksissa ainoastaan 

tilastokonkretiaksi. Täten kauppasuhteiden tarkastelu on aikaisemmissa tutkimuk-

sissa pääasiassa painottunut esimerkiksi viranomaislähteiden (diplomaattiaineistot), 

virallisjulkaisujen (sopimustekstit ja tilastot), lehdistöaineiston ja vähäisemmässä 

määrin yrityssektorin lähdeaineiston hyödyntämiseen. Suomen kauppasuhteista Ja-

paniin, kuten muidenkaan Suomen kahdenkeskisten kauppasuhteiden osalta, ei ole 

                                                        
13 Viimeksi kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana on talouden ja liiketoiminnan historiaa käsitte-
levissä tieteellisissä aikakauslehdissä – kuten The Journal of Economic History:ssa, Business His-
tory:ssa ja Scandinavian Economic History Review:ssa – julkaistu useita kansainvälisen kaupan ja kaup-
papolitiikan teemoihin suoraan tai välillisesti linkittyviä tutkimusartikkeleita. Tosin vain harvoissa kir-
joituksissa keskitytään kahden maan välisten bilateraalisten kauppapoliittisten suhteiden tai liiketoimin-
tasuhteiden kehityksen tarkasteluun. Tällaisista tutkimuksista esimerkkeinä mainittakoon Pierre-Yves 
Donzén artikkeli “Switzerland and the industrialisation of Japan: Swiss direct investments and technol-
ogy transfers to Japan during the twentieth century” (Business History Vol. 52, No. 5, August 2010, 
713–736) sekä Pierre-Yves Donzén ja Takafumi Kurosawan artikkeli “Nestlé coping with Japanese na-
tionalism: Political risk and the strategy of a foreign multinational enterprise in Japan, 1913–45” (Busi-
ness History Vol. 55, No. 8, 2013, 1318–1338). 
14 Japanin ulkomaankauppaa käsittelevien historiantutkimusten osalta tässä määriteltyä tutkimussuun-
tausten jakoa edustavat muun muassa kauppapolitiikkaan ja tilastoihin (trade relations) painottuva 
Michiko Ikedan teos Japan in Trade Isolation 1926–37 & 1948–85 (2008) sekä liiketoimintasuhteita 
(business relations) käsittelevä Akira Kudōn tutkimus Japanese-German Business Relations. Coopera-
tion and rivalry in the inter-war period (1998).  
15 Esim. Marko Kohvakka toteaa tutkielmansa johdannossa, ettei hän ole tehnyt varsinaista yritysarkis-
totutkimusta. Tästä aineistorajauksesta huolimatta tekijä on asettanut tutkimuksensa yhdeksi tavoit-
teeksi selvittää valtion ja yrittäjien suhtautumista Japanin -kauppaan 1920–1930-luvuilla. Ks. Kohvakka 
1996, 2.  
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tuotettu tutkimusta, jonka tarkoituksena olisi tarkastella kauppasuhteiden pitkän ai-

kavälin kehitystä, merkitystä ja erityispiirteitä systemaattisesti sekä yksityisen että 

julkisen sektorin toimijatasoilla.16  

Tämä trendi näyttää pääpiirteissään pätevän myös muihin kahden maan välisiä 

kauppasuhteita käsitteleviin tutkimuksiin, kuten Ingemar Ottossonin teokseen 

Handel under protest (2010), joka käsittelee Ruotsin ja Japanin välisiä suhteita 

1930-luvulla. Siinä sovellettu metodinen ote ja fokus kulminoituvat monen muun 

kahdenvälisiä suhteita käsittelevien esitysten tavoin kauppa- ja ulkopoliittisten suh-

teiden tarkastelun ympärille – ja sen kontekstissa etenkin suhteita muovanneiden 

kauppasopimusneuvotteluiden sekä niiden tulosten analysointiin.17  Tähän tutki-

muksen yleiseen linjaan erään poikkeuksen tekee kuitenkin Janet Hunterin ja Shi-

nya Sugiyaman artikkeli kokoomateoksessa The History of Anglo-Japanese Rela-

tions, 1600–2000. Volume 4. Economic and Business Relations (2002), jossa he 

käsittelevät brittiläis-japanilaisia talous- ja liike-elämän suhteita moninaisista nä-

kökulmista ja tarkastelevat myös kaupan ja kauppapoliittisten yhteyksien muotou-

tumista. Hunter ja Sugiyama eivät kuitenkaan paneudu kirjoituksessaan kahden 

                                                        
16 Muista Suomen bilateraalisia kauppasuhteita käsittelevistä tutkimuksista mainittakoon esimerkkeinä 
seuraavat työt: Niklas Jensen-Eriksenin teos Hitting Them Hard? (2006) Iso-Britannian ja Suomen vä-
lisistä kaupallisista suhteista (1957–1972), joita tekijä tarkastelee erityisesti kauppapoliittisesta näkö-
kulmasta käsin, ks. s. 12. Kristiina Korhosen, Erja Kettusen ja Mervi Lipposen tutkimus suomalais-
korealaisista poliittistaloudellisista suhteista (2005) – Huom. varsinkin teoksessa esitetty määritelmä 
bilateraalisten suhteiden toimijoista, tavoitteista ja rakenteista, ks. s. 20. Lars Fredrik Anderssonin ar-
tikkeliväitöskirja Bilateral shipping and trade (2005) Ruotsin ja Suomen välisestä merenkulusta ja kau-
pasta taloustieteen teorioita soveltaen (alueellinen ja kansallinen näkökulma). Mikko Uolan väitöskirja 
Suomi ja keskuksen valtakunta (1995) Suomen ja Kiinan tasavallan välisistä suhteista 1919–1949, jossa 
kaupallisten kysymysten tarkastelussa on kiinnitytty Suomen ulkoasiainhallintoon kauppapoliittisena 
toimijana. Sari Arho Havrénin väitöskirja Suomen suhteista Kiinan kansantasavaltaan 1949–1989 
(2009), jossa tekijä tarkastelee kauppapoliittisia suhteita ulkosuhteiden näkökulmasta, ks. s. 18. Samalla 
tutkimusotteella on myös Petteri Mertala käsitellyt väitöskirjassaan Kuvalla voi olla merkitystä (2013) 
Suomen ja Espanjan välisiä suhteita vuosina 1917–1946.  
17 Ottosson 2010, 43–44. Ks. myös Ottossonin tutkimusartikkeli Svensk frihandelsimperialism (1997). 
Jotakuinkin Ottossonin soveltamin tutkimusottein, tosin paljon suurpiirteisemmin, Peter Pantzer käsit-
telee Itävalta-Unkarin ja Japanin välisiä taloudellisia suhteita tutkimuksessaan Japan und Österreich-
Ungarn (1973). John Singleton tarkastelee tutkimusartikkelissaan New Zealand’s Economic Relations 
with Japan in the 1950s (1997) aihettaan kauppapoliittisten suhteiden kehityksen tai tarkemmin sanot-
tuna kauppasopimusten kautta. Tätä vastoin esimerkiksi Yhdysvaltain ja Japanin välisiä kauppasuhteita 
(trade relations) tarkastellaan kaupan tilastotietojen kvantitatiivisen analyysin avulla teoksessa Japan’s 
International Relations (2005). Hook, Gilson, Hughes & Dobson 2005, 120–123. Kahden maan välisten 
suhteiden nykyisyyttä ja menneisyyttä yhdistelevästä katsannosta esimerkkinä mainittakoon vuonna 
2014 julkaistu teos Switzerland and Japan 1864–2014 – 150 Years of Official Relations, joka käsittelee 
Sveitsin ja Japanin välisten kauppasuhteiden viime vuosien kehitystä kauppapolitiikan ja tilastojen ana-
lyysin kautta. Blind & Ziltener 2014, 53–63. 
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maan välisten taloudellisten suhteiden problematiikan teoreettiseen käsittelyyn ei-

vätkä yritysten välisten yhteyksien tarkempaan selvittämiseen muuten kuin 1800-

luvun lopun ja 1900-luvun alun osalta.18  

Käsillä oleva väitöskirja tuo muutoksen edellä kuvattuun kansainvälisten kaup-

pasuhteiden tutkimustilanteeseen, jossa useiden töiden osalta tarkastelu painottuu 

kauppapolitiikan ja sen toimijoiden näkökulmaan. Aikaisemmista historiallisista 

tutkimuksista poiketen tämä väitöskirja tarjoaa myös selkeän teoreettisen pohjan – 

selitysmallin – kauppasuhteiden tutkimukselle, jossa keskitytään yritysten välisten 

yhteistyösuhteiden systemaattiseen tarkasteluun yhdessä kauppapoliittisten suhtei-

den kanssa. 

Kansainvälisen kaupan ja sen historian tutkimuksessa, kuten historiantutki-

muksessa yleensäkin, ratkaisevat käytettävät avainkäsitteet ja niiden määrittely tut-

kimuksen aiheen, kontekstin, toimijat ja mahdollisesti myös aikarajauksen. Tämän 

tutkimuksen keskeinen avainkäsite on kauppasuhteet, joka ymmärretään liike-elä-

män ja kauppapolitiikan toimijoiden sekä niiden välisen vuorovaikutuksen eli kau-

pallisen ja kauppapoliittisen toiminnan summaksi. Kauppasuhteet voidaan käsittää 

osaksi taloussuhteiden laajempaa kokonaisuutta. Nykyään maiden väliset talous-

suhteet koostuvat suhteista ulkomaankaupan eli tavarakaupan ja palvelujen kaupan 

sekä sijoitustoiminnan eli ulkomaisten suorien investointien ja arvopaperisijoitus-

ten osa-alueilla.19  

Tässä tutkimuksessa kaupalla tarkoitetaan perinteistä tavarakauppaa eli tava-

roiden vienti- ja tuontitoimintaa, josta pääasiassa muodostui Suomen ja Japanin 

välinen kauppavaihto tarkasteltavana ajanjaksona (1919–1974). Kaupallista toi-

mintaa ei käsitetä ainoastaan tilastoiduksi eli toteutuneeksi kauppavaihdoksi vaan 

ennen kaikkea liikeyritysten väliseksi yhteistyöprosessiksi. Tästä johtuen kaupal-

lista toimintaa tutkitaan liikeyritysten toimijanäkökulmasta, jolle tilastoidun kaup-

pavaihdon analyysillä on tukea antava rooli. Tutkimuksessa tarkastellaan myös 

suorien sijoitusten kehitystä yhtiöiden myyntikonttoreiden perustamisen puitteissa 

1970-luvun alkupuolella, millä oli keskeinen vaikutus tavarakaupan kasvuun eri-

tyisesti suomalaisten tuotteiden viennissä Japanin markkinoille. 

Kauppapolitiikan määrittelyn osalta nojaudutaan Erkki Pihkalan analyysiin, 

jonka mukaan ”[k]auppapolitiikaksi kutsutaan yleensä sitä osaa valtion talouspoli-

                                                        
18 Hunter & Sugiyama 2002, 1–109. Kaiken kaikkiaan kyseinen kokoomateos tarjoaa eri tapaustutki-
muksista rakentuvan erinomaisen katsauksen brittiläis-japanilaisista suhteista kaupan, talouspolitiikan, 
sijoitustoiminnan, teollisen yhteistyön ja muiden osa-alueiden saroilla. 
19 Kotilainen, Kaitila, Nikula & Suni 2009, 11–13, 70, 88–91, 98, 107. 
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tiikasta, jonka tarkoituksena on vaikuttaa ulkomaankauppaan. (…) Kauppapoli-

tiikka on yleensä alistetussa asemassa yleiseen talouspolitiikkaan nähden, jolloin 

se on sopeutettava vastaamaan tämän päälinjoja.” Pihkala nimeää valtion kauppa-

politiikan tärkeimmiksi välineiksi kauppasopimukset, tullit, tuonnin ja viennin 

kiintiöinnin, valuuttasäännöstelyn ja kaikista tehokkaimpana valtion ulkomaan-

kauppamonopolin.20  Kauppapolitiikan tarkoituksena on siten vaikuttaa kyseessä 

olevan maan tai maiden tavaroiden ja palveluiden tuonti- ja vientitoimintaan joko 

selektiivisesti tai yleisesti.21 Kauppapolitiikan määrittelyä voidaan tästä jatkaa Ta-

pio Voionmaan analyysillä, joka osuvasti havainnollistaa tämän tutkimuksen aika-

rajaukseen istuvan kauppapolitiikan perustarkoituksen: 

”Kauppapolitiikan merkitys on kääntäen verrannollinen kansainvälisen kaupan 

menestykseen. Kun kaupan kanavat ovat helppokulkuiset ja vilkkaasti liiken-

nöidyt, ei kauppapolitiikalla – joka merkitsee pohjaltaan kaupan säännöstelyä 

– ole paljoa tehtävää. Mutta kun nämä kanavat menevät jostain syystä epäkun-

toon ja taloudellinen lama leviää nopeasti maasta toiseen, silloin kauppapoli-

tiikka tulee heti ajankohtaiseksi ja aktiiviseksi.”22 

On kuitenkin huomioitava, että kauppapolitiikka ei ole ainoastaan keino, jolla rea-

goidaan kauppavaihdossa realisoituneisiin ongelmiin. Valtion kauppapolitiikan vä-

lineistä kauppasopimukset tarjoavat myös keinon kaupan ongelmien ennakoivaan 

ratkaisemiseen. Esimerkiksi suosituimmuussopimuksilla valtiot ovat voineet sopia 

kaupan ja merenkulun suosituimmuudesta ilman, että sopimusta ehdottomasti edel-

täisi kauppavaihdon vaikeutuminen. Tämä oli tilanne muun muassa Suomen ja Ja-

panin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen taustalla (astui voimaan 1926). 

Kauppasopimuksen tyypistä, määräyksistä ja sitä edeltäneistä kauppavaihdon olo-

suhteista riippuen voi sopimuksella olla kauppaa rajoittava, vapauttava tai vallitse-

van asiaintilan säilyttävä vaikutus. Joka tapauksessa valtiot pyrkivät kauppasopi-

musten ja muiden kauppapolitiikan välineiden avulla kasvattamaan taloudellista 

voimaansa, joka perustuu mitä suurimmassa määrin liikeyritysten harjoittamasta 

kaupallisesta toiminnasta saatavaan vaurauteen.23 

                                                        
20 Pihkala 1978, 9–10. 
21 Esimerkiksi tulleja voidaan kauppapoliittisena keinona käyttää selektiivisesti, kun halutaan joko nos-
taa tai laskea jonkin tietyn tuotteen tullimaksua. Tulleja voidaan käyttää myös yleisenä kauppapoliitti-
sena keinona, kun halutaan nostaa tai laskea kaikkeen tuontikauppaan kuuluvien tavaroiden tullimaksuja 
yhtäläisesti. Kjeldsen-Kragh 2001, 11–12. 
22 Tapio Voionmaa: ”Kauppapolitiikan uudet suuntaukset.” Talouselämä No. 11. 17.3.1939, 218–220. 
Voionmaa toimi Suomen ulkoasiainministeriön kansliapäällikkönä 1930-luvun lopulla. 
23 Maoz 2011, 155. 
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Vientikaupan osalta valtiot pyrkivät perinteisesti tukemaan liikeyritysten välis-

ten läheisempien vuorovaikutussuhteiden muodostumista kauppapoliittisin keinoin 

vähentämällä kaupanesteitä (esimerkiksi korkea tullitaso) tai poistamalla ne koko-

naan (vapaakauppa). Kauppapolitiikkaa ei ole kuitenkaan valjastettu yksinomaan 

viennin edistämisen tukemiseksi, sillä kotimarkkinateollisuudet ovat vanhastaan 

pyrkineet korporatiivisen vaikuttamisen kautta suojelemaan omia markkina-asemi-

aan esimerkiksi tulliaseen avulla. Kauppapolitiikka on täten ymmärrettävä 

sekä ”positiiviseksi” että ”negatiiviseksi” kaupallisen toiminnan kontrolliväli-

neeksi mutta ei varsinaiseksi keinoksi synnyttää kauppaa. Vienti- ja tuontikauppa 

markkinatalousmaiden välillä tapahtuu liikeyritysten välisten vuorovaikutusver-

kostojen tuloksena, jota kauppapolitiikan toimijat bilateraalisen ja multilateraalisen 

normisääntelyn välityksellä joko edistävät tai hillitsevät.24 

Kauppapolitiikan näkökulmasta kansainväliset kauppasuhteet voidaan jakaa 

bilateraalisiksi eli kahdenkeskisiksi ja multilateraalisiksi eli monenkeskisiksi suh-

teiksi. Kahdenkeskisiä kauppasuhteita on perinteisesti luotu ja hoidettu bilateraali-

sin kauppasopimuksin,25 joita solmittiin varsinkin Euroopan valtioiden välillä vuo-

desta 1860 lähtien. Kyseiselle vuodelle ajoittui Iso-Britannian ja Ranskan välinen 

kauppasopimus, jonka mukaan Iso-Britannia ulotti tullimaksujen alennukset kos-

kemaan universaalisesti kaikkia maita, kun taas Ranska suostui alentamaan tulle-

jaan koskemaan vain brittiläistä tuontia. Toisin sanoen Iso-Britannia sovelsi ulko-

maankaupassaan yleisesti suosituimmuuslauseketta (most-favoured-nation clause), 

mutta Ranska käytti sitä vain kaupassaan Iso-Britannian kanssa ja myöhemmin 

myös muiden suosituimmuussopimuksen tehneiden kauppakumppaniensa kanssa. 

Ranskan soveltamasta kauppapolitiikasta kehkeytyi kansainväliseen kauppasopi-

musjärjestelmään duaalimalli, jonka mukaisesti solmittujen sopimusten perusteella 

valtioiden välisessä kaupassa joko sovellettiin tai ei sovellettu (rajoituksetonta) 

suosituimmuutta. Aikaisempien tutkimusten mukaan olivat bilateraaliset kauppa-

sopimukset suosituimmuuslausekkeineen merkittävässä asemassa kasvattamassa 

maailmankauppaa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, sillä tullien alennus 

yhdelle sopimuskumppanille merkitsi saman alennuksen ulottamista myös muille 

suosituimmuuskumppaneille. Näin bilateraalisille kauppasuhteille muodostui välil-

                                                        
24 Ks. esim. Järvinen 1935, 414–416; Jensen-Eriksen 2013, 22–23. 
25 Juha-Antti Lamberg antaa kauppasopimuksille seuraavan määritelmän: ”[K]auppasopimukset ovat 
kirjaimellisesti ulkomaankaupan viralliset pelisäännöt. Valtio ylläpitää ja rakentaa kauppasopimusjär-
jestelmiä yritysten etujen turvaamiseksi, koska viimekädessä kansakuntien vauraus on riippuvuussuh-
teessa liiketoiminnan tehokkuuteen.” Lamberg 2000, 5. 
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lisesti multilateraalinen taso. Toisen maailmansodan jälkeen kaupan multilatera-

lismi manifestoitui GATT-sopimusjärjestelmässä, jossa allekirjoittajamaiden vä-

lillä vallitsi monenkeskinen suosituimmuus. Vapaakauppa-alueiden ja tulliliittojen 

sopimukset tekivät kuitenkin poikkeuksen GATT-yleissopimuksessa määriteltyyn 

suosituimmuuteen allekirjoittajamaiden välillä.26  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja teoreettinen kehys: kansainvälisten 

kauppasuhteiden verkostoteoria 

Tutkimuksen problematiikka 

Käsillä olevassa tutkimuksessa irtaudutaan kauppasuhteiden perinteisestä tutki-

musotteesta, jossa erotetaan kauppapolitiikan ja liiketoimintasuhteiden tarkastelu 

toisistaan. Tässä tutkimuksessa kauppasuhteet ymmärretään näiden kahden toi-

minta- ja tutkimusosa-alueen summaksi. Kauppasuhteiden peruskivi ja sen tosiasi-

allinen sisältö muodostuu varsinaisesta kaupallisesta toiminnasta, johon kauppapo-

liittinen toiminta nojautuu niinäkin ajanjaksoina, jolloin valtiot kriisien keskellä so-

pivat esimerkiksi kompensaatiokaupoin vienti- ja tuontimääristä ulkomaankaupan 

säännöstelytoimien rajoissa. Tämän kauppasuhteiden yksityisen ja julkisen sekto-

rin yhdistävän selitysmallin perustana on näkemys kauppapoliittisten toimijoiden 

(valtioiden ja korporatiivisten yhteenliittymien) roolista kansainvälisen kaupan pe-

lisääntöjen muodostajina eli eräänlaisina ”tuomareina” sekä kaupallisten toimijoi-

den (liikeyritysten) roolista ”pelaajina” kansainvälisen kaupan pelikentällä. Pre-

missinä on ajatus siitä, että pelaajat pelaavat kentällä tuomareiden läsnä ollessa tai 

näistä huolimatta. Tuomareiden tehtävän eli kauppapolitiikan tarkoituksena on 

luoda ennakoitavuutta ja stabiiliutta kansainvälisen kaupan pelikentälle, jossa lii-

keyritykset toimivat usein pragmaattisesti etsien pitkäkestoisia ja luotettavia keski-

näisiä yhteistyökanavia.27 

                                                        
26 Dent 2006, 204–205; Pahre 2008, 365–369; Reinikainen 2001, 319; Krugman, Obstfeld & Melitz 
2015, 278–280; Pihkala 1988, 39. Huom. Eräät tutkijat, kuten Accominotti, Flandreau ja Lampe, ovat 
tutkimuksissaan päätyneet tuloksiin, joiden mukaan suosituimmuussopimuksilla ei voida välttämättä 
katsoa olleen kansainvälistä kauppaa varsinaisesti edistänyttä vaikutusta. Tästä huolimatta bilateraali-
silla sopimuksilla voidaan kuitenkin todeta olleen kaupan monimuotoisuutta kehittänyt vaikutus. Acco-
minotti & Flandreau 2008, 180–182; Lampe 2009, 1012–1014, 1036–1037. 
27 Ulkomaankaupan muodostumisen teoreettisesta selittämisestä ja kauppasuhteiden pragmatismista ks. 
esim. Pihkala 2007, 42. Instituutioista sääntöjärjestelminä ja pelisääntöinä ks. esim. Kallioinen 2012, 
14, 16, 19; Ojala & Karonen 2007, 287; North 1990, 3–6. 
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Kaupallista toimintaa (prosessia) tai sen tuloksia (tilastoja) ei käsillä olevassa 

tutkimuksessa selitetä taloustieteiden ulkomaankauppateorioiden näkökulmasta.28 

Sen sijaan, että tutkimus ottaisi jonkin taloustieteen teorioista sellaisenaan selittä-

mään ulkomaankaupan kehitystä tai testaisi sen soveltuvuutta Suomen kauppasuh-

teissa Japanin kanssa, tarkastelu kohdennetaan kvalitatiivisin metodein kaupallisiin 

ja kauppapoliittisiin toimijoihin ja niiden toteuttamaan kansainväliseen yhteistyö-

hön – sen syntyyn ja evoluutioon – jonka tuloksia analysoidaan muun muassa kvan-

titatiivisesti kauppatilastoja hyödyntämällä. Näin ollen tutkimuksen teoreettinen 

runko muodostuu toimijoiden välisestä yhteistyöstä, jota voidaan kutsua verkos-

toksi.29 

Historiantutkimukselle verkostot ovat ”tuttu ilmiö”.30 Siitä huolimatta, että his-

toriantutkimuksessa usein keskitytään eksplisiittisesti tai implisiittisesti erilaisten 

verkostojen tarkasteluun, edustaa tällainen fokus taloushistorian ja siihen liittyvän 

ulkomaankaupan historian laajassa tutkimuskentässä varsin tuoretta suuntausta. 

Uuden institutionaalisen taloushistorian edustajat ovat tutkineet ulkomaankaup-

paan liittyviä verkostoja muun muassa maailmansotien välisen ajan julkisen ja yk-

                                                        
28 Teoreettisten johtopäätösten tuottamista tutkimusaineiston pohjalta tai teorioiden testaamista empii-
risen aineiston analyysin kautta ei ole perinteisesti harjoitettu historiantutkimuksen piirissä.  Aallon, 
Boxbergin, Ijäksen ja Paalumäen mukaan ”[t]eorian välineellisen soveltamisen vaarana on pidetty myös 
sitä, että lähdetään liikkeelle teoriasta: eritellään tutkimuskohdetta vain teorian ehdoilla eikä laskeuduta 
aineiston pariin”. Aalto, Boxberg, Ijäs & Paalumäki 2011, 7–8.  Ks. myös Jalava, Eloranta & Ojala 2007, 
13. Käsillä olevan väitöskirjan tutkimuskohdetta ei ole suodatettu valmiin teoriamatriisin läpi tai tarkas-
teltu kohdetta teorian ehdoilla. Tämän tutkimuksen tuloksena esiteltävä kansainvälisten kauppasuhtei-
den verkostoteoria on syntynyt laajan lähdeaineiston mahdollistaman empiirisen näytön tuloksena – ja 
sen ehdoilla. 
29 Network eli vuorovaikutusverkosto voidaan määritellä kolmen käsitteen – toimijan, aktiviteetin ja 
resurssin ‒ kautta. Nämä toisiinsa linkittyvät käsitteet muodostavat verkoston perusrakenteen, jossa toi-
mijat ovat esimerkiksi liikeyrityksiä. Toimijat kontrolloivat aktiviteetteja ja resursseja sekä muodostavat 
keskinäisiä suhteita vaihdantaprosessin kautta. Hakansson & Johanson 1992, 28–34; Alajoutsijärvi 1996, 
65–66; Salmi 1995, 23–38. Kaupan verkostot muodostuvat täten liikeyritysten välisistä lukuisista kah-
denkeskisistä vaihdantasuhteista (relationships) – toisin sanoen myyjän ja ostajan välisistä suhteista, 
joissa informaatio, tavara ja valuutta vaihtavat omistajaa. Tässä tutkimuksessa ei eroteta kahdenkeskisiä 
suhteita ja verkostoja käytännössä toisistaan, sillä ne ovat linkittyneitä toisiinsa verkostojen muodostu-
essa kahdenkeskisten suhteiden tuloksena. Ks. myös Easton 1992, 8–16. 
30 Fält 2005, 183. Historiantutkimuksessa on keskitytty varsinkin sosiaalisten suhdeverkostojen tarkas-
teluun, joskin verkosto-käsitteen käyttö on varsin yleistä myös muissa tutkimuskonteksteissa. Esimer-
kiksi Markku Kuisma on teoksessaan Sodasta syntynyt (2010) hyödyntänyt käsitteitä ”myyntiverkosto” 
ja ”agenttiverkosto” avaamatta kuitenkaan niiden merkitystä. Kuisma 2010, 123, 217. Näin ovat myös 
Janet Hunter ja Shinya Sugiyama käyttäneet itsenäisten verkostojen (independent networks) ja suorien 
linkkien (direct links) käsitteitä kuvatessaan kaupan kanavien muotoutumista Iso-Britannian ja Japanin 
välisten suhteiden kontekstissa. Hunter & Sugiyama 2002, 11, 60. Ks. myös Teräs 2009, 15–23; McNeill 
& McNeill 2006, 19–26. 
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sityisen sektorin korporatiivisen yhteistyön (Lamberg 1999) sekä 1700–1800-luku-

jen suomalaisten kauppahuoneiden kansainvälisen liiketoiminnan ja kauppameren-

kulun (Kallioinen 2002 ja Ojala 1999a ja 1999b) teemojen kautta. Jari Ojalan mu-

kaan taloushistorioitsijat ovat usein olleet kiinnostuneita tarkastelemaan yksilöiden 

ja organisaatioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ‒ eivät niinkään verkostoja itses-

sään kokonaisuutena. Verkostotutkimukset ovat pääasiassa keskittyneet teknolo-

gian kehityksen tarkasteluun ja yritysten kansainvälistymisen problematiikkaan eli 

siihen, miten liike-elämän toimijat ovat luoneet ja kehittäneet verkostojaan rantau-

tuakseen ulkomarkkinoille.31  

Ojalan lisäksi on uuden institutionaalisen taloushistorian edustajista muun mu-

assa Mika Kallioinen ‒ joka itsekin on tutkimuksessaan Kesytetty kilpailu (2006) 

käsitellyt Suomen ja Japanin välistä kauppaa 1930-luvulla japanilaisten tekstiilien 

tuontikysymyksen tiimoilta ‒ puuttunut töissään ulkomaankaupan liiketaloudellis-

ten verkostosuhteiden määrittelyyn ja analysointiin. Kallioisen mukaan verkosto-

käsite tarjoaa perinteisesti tavaravirtoihin, hintakehitykseen tai taloudelliseen kas-

vuun keskittyneelle taloushistorialliselle tutkimukselle ”tuoreen ulottuvuuden”. 

Hän määrittelee verkoston luottamuksellisten suhteiden (yhteistoiminnan) koko-

naisuudeksi, minkä tarkoituksena on tuoda siihen kuuluville toimijoille etua esi-

merkiksi liiketoiminnan vakauden ja jatkuvuuden suhteen.32 

Kallioisen esittämä verkostojen määritelmä soveltuu kansainvälisten liiketa-

loussuhteiden käsitteellistämiseen, mitä voidaan jatkaa Mark Cassonin näkemyk-

sellä verkostosta välittäjäorganisaationa liikeyritysten ja markkinoiden välillä. Hä-

nen mukaansa varsinkin vientiorientoituneiden teollisuuksien verkostojen tarkoitus 

on pitkän aikavälin yhteistyön mahdollistaminen, mikä eroaa niin kutsutuista spot-

suhteista eli välittömän vaihdannan markkinasuhteista. Tällainen vakautta ja pitkä-

kestoisuutta luova yhteistoiminta muodostuu konkreettisesti verkoston jäsenistä 

(members) eli liikeyrityksistä sekä niiden välisistä yhteyksistä (connections), joita 

vaihtoehtoisesti voidaan kutsua myös yritysten välisiksi ketjuiksi (linkages) tai lin-

keiksi.33  

Albert-László Barabásin mukaan linkit kuvaavat liikeyritysten välisiä vuoro-

vaikutuksia, kuten ostoa ja myyntiä. Hän määrittelee taloudelliset verkostot paino-

tetuiksi (linkkien paino kuvaa tapahtuman arvoa) ja suunnatuiksi (suunta kertoo, 

                                                        
31 Ojala 1997, 324–325. 
32 Kallioinen 2002, 15–16. 
33 Casson 2010b, 117.   
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kuka on tuottaja ja kuka vastaanottaja) evolutiivisiksi rakenteiksi, joiden toimin-

nasta seuraa kaikkien makrotaloudellisten prosessien tulos. Kallioisen ja Cassonin 

tavoin Barabási esittää liiketoimintasuhteiden tavoittelevan vakautta ja pitkäkestoi-

suutta, jotka yhdessä vahvistavat käsitystä toimijoiden välisestä yhteistyöstä eli 

siitä, etteivät myyjät ja ostajat ole toistensa kilpailijoita vaan kumppaneita.34 Näihin 

määritelmiin nojaten käsillä olevassa työssä ‒ kuten ulkomaankaupan toimijaläh-

töisessä tutkimuksessa muutenkin ‒ on perusteltua ja tarkoituksenmukaista koh-

dentaa tarkastelu itse kaupalliseen aktiviteettiin eli myynti- ja ostotoiminnan tai 

toisin ilmaistuna vienti- ja tuontitoiminnan verkostoihin. 

Liikeyritysten välisten vienti- ja tuontitoiminnan ”sosiaalisten” kanavien eli 

kaupankäynnin informaatioverkostojen ohella on huomioitava ulkomaankauppaan 

keskeisesti vaikuttavat ”fyysiset” verkostot, jotka muodostuvat muun muassa tava-

roiden ja ihmisten kuljetus- ja matkustuskanavista.35 Niiden huomioiminen ulko-

maankaupan kehityksen tutkimuksessa itse kaupallisen toiminnan rinnalla on en-

siarvoisen tärkeää, sillä ilman meri-, maa- tai ilmakuljetusverkostoja ei kauppa toi-

sistaan etäisten alueiden välillä ole yksinkertaisesti mahdollista.  

Tässä työssä verkosto-käsitettä hyödynnetään erityisesti tutkittaessa vienti- ja 

tuontikaupan kehitystä. Kauppapolitiikan osalta on myös mahdollista puhua ver-

kostoista, joiksi tässä ensisijaisesti mielletään valtioiden välinen vuorovaikutus 

sekä toissijaisesti suomalaisen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö kauppapo-

litiikan formuloinnissa.36 Verkosto-käsitteellä on myös tutkimusproblematiikan nä-

kökulmasta keskeinen rooli pelattavana, sillä liikeyritysten välisten yhteistyöver-

kostojen ja kauppapoliittisten vuorovaikutusverkostojen analyysi mahdollistaa vas-

tausten saavuttamisen kysymyksiin siitä, miten ja miksi Suomen kauppasuhteet Ja-

paniin kehittyivät kaupan ja kauppapolitiikan toimijatasoilla virallisten suhteiden 

solmimisesta 1919 aina vuoteen 1974 saakka. Verkostojen analyysi tarjoaa myös 

osavastauksen kysymykseen kauppasuhteiden tuloksista eli siitä, mitä on tapahtu-

nut. Kauppasuhteiden tulosten analysointi täydentyy tilastojen käytöllä, jonka 

kautta konkretisoidaan kauppasuhteiden saavutukset ja annetaan niille numeerinen 

vertailupohja suhteessa muihin kaupallisiin suhteisiin. 

                                                        
34 Barabási 2002, 200–201; Easton & Araujo 1992, 72–80. Myös Jan-Erik Johansonin mukaan valtaosa 
toimijoiden välisistä taloudellisista suhteista perustuu pitkäkestoisiin yhteistyösuhteisiin hetkellisten 
markkinasuhteiden sijaan. Läheiset ja henkilökohtaiset suhteet ovat omiaan vähentämään vaihdannan 
kohteena olevien tuotteiden ja palvelujen hintojen vaihtelua – eli toimijat (henkilöt ja/tai organisaatiot) 
ovat pikemmin taipuvaisia valitsemaan tutun yhteistyökumppanin kuin tuntemattoman, vaikka jälkim-
mäisellä olisi esitettävänä hyvinkin houkuttelevia tarjouksia. Johanson 2015, 207.  
35 Casson 2010a, 24–25. 
36 Kauppapolitiikan korporatiivisen yhteistyön teoretisoinnista ks. Lamberg 1999, 1–21. 
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Tutkimusproblematiikka eriytetään seuraaviin osakysymyksiin: 

1. Miten ja minkälaisia vienti- ja tuontikaupan verkostoja luoden ja hyödyntäen 

suomalaiset liikeyritykset mahdollistivat yhteistyön japanilaisten toiminimien 

kanssa?  

2. Mitkä tekijät vaikuttivat kaupan verkostojen menestykseen tai häviöön, ja 

miksi ne vaikuttivat niihin? 

3. Mikä merkitys oli Japanin-kaupalla suomalaisille liikeyrityksille, ja mitkä oli-

vat kaupan erityispiirteet? 

4. Miten ja miksi Suomen kauppapoliittiset suhteet Japanin kanssa kehittyivät, ja 

mitkä olivat näiden suhteiden erityispiirteet? 

5. Miten ja miksi kaupallinen ja kauppapoliittinen toiminta vaikuttivat toisiinsa 

ja kauppasuhteiden kokonaiskehitykseen? 

6. Mitä kuljetusverkostoja bilateraalisessa kaupassa hyödynnettiin, ja mikä mer-

kitys eri kuljetusreiteillä ja -muodoilla oli kaupan kehitykselle? 

7. Yhteisesti yllä esitettyihin osakysymyksiin liittyen: Mitkä tekijät vaikuttivat 

kahdenkeskisten kaupallisten suhteiden rakenteelliseen muutokseen sekä kau-

pan volyymissä koettuihin laskuihin ja nousuihin? Miksi ne vaikuttivat näihin 

kehityskulkuihin? 

Tutkimuksen problematiikka ja teoreettinen lähtökohta liikeyritysten sekä valtioi-

den pyrkimyksestä vakaisiin ja pitkäkestoisiin vuorovaikutussuhteisiin luo perus-

tan toimijapainotteiselle kauppasuhteiden tutkimukselle. Kauppasuhteiden kehi-

tystä ei näin ollen ensisijaisesti selitetä makrotalouden liikkeillä, joita totunnaisesti 

ilmentävät tavaravirtojen, hintakehityksen ja taloudellisen kasvun tilastotiedot. Sen 

sijaan kaupallisten ja kauppapoliittisten toimijoiden vuorovaikutusverkostoilla ja 

niiden kehityksellä selitetään Suomen ja Japanin välisen kaupan makrotason liik-

keet yli puoli vuosisataa käsittävän ajanjakson sisällä. Hyödyntäen maiden välisen 

kaupan historiaa tapausesimerkkinä, tämä työ tarjoaa myös mallin, jonka avulla 

voidaan tutkia kahden tai useammankin maan välisten kauppasuhteiden ja siten 

kansainvälisen kaupan pitkän aikavälin evoluutiota seuraavaksi esiteltävän ‒ ja kä-

sillä olevan tutkimuksen tuloksena syntyneen ‒ kansainvälisten kauppasuhteiden 

verkostoteorian kautta.  
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Kansainvälisten kauppasuhteiden verkostoteoria 

Tutkimuksen toimijatasot ja niistä johdettu selitysmalli eli teoria kansainvälisten 

kauppasuhteiden järjestelmästä perustuu kaupan ja kauppapolitiikan väliseen toi-

mijatasojakoon, jonka ylätason muodostaa aikaisemmin määritelty kauppasuhtei-

den käsite. Kauppasuhteiden kaupallisen toiminnan alataso jakautuu edelleen 

vienti- ja tuontitoimintaan samoin kuin kauppapoliittisen toiminnan alataso jakau-

tuu välittömään / suoraan vuorovaikutukseen esimerkiksi kauppasopimusten muo-

dossa sekä epäsuoraan vuorovaikutukseen eli kauppapoliittiseen seurantatyöhön. 

Vienti- ja tuontikauppa on eriytettävissä välittömän, suoran ja epäsuoran toiminnan 

alatasoille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Kansainvälisten kauppasuhteiden järjestelmä ja toimijatasot. 

Ulkomaankaupan verkostot voidaan havainnollistaa tavarakaupan jakeluteiden ja 

informaatioverkostojen mallintamisella. Tavaroiden fyysiset jakelutiet eli varsinai-

set vienti- ja tuontiverkostot ymmärretään tässä talousyksiköiden muodostamiksi 

linkeiksi, joiden välityksellä tavara siirretään valmistajalta käyttäjälle tai kulutta-

jalle.37  Itse kaupankäynnin informaatioverkostot osoittavat liikeyritysten väliset 

makro- ja mikrotason sosiaaliset yhteistyökanavat, jotka koordinoivat tavarakau-

pan liikkeitä sekä tavaroiden fyysisiä jakeluteitä.38 Toimijoiden mahdollisimman 

läheiset ja luottamukselliset informaatioverkostot luovat edellytykset kaupallisen 

                                                        
37 Harjula 1969, 133; Heikkinen 1961, 26–32. 
38 Casson 2000, 257.  



34 

yhteistyön syventämiselle ja kasvattamiselle.39 Tästä seuraten jaetaan ulkomaan-

kaupan verkostot tässä tutkimuksessa kolmeen ryhmään: välittömän, suoran ja epä-

suoran kaupan verkostoihin.40 

Välitön ulkomaankaupan verkosto tarkoittaa sananmukaisesti välitöntä yh-

teyttä tavaran myyjän ja ostajan välillä. Myyjä- tai ostajaosapuolen kohdemarkki-

noille perustaman myynti- tai ostokonttorin tapauksessa on myös kysymys välittö-

mästä ulkomaankaupan verkostosta, sillä konttori on osa kyseisen toimijan omaa 

organisaatiota. Suora ulkomaankaupan verkosto tarkoittaa puolestaan sitä, että 

myyjä vie tavaransa kohdemarkkinoille siellä toimivan agenttinsa41 tai muun edus-

tajan avustuksella. Epäsuora verkosto muodostuu muualla kuin kohdemarkkinoilla 

toimivan agentin tai useiden välittäjien kautta kulkevista myyntikanavista tai myy-

jäosapuolesta riippumattomien vientiliikkeiden,42  kuten ulkomaisten kauppahuo-

neiden myyntikanavien hyödyntämisestä vientitoiminnassa kohdemarkkinoille.  

                                                        
39 Informaatiovirtojen vaikutuksesta ja merkityksestä taloudellisessa toiminnassa ks. Müller & Ojala 
2007, 14–23. 
40 Historiallisissa tutkimuksissa on ulkomaankaupan verkostoille annettu hyvinkin erilaisia jaotelmia ja 
määritelmiä kulloinkin kysymyksessä olevan tutkimuksen kohteesta, näkökulmasta ja aikakaudesta riip-
puen. Esimerkiksi Jari Ojala jakaa 1700–1800-lukujen kauppiasverkostot kategorioihin / tasoihin, joita 
ovat henkilöiden väliset sosiaaliset verkostot, organisaatioiden väliset verkostot – joita syntyy kaupan 
toimijoiden välillä ja niiden vuorovaikutuksessa valtiollisten toimijoiden kanssa – ja niin sanotut mark-
kinaperustaiset verkostot. Ojala 1997, 325–326. Myös muita tieteenaloja edustavissa tutkimuksissa on 
käsitelty ulkomaankaupan verkostoja mitä erilaisin jaotelmin, kuten Arto Ojalan tietojärjestelmätieteen 
tutkimuksissa. Hän jakaa PK-yritysten kansainvälistymisessä hyödynnettävät keskeiset verkostosuhteet 
muodollisiin ja epämuodollisiin sekä välittäjäsuhteisiin. Muodolliset suhteet tarkoittavat yritysten suh-
teita liike-elämän toimijoiden kanssa ja epämuodolliset suhteet sosiaalisia kontakteja ystävien ja per-
heenjäsenten kanssa. Välittäjäsuhteissa on puolestaan kyse liiketoiminnan kolmannesta osapuolesta, 
joka yhdistää myyjän ja ostajan. Tämän jaottelun lisäksi verkostot voidaan Ojalan mukaan määritellä 
joko aktiivisiksi tai passiivisiksi. Ojala 2009, 52, 55–56. Jan Johansonin ja Finn Wiedersheim-Paulin 
mukaan yritysten kansainvälistyminen tapahtuu neljällä toimintatasolla, joita ovat 1) epäsäännöllinen 
vientitoiminta, 2) vientitoiminta itsenäisten edustajien (agenttien) kautta, 3) myyntiyhtiön perustaminen 
ja 4) tuotantoyhtiön perustaminen ulkomaille. Johanson & Wiedersheim-Paul 1994, 34–35. Suorista ja 
epäsuorista verkostosuhteista ks. Smith & Laage-Hellman 1992, 56–57; Easton & Araujo 1992, 69–71. 
Jan-Erik Johansonin ja Anssi Smedlundin mukaan yritysten väliset verkostosuhteet jakautuvat puoles-
taan viiteen ryhmään, joita ovat 1) hierarkkiset suhteet, 2) sijoitusyhteistyö, 3) toiminnallinen yhteistyö, 
4) monenkeskiset liittoumat ja 5) markkinasuhteet. Johanson & Smedlund 2015, 244. Huom. Muun 
muassa Ingemar Ottosson on käyttänyt tutkimuksessaan Ruotsin ja Japanin välisistä kaupallisista suh-
teista käsitteitä suora ja epäsuora kauppa, vaikka ei samassa yhteydessä puhukaan verkostoista. Ottosson 
1997, 212. 
41 Ulkomaankaupan käsikirja (1969) määrittelee agentin päämiehensä nimissä ja tämän lukuun toimi-
vaksi edustajaksi. Agentti voi olla joko kaupan sopimuksia välittävä tai edustava. Harjula 1969, 133–
135; Sahi 2015a, 30. 
42 Vientiliike toimii omissa nimissään ja omaan lukuunsa myymällä tuottajalta / varsinaiselta myyjältä 
ostamaansa tuotetta. Harjula 1969, 133; Sahi 2015a, 30. Tässä väitöskirjassa usein esiintyvä monimer-
kityksellinen käsite ”kauppahuone” saa tarkemman selvityksen japanilaisten kauppahuoneiden osalta 
muun muassa alalukujen 2.2.4 ja 3.1.2 yhteydessä. Historian sanakirja (2007) tarjoaa kauppahuoneelle 



35 

Nämä verkostotyypit voidaan edelleen jakaa niin sanottuihin tuottaja- / myyjä-

lähtöisiin verkostoihin (producer-driven chains) ja ostaja- / loppukäyttäjälähtöisiin 

verkostoihin (buyer-driven chains).43  Ero myyjä- ja ostajalähtöisten verkostojen 

välillä määritellään tässä tutkimuksessa sillä, kenen aloitteesta kyseessä oleva yh-

teistyösuhde on alun perin syntynyt, ja kenestä on muodostunut yhteistyösuh-

teen ”ajava voima”. Näkökulmasta riippuen voidaan puhua sekä vienti- että tuon-

tikaupan välittömistä, suorista ja epäsuorista verkostoista – sekä myyjä- ja ostaja-

lähtöisistä verkostoista – joiden väliset erot voivat tapauskohtaisesti olla hyvinkin 

häilyviä. Liikeyritysten muodostamat ulkomaankaupan verkostot voivat käytän-

nössä sisältää elementtejä sekä välittömistä ja suorista että suorista ja epäsuorista 

verkostoista, puhumattakaan myyjä- ja ostajalähtöisistä verkostoista. Tällöin on ta-

pauskohtaisesti arvioitava verkoston laatu ja merkitys käyttämättä liian tiukkaa ver-

kostotyyppien välistä jaotelmaa.  

Kuviossa 2. on havainnollistettu esimerkein välittömän, suoran ja epäsuoran 

ulkomaankaupan verkostomallit Suomen ja Japanin välisessä kaupassa. Nuolet eli 

linkit osoittavat toiminnan suuntaa ja sen painoarvoa. Liikeyritysten informaatio-

verkostojen linkkien nuolet osoittavat toimijoiden välillä molempiin suuntiin, sillä 

kaupankäynnin informaatiovaihto ei ole yksisuuntainen operaatio. Suorassa ja epä-

suorassa kaupassa agentit ja vientiliikkeet toimivat ”informaatiokeskuksina” varsi-

naisen myyjän ja ostajan välillä. Nämä informaatiokeskukset omaavat kohdemark-

kinoita koskien tavaran tuottajaa / myyjää laajemmat tiedot ja kokemuksen paikal-

lisista liiketoimintatavoista, laeista, kielestä sekä muista tekijöistä, jotka mahdol-

listavat kaupanteon onnistumisen.44  Kaupan välikädet toimivat ikään kuin infor-

maation suodattimina varsinaisen myyjän ja ostajan välillä, joiden yhteistyön kehi-

tys suorassa ja epäsuorassa ulkomaankaupan verkostossa on mitä suurimmassa 

määrin riippuvainen agenttien ja vientiliikkeiden toiminnan tuloksellisuudesta. 

                                                        
seuraavan yleisluontoisen selityksen: ”[H]istoriallisessa mielessä kauppahuoneella tarkoitetaan kan-
sainvälistä kauppatoimintaa harjoittavaa, yleensä perheen muodostamaa yritystä. (…) Nykyisin kaup-
pahuoneella tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa muille yrityksille (päämiehille) vienti- ja tuontikaupan 
palveluita sekä organisoi kauppavaihtoa kolmansien maiden välillä. Kansainvälisillä markkinoilla suuri 
osa kaupasta käydään kauppahuoneiden välityksellä.” Halmesvirta, Ojala, Roiko-Jokela & Vilkuna 
2007, 86. 
43 Thompson 2003, 208–209.  
44 Casson 2000, 267–273. Päämiesten ja agenttien suhteesta ks. myös Ojala 1999a, 247–251. 
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Kaupankäynnin informaatiota kontrolloimalla nämä välikädet varmistavat ase-

mansa vienti- ja tuontiverkoston keskeisinä linkkeinä. 

 

Selitykset:                                 kaupankäynnin informaatioverkoston linkki             
                                                 tavaran fyysinen jakelutie             

Kuvio 2. Välittömän, suoran ja epäsuoran ulkomaankaupan verkoston esimerkkimallit. 

Välittömässä ulkomaankaupan verkostossa tavaran tai palvelun myyjä- ja ostajata-

hot korvaavat kaupan välikädet keskinäisellä yhteistyöllään. Se tarkoittaa myyjän 

ja ostajan välistä välitöntä sitoutumista toisiinsa, mikä edellyttää toimijoilta huo-

mattavaa panostusta keskinäisen yhteistyön mahdollistamiseksi. Välitön verkosto 

tarjoaa tilaisuuden saavuttaa myyjän ja ostajan välinen pitkäkestoinen ja arvoltaan 

nousujohteinen yhteistyösuhde, josta saatavaa hyötyä eivät ”syö” kaupan välikädet, 

kuten agentteja ja vientiliikkeitä hyödyntävissä suorissa ja epäsuorissa kaupan ver-

kostoissa. Myyjäosapuolen kohdemarkkinoille suoran investoinnin turvin perus-

tama myyntikonttori voi mahdollistaa kaupan osapuolille välittömän yhteistyön 

Välitön (ostajalähtöinen) ulkomaankaupan verkosto (Autokeskus Oy 1962–) 
 

 

 

 

Suora (myyjälähtöinen) ulkomaankaupan verkosto (Finncell 1922 –) 

 

 

                

       

 

 

Epäsuora (myyjälähtöinen) ulkomaankaupan verkosto (Finnpap 1920 –1939) 
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edut – näin myös suhteissa tavaran loppukäyttäjään, jos tämä on joku toinen kuin 

kaupan ensimmäinen ostajaosapuoli. Kohdemarkkinoilla toimiva myyntikonttori 

tuottaa perustajalleen kuitenkin sellaisia liiketoimintakustannuksia, joita ei synny 

sellaisessa välittömässä ulkomaankaupan verkostossa, jossa toimijoiden (viejän ja 

maahantuojan) välinen yhteistyö on mahdollista ilman minkäänlaisia viejän omia 

organisatorisia välikäsiä.45 

Edellä esitetyt välittömän, suoran ja epäsuoran ulkomaankaupan verkoston 

määritelmät ja esimerkkimallit perustuvat sekä Jaakko Harjulan Ulkomaankaupan 

käsikirjassa (1969) ja Heikki Salosen Ulkomaankaupan jakelutiet […] (1961) esit-

tämiin jaotelmiin kaupan jakeluteistä että käsillä olevassa työssä empiirisesti saa-

vutettujen tutkimustulosten sovelluksiin.46 Tutkimuksen keskeisenä hypoteesina on, 

että verkoston tyypistä ja sen evoluutiosta riippuen kaupallisten toimijoiden välinen 

vuorovaikutus on kasvanut, jähmettynyt tai kuihtunut pois. Hypoteesin perustana 

                                                        
45 Tässä kohden on syytä huomauttaa, että esimerkiksi Finncellin suoran ulkomaankaupan verkoston 
tapauksessa voidaan itse myyntiyhdistys, sen agentti Japanissa ja japanilainen kauppahuone (esimer-
kiksi Mitsui Bussan Kaisha) käsittää ulkomaankaupan välikäsiksi tavaran varsinaisen tuottajan eli suo-
malaisen selluloosatehtaan ja tuotteen japanilaisen loppukäyttäjän, kuten paperitehtaan tai tekstiiliteh-
taan, näkökulmista katsottuna. Tässä työssä ulkomaankaupan verkostoja tarkastellaan kuitenkin itse 
kaupan operaatioita harjoittaneiden suomalaisten ja japanilaisten yhtiöiden näkökulmasta, jolloin kes-
kitytään tavaran varsinaisen myyjän ja ostajan välisten verkostojen synnyn ja evoluution tutkimukseen. 
Suoran ja epäsuoran kaupan mahdollisuuksista Japanissa 1930-luvulla ks. Koyama 1934, 12–26. 
46 Se, että ulkomaankaupan verkostojen määritelmät ja esimerkkimallit nojautuvat tässä empiiristen tu-
losten ohella juuri ulkomaankaupan käytänteitä ja toimijoita kuvaavaan aikalaiskirjallisuuteen, voidaan 
katsoa eduksi historialliselle tutkimukselle, jonka perimmäisenä tarkoituksena on luoda ymmärrystä 
kaupan rakenteista ja jakeluteistä menneessä ajassa – ja sen toimijoiden ehdoilla. Väitöskirjassa sovel-
lettua kaupan verkostojen jakoa välittömiin, suoriin ja epäsuoriin kanaviin voidaan kuitenkin pitää pää-
piirteissään ajattomana, mistä johtuen 2010-luvun kansainvälistä kauppaa harjoittavan yrityksenkin voi-
daan todeta toimivan välittömässä yhteistyöverkostossa esimerkiksi kohdemarkkinoille perustamansa 
oman myyntiyhtiön ja tuotantolaitoksen kautta; tai vaihtoehtoisesti suorassa verkostossa kohdemarkki-
noilla toimivan edustajansa välityksellä; tai epäsuorassa verkostossa omien tuotteiden ulkomarkkinoille 
suuntautuvan viennin ollessa muiden toimijoiden kuin oman yhtiön käsissä. Pitkän aikavälin ja nyky-
ajan kansainvälistä kauppaa käsittelevistä taloustieteellisistä tutkimuksista ja muista teoksista ks. esim. 
tuotanto- ja jakeluverkostojen mallinnokset Ando & Kimura 2010, 63–69; yritysten kansainvälisen toi-
minnan strategiat sekä myynti- ja jakelupolitiikka (suora- ja epäsuoramyynti / direct and indirect expor-
ting) Immonen 2005, 32–45, 60–66; Daniels, Radebaugh & Sullivan 2015, 575–578; liiketoimintaver-
kostot yhtiöiden kansainvälistymisprosessissa Johanson & Vahlne 2015, 35–38, 47–51. Peter J. Buck-
leyn ja Pervez N. Ghaurin toimittaman International Business Strategy -teoksen (2015) mukaan on ole-
massa kolme kansainvälisen kaupan / liiketoiminnan peruskäytäntöä: vienti, lisensointi ja suora inves-
tointi ulkomaille (FDI). Jokaisella käytännöllä on alatyyppinsä, joita ovat muun muassa suora vienti, 
vienti agentin tai maahantuojan kautta, lisensointi, myynti- ja/tai tuotantoyhtiön perustaminen jne. 
Buckley & Ghauri 2015, 6. Käsillä olevan väitöskirjan mallinnokset kaupan verkostoista soveltuvat 
joistakin eroavaisuuksista huolimatta varsin hyvin yhteen näiden taloustieteen alalla esitettyjen kaupan 
käytänteiden ja mallinnosten kanssa. 
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on ajatus siitä, että liikeyritysten väliset vakaat, luotettavat ja pitkäkestoiset vuoro-

vaikutussuhteet mahdollistavat kaupan kasvun ja antavat selityksen kaupallisten 

suhteiden pitkän aikavälin kehitykselle – mitä suorempi ja välittömämpi vuorovai-

kutussuhde toimijoiden välillä vallitsee, sitä suurempi ja pitkäkestoisempi on kau-

pan volyymi. Mahdollisimman suorilla ja pitkäkestoisilla yhteistyösuhteilla yrityk-

set pyrkivät luomaan tuotannolle vakaat ja kasvukykyiset olosuhteet. Yritysten vä-

lisen yhteistyön ennakoitavuus ja luotettavuus johtaa näin ollen myös tuotannon ja 

tavaroiden jakelun ennakoitavuuteen. Kaupan onnistumiset ja epäonnistumiset sa-

nelevat täten tuotannon arvon ja määrän kehityksen, eikä päinvastoin.47 

Taulukko 1. Ulkomaankaupan verkostojen (välitön, suora ja epäsuora) mahdollisuudet 

markkinatalousmaiden välillä Ulkomaankaupan käsikirjan (1969) mukaan.48  

  VÄLITÖN SUORA EPÄSUORA 

Tuote: tuotanto X   

 kestokulutus  X X 

 kertakulutus  X  

Kaupan volyymi: suuri X X  

 pieni  X X 

Välimatka: lyhyt X X  

 pitkä  X X 

Aika:  kaupan alkuvaihe  X X 

 kehitysvaihe  X  

 kypsyysvaihe X X  

Ulkomaankaupan verkoston tyyppi – välitön, suora, epäsuora – ei kuitenkaan ai-

noana tekijänä määritä sitä kuinka suureksi kauppavaihto voi potentiaalisesti kas-

vaa yhteistyökumppanien välillä. Verkostotyypin ohella kaupan mahdollisuuksiin 

vaikuttavat yritysten koko ja niiden myynti- ja ostotoiminnan kapasiteetti. Suoran 

ja epäsuoran verkoston osalta on myös yhteistyössä käytetyn välittäjän suhde koh-

demarkkinoihin ratkaiseva tekijä. Tutkimuksen hypoteesia havainnollistaa kuvio 3., 

jonka osoittamat verkostojen muuttujat eli yhteistyökumppanien (yritysten) koko, 

niiden myynti- ja ostotoiminnan kapasiteetti (eli kyseisessä yhteistyösuhteessa hyö-

                                                        
47 Havainnollisen esimerkin tästä tarjoaa Enso-Gutzeit Oy:n tuotanto- ja markkinointiprosessin ku-
vaus: ”Markkinointi tavallaan muodostaa toimintaympyrän: tilaus asiakkaalta – valmistus – tavara asi-
akkaalle – maksu asiakkaalta.” Artikkeli: ”Yhtiömme tämänhetken markkinointitoiminta.” Enso-Gut-
zeit henkilökunnanlehti 5/1972 Juhlanumero. Enso-Gutzeit Oy 1918–1992. Arkistotunnus 660. SMK:n 
arkisto. 
48 Harjula 1969, 134. 
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dynnettävä tuotanto-, myynti- ja ostokyky) ja kuljetusyhteyksien toimivuus mää-

räävät välittömän ulkomaankaupan verkostotyypin osalta kauppavaihdon mahdol-

lisuudet ja edellytykset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Ulkomaankaupan verkostojen muuttujat. 

Kun yhteistyökumppanien koko ja kapasiteetti ovat riittävän suuria ja kuljetusyh-

teydet edullisia, luotettavia ja nopeita, on kaupalla / yhteistyöllä potentiaalia muo-

dostua merkittäväksi.49 Jos kysymyksessä on suora tai epäsuora ulkomaankaupan 

verkosto, on edellä lueteltujen lisäksi huomioitava vielä välittäjän suhde kohde-

markkinoihin eli se kuinka lähellä kohdemarkkinoita välittäjä toimii ja kuinka me-

nestyksellisesti tämä harjoittaa siellä toimintaansa. Välittäjä muodostuu hel-

posti ”hallitsevaksi” muuttujaksi kaupan volyymin ratkaisevassa yhtälössä suoran 

ja epäsuoran ulkomaankaupan verkoston osalta. 

Kaupan volyymi voi kaikkien verkostotyyppien osalta olla potentiaalisesti 

huomattava, kun yritykset ovat kokoluokaltaan ja kulloisessakin yhteistyösuh-

teessa hyödynnettävältä kapasiteetiltaan riittävän suuria. Näin kuitenkin sillä ero-

tuksella, että mitä läheisimmiksi yritykset luovat yhteistyösuhteensa, sitä todennä-

köisempää on kaupan volyymin kasvu. Yhteistyösuhteen läheisyydestä, toisin sa-

                                                        
49 Kaupan kasvun mahdollisuuksiin ja edellytyksiin vaikuttaa kaupan fyysisten verkostojen eli kuljetus-
yhteyksien lisäksi myös informaatioverkostojen käytännöllinen toimivuus, jossa olennaisia ovat vies-
tintävälineiden tekninen kehitys ja sen kautta informaatiokulun tehokkuus.  
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noen kaupan verkostotyypistä, riippuu pitkälti yhteistyökumppanien halukkuus pa-

nostaa myynti- ja ostotoiminnan resursseja käytettäväksi kyseiseen yhteistyösuh-

teeseen. Täten yhteistyöverkostojen evoluutio ja läheisyyden dynamiikka – jota 

voidaan myös nimittää yritysten väliseksi gravitaatioksi – ohjaa yhtiöiden resurssi-

käyttöä ja muokkaa organisaatioiden kehitystä kaikilla toimintaosa-alueilla, kuten 

prosessia tavaran tuotannosta aina hyödykkeen toimitukseen asiakkaalle. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa ei paneuduta liikeyritysten kokoluokan ja ka-

pasiteetin systemaattiseen analyysiin, vaan sen sijaan tyydytään toteamaan ja hy-

väksytään tutkimuksen kaupallisten päätoimijoiden, esimerkiksi Finncellin, Finn-

papin, Tukon, Autokeskuksen ja Kaukomarkkinoiden, olevan toimialoillaan kan-

sainvälisesti tai kansallisesti suuria tai suurehkoja toimijoita, joilla on ollut myynti- 

ja ostotoiminnassa potentiaalia kasvattaa harjoittamansa kaupan volyymia verkos-

totyypistä riippuen. Tutkimuksen päätoimijoiden lisäksi nostetaan esille myös joi-

takin esimerkkitapauksia pienemmistä suomalaisista ja japanilaisista kaupallisista 

toimijoista, jotka saivat solmittua keskenään varhaisessa vaiheessa jopa välittömiä-

kin yhteistyösuhteita. Tällaisten pienempien yritysten tapauksissa käy konkreetti-

sesti ilmi se, kuinka suurta roolia toimijoiden kokoluokka ja kaupallisen toiminnan 

kapasiteetti näyttelevät kaupan volyymin kasvumahdollisuuksien kannalta. Tästä 

johtuen on tärkeää huomioida, että esimerkiksi välittömästä ulkomaankaupan ver-

kostosta ei aina ja kaikissa tapauksissa seuraa huomattavaa kaupan volyymia, jonka 

tulokset näyttäytyisivät kasvupiikkeinä ulkomaankauppatilastoissa. 

Tämän tutkimuksen tuloksena syntynyt kansainvälisten kauppasuhteiden ver-

kostoteoria tarjoaa aikaisempiin kansainvälisen kaupan historiaa ja kaupan verkos-

toja käsitteleviin tutkimuksiin nähden uuden mallin ja apuvälineen ymmärtää sekä 

hahmottaa moninaisten kaupallisten ja kauppapoliittisten toimijoiden välisten suh-

teiden kokonaisuutta ja evoluutiota.50 Teoria tarjoaa laaja-alaisiin empiirisiin näyt-

töihin tukeutuen uudenlaisen perspektiivin: kauppasuhteet voidaan käsittää koko-

                                                        
50 Olen väitöskirjaa varten käynyt läpi useiden vuosien ajan huomattavan määrän kansainvälistä kaup-
paa ja kaupan verkostoja joko suoraan tai välillisesti käsittelevää tutkimuskirjallisuutta, enkä ole löytä-
nyt niistä tässä esiteltävään verkostoteoriaan vertautuvaa kokonaisvaltaista mallia, jonka avulla voitai-
siin tarkastella ja analysoida kahden maan välisiä kauppasuhteita usealla toimijatasolla. Tästä huoli-
matta en väitä olevani ensimmäinen tutkija, joka on tällä tai samankaltaisella tutkimusotteella tarttunut 
kansainvälisen kaupan historian käsittelyyn. Katson kuitenkin mahdolliseksi väittää, että väitöskirjani 
on lajissaan vähintäänkin yksi kattavimmista ja kokonaisvaltaisimmista kahden maan välisten kaupal-
listen suhteiden kehitystä pitkällä aikavälillä käsittelevistä teoksista, jonka teoreettinen runko ja lähde-
aineiston analyysi nojautuu lukuisten yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välisten yhteistyösuh-
teiden / verkostojen systemaattiseen tarkasteluun.    
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naisvaltaisena mallina, jonka alatasot jakautuvat kaupan ja kauppapolitiikan välit-

tömiin, suoriin ja epäsuoriin kanaviin – ja niiden vaikutukseen kauppasuhteiden 

kehitystä ja tuloksia ohjaavina tekijöinä. Edellä selostetun ”läheisyyden dynamii-

kan” huomioiminen toimijoiden välisten suhteiden syvyyttä ja potentiaalia muo-

vaavana tekijänä on myös verkostoteorian tarjoama tärkeä elementti taloushistori-

alliselle tutkimukselle. Siitä huolimatta, että aiempien tutkimusten esittämistä ver-

kostojen kuvailuista ja teoretisoinnista voidaan löytää vähintäänkin viitteitä toimi-

joiden välisen ”läheisyyden” merkityksen huomioimisesta muun muassa sosiaalis-

ten suhdeverkostojen osalta, ei ulkomaankaupan verkostoja käsittelevissä aikai-

semmissa tutkimuksissa ole juurikaan huomioitu esimerkiksi kaupan välittäjän (eli 

agentin tai itsenäisen vientiliikkeen) suhdetta kohdemarkkinoihin – eli sitä, toi-

miiko välittäjä kohdemarkkinoilla vai niiden ulkopuolella ja kuinka läheinen on 

hyödykkeen varsinaisen myyjän ja ostajan välinen informaatiovaihdon suhde (ks. 

alaviite 40). Kaupallisten toimijoiden muodostamien informaatioverkostojen ja 

fyysisten verkostojen systemaattista tarkastelua yhdessä kauppapoliittisten suhtei-

den kanssa ei ole myöskään perinteisesti toteutettu historiantutkimuksen piirissä. 

Myös tässä suhteessa käsillä olevalla työllä on taloushistorialliselle tutkimukselle 

laajemminkin uutta annettavaa. 

1.3 Tutkimusaineisto ja metodit  

Toimijat ja lähdeaineisto 

Tutkimuksen kaupallisen tason osalta toimijavalinnat ovat kohdistuneet lähtökoh-

taisesti niihin liikeyrityksiin, joiden toimialaan kuuluvien tavaroiden vientiä tai 

tuontia on Suomen ulkomaankaupan virallisten tilastojen valossa harjoitettu eniten 

tai huomattavia määriä suhteessa muuhun kahdenkeskiseen kauppavaihtoon. Toi-

mijoiden lopulliset valinnat varsinaisiksi tutkimuskohteiksi on tehty arkistotutki-

musten tuloksena.51 Täten toimijavalinnat ovat kohdistuneet niihin liikeyrityksiin, 

                                                        
51 Väitöskirjassa tarkastellaan keskeisiä tuonti- ja vientipuolen toimijoita ja niiden Japanin-kauppaa kos-
kevia primäärilähdekokonaisuuksia, joiden avulla on ollut mahdollista selittää kaupallisissa suhteissa 
tapahtuneita perustavanlaatuisia muutoksia. Rajallisista aikaresursseista johtuen ei väitöskirjaan ole 
otettu mukaan Lahden kaupunginmuseossa säilytettävää Asko Oy:n arkiston aineistoa, jonka sijaan on 
ollut mahdollista hyödyntää Irmeli Lehikoisen hallussa olevaa Nippon Asko Co., Ltd:n koottua historia-
aineistoa. Tämän lisäksi tutkimuksessa ei ole hyödynnetty Suomen Valtamerentakainen Kauppa Oy:n 
(SVK) lähdeaineistoa, jota säilytetään Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa. SVK:n arkisto, 
jonka aineistoa kävin läpi hyvin myöhäisessä väitöskirjatyön vaiheessa, sisältää vain joitakin mainintoja 
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joiden kautta on mahdollista analysoida kattavasti kaupallisen vuorovaikutuksen 

syy- ja seuraussuhteita sekä kaupan rakenteellista muutosta ulkomaankaupan ver-

kostojen näkökulmasta. 

Taulukko 2. Suomen ja Japanin välisen kaupan rakenteellinen kehitys päätavaralajik-

keittain vuoteen 1974 saakka. 

Kaupan suunta 1899–1920 1920–1939 1939–1961 1961–1974 

Vienti Suomesta: Paperi, pahvi, 

puuhioke 

Selluloosa, paperi Selluloosa Selluloosa, paperi, 

kartonki 

Tuonti Japanista: Kappaletavarat, 

elintarvikkeet 

Tekstiilit, 

kappaletavarat 

Tekstiilit, koneet, 

optiset laitteet 

Autot, koneet, 

laitteet, elektroniikka 

Edellä esitetyn kansainvälisten kauppasuhteiden verkostoteorian mukaisesti, ja tu-

keutuen muun muassa Barabásin verkostojen uuteen teoriaan sekä Olavi K. Fältin 

analyysiin verkostoteorian suhteesta historiantutkimukseen, 52  keskitytään tässä 

työssä vienti- ja tuontiverkostoja hallitsevien liikeyritysten eli niin kutsuttujen ”na-

pojen” sekä niiden luomien linkkien kehityksen tarkasteluun. Täten tutkimuksen 

päähuomio kohdennetaan suomalaisten ja japanilaisten liikeyritysten välisiin kau-

pankäynnin (informaatioverkostojen) linkkeihin ja niiden evoluutioon suomalaisen 

viejän ja tuojan näkökulmasta. Vähemmälle huomiolle jätetään tavaroiden kansal-

liset jakelutiet Suomessa ja Japanissa, kuten edellä esitetyistä ulkomaankaupan ver-

kostojen esimerkkimalleista (kuvio 2.) voidaan havaita linkkien painotuksen suh-

teen.  

Tutkimuksen tarkasteluajanjaksona Suomen kauppa Japaniin koostui pääosil-

taan selluloosan, paperin, puuhiokkeen ja pahvin / kartongin viennistä. Suomalai-

sen puunjalostusteollisuuden kartellisoitumisen tuloksena syntyi 1800-luvun lo-

pulla ja 1900-luvun alkupuolella joukko valmistelajikohtaisia vientiyhdistyksiä, 

joiden käsissä oli myös Suomen vientikauppa Japaniin. Alle on listattu perustamis-

järjestyksessä Japanin-kaupassa vaikuttaneet vientiyhdistykset sekä yhtiöt Enso-

                                                        
japanilaisten tavaroiden tuonnista 1920-luvulla. Toyota-autojen maahantuojan, Korpivaara Oy:n, arkis-
toon en saanut tutkimuslupaa arkiston omistavalta Amer Sports Oyj:lta vuonna 2012.   
52 Fältin mukaan historiantutkimuksen näkökulmasta on tärkeintä löytää verkostoja hallitsevat navat ja 
niiden kautta analysoida ilmiön syys- ja seuraussuhteita. Verkostojen kehitystä määräävä kasvun ja kyt-
kennän suosiminen eli linkeistä käytävä kilpailu antaa historiantutkimuksessa esimerkiksi mahdollisuu-
den selittää, miksi jotkut toimijat ovat toisia menestyneempiä. Fält 2005, 185–186; Barabási 2002, 35. 
Fältin esitystä voidaan jatkaa Henry Oinas-Kukkosen ja Mikko Myllykankaan analyysillä verkostoteo-
rian ja historiantutkimuksen suhteesta, jonka mukaan ”[v]erkostoajattelun kautta avautuvat näkökulmat 
selkeyttävät kytkentöjen syntyä ja nostavat esiin kytkeytymiseen vaikuttaneita tekijöitä”. Oinas-Kukko-
nen & Myllykangas 2007, 186. 
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Gutzeit Oy ja Suomen Sokeri Oy, joiden oma vientitoiminta Japaniin käynnistyi 

suorien sijoitusten siivittämänä 1970-luvun alussa. 

Vientikaupan toimijat: 

I  Suomen Paperiyhdistys, perustettu 1892, luonnonruskean paperin keskitetty 

myynti 

II  Suomen Puuhiomoyhdistys, perustettu 1892, puuhiokkeen (mekaanisen puu-

massan) ja pahvin keskitetty myynti 

III  Suomen Paperitehtaitten Yhdistys (Finnpap),53 perustettu 1918, kaikkien pape-

rilajikkeiden keskitetty myynti 

IV  Suomen Selluloosayhdistys (Finncell), perustettu 1918, selluloosan (kemialli-

sen puumassan) keskitetty myynti 

V  Suomen Kartonkiyhdistys (Finnboard), perustettu 1943, kartongin keskitetty 

myynti 

VI  Enso-Gutzeit Oy 

VII  Suomen Sokeri Oy 

Kahden ensin mainitun yhdistyksen myynnit Japaniin sijoittuvat ensimmäistä maa-

ilmansotaa edeltävälle ajalle, joskin Puuhiomoyhdistys jatkoi pienimuotoista vien-

tiä vielä maailmansotien välisenä aikana. Finncell ja Finnpap ovat tämän tutkimuk-

sen niin sanottuja ”suuria pelaajia”, joiden onnistumiset ja epäonnistumiset ovat 

tarkasteluaikana rytmittäneet koko Japanin-viennin kehitystä. Finnboardin osalta 

huomattavampi vienti Japaniin alkoi vasta 1970-luvun alussa, jolloin myös metsä-

teollisuusyhtiö Enso-Gutzeit Oy rantautui yksityisenä toimijana ja ensimmäisenä 

suomalaisen metsäteollisuuden piiristä suoran investoinnin turvin Japanin markki-

noille perustamalla sinne oman edustuston (Enso Far-East Company). Mitä näiden 

vientikaupan toimijoiden lähdemateriaaliin tulee, voidaan yleistäen todeta kaikkien 

vientiyhdistysten sekä Enso Gutzeit Oy:n ja Suomen Sokeri Oy:n alkuperäisaineis-

tojen olevan Japanin-kaupan osalta sekä määrällisesti että laadullisesti hyvin katta-

via. Samaa ei kuitenkaan voida todeta tuontikaupan toimijoiden lähdeaineistopoh-

jan osalta. 

Toisin kuin vientikaupan toimijoita ei tähän tutkimukseen valittuja tuonnissa 

vaikuttaneita toimijoita voida kaikkia yleistäen kutsua ulkomaankaupan verkostoja 

                                                        
53 Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksestä käytettiin aina 1970-luvulle saakka nimilyhennelmää Finpap. 
Vuonna 1974 se muutettiin muotoon Finnpap, joka pysyi käytössä yhdistyksen toiminnan loppuun eli 
vuoteen 1996 saakka. Tässä tutkimuksessa yhdistyksestä hyödynnetään sen viimeiseksi käytössä ollutta 
lyhennelmää – Finnpap. Tämän lyhennelmän käytöstä esim. Kuisma 2010, 126, 130. 
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hallinneiksi navoiksi, ainakaan pitkän aikavälin tarkastelussa. Tämä johtuu ensin-

näkin tuonnin vientiä suuremmasta rakenteellisesta muutoksesta tutkimuksen tar-

kasteluaikana, mikä puolestaan on vaikuttanut toimijoiden suhteellisen nopeaan 

vaihtuvuuteen. Sen lisäksi tuonnin toimijajoukko ei ole läheskään yhtä homogee-

ninen ja tiivis kuin Suomen puunjalostusteollisuuden alakohtaiset vientiyhdistykset. 

Nämä tekijät huomioiden on tähän tutkimukseen koottu mahdollisimman edustava 

tuontipuolen toimijajoukko, jonka kautta selvitetään liikeyritysten näkökulmasta 

tämän ulkomaankaupan osa-alueen erityispiirteet sekä sen syy- ja seuraussuhteet 

kahdenvälisessä kaupassa. 

Japanilaisten tavaroiden maahantuonnin toimijakohtainen tarkastelu aloitetaan 

sokerin tuonnista Suomeen 1919, minkä jälkeen japanilaisten tekstiilien tuontia kä-

sitellään muun muassa suomalaisten maahantuojien Suomen Tukkukauppiaiden 

Oy:n (myöhemmin Tuko Oy) ja maan suurimmaksi tukkuliikkeeksi nousseen Las-

sila & Tikanojan toiminnan kautta. Varsinkin viimeksi mainitun liikeyrityksen Ja-

pania koskeva arkistoaineisto on määrällisesti hyvin vaatimaton, eikä muidenkaan 

japanilaisten tavaroiden maahantuojien, kuten kameroita ja elektroniikkaa 1950-

luvun puolivälistä lähtien tuoneen Kaukomarkkinat Oy:n, lähdeaineistoa voi ku-

vailla erityisen laajaksi.  

Poikkeuksen tähän maahantuojia koskevaan niukan primääriaineiston ”sään-

töön” tekee kuitenkin japanilaisten henkilöautojen maahantuonnin aloittaneen Au-

tokeskus Oy:n arkistoaineisto, josta erityisen kattavana on säilynyt Autokeskuksen 

ja Nissan Motor Co., Ltd:n välinen kirjeenvaihto maahantuonnin ensimmäisen kah-

den vuoden ajalta 1962–1963. Tuontipuolen lähdeaineistoja alleviivaavat määrälli-

set puutteet ovat kuitenkin olleet paikattavissa Suomen ulkoasiainministeriön ja sen 

Tokion-lähetystön arkistomateriaalilla, josta on hyödynnettävissä laajojakin koko-

naisuuksia valtion ulkomaanedustuksen ja liike-elämän välisestä kirjeenvaihdosta 

yhdessä muun asiakirjallisen aineiston kanssa. Nämä viranomaislähteet täydentä-

vät myös vientisektoria koskevaa aineistopohjaa. 

Edellä esiteltyjen maahantuojien toiminnan kautta tutkitaan japanilaisen tuon-

nin rakenteellista ja laadullista kehitystä sekä siihen vaikuttaneita tekijöitä ensim-

mäisestä tilastoidusta tuonnista aina kulutuselektroniikan ja autojen maahantuon-

nin ensi vuosikymmenille saakka. Maahantuonnissa vaikuttaneet toimijat, joiden 

tai joihin liittyvää alkuperäisaineistoa tutkimuksessa hyödynnetään primääriläh-

teinä, on listattu seuraavaan tavaralajikohtaiseen ja kronologiseen järjestykseen: 
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Tuontikaupan toimijat: 

I  Suomen Sokeri Oy / Sokerikeskuskomitea: raakasokerin tuonti 1919. 

II  Suomen Tukkukauppiaiden Oy / Tuko Oy ja Lassila & Tikanoja: tekstiilien 

tuonti 1930-luvulta lähtien. 

III  Kaukomarkkinat Oy: tekstiilien, kameroiden ja elektroniikkatuotteiden tuonti 

1950-luvulta lähtien. 

IV  Autokeskus Oy: henkilöautojen maahantuonti vuodesta 1962 lähtien. 

Näiden lisäksi tutkimuksessa käsitellään tuontikaupan kehitystä myös muiden siinä 

vaikuttaneiden toimijoiden, kuten tekstiilikauppaa harjoittaneen helsinkiläisen ul-

komaankaupan agentuurin Oy Dahlberg & Co Ab:n (vuodesta 1949 lähtien aina 

1960-luvun alkuun saakka) näkökulmasta viranomaislähteitä ja haastatteluaineis-

toa hyödyntäen. 

Kauppapolitiikan toimijoiden osalta on Suomen ulkoasiainministeriöllä (UM) 

tässä tutkimuksessa keskeisin rooli pelattavana. Ministeriön ja sen edustustojen 

vaikutusta Suomen kauppapoliittisten suhteiden kehitykseen Japanin kanssa on tus-

kin mahdollista korostaa liiaksi, sillä ministeriön johdolla Suomi kävi kaikki kaup-

papoliittiset neuvottelut tutkimuksen aikarajauksen sisällä Japanin ulkoasiainmi-

nisteriön (Gaimushō) toimiessa neuvotteluiden vastapuolena. Suomen ulkoasiain-

ministeriö ei kuitenkaan ainoana toimijana muotoillut maan kauppapolitiikkaa suh-

teissa Japaniin, sillä kauppapolitiikan hoito oli virallisesti jaettu ulkoasiainministe-

riön ja kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) kesken siten, että viimeksi mainittu 

vastasi suunnittelusta sekä valmistelusta ja ulkoasiainministeriö puolestaan täytän-

töönpanosta eli operatiivisista tehtävistä.54 Käytännössä kuitenkin ulkoasiainminis-

teriö ja sen edustusto Tokiossa (vuosina 1938–1939 ja 1961) ja Tukholmassa (vuo-

sina 1923–1924 ja 1952) suorittivat alusta loppuun saakka neuvottelut Japanin ul-

koasiainministeriön edustajien kanssa. Kauppa- ja teollisuusministeriölle jäi siten 

sivustakatsojan rooli, joka painottui kauppapoliittisten suhteiden seurantatyöhön. 

Siitä syntynyttä lähdeaineistoa hyödynnetään tässä tutkimuksessa 1950–1970-lu-

kujen osalta.  

Yksityinen sektori kiinnittyi Suomessa kauppapoliittiseen päätöksentekoon 

komiteajärjestelmän kautta, kun vuonna 1919 perustettiin kauppasopimuskomitea 

julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöelimeksi koordinoimaan kauppasopimus-

politiikkaa. Tämän komitean sekä myöhempien korporatiivisten yhteistyöelinten 

                                                        
54 Soikkanen 2003, 277.  
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(muun muassa ulkomaankaupan neuvottelukunnan) välityksellä keskeiset taloudel-

liset etujärjestöt, kuten puunjalostusteollisuuden vientiyhdistyksiä edustanut Suo-

men Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto (SPKL) ja kotimarkkinateollisuutta 

edustanut Suomen Teollisuusliitto (STE), saivat äänensä kuuluviin kauppapolitiik-

kaa muotoiltaessa.55 Näillä etujärjestöillä oli statistin rooli Suomen kauppapoliit-

tisten suhteiden muotoilussa Japanin kanssa, sillä kauppasopimusneuvotteluihin ne 

eivät varsinaisesti osallistuneet. Järjestöjen toiminta Japanin-suhteissa painottui 

kauppapoliittiseen seurantatyöhön ja Teollisuusliiton osalta myös japanilaista tuon-

tia arvostelleeseen julkiseen painostustyöhön 1930–1950-lukujen protektionismin 

leimaamina vuosina.  

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton ja Suomen Teollisuusliiton ar-

kistojen tarjoaman laajan ja monipuolisen lähdeaineiston avulla on ollut mahdol-

lista tutkia vienti- ja kotimarkkinateollisuuksien erilaisia intressejä sekä yksityisen 

ja julkisen sektorin yhteistyötä myös kansainvälisessä multilateraalisessa (GATT) 

kontekstissa Japanin-kauppaan liittyen. Näiden etujärjestöjen alkuperäisaineistojen 

lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään, tosin vähäisemmässä määrin, myös vien-

ninedistämisorganisaation Suomen Ulkomaankauppaliiton (SUL eli nykyinen 

Finpro) ja tukkuliikkeiden edunvalvojan Suomen Tukkukauppiaiden Liiton (STL) 

lähdeaineistoa. Viimeksi mainituista Suomen Ulkomaankauppaliitto kiinnitti huo-

miota myös itse Japanin-kaupan seurantaan. 

Suomen ulkoasiainministeriön ja sen Tokion-lähetystön arkistot yhdessä mui-

den yksittäisten aineistokokonaisuuksien (esimerkiksi G. J. Ramstedtin kokoelma, 

Kansallisarkisto) kanssa muodostavat Suomen Japania koskevan kauppapoliittisen 

lähdeaineiston perustan, jota tukevat yksityisen sektorin etujärjestöjen sekä 

kauppa- ja teollisuusministeriön asiakirjalähteet. Japanilaisen lähdeaineiston osalta 

tutkimuksessa hyödynnetään Japanin ulkoasiainministeriön asiakirjalähteitä kaup-

papoliittisista suhteista Suomen kanssa. Määrällisesti tämä aineisto painottuu toista 

maailmansotaa edeltävälle ajalle, sillä niistä aineistokokonaisuuksista, jotka koske-

vat maiden välisiä kauppasuhteita sodan jälkeisellä ajalla, oli ainoastaan osa vapau-

tunut salassapidosta vuoteen 2012 mennessä, jolloin aineistokeruu tätä tutkimusta 

varten tapahtui ministeriön arkistossa.  

Japanin ulkoasiainministeriön lähdeaineiston lisäksi tutkimuksessa käytetään 

Japania vuosina 1945–1952 hallinnoineen Liittoutuneiden miehityshallinnon (Sup-

reme Commander for the Allied Powers, lyh. SCAP) arkistomateriaalia kyseisten 

vuosien kauppasuhteita tutkittaessa. Japanilaisten liikeyritysten arkistolähteistä on 

                                                        
55 Lamberg 1999, 22–23, 25–26. 
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tässä tutkimuksessa hyödynnetty suurkauppahuone Mitsui Bussan Kaishan aineis-

toa 1930-luvulta.56 Muusta tämän tutkimuksen japanilaisesta aineistosta mainitta-

koon painetut lähdeaineistot, kuten Japanin kansainvälisen kaupan ja teollisuuden 

ministeriön (MITI) ulkomaankauppajulkaisut 1950–1970-luvuilta, Nissan Motor 

Co., Ltd:n ja Marubeni Corporationin yrityshistoriikit sekä Japanin kootut talous-

tilastot 1970-luvulle saakka. 

Käsillä olevan tutkimuksen toimijapainotuksesta johtuen on kauppasuhteiden 

kehityksen, merkityksen ja erityispiirteiden tarkastelu toteutettu suomalaisen 

vienti- ja tuontikaupan sekä kauppapolitiikan toimijoiden näkökulman puitteissa. 

Tutkimukselle tukea antava japanilainen näkökulma välittyy kauppapolitiikan tut-

kimuksen osalta edellä mainittujen primäärilähteiden kautta ja kaupallisen toimin-

nan tapauksessa suomalaisten liikeyritysten arkistoaineistoista, jotka sisältävät 

huomattavia määriä kirjeenvaihtoa, muistioita ja muita japanilaisilta toimijoilta 

saapuneita tai niille toimitettuja asiakirjoja. 

Tutkimuksen toimijatasokohtainen näkökulmapainotus havainnollistuu taulu-

kosta 3., johon on merkitty ne kauppapolitiikan ja liike-elämän toimijat, joiden al-

kuperäisaineistosta koostuvat tämän työn primäärilähteet.57 Tässä kohden on syytä 

lisäksi huomauttaa, että Suomen Ulkomaankauppaliiton, Suomen Tukkukauppiai-

den Liiton, Lassila & Tikanojan ja Mitsui Bussan Kaishan lähdeaineistojen mää-

rällinen painoarvo – erotuksena niiden laadullisesta arvosta – on tässä työssä mui-

den toimijoiden alkuperäisaineistoihin verrattuna suhteellisen vähäinen. 

                                                        
56 Mitsui Bussan Kaishan aineistotiedot on saatu sähköisesti Mitsuin arkistolta 16.5.2013. 
57 Tämän tutkimuksen alaviitteissä mainitaan esimerkiksi Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa 
(ELKA) säilytettävien yritysarkistojen asiakirjallisten tietojen yhteydessä vain kulloinkin kyseessä ole-
van yrityksen / keskusliiton kokoelma, kuten Finncellin arkisto ‒ sen sijaan, että kyseisen yritysarkiston 
säilyttävä keskusarkistokin tulisi jokaisessa alaviitteessä erikseen mainituksi. Näin siitä syystä, että kä-
sillä olevassa työssä hyödynnetään erittäin runsaasti muun muassa ELKA:ssa säilytettävien eri yritysar-
kistojen aineistoja, joita koskevat alaviitteet kasvattaisivat tarpeettomasti tutkimuksen sivumäärää, jos 
keskusarkistokin mainittaisiin edes lyhenteen muodossa. Väitöskirjan lopusta löytyvästä lähdeluette-
losta selviävät tässä työssä hyodynnetyt ELKA:ssa ja myös UPM-Kymmene Keskusarkistossa säilytet-
tävät yritysarkistot aineistoyksiköineen. Kuitenkin Kansallisarkiston (KA) tapauksessa, jonka säilyttä-
mien eri kokoelmien ja arkistojen aineistoja hyödynnetään tässä tutkimuksessa suhteellisesti vähemmän, 
on keskusarkiston lyhenne mainittu alaviitteessä kokoelman nimen jälkeen. 
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Taulukko 3. Tutkimuksen toimijatasot ja primääritoimijat (joiden arkistoja on hyödyn-

netty).  

Valtio Liike-elämä Liike-elämä Liike-elämä 

Kauppapolitiikka 

(Valtiot: operatiiviset tehtävät 

ja seurantatyö) 

Kauppapolitiikka 

(Etujärjestöt: 

seurantatyö) 

Suomen 

vientikauppa 

Suomen tuontikauppa ja 

Japanin vientikauppa 

UM 

KTM 

Gaimushō 

SCAP 

SPKL 

STE 

SUL 

STL 

Suomen 

Paperiyhdistys 

Suomen 

Puuhiomoyhdistys 

Suomen Sokeri Oy 

Suomen Tukkukauppiaiden Oy 

/ Tuko Oy 

Lassila & Tikanoja 

  Finncell 

Finnpap 

Finnboard 

Kaukomarkkinat Oy 

Autokeskus Oy 

Mitsui Bussan Kaisha 

  Enso-Gutzeit Oy  

  Suomen Sokeri Oy  

Tätä tutkimusta varten tekijä on haastatellut joitakin Suomen Japanin-kaupassa toi-

mineita henkilöitä (ensikäden informantteja), jotka tarkasteluaikana toimivat 

vienti-, tuonti- ja vähittäiskaupan sekä kauppapolitiikan eri tehtävissä. Erityisen 

laaja haastattelu- ja tiedonantoaineisto koostuu Suomen ensimmäisenä kaupalli-

sena sihteerinä Tokiossa toimineen Carl-Erik Ullnerin kirjoittamista sähköposti-

viesteistä tekijälle ja tekijän kirjoittamista haastattelumuistioista keväällä ja kesällä 

2012. Ullnerin tiedonannot, joita kokonaisuutena voi nimittää muistelmiksi, ovat 

tarjonneet arvokkaita yksityiskohtaisia tietoja Suomen vienninedistämistyöstä Ja-

panissa 1970-luvun alussa ja Finnpapin etabloitumisesta Japanin markkinoille ky-

seisenä aikana. 

Tutkimuksessa on myös laajalti hyödynnetty suomalaisia sanoma- ja aikakaus-

lehtiä 1800-luvun lopulta aina 1970-luvulle saakka. Kauppalehden, Talouselämän 

ja Tekniikan Maailman vuosikerrat ovat varsinkin japanilaisen tuonnin ja kuljetus-

yhteyksien tutkimuksen osalta tarjonneet hyödyllisen, osittain jopa korvaamatto-

man aineiston. Tutkimuskirjallisuuden ja muunlaisen kirjallisuuden osalta on tässä 

työssä hyödynnetty Suomen ja Japanin välisiä suhteita, maiden ulkomaankauppaa 

sekä kansainvälistä kauppaa, kauppapolitiikkaa ja kuljetusyhteyksiä käsitteleviä 

akateemisia tutkimuksia, opinnäytetöitä, muistelmateoksia ja yleisteoksia eri jul-

kaisukielillä. Tutkimusaiheen ja sen aikarajauksen laajuudesta johtuen on ollut vält-

tämätöntä käyttää mittavan arkistoaineiston tukena mahdollisimman monipuolista 

kirjallisuutta, jota hyödyntämällä tutkimuskohde on sidottu laajempiin yhteyk-

siinsä.  
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Tässä yhteydessä on syytä myös painottaa, ettei laajakaan primäärilähteistö voi 

mahdollistaa aukotonta ja täydellistä kuvaa Suomen kauppasuhteista Japaniin 

1900-luvun alusta aina 1970-luvulle saakka, sillä esimerkiksi yritysarkistot eivät 

nykyisellään sisällä kaikkea sitä aineistoa, jota Japanin-kaupasta tai muistakaan 

kaupallisista yhteyksistä tuotettiin menneinä vuosikymmeninä. Yritys- ja viran-

omaisarkistoista saatuja asiakirjallisia tietoja yhdistelemällä on kuitenkin ollut 

mahdollista rakentaa varsin kattava kuva kaupallisten suhteiden evoluutiosta siihen 

liittyvine runsaine yksityiskohtineen. Käsillä olevan tutkimuksen detaljirikkaus 

mahdollistaa tarkastelun ulottamisen mikrotasolta makrotasolle siten, että ensin 

mainitun tason ymmärrys on ehto jälkimmäisen muodostamiselle.  

Tutkimusmetodit ja työn rakenne 

Metodologisesti tässä tutkimuksessa hyödynnetään historiantutkimuksessa ylei-

sesti käytettyjä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä asiakirjallisen alkupe-

räisaineiston ja muun lähdemateriaalin, kuten haastattelujen ja virallisjulkaisujen, 

kriittisestä hallinnasta. Laaja lähdeaineistopohja mahdollistaa näkökulmien vertai-

lun esimerkiksi haastattelu- ja tiedonantoaineistojen sekä arkistoista kerätyn asia-

kirjallisen materiaalin välillä. Tutkimuksessa keskitytään kaupan ja kauppapolitii-

kan prosesseihin tukeutumalla lähdeaineiston loogiseen eli kvalitatiiviseen analyy-

siin sekä kvantitatiiviseen analyysiin tilastomenetelmiä58 käyttäen. Loogisessa ana-

lyysissä painottuu asiayhteyksien nojalla tapahtuva päättely, kun taas tilastollisessa 

analyysissä keskitytään laskemalla saatuihin tuloksiin – tässä työssä pääasiassa 

kaupan prosentuaalisten osuuksien tuottamiseen.  

Tutkimuksen toimijapainotteisesta narratiivisesta käsittelystä johtuen kvalita-

tiivista analyysiä hyödynnetään työn päämetodina, jonka tukena käytetään tilastoi-

hin perustuvaa kauppavirta-analyysiä. Kvalitatiivisen analyysin kautta tutkitaan 

kaupan ja kauppapolitiikan toimijoiden päätöksentekoprosessin syy-seuraussuhteet: 

Mitkä tekijät vaikuttivat yritysten tekemiin päätöksiin vienti- ja tuontikaupan yh-

teistyösuhteiden solmimisesta ja hoidosta sekä vastaavasti kauppapolitiikan toimi-

joiden osalta kauppapoliittisten suhteiden muodostamisesta ja niiden jatkosta? 

                                                        
58 Tutkimuksessa hyödynnetyt tilastomenetelmät ovat koostuneet kvantitatiivisen aineiston, kuten ulko-
maankauppatilastojen, systemaattisesta keruusta ja hallinnasta tilastoaineiston kuvaamisen eli kaavioi-
den sekä taulukoiden tuottamisen kautta. Kaupan tulokset on esitetty pääasiassa viivakuvioin graafisten 
esitysten muodossa jatkuvana aikasarjana useissa kymmenissä kaavioissa ja taulukoissa.  
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Miksi nuo tekijät vaikuttivat mainittuihin päätöksiin ja suhteisiin? Kaupan ja kaup-

papolitiikan päätöksentekoprosessien ja niiden vaikutusten analyysi on toteutettu 

rintarinnan tämän työn koko aikarajauksen puitteissa. 

Sekä tilastollisia että loogisia analyysimenetelmiä leimaa tavalla tai toisella 

lähdekritiikin käyttö, joka on tutkimusta käytännössä ohjaava metodi.59 Lähdekri-

tiikin soveltaminen tarkoittaa kaikkien aineistojen informaatiosisällön suhteutta-

mista ja vertailua toisiinsa, minkä lopullisena tavoitteena on tuottaa vastaukset esi-

tettyihin tutkimuskysymyksiin loogisesti etenevän asiankäsittelyn tuloksena. Tilas-

tomateriaaliin perustuvaa kauppavirta-analyysiä hyödyntämällä luodaan tutkimuk-

selle komparatiivinen asetelma, jonka avulla selvitetään kahdenkeskisen kaupan 

tulosten kehitys sekä bilateraalisten kauppasuhteiden sijoittuminen Suomen ja Ja-

panin ulkomaankaupan ja tarkasteltavien liike-elämän toimijoiden kaupallisen toi-

minnan laajempaan kokonaisuuteen. Tilastollisen analyysin tarkoituksena on täten 

tuottaa numeerinen vertailupohja Suomen ja Japanin välisen kauppavaihdon suh-

teesta näiden maiden kokonaiskauppavaihtoon ja kahdenkeskiseen kauppaan mui-

den maiden kanssa. Suomen kauppaa Japanin kanssa verrataan suomalaisia ja ja-

panilaisia tilastoaineistoja hyödyntämällä erityisesti muiden Pohjoismaiden kaup-

paan Japanin kanssa, mikä osaltaan mahdollistaa kauppavaihdon arvon ja määrän 

kehityksen suhteuttamisen ulkomaankaupan laajempaan kokonaisuuteen pitkällä 

aikavälillä.  

Suomen Virallisen Tilaston ulkomaankauppaa ja merenkulkua koskeva ai-

neisto muodostaa pääosan tässä tutkimuksessa käytetystä tilastomateriaalista, joka 

koostuu yhtenäisestä sarjasta tilastoja 1800-luvun lopulta aina 1970-luvulle saakka. 

Tilastokeskuksen rahanarvonkertoimella 1860–2011 on eri vuosien Suomen mar-

kan arvot muutettu vuoden 2011 euroiksi tarkoituksena tuottaa parempi vertailu-

pohja kaupan arvon kehityksestä yli puoli vuosisataa käsittävän tarkasteluajanjak-

son sisällä.60 Virallisiin tilastoihin ja eri yhtiöiden vuosikertomuksiin merkittyjen 

kaupan määrän ja arvon tilastotietojen pohjalta tämän tutkimuksen kymmeniin kaa-

vioihin ja taulukoihin on koostettu kauppavaihdon mikro- (yritys) ja makrotason 

(valtio) tulosten kehitys, joka sitoutuu alkuperäisaineiston kvalitatiiviseen analyy-

siin ja on yhteneväinen sen kanssa. 

Tutkimus jakautuu johdanto-osaan, kolmeen pääkäsittelylukuun ja tutkimustu-

losten esittelyosaan. Esitetyt tutkimuskysymykset koskettavat yhtäläisesti kaikkia 

pääkäsittelylukuja. Tutkimustulokset esitetään jokaisen käsittelyluvun osalta niitä 

                                                        
59 Rasila 1975, 13–14, 16–17. 
60 Tilastokeskus – Rahanarvonkerroin 1860–2011. http://www.stat.fi/til/khi/2011/khi_2011_2012-01-
18_tau_001.html. (Luettu 16.9.2014.)  
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välittömästi seuraavissa laajahkoissa yhteenveto-osissa ja koko työn osalta vii-

meistä käsittelylukua seuraavassa loppupäätelmä-osuudessa. Tutkimus etenee kro-

nologisesti alkaen johdantoluvun varhaisia kaupallisia kontakteja analysoivasta 

historiajohdannosta, jossa selvitetään Venäjän keisarikunnan aikaisten kauppapo-

liittisten suhteiden perusta Japanin kanssa sekä suomalaisten liikeyritysten kaupal-

listen verkostojen muodostuminen ennen 1920-lukua Suomen Paperiyhdistyksen, 

Suomen Puuhiomoyhdistyksen ja vuoden 1919 japanilaisen sokerituonnin osalta 

Suomen Sokeri Oy:n ja Sokerikeskuskomitean toiminnan näkökulmista. Kauppa-

virta-analyysillä tuotetaan Suomen ulkomaankaupan virallisia vuositilastoja käyt-

täen numeerinen selitys kaupan tuloksista vuoteen 1919 saakka.  

Tutkimuksen pääkäsittelyluvuissa hyödynnetään kvantitatiivisen aineiston 

osalta sekä suomalaista että japanilaista tilastoaineistoa. Tilastojen käytössä painot-

tuu määrällisesti suomalaisen aineiston osuus, sillä Suomen ulkomaankauppatilas-

tot ovat kahdenkeskisen kaupan osalta monessa suhteessa täydellisempiä vastaa-

vaan japanilaiseen aineistoon verrattuna. Ensimmäisessä käsittelyluvussa tutkitaan 

kauppasuhteiden kehitys ja erityispiirteet Suomen ja Japanin välisten virallisten 

suhteiden avauksesta 1919 aina toisen maailmansodan kynnykselle 1939. Kaupal-

lisen toiminnan osalta keskitytään Finnpapin ja Finncellin Japaniin suuntautunei-

den myyntiverkostojen muodostumiseen ja evoluutioon. Tuontikaupan osalta tar-

kastellaan etenkin japanilaisten tekstiilien tuonnin kehitystä käyttäen toimija-

esimerkkinä Suomen Tukkukauppiaiden Oy:tä, Lassila & Tikanojaa ja Mitsui Bus-

san Kaishaa. Vienti- ja tuontiverkostojen kehityksen tarkastelussa hyödynnetään 

sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoiden alkuperäisaineistoja yhdessä ul-

komaankauppatilastojen kanssa. Kauppapolitiikan osalta maailmansotien välisellä 

ajalla keskitytään Suomen ja Japanin kauppa- ja merenkulkusopimusneuvotteluihin 

1923–1924 sekä 1930-luvulla kasvaneen japanilaisen tekstiilituonnin synnyttä-

mään kauppapoliittiseen eripuraan, mikä huipentui kauppaneuvotteluihin Tokiossa 

vuosina 1938–1939. 

Toinen käsittelyluku kattaa ajanjakson toisen maailmansodan alusta 1939 aina 

1960-luvun alkuun. Nämä vuosikymmenet merkitsivät Suomen ja Japanin välisille 

kauppasuhteille sodan synnyttämää romahdusta, sen jälkeistä hidasta kasvua ja 

alati kauppaa hankaloittavia ulkomaankaupan säännöstelytoimia molemmissa 

maissa. Tätä ajanjaksoa voidaan Suomen kauppasuhteissa Japaniin perustellusti 

kutsua kauppapolitiikan aikakaudeksi, mistä johtuen käsittelyssä painottuu julkisen 

ja yksityisen sektorin kauppapoliittisten toimijoiden näkökulma ja alkuperäisai-

neiston käyttö. Kaupallisten toimijoiden osalta keskitytään erityisesti Finncellin 

viennin kehitykseen ja tuonnin tapauksessa kaupan rakenteen murrokseen 1950-
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luvun puolivälissä, jolloin japanilainen tekstiilikauppa sai rinnalleen muun muassa 

optisten laitteiden tuonnin Kaukomarkkinat Oy:n toimiessa yhtenä tämän kaupan 

edelläkävijöistä.  

Kolmas ja viimeinen käsittelyluku alkaa vuoden 1961 kahdenkeskisistä kaup-

paneuvotteluista Tokiossa päättyen Japanin nousuun yhdeksi Suomen suurimmista 

ulkoeurooppalaisista kauppakumppaneista ja maailmankauppaa ravistaneeseen en-

simmäiseen öljykriisiin 1970-luvun alkupuoliskolla. Tätä ajanjaksoa alleviivasi uu-

sien – pääasiassa välittömien ja suorien – kaupallisten verkostojen viriäminen ja 

monipuolistuminen sekä vienti- että tuontitoiminnassa. Tuonti Japanista nousi rä-

jähdysmäisesti henkilöautojen (Autokeskus Oy) sekä elektroniikkatuotteiden 

(Kaukomarkkinat Oy) maahantuonnin johdosta. Tuonnin nopea lisääntyminen ak-

tivoi suomalaiset kauppapolitiikan toimijat samalla kun Finnpap ja Enso-Gutzeit 

Oy muiden suomalaisyhtiöiden ohella kiinnostuivat Japanin markkinoista sieltä 

kantautuvien kysynnän kasvunäkymien johdosta. Suomalaisten kauppapolitiikan 

toimijoiden rooli painottui 1960-luvun alun jälkeen kauppapoliittiseen seurantatyö-

hön sekä vienninedistämistyöhön, jonka tarkoituksena oli paikata jatkuvasti kasva-

nutta Japanin-kaupan alijäämää.  

1.4 Piirteitä Suomen ja suomalaisten kaupallisista kontakteista 

Japaniin ennen 1920-lukua 

1.4.1 Kauppasuhteiden perustana Venäjän keisarikunnan suhteet 

Japaniin 

Suomen tasavallan ja Japanin keisarikunnan välisten virallisten suhteiden alku 

ajoittuu hetkeen, jolloin Japani tunnusti Suomen itsenäisyyden de facto 23. touko-

kuuta 1919. Joulukuussa 1917 itsenäiseksi julistautuneen Suomen läheiset suhteet 

Saksan keisarikunnan kanssa vuonna 1918 olivat olleet syynä siihen, että Saksan 

vastustajat ensimmäisessä maailmansodassa viivyttelivät Suomen tunnustamista 

aina toukokuuhun 1919 saakka.61 Japani, joka oli yksi ensimmäisen maailmanso-

dan voittajavalloista, teki tuolloin päätöksen Suomen itsenäisyyden tunnustami-

sesta vanavedessä liittolaistensa Iso-Britannian ja Yhdysvaltain kanssa. Tästä noin 

                                                        
61 Saksan vastustajien joukosta Ranska oli tässä suhteessa poikkeustapaus, sillä se tunnusti Suomen it-
senäisyyden jo tammikuun alussa 1918 Ruotsin antaman tunnustuksen jälkeen. Ensimmäisenä Suomen 
itsenäisyyden tunnusti Venäjän bolševikki-hallinto 31. joulukuuta 1917. Saksa antoi tunnustuksensa 
kaksi päivää Ranskan jälkeen 6. tammikuuta 1918. Paasivirta 1961, 18–19.  
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kaksi vuotta myöhemmin Japani tunnusti Suomen tasavallan de jure 27. tammi-

kuuta 1921,62 jolloin Suomella oli ollut jo vuoden ajan läsnä oleva diplomaattiedus-

taja Japanin pääkaupungissa Tokiossa. Suhteiden virallistaminen antoi mahdolli-

suuden järjestää myös maiden väliset sopimustason kauppapoliittiset suhteet, jotka 

olivat aikaisemmin perustuneet Venäjän ja Japanin keisarikuntien välillä solmittui-

hin kauppasopimuksiin. 

Ennen maan itsenäistymistä Suomen suuriruhtinaskunta oli kuulunut Venäjän 

keisarikunnan soveltaman ulkomaankauppapolitiikan ja siten myös Venäjän ulko-

maiden kanssa solmimien kauppasopimusten piiriin.63Autonomisesta asemastaan 

johtuen oli Suomen suuriruhtinaskunta kuitenkin saanut hoidettavakseen joitakin 

ulkomaankauppapolitiikan tehtäviä, jotka koskettivat sen omia erityisetuja tärkeim-

pien kauppakumppaneittensa kanssa; Suomella oli ollut muun muassa oma edusta-

jansa Venäjän ja Espanjan sekä Venäjän ja Ruotsin välisissä kauppaneuvotteluissa 

1830- ja 1880-luvuilla.64 Autonomian aikana Suomen suurimmat kauppakumppa-

nit sijaitsivat Euroopassa, joten kaukaisempien maiden kuten Japanin kanssa suu-

riruhtinaskunnalla ei ollut erityisetuja ajettavanaan. Tästä huolimatta suomalaisilla 

liikeyrityksillä oli yhteyksiä Itä-Aasiaan ‒ useimmiten muiden Euroopan maiden 

ja ulkomaisten kauppahuoneiden välityksellä.  

Suomen kuuluessa vielä Ruotsin yhteyteen ennen vuotta 1809 toimi Ruotsin 

Itä-Intian komppanian palveluksessa myös suomalaisia ja Suomessa vaikuttaneita 

henkilöitä, joilla oli kokemuksia kaupasta Itä-Aasiassa ja jotka olivat toimissaan 

joutuneet tekemisiin myös tuona aikana harvinaisten japanilaisten tavaroiden 

kanssa. Yksi heistä oli Benvikin kartanon omistaja Peter Johan Bladh (1746–1816) 

Kaskisilta. Hän toimi komppanian asiamiehenä 18 vuotta, joista hän oleskeli yhtä-

jaksoisesti Kiinan Kantonissa vuosina 1777–1784. Bladhin omistukseen oli tältä tai 

myöhemmältä ajalta päätynyt kiinalaisten tavaroiden lisäksi myös japanilaisia silk-

kisiä yöpukuja,65 jotka oli tuotu Japanista joko kiinalaisten tai hollantilaisten Japa-

nin Nagasakissa toimineiden kauppiaiden välityksellä. Ruotsille ja ruotsalaisille 

                                                        
62 Fält 1982, 89–90; Momose 1973, 6–7, 9.  
63 Pihkala 1978, 10.  
64 Suomella oli oma Venäjästä erillinen tulli- ja kauppapolitiikka, minkä lisäksi suuriruhtinaskunta sai 
Venäjän hallituksen suostumuksella asettaa omia kaupallisia konsuleitaan tärkeimpiin vienti- ja tuonti-
maihin. Jussila 2004, 439–440. 
65 Fält 1982, 41; Laine 1939, 460; Lunelund 1940, 299, 341.  
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kauppiaille kehittyi omia suoria yhteyksiä Japanin kanssa vasta kun saarivaltakunta 

avautui yli kaksisataa vuotta kestäneen eristäytymiskautensa jälkeen.66 

Ensimmäisinä eurooppalaisina Japaniin olivat saapuneet portugalilaiset 1540-

luvun alkupuolella. Tokugawa-kaudella (1603–1868) Japani karkotti portugalilai-

set ja espanjalaiset 1600-luvun alkupuoliskolla tarkoituksenaan suojella maata eu-

rooppalaisen valloituksen uhalta, jonka pelättiin realisoituvan kristillisen tai tar-

kemmin sanoen katolisen lähetystyön seurauksena.67 Tätä ennen Japaniin oli saa-

punut myös englantilaisia kauppiaita, jotka kuitenkin poistuivat maasta vapaaeh-

toisesti vuonna 1624 katsottuaan Japanin tarjoavan laihoja kaupallisia mahdolli-

suuksia. Hollantilaiset sen sijaan olivat kiinnostuneita kaupasta Japanin kanssa ja 

saivatkin jäädä Tokugawa-hallinnon suostumuksella harjoittamaan kauppaa Naga-

sakin kaupungin edustalla sijaitsevalla Deshima-saarella.68  Hollantilaisille muo-

dostui näin ainoina eurooppalaisina erikoisasema muusta maailmasta eristäyty-

neessä Japanissa, sillä heidän ja kiinalaisten kauppiaiden välityksellä Japani oli yh-

teydessä muuhun maailmankauppaan, joskin varsin pienessä mittakaavassa.69 Hol-

lantilaiset ja kiinalaiset kauppiaat veivät Japanista silkki- ja posliinitavaroiden li-

säksi kultaa, hopeaa ja kuparia jopa siinä määrin, että Tokugawa-hallinto päätti 

                                                        
66  Ruotsi-Norja solmi Japanin kanssa kauppa-, merenkulku- ja ystävyyssopimuksen vuonna 1868. 
Tuona aikana tavallisesti Itä-Aasian ja Euroopan maiden välillä solmittujen ns. epäyhdenvertaisten so-
pimusten tavoin tämäkin Ruotsin ja Japanin välinen sopimus riisti Japanilta oikeuden päättää itsenäisesti 
tulleistaan. Kyseinen sopimus korvattiin uudella tasavertaisuuteen tähtäävällä kauppasopimuksella 
vuonna 1896. Ottosson 2010, 15–16. Kiinan solmimien sopimusten osalta ks. esim. Uola 1995, 16–24. 
67 Tokugawa-hallinto pelkäsi maan sisäisten valtataisteluiden syttymistä. Vaarana oli, että Tokugawa-
hallinnon vastustajat hankkisivat tuliaseita ja sotilaallista tukea ulkomaalaisten kauppiaiden välityksellä. 
Tästä johtuen Tokugawa-hallinnon näkemyksestä oli parasta sulkea maa ulkomaalaiselta vaikutukselta. 
Ainoastaan hollantilaiset ja kiinalaiset kauppiaat saivat jäädä Japaniin; hollantilaiset osoittivat luotetta-
vuutensa Tokugawa-hallinnon silmissä antamalla sille sotilaallista tukea kristittyjen japanilaisten kapi-
nan kukistamisessa vuosina 1637–1638. Lensen 1955, XIV. Tokugawa-hallinnon omaksumaan isolaa-
tiopolitiikkaan oli katolilaisten ja katolilaisuuden karkottamisen lisäksi vaikuttanut myös pyrkimys it-
senäistää Japani tuolloin Itä-Aasiassa vallinneesta kiinalaisesta maailmanjärjestyksestä. Tashiro 2006, 
110.  
68 Keene 1969, 1–2. 
69 Hollantilaisten ja kiinalaisten Nagasakin kautta harjoittaman kaupan lisäksi Japani oli kytköksissä 
muuhun maailmankauppaan myös Tsushiman-saaren ja Korean kautta Kiinaan kulkeneen kauppareitin 
välityksellä. Japani, josta 1500- ja 1600-luvulla tuli merkittävä kullan, hopean ja kuparin tuottaja sekä 
myyjä, vei tämän reitin kautta hopeaa Koreaan ja Kiinaan ja toi maahan muun muassa kiinalaista raa-
kasilkkiä ja silkkikankaita. Tämä kauppareitti oli käytössä noin sadan vuoden ajan 1600-luvun puolivä-
listä aina 1700-luvun puoliväliin saakka. 1600-luvun ensimmäisellä puoliskolla hollantilaiset veivät ja-
panilaista hopeaa muun muassa Intiaan, jossa hopeakolikot korvasivat kultakolikot vaihdon välineenä 
kyseisen vuosisadan kuluessa. Myös Intiasta hankittiin japanilaisella hopealla raakasilkkiä ja silkkikan-
kaita. Tashiro 2006, 109–112; Massarella 1990, 34, 306–307, 350; Gordon 2009, 33. Japanilaisen ku-
parin viennin osalta ks. Shimada 2006, 24–36. 
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(1715) rajata vuosittain Japaniin saapuvien hollantilaisten laivojen määrän kahteen 

ja kiinalaisten alusten määrän kolmeenkymmeneen.70 

Hollantilaiset eivät kuitenkaan olleet ainoita eurooppalaisia, joita houkutti aja-

tus kaupankäynnistä japanilaisten kanssa.71 Venäjän keisarikunnan laajentaessa ja 

vakiinnuttaessa hallintaansa Siperian laajoista alueista ja Tyynenvaltameren luo-

teisrannikosta, kasvoi kiinnostus myös Japanin tarjoamista kaupallisista mahdolli-

suuksista 1700-luvun kuluessa. Venäjän hallitsijat Pietari Suuresta lähtien kiinnit-

tivät huomiota kaupallisten yhteyksien kehittämiseen Japanin kanssa. Vuonna 1739 

saapui ensimmäinen venäläinen retkikunta Japaniin, jolloin venäläisistä tuli sa-

malla myös ensimmäisiä eurooppalaisia, jotka olivat löytäneet pohjoisen merireitin 

Japaniin. Maiden väliset yhteydet eivät tästä kuitenkaan kehittyneet läheisemmiksi, 

sillä Japani piti uskollisesti kiinni eristäytymispolitiikastaan ja venäläisten taholla 

yritykset suhteiden avaamiseksi rajoittuivat aina 1770-luvulle saakka toimintaan 

Kuriilien saarilla, joiden kautta toivottiin kaupan Japanin kanssa mahdollistuvan.72 

Vasta keisarinna Katariina II Suuren hallitsijakaudella (1762–1796) lähetettiin 

Venäjältä Japaniin virallinen retkikunta, jonka tarkoituksena oli palauttaa kotimaa-

hansa ryhmä Tyynenmeren luoteisrannikolle ajautuneita japanilaisia merenkävi-

jöitä ja samalla yrittää solmia kauppasuhteet Japanin kanssa. Ajatuksen Japaniin 

lähetettävästä retkikunnasta oli ideoinut suomalainen luonnontieteilijä ja minera-

logi Erik Laxman (1738–1796). Hän oli tieteellisen työnsä takia asettunut Siperi-

assa sijaitsevaan Irkutskin kaupunkiin ja tutustunut siellä japanilaisiin haaksirik-

koisiin. Eräs heistä oli nimeltään Kōdayū Daikokuya, jonka kanssa Laxman ystä-

vystyi. Laxman ja Daikokuya matkustivat Pietariin anomaan keisarinna Katarii-

nalta lupaa palauttaa Daikokuya ja hänen toverinsa kotimaahansa ja samalla yrittää 

solmia kauppasuhteet Japanin kanssa. Laxmanin keisarinnalle osoittaman kirjalli-

sen ehdotuksen pohjalta Katariina antoi määräyksen vuonna 1791 retkikunnan lä-

hettämisestä Japaniin edellä mainituin tarkoituksin. Retkikunnan johtajaksi asetet-

tiin Erik Laxmanin poika luutnantti Adam Laxman, jonka johdolla retkikunta lähti 

syyskuussa 1792 matkalleen Okhotskista pohjoista merireittiä kohti Japania. Ret-

kikunta saapui Hokkaidon (Ezo) saarella sijaitsevaan Nemuron satamaan noin kuu-

kausi lähtönsä jälkeen. Adam Laxman joutui kumppaneidensa kanssa kestämään 

                                                        
70 Lensen 1951, 27; Lensen 1955, XIV–XV; Kuisma 1993, 23. 
71 Ks. Suomalaiset Hollannin Itä-Intian kauppakomppanian palveluksessa ja kontaktit Japaniin To-
kugawa-kaudella Kyllönen 2013, 32–38.  
72 Lensen 1951, 4–9; Lensen 1955, XVIII. 
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pitkän odotuksen, kunnes neuvottelut japanilaisten viranomaisten kanssa pääsivät 

alkuun.73 

Retkikunta ei pettymyksekseen saanut viranomaisilta lupaa käydä kauppaa 

maassa, minkä lisäksi japanilaiset eivät halunneet neuvotella kauppasuhteiden 

avaamisesta Venäjän kanssa. Tästä huolimatta Laxman sai kirjallisen luvan purjeh-

tia Nagasakin satamaan, jonne japanilaiset odottivat hänen myöhemmin saapuvan. 

Retkikunta lähti kuitenkin paluumatkalle Okhotskiin elokuussa 1793. Venäjälle pa-

lattuaan retkikunnan jokainen jäsen palkittiin avokätisesti, vaikka sille annettu teh-

tävä oli onnistunut vain osittain: japanilaiset merenkävijät saatiin palautettua koti-

maahansa, mutta kauppasuhteita ei kyetty solmimaan. Tästä epäonnistumisesta 

huolimatta oli Erik Laxmanin suunnittelema ja hänen poikansa johtama yritys suh-

teiden avaamiseksi Japanin kanssa itsessään merkittävä. Se oli ensimmäinen eu-

rooppalaisten toteuttama yritys yli sataan vuoteen, sillä edellisen kerran suhteiden 

solmimista Japanin kanssa oli koettanut Portugali vuonna 1685, siinä kuitenkin 

epäonnistuen.74 

Nagasakissa japanilaiset viranomaiset odottivat turhaan Laxmania ja venäläi-

siä laivoja saapuviksi satamaan. Adam Laxman oli retkikuntansa kanssa palannut 

suoraan Venäjälle, eikä uutta retkikuntaa lähivuosina lähetetty Japaniin. Syinä tä-

hän on katsottu olleen muun muassa Katariina Suuren kiinnostuksen vähentyminen 

kauppasuhteiden solmimiseen Japanin kanssa sekä poliittinen kehitys Euroopassa 

Ranskan vallankumousta seuranneina vuosina, mikä vaati Venäjän huomion kes-

kittämistä Eurooppaan. Vasta vuonna 1804 venäläiset saapuivat Nagasakiin tarkoi-

tuksenaan avata kauppasuhteet Japanin kanssa. Jälleen japanilaiset kieltäytyivät, 

sillä he pelkäsivät edelleen, että kaupan varjolla kristinusko leviäisi maahan lisäten 

samalla uhkaa Japanin valloituksesta. Tämän perinteisen näkemyksen lisäksi ei Ja-

panissa uskottu Venäjän kanssa käytävän kaupan hyödyttävän maan taloutta.75 Ve-

näläisten pyrkimykset kauppasuhteiden avaamiseksi Japanin kanssa eivät näin ol-

len taaskaan tuottaneet toivottua tulosta. 

Kesti vielä puoli vuosisataa ennen kuin Japani avautui läntiselle maailmalle. 

Sysäyksen tälle kehitykselle antoi Yhdysvaltain Japaniin suuntautuneen retkikun-

nan (1852–1854) saapuminen saarivaltion rannikolle johtajanaan kommodori Matt-

hew Calbraith Perry. Vuonna 1854 Japani solmi Yhdysvaltain kanssa niin kutsutun 

Kanagawan sopimuksen, jonka mukaan yhdysvaltalaiset laivat saivat luvan saapua 

                                                        
73 Fält 1982, 40–41; Keene 1969, 50–57; Lagus 1880, 226–257; Lensen 1951, 17–22; Lensen 1955, 
XVIII–XXI; Lensen 1959, 96–117.  
74 Ibid. 
75 Lagus 1880, 257–261; Lensen 1951, 21–28. 
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Shimodan ja Hakodaten satamiin, minkä lisäksi Japani lupasi myöntää Yhdysval-

loille kaikki ne edut, jotka se tulisi myöntämään jollekin muulle maalle.76 Venäjä 

oli myös aktivoitunut Japanin suhteen 1850-luvun alussa, sillä sen aiemman Japa-

nia koskeneen kaupallisen kiinnostuksen lisäksi valtapoliittiset näkökohdat liittyen 

Venäjän asemaan Itä-Aasiassa painottivat tarvetta päästä sopimussuhteeseen Japa-

nin kanssa. Tätä tarkoitusta varten, samanaikaisesti Perryn retkikunnan kanssa, Ve-

näjältä lähetettiin lähetystö Japaniin vara-amiraali Putiatinin johdolla (1852–1855). 

Neuvotteluja Venäjän ja Japanin välillä käytiin lähes kaksi vuotta, kunnes niin kut-

suttu Shimodan sopimus allekirjoitettiin helmikuussa 1855. Tällä sopimuksella Ja-

pani suostui avaamaan venäläisille laivoille Shimodan, Hakodaten ja Nagasakin 

satamat, antoi venäläisille oikeuden käydä kauppaa kahdessa ensin mainitussa sa-

tamassa ja asettaa toiseen niistä konsulaattinsa. Shimodan sopimuksessa päätettiin 

myös Venäjän ja Japanin pohjoisrajoista Kuriilien saaristossa,77 joten Venäjän neu-

votteluille asettamat tavoitteet maiden välisten rajojen määrittelystä sekä japani-

laisten satamien avaamisesta venäläisille laivoille tulivat siten täytetyiksi.78 Yhdys-

valtojen ja Venäjän lisäksi omat sopimuksensa Japanin kanssa solmivat myös Iso-

Britannia (1854) ja Hollanti (1856).79 

Japanin solmimat sopimukset (1854–1856) edellä mainittujen maiden kanssa 

eivät kuitenkaan olleet luonteeltaan puhtaan kaupallisia, sillä niiden varsinaisena 

tarkoituksena oli taata kyseisten maiden laivoille pääsy nimettyihin satamiin, tur-

vata laivoille huolto satamissa ja suojella Japanin rannikolle haaksirikkoutuneita 

merimiehiä. Shimodan sopimuksella Japani myönsi Venäjälle, kuten Yhdysvalloil-

lekin, rajoituksettoman suosituimman maan aseman Japanissa, mikä käytännössä 

tarkoitti, että Venäjä ja sen alamaiset saivat nauttia kaikista niistä eduista, joita Ja-

pani oli myöntänyt tai tulisi myöntämään jollekin muulle maalle. Shimodan sopi-

muksessa suosituimman maan asema oli määritelty yksipuoliseksi, toisin sanoen 

Japani ei nauttinut suosituimman maan asemasta Venäjällä.80  

Tähän asiaintilaan tuli kuitenkin muutos vuonna 1858, jolloin Venäjä ja Japani 

solmivat sopimuksen ystävyydestä ja kaupasta eli niin kutsutun Edon sopimuksen, 

                                                        
76 Fält 1982, 38; Lensen 1955, XVII. 
77 Sahalinin (Karafuto) saaren osalta rajakysymys jätettiin vielä avoimeksi, kunnes vuonna 1875 sen 
suhteen saatiin ratkaisu Venäjän vaihtaessa Japanin kanssa omistuksensa Kuriilien saaristossa Sahalinin 
saaren eteläosaa vastaan. 
78 Lensen 1955, XXIII, 111–126, 158–160; Lensen 1959, 337; Prokhorov & Waxman 1979, 499. Tur-
kiskaupasta ja sen suhteesta kysymykseen Kuriilien saariston hallinnasta Japanin ja Venäjän välillä 
1700- ja 1800-luvun taitteessa ks. Takahashi 2006, 40–43. 
79 Fält 1982, 38–39. 
80 Murase 1976, 276; Prokhorov & Waxman 1979, 499.  
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jolla molemmat maat myönsivät toisilleen suosituimman maan aseman. Sen lisäksi 

maiden välillä avattiin viralliset diplomaattisuhteet ja venäläiset saivat luvan saa-

pua Edon (Tokio) ja Osakan kaupunkeihin käymään kauppaa sekä asettua asumaan 

venäläisille avattuihin satamiin, joita Shimodan, Hakodaten ja Nagasakin lisäksi 

sovittiin avattavaksi vielä kolme lisää. Venäjän ohella Japani solmi ystävyys- ja 

kauppasopimukset lähes samanaikaisesti (1858) myös Yhdysvaltain, Hollannin, 

Iso-Britannian ja Ranskan kanssa, mutta vain Venäjän kanssa solmittu sopimus si-

sälsi lupauksen molemminpuolisesta suosituimmuudesta. Tämän on uskottu johtu-

neen siitä syystä, että Venäjälle, toisin kuin Japanin muiden sopimuskumppaneiden 

alueille, oli jo tuolloin asettunut lukuisa joukko japanilaisia asukkaita, minkä 

vuoksi japanilaiset viranomaiset olivat kiinnostuneita solmimaan sopimuksen mo-

lemminpuolisesta suosituimmuudesta.81 

Venäjän ja Japanin välillä solmittiin vuosien 1855–1895 aikana useita sopi-

muksia, joiden tarkoituksena oli helpottaa maiden välistä kauppaa ja sopia rajoista 

pohjoisilla alueilla.82 Suomen suuriruhtinaskunnan ollessa autonominen osa Venä-

jän keisarikuntaa, koskettivat Venäjän ja Japanin väliset sopimukset siten myös 

Suomea ja suomalaisia. Tästä konkreettisena osoituksena julkaistiin Suomen ase-

tuskokoelmassa myös osa näistä sopimuksista, kuten Kauppa-liittokirja Venäjän ja 

Jaapanin välillä, 1860 No. 15. (eli Edon sopimus 1858) ja Liittokirja Venäjän ja 

Jaapanin välillä Sakhalin saaren jaapanilaisen osan vaihtamisesta Kurilien saa-

ristoon, 1877 No. 31. (eli Pietarin ja Tokion sopimukset 1875).83 Suomen asetus-

kokoelmaan ei ole kuitenkaan päätynyt Venäjän ja Japanin välistä kauppaa ja me-

renkulkua koskeva sopimus, joka solmittiin Pietarissa vuonna 1895. Sillä korvattiin 

                                                        
81 Yhdysvallat oli myös tarjonnut vuoden 1858 neuvotteluissa Japanille molemminpuolista suosituim-
muutta. Japani oli kuitenkin kieltäytynyt suosituimmuudesta Yhdysvalloissa, sillä japanilaiset neuvot-
telijat eivät katsoneet sitä tarpeelliseksi johtuen maan senhetkisistä vähäisistä kaupallisista intresseitä 
Yhdysvalloissa. Tästä päätöksestä koitui myöhemmin vahinkoa Japanin taloudelliselle kehitykselle. 
Murase 1976, 279–280; Prokhorov & Waxman 1979, 499.  
82 Alle on listattu aikajärjestyksessä Venäjän ja Japanin välillä solmitut sopimukset vuosina 1855–1875 
siten kuin ne on julkaistu englanninkielisin otsikoin teoksessa Lensen 1959, 475–506: I. Treaty of Peace 
and Friendship (1855): The Treaty of Shimoda. II. Supplementary Treaty between Japan and Russia 
(1857): The Treaty of Nagasaki. III. Treaty of Friendship and Commerce (1858): The Treaty of Edo. 
IV. Temporary Regulations Relative to the Island of Sakhalin or Karafuto (1867): The Convention of 
St. Petersburg. V. Supplementary Agreement of Commerce and Navigation (1867): The Convention of 
Edo. VI. Sakhalin-Kuril Islands (Karafuto-Chishima) Exchange Treaty (1875): The Treaty of St. Pe-
tersburg. VII. Supplementary Article to the Sakhalin-Kuril Islands Exchange (1875): The Treaty of To-
kyo. 
83 Asiarekisteri Suomenmaan Asetuskokoelmaan. 1860–1889. Keisarillisen Senaatin Kirjapaino 1893. 
Helsinki. s. 25. Storfurstendömet Finlands Författnings-Samling. 1860 No. 15. Suomen Suuriruhtinan-
maan Asetus-Kokous 1877 No. 31. Muun muassa Venäjän Japanin kanssa solmimista sopimuksista ja 
niiden oikeudellisesta merkityksestä ja sitovuudesta ks. Kaira 1932, 19–20, 34–36, 41–44, 68–79. 
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aikaisemmat maiden välillä solmitut kauppaa koskevat sopimukset, ja osapuolet 

myönsivät toisilleen suosituimman maan aseman kaupassa ja merenkulussa.84 Tä-

män viimeiseksi jääneen keisarillisin Venäjän ja Japanin välisen kauppaa ja meren-

kulkua koskevan sopimuksen mukaan Venäjän keisarin ja Suomen suuriruhtinaan 

alamaisina myös suomalaiset nauttivat kaupassaan Japanin kanssa suosituimmuu-

desta jo ennen kuin siitä päätettiin Suomen tasavallan ja Japanin välillä vuonna 

1924 allekirjoitetulla sopimuksella. 

Venäjän ja Japanin välisten kauppasuhteiden kehitys sopimustasolla oli ottanut 

nopeasti tuulta alleen 1850-luvulta lähtien, mutta varsinaisen kaupallisen toimin-

nan osalta suhteiden kehityksessä oli kuitenkin paljon toivomisen varaa. Venäjän 

saatua Edon sopimuksessa vuonna 1858 luvan asettaa Japaniin konsulinsa valikoi-

tui hänen asemapaikakseen Hakodate, jonne venäläisillä laivoilla oli lupa purjehtia. 

Konsulin saapuminen maahan nostatti odotuksia tulevasta kasvusta maiden väli-

sessä kaupassa.85 Kauppavaihto ei kuitenkaan seuranneina vuosina ja vuosikym-

meninä noussut odotuksia vastaavaksi, sillä Japanin kauppakumppaneiden väli-

sessä vertailussa Venäjän kauppa Japanin kanssa jäi jälkeen Japanin kaupasta mui-

den länsimaiden, kuten Yhdysvaltain, Iso-Britannian, Saksan, Ranskan ja Hollan-

nin, kanssa. Kaupan kasvua Japanin ja edellä mainittujen maiden välillä hidasti 

alussa japanilaisten suhteellinen kiinnostuksen puute ulkomaankauppaa kohtaan yli 

200 vuotta kestäneen eristäytymiskauden jälkeen. Japanin hallitus ei solmituista 

kauppasopimuksista huolimatta osoittanut aluksi erityistä kiinnostusta ulkomaan-

kauppaa kohtaan, minkä lisäksi japanilaiset eivät yleensäkään katsoneet tarvitse-

vansa ulkomaisia tavaroita. Kauppavaihdon kehitystä vaivasivat lisäksi eurooppa-

laisten tuotteiden korkeat hinnat Japanin markkinoilla mutta toisaalta myös länsi-

maisten kauppiaiden rajoittuneet kiinnostuksen kohteet koskien maasta vietäviä ja-

                                                        
84 Prokhorov & Waxman 1979, 499. Kaarlo Kairan mukaan autonomian aikana Suomen asetuskokoel-
massa pääsääntöisesti julkaistiin Venäjän muiden valtioiden kanssa solmimat kauppa- ja merenkulku-
sopimukset, mutta 1890-luvulla ja 1900-luvun alussa tästä periaatteesta poikettiin; Japanin kanssa 
vuonna 1895 solmitun kauppa- ja merenkulkusopimuksen lisäksi asetuskokoelmaan eivät myöskään 
päässeet Ranskan, Itävalta-Unkarin ja Serbian kanssa solmitut kauppa- ja merenkulkusopimukset vuo-
delta 1893. Kaira 1932, 46–60. 
85 Jari Ojalan mukaan esimerkiksi Ruotsin valtion luoma konsulijärjestelmä oli kauppiaiden varallisuus-
oikeuksia ulkomailla turvannut toimenpide, joka alensi liiketoiminnasta (päämies-agentti-asetelmasta) 
aiheutuneita kustannuksia ja tarjosi valmiin ja usein toimivan ulkomaisten liikekontaktien verkoston. 
Konsulit olivat keskeisessä asemassa uusien liikekontaktien luomisessa varsinkin niillä alueilla, joihin 
ei ollut vielä luotu toimivia liikesuhteita. Ojala 1999a, 250, 262.   
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panilaisia tavaroita. Eurooppalaiset, mukaan lukien venäläiset, olivat Japanin avau-

duttua käyneet käsiksi maasta löytyvään kultaan, kupariin ja taideaarteisiin, joiden 

lisäksi Japanista vietiin ulkomaille silkkiä ja teetä.86  

Venäjällä oli toivottu kauppasuhteiden Japanin kanssa auttavan Siperian talou-

dellisessa kehittämisessä erityisesti japanilaisten elintarvikkeiden tuonnin osalta. 

Esteeksi näille pyrkimyksille oli kuitenkin muodostunut vuonna 1858 solmittu 

Edon sopimus, jonka artiklat rajoittivat riisin ja vehnän vientiä Japanista ulkomaille. 

Venäläiset olivat halukkaita viemään Siperiasta turkiksia, nahkoja ja puutavaraa Ja-

paniin, joskin ongelmaksi tälle kaupalle koituivat kyseisten tuotteiden pitkät toimi-

tusajat, kalliit hinnat ja varsinkin se seikka, etteivät japanilaiset olleet juurikaan 

kiinnostuneita ostamaan näitä tuotteita. Siperian kehittymättömät taloudelliset olot 

eivät näin ollen kannustaneet maiden välistä kauppaa. Venäjän Euroopan puolei-

silta alueilta, joiden taloudelliset olot ja teollisuus olivat kehittyneempiä, vietiin 

erityisesti steariinikynttilöitä Hampurin, Shanghain ja Venäjän Tyynenmeren ran-

nikolla sijaitsevan Nikolajevskin kaupungin kautta Japaniin. Euroopan puoleisen 

Venäjän ja Japanin välistä kauppaa vaivasivat pitkät kuljetusajat, joihin tuli kuiten-

kin huomattava parannus Suezin kanavan käyttöönoton ja Trans-Siperian rautatien 

valmistumisen myötä.87 Henkilökohtaisten kontaktien osalta kauppavaihdon kehit-

tymistä vaikeuttivat venäläisten kauppiaiden puutteelliset tiedot Japanin markki-

noiden vaatimuksista ja pula venäläisten käytössä olevista sopivista kauppalai-

voista.88 

Kauppalaivoja koskevat puutteet eivät kuitenkaan yksinomaan koskettaneet 

venäläisiä, sillä pitkän eristäytymiskauden päätyttyä oli Japanilla edessään valta-

meripurjehdukseen soveltuvan kauppalaivaston rakentaminen. Ennen Tokugawa-

kauden alkua olivat japanilaiset kauppalaivat purjehtineet Kiinaan ja Kaakkois-Aa-

                                                        
86 Eurooppalaiset kauppiaat saivat 1880-luvulle tultaessa toimia seitsemässä japanilaisessa kaupungissa: 
Hakodatessa, Kobessa, Nagasakissa, Niigatassa, Osakassa, Tokiossa ja Yokohamassa. Lensen 1959, 
388, 418–421; Fält 1990, 28, 31, 37. 
87 Suezin kanava avattiin virallisesti liikenteelle vuonna 1869. Trans-Siperian radan rakennustyöt aloi-
tettiin vuonna 1891 kahdesta suunnasta: Chelyabinskista ja Vladivostokista. Rata avautui Euroopan ja 
Tyynenmeren rannikon väliselle liikenteelle Mantšurian-linjan valmistuttua vuonna 1903. Jo ennen 
Trans-Siperian rautatien rakentamista oli ”saksalaisten ja pietarilaisten rahamiesten yhtymä” kaavaillut 
Suomen alueen hyödyntämistä kansainvälisessä kauttakulkuliikenteessä. Hurjimpien suunnitelmien 
mukaan Hankoniemestä olisi jopa tehty Japanin ja Yhdysvaltojen välisen liikenteen etappipaikka. To-
teutumattomista suunnitelmista huolimatta uudet kulkureitit yhdessä kuljetustekniikan kehityksen 
kanssa mahdollistivat entistä nopeamman sekä turvallisemman tavaroiden ja ihmisten liikkuvuuden 
maanosien välillä. Tästä kumpuava hyöty konkretisoitui myös orastavassa kansainvälisessä turismissa. 
Ks. Keskisarja 2010, 200, 242.  
88 Lensen 1959, 417, 422–423. 
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siaan, mutta sittemmin aina 1850-luvulle saakka olivat japanilaiset alukset pysytel-

leet saarivaltakunnan lähivesillä. Tämän seurauksena olivat merenkulku- ja laivan-

rakennustaidot Japanissa taantuneet. Kauppalaivaston tila yhdessä japanilaisten 

vielä 1850-luvulla ulkomaankauppaa kohtaan tunteman vähäisen kiinnostuksen 

kanssa vaikuttivat siihen, että 1860-luvun alussa Japanin ulkomaankaupan osuus 

vastasi lähes nollatasoa maan nettokansantuotteesta. 1900-luvun alkuun mennessä 

Japanin ulkomaankaupan arvo oli huomattavasti kasvanut ja vastasi noin kym-

mentä prosenttia nettokansantuotteesta. Merkittävä muutos tapahtui myös Japanin 

kauppalaivaston osalta, sillä Meiji-restauraatiosta 1868 lähtien oli maassa keski-

tytty laivaston rakentamiseen sotalaitoksen ja ulkomaankaupan tarkoituksia varten. 

Japanista kehittyikin vähitellen yksi maailman suurimmista merimahdeista, jonka 

kauppalaivoja voitiin tavata suurimmissa satamissa ympäri maailmaa.89  

Japanin ulkomaankaupan ja merenkulun kehitys 1860-luvulta lähtien oli tu-

losta Meiji-restauraation seurauksena aloitetusta politiikasta, jolla pyrittiin länsi-

maista oppia ottaen maan taloudelliseen, teolliseen ja yhteiskunnalliseen moderni-

saatioon. Japanissa ymmärrettiin, että vahvat ja varakkaat eurooppalaiset suurvallat 

perustivat menestyksensä kauppaan ja teollisuuteen, joiden kehittämiseen oli myös 

Japanin keskityttävä pärjätäkseen kilpailussa muiden kanssa.90 Ulkomaankaupasta 

tuli Japanille tärkeä väline maan kehittämisessä, sillä aina 1800-luvun lopulle 

saakka ulkomaankaupan kasvun merkitys ei perustunut niinkään pääoman muodos-

tamiseen vaan ensisijassa teknologiseen kehitykseen ulkomailta tuotavan teknisen 

tietämyksen sekä ulko- ja kotimarkkinoilla käytävän kaupallisen kilpailun kautta.91 

Ulkomaankaupan kehityksen osalta on Japanin ja Suomen välillä havaittavissa 

joitakin samankaltaisuuksia, joista ilmeisin on molempien maiden ulkomaankau-

passa koettu kasvu vuosina 1860–1913. Kauppa sai Suomessa tuolloin kehittyä va-

paasti protektionistisen tullipolitiikan väistyttyä ja vapaakaupan tuulten puhalta-

essa vuosina 1869–1919 voimassa olleen liberalistisen tullitariffin siivellä.92  Sa-

manaikaisesti myös Japanissa sovellettiin alhaista tullitariffia tuontituotteille, mikä 

                                                        
89 Vuosina 1884–1885 perustettiin Japanin hallituksen tuella laivanvarustamot Nippon Yusen Kaisha ja 
Osaka Shosen Kaisha ‒ molemmat kehittyivät maailman suurimpien varustamoiden joukkoon. Lock-
wood 1954, 305, 313, 315, 348; Kita 2006, 47, 58–71.  
90 Meiji-hallinto loi läheiset suhteet maan liike-elämän kanssa ja kutsui ulkomailta asiantuntijoita avus-
tamaan teollisuuden kehittämisessä. Gordon 2009, 70–72. 
91 Miyamoto, Sakudō & Yasuba 1965, 557. 
92 Rasila 1982a, 99–102. 
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oli seurausta länsivaltojen kanssa solmituista kauppasopimuksista.93 Tämä ei kui-

tenkaan merkinnyt estettä kotimaisen teollisuuden nousulle, sillä muun muassa Ja-

panin tekstiiliteollisuus, josta muodostui maan merkittävin vientiteollisuudenala, 

läpikävi huomattavan teknisen ja laadullisen kehityksen tuona aikana. Yhtenä osoi-

tuksena kotimaisen tekstiiliteollisuuden noususta voitiin Japanissa vuonna 1885 to-

deta puuvillakankaiden tuotannon ylittäneen niiden maahantuonnin määrän.94 

Japani teollistui vauhdilla tekstiiliteollisuuden johdolla ensimmäistä maail-

mansotaa edeltäneinä kahtena vuosikymmenenä, jolloin silkki- ja puuvillatekstii-

lien tuotanto moninkertaistui ja niiden vienti ulkomaille kasvoi. Tärkeimmät vien-

tikohteet japanilaisille puuvillatekstiileille löytyivät Kiinasta ja Koreasta, joihin 

vietiin noin puolet vuosituotannosta.95 Vuoteen 1913 mennessä oli Aasiasta muo-

dostunut Japanin ulkomaankaupalle merkittävin markkina-alue sekä tuonnissa että 

viennissä. Myös Japanin kauppa Yhdysvaltain ja Euroopan kanssa kasvoi tuona ai-

kana, joskin Yhdysvaltain tapauksessa Japanin vienti sinne kasvoi tuontia suurem-

maksi, kun taas kauppa Euroopan kanssa pysyi edellisten vuosikymmenten tapaan 

Japanille selkeästi alijäämäisenä.96  

Myös Suomen ulkomaankaupassa korostui lähialueiden merkitys, sillä suurim-

mat kauppakumppanit ennen ensimmäistä maailmansotaa olivat emämaa Venäjä, 

Saksa ja Iso-Britannia. Suomen ulkomaankauppa oli tuontivoittoista, mikä korostui 

varsinkin Saksan kanssa käydyssä kaupassa. Samanaikaisesti, kun Suomen ulko-

maankauppa eli nousukauttaan 1890-luvulta aina maailmansodan alkuun saakka, 

tapahtui siinä myös rakenteellinen muutos koskettaen maan suurinta vientisektoria 

eli puunjalostusteollisuutta. Ennen vuotta 1914 hallitsi sahatavara Suomen länsi-

markkinoille tapahtunutta vientiä, kun taas maan paperiteollisuus otti johtavan ase-

man Venäjälle suuntautuneessa kaupassa. Viimeisenä rauhanvuonna 1913 Suomen 

puunjalostusteollisuuden vienti jakautui päämarkkina-alueittain siten, että Venä-

jälle vietiin paperia, Ranskaan puuhioketta ja Iso-Britanniaan sahatavaraa, sellu-

loosaa ja paperia. Sahatavara oli Suomen päävientiartikkeli maailmalle, mutta pa-

perin, selluloosan ja puuhiokkeen vienti yhdessä tuotannon kasvun kanssa nosti 

                                                        
93 Japanin tuontituotteille asettama tulli oli kauppasopimusten takia rajoitettu ainoastaan viiteen prosent-
tiin aina vuoteen 1899 saakka. Lockwood 1954, 326.  
94 Lockwood 1954, 327; Miyamoto, Sakudō & Yasuba 1965, 558. 
95 Gordon 2009, 95. 
96 Vuonna 1893 oli Japanin tuonti Euroopasta ja erityisesti Iso-Britanniasta ollut suurempaa kuin tuonti 
Aasian maista tai Yhdysvalloista. Kyseisenä vuonna Japanin vienti Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin oli 
hieman suurempaa kuin Aasian maihin. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin eli vuonna 1913 oli Kii-
nasta tullut Japanin viennille suurin markkina-alue ja tuonti Aasiasta oli suurempaa kuin Euroopasta tai 
Yhdysvalloista. Lockwood 1954, 394–397. 
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niiden merkitystä maan ulkomaankaupassa. Mitä Euroopan ulkopuolisiin maihin 

tuli, oli niiden merkitys Suomen ulkomaankaupassa äärimmäisen vähäinen: niiden 

kanssa käyty kauppavaihto vastasi vain 1,3 prosenttia vuoden 1913 Suomen koko 

ulkomaankaupan arvosta.97 Tämän asetelman tavoin myös Suomen kauppa Japanin 

kanssa näyttäytyy Suomen ulkomaankauppatilastojen valossa pienenä ja vähämer-

kityksellisenä, sillä vientiä Japaniin ei ole merkitty tapahtuneeksi laisinkaan ennen 

vuotta 1920 ja tuontikin oli lähellä nollatasoa ennen vuotta 1915. Kertovatko ulko-

maankauppatilastot kuitenkaan koko totuutta Suomen kaupasta Japanin kanssa?  

1.4.2 Kaupasta Japaniin ennen ensimmäistä maailmansotaa 

Suomen ja Japanin välisestä kaupasta ja suomalaisten liikeyritysten yhteyksistä Ja-

paniin ennen 1920-lukua kertovia lähteitä on säilynyt vain vähän, mikä tekee haas-

teelliseksi suhteiden kehityksen, merkityksen ja todellisen laajuuden selvittämisen 

kyseisenä aikana. Lähdetilanteen hankaluudesta huolimatta voidaan kuitenkin to-

deta, että Suomen ja Japanin välillä käytiin kauppaa viimeistään 1800–1900-luku-

jen vaihteessa ja että Suomen puunjalostusteollisuuden piirissä kiinnostuttiin to-

denteolla kasvavista Japanin markkinoista 1900-luvun alussa. Japanista Suomeen 

tulleen tuonnin osalta Suomen ulkomaankauppatilastot kertovat, että tuontia tapah-

tui vuodesta 1904 alkaen ja että Japanin-tuonnissa koettiin todellinen kasvukausi 

ensimmäisen maailmansodan aikana. Tietoisuus Japanin taloudellisesta kehityk-

sestä ja kiinnostus sen kanssa käytävästä kaupasta kasvoi Suomessa vähitellen 

1800-luvun loppupuoliskolla, kunnes vuosisatojen vaihteessa näiden toisistaan 

kaukaisten maiden välillä käyty kauppa antoi itsestään jo näkyviä todisteita.  

Japanin ulkomaailmalle avautumisen jälkimainingeissa julkaistiin suomalai-

sissa lehdissä 1850-luvulla kirjoituksia, joissa muun muassa Japanin taloudesta ja 

teollisuudesta annettiin ihailevia arvioita. Niiden mukaan maanviljelyn harjoitta-

minen oli Japanissa laajaa ja monipuolista, maan uskottiin olevan luonnonvaroil-

taan vauras ja sen teräs-, rikki-, posliini- ja lakkateollisuuksien katsottiin olevan 

merkittäviä.98  1850-lukua seuranneina vuosikymmeninä Suomessa ilmestyi ku-

vauksia Japanin taloudellisesta kehityksestä, modernisaatioponnisteluista sekä nii-

                                                        
97 Pihkala 1969, 47–53, 92–94; Rasila 1982a, 96–101. SVT I A:33. Ulkomaankauppa v. 1913. 
98 Fält 1977, 223–229; Fält 1982, 44–45. 
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den tuottamista tuloksista avartaen suomalaisten ja Suomen talouselämän tietoi-

suutta Japanista.99  Suomalaisen paperiteollisuuden kiinnostusta Japanin markki-

noiden tarjoamista mahdollisuuksista ovat arvatenkin nostattaneet uutiset ‒ esimer-

kiksi seuraavankaltaiset vuosina 1894 ja 1895 julkaistut selostukset paperinkulu-

tuksesta Japanissa: 

”Japanilaisilla on nuoraa ja nenäliinoja paperista. Paperista on Japanissa huo-

neiden seinät sisäpuolelta, paperista ruudut ikkunoissa. Hattu on paperista; sa-

delakki samoin. Paperista ovat niinikään tupakkakukkarot ja ”venäjän-nahkai-

set” sikarikotelot, päivänvarjostimet, sateenvarjot, lyhdyt – kaikki on paperista. 

Kukat naisten hiwuksissa, pitsikaulukset heidän kaulassaan – kaikki on paperia, 

ei mitään muuta kuin paperia.”100  

”Kaksikymmentäviisi vuotta takaperin löytyi Japanista yksi ainoa sanomalehti. 

Nyt siellä löytyy jo 2,000 sanomalehteä.”101 

Nämä kirjoitukset pitävät sisällään totuuden jyvän kertomalla, kuinka merkittävästi 

paperin ‒ jolla tässä tarkoitetaan teollisesti tuotettua niin sanottua länsimaista pa-

peria ‒ tuotanto ja kulutus olivat nousseet Japanissa sitten ensimmäisen modernin 

paperitehtaan perustamisen Tokioon vuonna 1872. Vuonna 1874 tuotettiin Japa-

nissa länsimaista paperia noin 16 tonnia, kun vuonna 1904 tuotanto vastasi jo yli 

57 000 tonnia. Länsimaisen paperin tuotannon nousun ohessa koki myös sen asu-

kasta kohden laskettu kulutus merkittävän lisäyksen, sillä vuoden 1904 kulutus oli 

noin 156 kertaa suurempi vuoden 1874 kulutusarvoon verrattuna.102 

Japanissa kotimaisen modernin paperintuotannon laajentaminen 1870-luvulta 

lähtien vaati kuitenkin rinnalleen ulkomaisen paperin maahantuontia, josta euroop-

palaiset ja pohjoisamerikkalaiset tuottajat olivat luonnollisesti kiinnostuneita. Ja-

paniin käynnistyneestä paperin viennistä pääsi osalliseksi myös suomalainen pape-

riteollisuus jo 1800-luvun lopulla. Tästä antavat viitteen Kauppalehti ja Päivälehti 

                                                        
99 Fält 1982, 49–63. Ks. myös ”Pieniä tietoja: Jaapanin taloudellisesta edistyksestä…” Päivälehti No. 
283. 5.12.1891. Maantieteellisen Yhdistyksen etusivunilmoitus pidettävistä esitelmistä mm. ”Jaapanin 
taloudellinen kukoistus.” Päivälehti No. 96. 28.4.1898. 
100 Turun Lehti No. 37. 31.3.1894, jonka liitelehti: Suomi. Kuvalehti Kansalle No. 4. 28.2.1894. Huom. 
Siinä kirjoitus otsikolla ”Paperi”. 
101 ”Pieniä tietoja.” Turun Lehti No. 140. 26.11.1895.  
102 Jo ennen länsimaisen paperin (yoshi) tuotannon aloittamista oli Japanissa pitkät perinteet kotimaisen 
eli japanilaistyylisen paperin (washi) valmistamisesta. Perkins 1940, 1–2. Perkinsin teoksessa mainitut 
paperin tuotantomäärät on muutettu nauloista tonneiksi käyttäen muuntokertoimena 1 naula = 454 gram-
maa. Ks. myös Forsman 1993, 3; Kurosawa & Hashino 2012, 135. 
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uutisoimalla huhtikuussa 1899 Hangon satamassa olleen Baltic -nimisen103 laivan 

lastista, johon kuului ”niin tavatonta tavaraa kuin paperia Japaniin”.104 Tämä Bal-

ticilla lähtenyt toimitus kuljetettiin Itämeren poikki Hangosta Lyypekkiin, josta pa-

perilastin taival jatkui mitä todennäköisimmin Hampurin sataman kautta Itä-Aasi-

aan suuntaavalla laivalla Japaniin. Tästä, kuten muustakaan paperin viennistä Ja-

paniin, ei löydy merkintöjä Suomen virallisista ulkomaankauppatilastoista ennen 

1920-lukua, 105  mistä johtuen Suomen kauppa Japaniin ja muihin kaukaisempiin 

maihin, joiden kanssa Suomella ei ollut suoraa laivayhteyttä, sisältyy ulkomaan-

kauppatilastoissa usein suurimpien eurooppalaisten kauppakumppanien kanssa 

käytyyn kauppaan.106 

Tilastollisten todisteiden puutteesta huolimatta voidaan siis todeta suomalaisen 

paperin löytäneen tiensä Japanin markkinoille 1800-luvun lopulla, minkä lisäksi on 

syytä olettaa, että myös muita Suomessa valmistettuja tavaroita vietiin välikäsien 

kautta Japaniin. Tällaisia tavaroita ovat voineet olla esimerkiksi suomalaiset stea-

riinikynttilät, joiden vienti Venäjälle ja erityisesti sen pääkaupunkiin Pietariin kas-

voi Krimin sodan (1853–1856) jälkeisenä aikana.107 Tällöin alkoi myös steariini-

kynttilöiden vienti Venäjän Euroopan puoleisesta osasta Japaniin, kuten edellä tässä 

tutkimuksessa on esitetty. Vuoden 1899 ulkomaankauppatilastoihin on merkitty 

suomalaisia kynttilöitä viedyn Itä-Aasiaan Vladivostokin kaupunkiin 235 217 kilo-

gramman painosta.108 Tämän 8 000 laatikkoon pakatun kynttiläerän oli valmistanut 

Nevskin Steariiniyhtiö,109 jonka myyntikonttori sijaitsi Viipurissa. Kynttilät kulje-

tettiin Uuraan sataman kautta laivalla Vladivostokiin,110 josta suomalaisia kyntti-

löitä on mahdollisesti toimitettu edelleen Japaniin vietäväksi.  

                                                        
103 Vuonna 1898 valmistunut höyrylaiva Baltic oli Helsingfors Ångfartygs Ab:n (Gustav Paulig) alus, 
joka toimi matkustaja- ja tavaraliikenteessä välillä Lyypekki–Hanko–Helsinki. Pietikäinen & Sjöström 
1983, 55. ”Hanko-Lyypekki. Höyrylaiva Baltic…” Ilmoitus etusivulla. Päivälehti No. 94. 
11.4.1899. ”Lyypekki-Hanko-Helsinki. Höyrylaiva Baltic…” Ilmoitus toisella sivulla. Päivälehti No. 
99A. 16.4.1899.  
104 ”Kotimaan uutisia.” Kauppalehti No. 16. 19.4.1899. ”Sammolla” Helsinkiin.” Päivälehti No. 99A. 
16.4.1899.  
105 SVT I:19. Ulkomaankauppa v. 1899 määrittelee tilastointiperusteet viennin ja tuonnin osalta seuraa-
vasti: ”Mitä tulee niihin maihin, joiden kanssa tavaranvaihto meritse on tapahtunut, määrää viimeinen 
lastauspaikka tuonnissa ja ensimmäinen purkaussatama viennissä, mikä maa on pidettävä tavaran lähtö- 
tahi määrämaana.” s. I, 2. SVT I A:20–40. Ulkomaankauppa v. 1900–1920. Uola 1995, 150. 
106 Ks. Paavilainen 1998, 29–30.  
107 Joustela 1963, 232–233. 
108 SVT I:19. Ulkomaankauppa v. 1899. s. I, 60–61, I, 120–122. 
109 Nevskin Steariiniyhtiö oli perustettu Pietarissa vuonna 1851. Suomessa yhtiön toiminta alkoi vuonna 
1896, jolloin tehdas perustettiin Kotkaan. Lähde: Nevskin Steariiniyhtiöltä saapuneet esitteet. Kirjeen-
vaihto 1924–1934 N. Arkistotunnus 221. Tuko Oy:n arkisto. 
110 ”Kynttilöitä Suomesta Aasiaan.” Kauppalehti No. 24. 14.6.1899. 
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Kauppavaihto Suomen ja Japanin välillä sisälsi luonnollisesti myös japanilais-

ten tuotteiden tuonnin Suomeen. Tuonnin ja sen rakenteen selvittämistä vaikeutta-

vat samat tekijät kuin vienninkin osalta, sillä vain hajanaiset tiedot 1800–1900-lu-

kujen taitteesta kertovat japanilaisten tuotteiden saapumisesta Suomeen. Itä-Aasi-

asta tuotiin Suomeen muun muassa teetä, jonka tuontimaana esiintyy erityisesti 

Kiina, mutta todennäköisesti teetä tuotiin myös Japanista.111 Viittaus Suomeen tuo-

duista japanilaisista elintarvikkeista löytyy Kauppalehdessä vuonna 1902 julkais-

tusta artikkelista, jossa todetaan seuraavaa: ”Kuka tulee ajatelleeksi syödessään rii-

siryynipuuroa, että riisi on tuotu jostain Birmasta tai Japanista.”112 Ensimmäinen 

merkintä Suomen ulkomaankauppatilastoissa kaupasta Japanin kanssa on vuodelta 

1904, jolloin Japanista tuotiin niin kutsuttuja luonnon- ja kokoelmaesineitä 40 mar-

kan arvosta.113 Saman vuoden helmikuussa syttyi sota Venäjän ja Japanin välillä, 

kun maiden intressit Korean niemimaalla ja Kiinalle kuuluvassa Mantšuriassa jou-

tuivat törmäyskurssille. Sodan seurauksena katkesivat myös viralliset kauppasuh-

teet Japanin kanssa. 

Sodassa Venäjä kärsi tappion Japanille, mitä voitiin pitää osoituksena Venäjän 

sotilaallisesta heikkoudesta Itä-Aasiassa mutta myös ja ennen kaikkea Japanin so-

tilaallisesta menestyksestä sekä taloudellisesta kehityksestä sotaa edeltäneenä ai-

kana.114 Sodan seurauksena Japanista tuli yleisesti tunnustettu suurvalta Itä-Aasi-

assa, jonka painoarvo kansainvälisen politiikan ja kaupan näyttämöillä oli entistä 

merkittävämpi. Näiden muutosten seurauksena Japania kohtaan tunnettu kiinnostus 

kasvoi myös Suomessa, jossa sodan aikana ja sen jälkeen julkaistiin taisteluihin 

                                                        
111 ”Tee.” Kauppalehti No. 21. 24.5.1899. ”Japani ja Venäjä.” Kauppalehti No. 22. 27.5.1908. Ks. myös 
Uola 1995, 29–30. 
112 ”Kansainvälisen kaupan merkityksestä. Maisteri K. Järvisen pitämä esitelmä Suomen Liikemiesyh-
distyksen vuosikokouksessa 24 p. maalisk. 1902.” Kauppalehti No. 14. 2.4.1902. Suomalaiset maahan-
tuojat saattoivat ostaa japanilaista riisiä, teetä, tai vaikka Japanista tuotuja lehmän vuotia Hampurin 
kansainvälisiltä tavaramarkkinoilta, joiden tuote- ja hintaluetteloita julkaistiin Kauppalehdessä. Ks. 
esim. ”Hampurin tavaramarkkinoilta.” Kauppalehti No. 28. 9.7.1902.  
113 SVT I A:24. Ulkomaankauppa v. 1904. 
114 Syyskuussa 1905 Portsmouthissa allekirjoitetun rauhansopimuksen seurauksensa Japani sai Venä-
jältä alueluovutuksena Sahalinin saaren eteläpään, minkä lisäksi Venäjä luovutti Japanin hallintaan 
vuokra-alueet kahdessa Mantšuriassa sijaitsevassa satamassa ja Venäjän rautatielinjat Etelä-Mantšuri-
assa. Japani vakiinnutti rauhan seurauksena myös valta-asemansa Koreassa, jonka hallitusta Japani 
kontrolloi neuvonantajiensa välityksellä. Japani pakotti Korean monarkin eroamaan vuonna 1907 ja 
lakkautti maan armeijan. Vuonna 1910 Japani teki Koreasta siirtomaansa, jollaisena se pysyi aina vuo-
teen 1945 saakka. Gordon 2009, 119–120. ”Maailmankaupan uusia kehityssuuntia.” Kauppalehti No. 
23. 7.6.1906.  
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liittyvien uutisten lisäksi Japania ja sen taloudellisia oloja käsitteleviä kirjoituk-

sia.115  

Yksi näistä kirjoituksista oli J. E. Aron vuonna 1904 julkaistu teos Japani maa 

ja kansa sekä lyhyt esitys Koreasta, jossa tekijä käyttää Japanin ulkomaankaupan 

tilastoja hyödykseen ja kiinnittää huomiota muun muassa kaupan merkittävään kas-

vuun kirjan julkaisua edeltäneen kolmenkymmenen vuoden aikana sekä Japanin 

kauppakumppanien jakaumaan tuonnissa ja viennissä: 1900-luvun alussa Japanin 

vienti suuntautui pääasiassa Kiinaan ja Yhdysvaltoihin, kun taas Euroopassa 

Ranska nousi suurimmaksi japanilaisten tavaroiden ostajamaaksi. Japaniin tapah-

tuneen tuonnin osalta Iso-Britannia, Brittiläinen Intia, Saksa, Kiina ja Yhdysvallat 

olivat saavuttaneet huomattavan aseman. Venäjä ei sen sijaan lukeutunut Japanin 

suurimpien kauppakumppanien joukkoon.116 Vaikka Aro ei kirjassaan pyrkinyt se-

littämään syitä Venäjän vähäiselle asemalle Japanin ulkomaankaupassa, antoivat 

kirjassa esitetyt tilastot kuitenkin selkeän viitteen siitä, mitkä maat olivat vuosisa-

dan alkuun mennessä onnistuneet saavuttamaan tukevan jalansijan Japanin mark-

kinoilla. Aron kirjan ilmestymisen aikoihin olivat suomalaiset paperintuottajat nos-

tamassa päätään Itä-Aasian tarjoamien markkinoiden suhteen, jolloin vientiväyliä 

kaukaiseen itään lähdettiin etsimään Länsi-Euroopasta Venäjän sijaan.  

Suomen paperiteollisuuden kiinnostus Japanin markkinoita kohtaan kävi il-

meiseksi vuoden 1905 jälkeen. Tätä ennen suomalaisen paperin vienti oli keskitty-

nyt Venäjän markkinoille, jonne myynti oli lisääntynyt huomattavasti 1890-luvun 

alusta lähtien. Viennin kasvuun oli vaikuttanut suomalaisten paperintuottajien 

vuonna 1892 yhteistyönä perustama myyntiyhdistys eli vientisyndikaatti nimeltään 

Suomen Paperiyhdistys. 117  Sen vastuulle keskitettiin luonnonruskean paperin, 

muun muassa värillisen käärepaperin, myynti Venäjälle.118  Vientiponnisteluiden 

yhdistämisellä suomalaiset paperintuottajat pyrkivät parantamaan kilpailukykyään 

Venäjällä ja myöhemmin myös muilla markkina-alueilla. Syyskuussa 1905, saman-

                                                        
115 Sodan kuluessa ja välittömästi sen jälkeen Kauppalehdessä julkaistiin Japanin kauppaa ja taloutta 
käsitteleviä uutisia muun muassa seuraavissa numeroissa: No. 7. 17.2.1904; No. 16. 20.4.1904; No. 37. 
14.9.1904; No. 39. 28.9.1904; No. 44. 2.11.1904; No. 48. 30.11.1904; No. 50. 14.12.1904; No. 37. 
13.9.1905; No. 40. 4.10.1905. Venäjän ja Japanin sodan vaikutuksista suomalaisen puunjalostusteolli-
suuden kaupalliseen toimintaan vuosina 1904–1905 ks. esim. Silvennoinen 2012, 105–108, 126–127. 
116 Aro 1904, 192–193; Fält 1982, 63–86. 
117 Suomen Paperiyhdistystä olivat perustamassa vuonna 1892 seuraavat yhtiöt: Hammarén & Co., G. 
A. Serlachius, Nokia Aktiebolag, Tammerfors Takfiltsfabriks Aktiebolag, J. C. Frenckell & Son, Tam-
merfors Aktiepappfabrik, Kuusankoski Aktiebolag ja Aktiebolaget Walkiakoski. Myöhempinä vuosina 
yhdistyksestä erosi ja siihen liittyi uusia jäseniä. Ks. Törngren 1937, 193. 
118 Törngren 1937, 22–24, 34; Kuisma 1993, 341–343. 
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aikaisesti kun Venäjä ja Japani solmivat sodan päättäneen rauhansopimuksen, esi-

tettiin Paperiyhdistyksessä ehdotus ulottaa vientisyndikaatin toiminta kattamaan 

myös lännessä ja valtamerten takana sijaitsevat markkina-alueet. Ehdotukseen oli 

päädytty johtuen Suomen ja Venäjän markkinoiden heikommasta kysynnästä ver-

rattuna Suomen paperitehtaiden tuotannon kasvuun, jolloin oli tullut tarpeelliseksi 

etsiä suomalaiselle paperille uusia markkinoita.119 Yhdistys aloitti myyntiagentti-

verkoston120 luomisen Länsi-Euroopassa, jossa sopimukset solmittiin Iso-Britanni-

assa ja Saksassa toimivien agenttifirmojen kanssa. Levantin eli itäisen Välimeren 

alueen myynnistä vastasi Konstantinopolissa toiminut agentti, minkä lisäksi valta-

mertentakaisten markkinoiden osalta yhdistys päätti sopia edustuksista Yhdysval-

tain, Australian ja Itä-Aasian markkinoita silmällä pitäen.121  

Itä-Aasian eli Japanin ja Kiinan markkinoille tapahtuvan myynnin sai vuonna 

1907 hoitaakseen Itävalta-Unkarin pääkaupungissa Wienissä toiminut myyn-

tiagentti nimeltä Alois Schweigert. Tehdessään päätöstä agentuurisopimuksesta yh-

distys määräsi Itä-Aasiaan myytävän paperin hinnan noteerattavaksi Hampuriin 

vietävien paperitoimitusten hinnanmuodostuksen pohjalta, toisin sanoen Suomesta 

paperi tuli kulkemaan Hampurin sataman kautta Japaniin ja Kiinaan.122  Ennen 

Schweigertin nimittämistä agentiksi oli Paperiyhdistys jo vuonna 1906 ehtinyt 

tehdä Itä-Aasian myyntien osalta edustussopimuksen Budapestissa toimineen yri-

tyksen Ungarische Überseeische Actien Gesellschaftin kanssa. Tämä sopimus kui-

tenkin purettiin samalla kun Schweigert nimitettiin yhdistyksen agentiksi, sillä bu-

dapestilaisyrityksen kiinnostus käydä kauppaa kyseisen markkina-alueen kanssa 

oli osoittautunut vähäiseksi yhdistyksen intressien kannalta.123 

                                                        
119 Törngren 1937, 77–78.  
120 Lauri Cederbergin mukaan agentilla (kauppa-agentilla) tarkoitetaan ”henkilöä, joka on saanut toi-
meksi päämiehensä puolesta edistää tavaroiden menekkiä, joko hankkimalla päämiehelleen ostotarjouk-
sia, ordereita, tahi tämän nimissä päättämällä myyntisopimuksia; agentti ei saa olla päämiehen palve-
luksessa, vaan tulee hänen toimia itsenäisenä liikkeenharjoittajana joko omassa konttorissaan tai muussa 
varsinaisessa liikehuoneustossa, johon liikettä koskevat tiedonannot saatetaan toimittaa”. Cederberg 
1938, 7–9. Ks. myös Korpisaari 1951, 133–137; Ojala 1999, 247. 
121 Törngren 1937, 80–81. 
122 Vuonna 1906 sopi Suomen Paperiyhdistys yhdessä ruotsalaisten ja norjalaisten luonnonruskean pa-
perin tuottajien kanssa Australiaan ja Itä-Aasiaan (tässä tarkoittaen Itä-Intiaa, Japania, Kiinaa jne.) Ham-
purin kautta vietävän 31 grammaa ja sitä painavamman paperin minimihinnasta. Tästä Australian ja Itä-
Aasian markkinoille suunnatusta yhteispohjoismaisesta hintakartellista päätettiin Kööpenhaminassa jär-
jestetyssä kokouksessa, johon otti osaa kolme norjalaista, yksi ruotsalainen ja kuusi suomalaista edus-
tajaa.  
123 Kokouspöytäkirja norjalaisten, ruotsalaisten ja suomalaisten ruskean paperin tuottajien kokouksesta 
Kööpenhaminassa 28.7.1906. Protokoll, Reseberättelser och Cirkulär 1906. Suomen Paperiyhdistyksen 
arkisto. Suomen Paperiyhdistyksen kokouspöytäkirja 25.10.1907. Protokoll, Reseberättelser och Cirku-
lär 1907. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto. ”Cirkulärbref. Till Delägarene i Finska Pappersföreningen.” 
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Suomen Paperiyhdistyksen päätös myöntää Itä-Aasiaan suuntautuvan viennin 

osalta edustus itävaltalaisunkarilaiselle agentille oli perusteltua ottaen huomioon 

Itävalta-Unkarin kaupalliset yhteydet Japaniin. Niistä uutisoitiin myös Suomessa: 

Esimerkiksi Kauppalehdessä kirjoitettiin vuonna 1904 Saksasta ja Itävalta-Unka-

rista vietävän suuria määriä jäljiteltyä pergamenttipaperia Japaniin.124 Kaksi vuotta 

myöhemmin eli samana vuonna, kun Paperiyhdistys solmi ensimmäisen Itä-Aasian 

vientiä koskevan edustussopimuksensa, kerrottiin Kauppalehdessä sokerimarkki-

noihin liittyen, että ”[v]ienti Itä-Aasiaan on parhaastaan lähtenyt Itävalta-Unkarista, 

joka on alhaisilla rahtimaksuillaan syrjäyttänyt kaiken kilpailun”.125 Itävaltalaisun-

karilaiset yritykset käyttivät laajalti maan ulkopuolisia satamia, kuten Hampuria, 

Japanin kanssa käydyssä kaupassaan.126 Näin oli tilanne myös Suomen Paperiyh-

distyksen ja Schweigertin välisen yhteistyön tapauksessa: Suomessa tuotetun pa-

perin myi Japaniin wieniläinen agentti, joka vei tavaran Hampurin sataman eli Sak-

san kautta Japaniin. 

Ilmeisesti Paperiyhdistyksen yhteistyö Schweigertin kanssa ei jatkunut kovin-

kaan pitkään, sillä yhdistyksen toimintakertomuksessa vuodelta 1911 ei enää mai-

nita kyseistä yritystä muiden agenttien joukossa. Sen sijaan Paperiyhdistys näyttää 

olleen yhteistyössä erään toisen Wienissä toimineen myyntiagentin, Edv. Kanitzin, 

kanssa, jonka kautta myytiin vuonna 1911 paperia 21 000 markan arvosta. Kysy-

mykseen, veikö yhdistys Kanitzin välityksellä paperia Japaniin, ei valitettavasti 

löydy asiakirjalähteistä vastausta.127 Varmaa kuitenkin on, että suomalaista paperia 

vietiin Japaniin Hampurin kautta 1910-luvun alkupuolella, mistä kertovat Pape-

riyhdistyksen asiakirjoissa vuosilta 1912–1913 olevat maininnat Japaniin ja Kii-

naan vietävän paperin koosta ja substanssista sekä paperipaalien pakkaustavasta ja 

käsittelystä. Asiakirjat paljastavat myös, että suomalaista paperia vietiin kaukai-

seen itään skandinaavisten Itä-Aasian kauppaan kiinnittyneiden yhtiöiden toimesta, 

                                                        
Allekirjoitus August Ramsay. Helsinki 11.10.1907. Protokoll, Reseberättelser och Cirkulär 1907. Suo-
men Paperiyhdistyksen arkisto. Törngren 1937, 81; Järvinen 1943, 131. 
124 ”Japaniin vietäviä tavaroita.” Kauppalehti No. 50. 14.12.1904.  
125 ”Asema sokerimarkkinoilla.” Kauppalehti No. 29. 18.7.1906. Ks. myös Kume 2006, 94. 
126 Pantzer 1973, 118. Itävalta-Unkarilla oli myös oma Kiinaan ja Japaniin ulottuva höyrylaivayhtey-
tensä. Schéel 1928, 64–65. 
127 Suomen Paperiyhdistyksen neljännesvuosikokouksen pöytäkirja 1.4.1912. Liite 2: Berättelse öfver 
Finska Pappersföreningens verksamhet år 1911. Protokoll, Reseberättelser och Cirkulär 1912. Suomen 
Paperiyhdistyksen arkisto. Päiväämättömän sopimuskirjan mukaan Suomen Paperiyhdistys myönsi 
Hampurissa toimineille myyntiagenteille Gustav Schürmannille ja Max Schüler & Co:lle oikeuden 
myydä yhdistyksen tuotteita Hampurin kautta valtamertentakaisiin maihin. ”Zwischen Finska Pappers-
föreningen, Helsingfors, und Herrn Gustav Schürmann, Hamburg, ist folgende Vereinbarung getroffen 
worden.” Nippu K. Myyntiä koskevia asiakirjoja 1892–1918 B2. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto. 
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joiden höyrylaivat muutaman kerran vuodessa kävivät lastaamassa Suomen sata-

missa.128 

Suomen Paperiyhdistys etsi aktiivisesti uusia vientikanavia purkaen ja solmien 

agenttisopimuksia mahdollistaakseen paremman myynnin myös kaukaisimmilla 

markkinoilla. Länsi-Euroopan kautta kulkevien vientikanavien lisäksi Paperiyhdis-

tys avasi vielä yhden väylän Itä-Aasian vientiä varten ennen vuotta 1914. Tämä 

myyntikanava kulki Venäjän kautta siten, että paperin kuljetus tapahtui höyrylaiva-

linjaa pitkin Pietarista Vladivostokiin. Venäjän kautta suomalaisen paperin myi Itä-

Aasiaan Paperiyhdistyksen Moskovassa toiminut myyntiagentti C. Fichtenberg. 

Yhdistys oli antanut hänelle edustuksen Moskovan lisäksi myös Itä-Aasiassa, jonne 

suomalaista paperia vietiin erityisesti Mantšurian ja Amurin alueille.129 Paperi las-

tattiin Pietarissa höyrylaivayhtiö Ropit:n aluksiin, jotka kuljettivat tavaran Vladi-

vostokiin.130  Mahdollisesti suomalaista paperia on päätynyt Japaniin myös tätä 

kautta.  

Suomen Paperiyhdistyksen Itä-Aasiaan luomista vientiyhteyksistä huolimatta 

voidaan todeta Japaniin toimitettujen paperimäärien jääneen ensimmäistä maail-

mansotaa edeltävänä aikana hyvin vähäisiksi. Paperiyhdistyksen asiakirjoista ei 

kuitenkaan selviä, miten vienti Japaniin arvoltaan ja määrältään kehittyi vuodesta 

1906 lähtien. Suomalaisen paperin vienti Länsi-Euroopan kautta Japaniin loppui 

viimeistään vuonna 1914, kun kyseisen vuoden elokuussa maailmansodan syttymi-

sen seurauksena meriyhteydet Itämereltä Atlantille sulkeutuivat Saksan sotalaivas-

ton estäessä kauppalaivojen pääsyn Tanskan salmien kautta valtamerelle. Sodan ai-

kana paperia vietiin Paperiyhdistyksen Moskovan-agentin toimesta Vladivostokiin 

                                                        
128 ”Cirkulärskrifvelse N:o 2. Till Delägarene i Finska Pappersföreningen. Utlåtande rörande agentur-
förhållandena i Hamburg.” Allekirjoitus August Ramsay ja Max Alfthan. Helsinki 17.1.1912; ”Resebe-
rättelse.” Allekirjoittaneet Max Alfthan ja Bertil Gripenberg. Helsinki 12.7.1912. Protokoll, Reseberät-
telser och Cirkulär 1912. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto. ”Sammanfattning af gällande föreskrifter 
rörande Pappersföreningens försändelser med järnväg och ångfartyg.” Protokoll, Reseberättelser och 
Cirkulär 1913. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto. Schéel 1928, 72.  
129 ”Cirkulärskrifvelse N:o 7. Reseberättelse. Helsingfors den 23 Februari 1912.”; Suomen Paperiyhdis-
tyksen neljännesvuosikokouksen pöytäkirja 1.4.1912. Liite 2: Berättelse öfver Finska Pappersförening-
ens verksamhet år 1911. Protokoll, Reseberättelser och Cirkulär 1912. Suomen Paperiyhdistyksen ar-
kisto. Berättelse öfver Finska Pappersföreningens verksamhet år 1912. 21:a verksamhetsåret. Protokoll, 
Reseberättelser och Cirkulär 1913. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto.  
130 ”Försändelser till Svartahafvet och Asow-sjön samt till Wladiwostok. Cirkulär No. 43a. Till Deläg-
arena i Finska Pappersföreningen.” Allekirjoitus Max Alfthan. Helsinki 17.6.1913. Protokoll, Resebe-
rättelser och Cirkulär 1913. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto.  
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ja Amurin alueelle, joskin sotaa edeltävään vientiin nähden huomattavasti pienem-

piä määriä.131 Meriyhteyksien ollessa poikki vietiin suomalainen paperi Itä-Aasi-

aan mitä todennäköisimmin Trans-Siperian rautatietä pitkin. 

Suomen puunjalostusteollisuuden yhteydet Japanin markkinoille ennen ensim-

mäistä maailmansotaa eivät kuitenkaan rajoittuneet vain paperin vientiin, sillä 

myös vuonna 1892 perustettu Suomen Puuhiomoyhdistys käynnisti viennin Japa-

niin ja aloitti jo ennen Paperiyhdistystä. Puuhiomoyhdistyksen vienti suuntautui 

sen alkuvuosina suurimpana Venäjän markkinoille, jonne yhdistys myi jäsenyritys-

tensä132  tuottaman puuhiokkeen ja pahvin.133  Vientiä laajennettiin valtamertenta-

kaisille markkinoille vuonna 1902, 134  jolloin yhdistyksen Brysselissä toiminut 

agentti Theophil Krah lähti matkalle Japaniin ja Amerikkaan tarkoituksenaan tutkia 

kyseisiä markkina-alueita yhdistyksen vientipyrkimyksiä varten.135 Matka oli tu-

loksiltaan onnistunut, sillä Puuhiomoyhdistys sai avattua viennin Japaniin, josta tu-

likin yhdistyksen ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen markkina.136  Kyseisenä 

vuonna vietiin Japaniin Äänekoskella tuotettua pahvia yhteensä 132 tonnia ja Um-

meljoella tuotettua hioketta 50 tonnin edestä Yokohamassa toimineelle Grösser & 

                                                        
131 Suomen Paperiyhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 28.4.1916. Liite 2: Berättelse öfver Finska 
Pappersföreningens verksamhet år 1915. 24:de verksamhetsåret. Protokoll, Reseberättelser och Cirkulär 
1916. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto. Suomen Paperiyhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 
17.4.1917. Liite 1: Berättelse öfver Finska Pappersföreningens verksamhet år 1916. 25:te verksamhets-
året. Protokoll, Reseberättelser och Cirkulär 1917. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto. 
132 Yhdistyksen seitsemän perustajajäsentä omistivat yhteensä kahdeksan tehdasta, jotka olivat Enso, 
Kannuskoski, Karhula, Kuusankoski, Kymi, Werla sekä Tampereen Pellava- & Raudan Tampereella ja 
Inkeroisissa sijainneet tehtaat. Myöhemmin näiden lisäksi yhdistys myi Myllykosken, Ummeljoen, Kal-
timon ja Äänekosken sekä Herrforsin tuotantoa maailmalle. 
133 Jo ensimmäisenä toimintavuonaan 1893 sai yhdistys oikeuden ulottaa hiokkeen myynnin Venäjän 
lisäksi kaikille ulkomarkkinoille, kun taas pahvin osalta yhdistyksen tehtäväksi tulivat myynnit kaikille 
muille markkinoille paitsi Englantiin, jonne jokainen yhtiö myi pahvinsa omien edustajiensa kautta. 
Laiho 1998, 20–21. 
134 Sourander & Solitander 1943, 137–143; Laiho 1998, 21. 
135 Tässä käytetyt asiakirjat eivät kerro syitä sille, miksi Puuhiomoyhdistys ensinnäkin kiinnostui Japa-
nin markkinoista, ja miksi Theophil Krah oli se taho, joka lähti tai lähetettiin matkalle Japaniin ja Yh-
dysvaltoihin. Voidaan kuitenkin olettaa Puuhiomoyhdistyksen kiinnostusta Euroopan ulkopuolisista 
markkinoista herättäneen samat syyt kuin Paperiyhdistyksenkin tapauksessa vuonna 1905 – tuotannon 
kasvu ja myynnin sitä hitaampi kehitys Euroopassa. Ilmeisesti Puuhiomoyhdistyksen kokemat vaikeu-
det Venäjän markkinoilla ja venäläisten tehtaiden tuottama lisääntynyt kilpailu olivat johtaneet yhdis-
tyksessä kiinnostukseen kaukaisempia markkinoita kohtaan. Ks. Sourander & Solitander 1943, 134, 143 
ja kaaviot sivujen 140–141 ja 144–145 välissä. 
136 Yhdistyksen Hampurissa toimineen agentin Max Schüler & Co:n kautta vietiin todennäköisesti jo 
ennen vuotta 1902 pahvia ja hioketta kaukaisemmille markkinoille. Puuhiomoyhdistyksen historiikissa 
kuitenkin mainitaan, että Japani oli yhdistykselle ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen markkina, jonne 
pahvin vienti alkoi vuonna 1902. Sourander & Solitander 1943, 143. 
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Co. -nimiselle yritykselle.137 Ilmeisesti Puuhiomoyhdistys solmi tuolloin tai myö-

hemmin agenttisopimuksen Grösser & Co:n kanssa, sillä yhdistyksen pöytäkir-

joista vuosilta 1907–1909 käy ilmi pahvin viennin osalta maininnat kyseiselle yri-

tykselle annettavasta provisiosta eli toimituspalkkiosta.138 Tästä suorasta vientika-

navasta huolimatta Puuhiomoyhdistys pyrki mahdollistamaan viennin Japaniin 

myös muita yhteyksiä hyödyntämällä, kuten yhdistyksen Hollannissa toimineen 

agentin C. Wiemeyerin139 ja hampurilaisen kauppahuoneen Max Schüler & Co:n 

kautta. Viimeksi mainittu toimi sekä Puuhiomoyhdistyksen että Paperiyhdistyksen 

agenttina.140 

 

Kaavio 1. Suomen Puuhiomoyhdistyksen myymän pahvin vienti Japaniin v. 1902–1910. 

Määrät tonneina. Lähde: Suomen Puuhiomoyhdistyksen vuosikertomukset 1902–1910. 

Vuosikertomukset 1893–1922 Liitteineen. Arkistotunnus 33. Suomen Puuhiomoyhdis-

tyksen arkisto. 

Vienti Japaniin jatkui vuodesta 1902 lähtien keskeytyksettä jopa niin, että vuosina 

1904–1905 myyntiä tapahtui sodasta huolimatta. Yhdistyksen vuosikertomuksista 

                                                        
137 Vientiarvot on muutettu vuosikertomuksessa käytetystä vanhasta venäläisestä painomitasta – puuta 
(ruots. pud) – kilogrammoiksi käyttäen kerrointa 16,36. Berättelse öfver Finska Träsliperiföreningens 
verksamhet under år 1902. Vuosikertomukset 1893–1922 Liitteineen. Arkistotunnus 33. Suomen Puu-
hiomoyhdistyksen arkisto. 
138 Suomen Puuhiomoyhdistyksen kokouspöytäkirja 13.12.1907; kokouspöytäkirja 16.12.1908; kokous-
pöytäkirja ja liite 8.6.1909; kokouspöytäkirja ja liite III 14.12.1909. Pöytäkirjat 1874–1910 Jäljennökset. 
Arkistotunnus 1. Suomen Puuhiomoyhdistyksen arkisto. 
139 Vuonna 1905 mainitaan C. Wiemeyerin jatkaneen Theophil Krahin jälkeen yhdistyksen agenttina 
myyntialueinaan Yhdysvaltain ja Argentiinan markkina-alueet. Suomen Puuhiomoyhdistyksen hallituk-
sen kokouspöytäkirja 20.6.1905. Muut pöytäkirjat 1892–1935 Jäljennökset. Arkistotunnus 31. Suomen 
Puuhiomoyhdistyksen arkisto. 
140 ”Reseberättelse.” Allekirjoitus A. J. Brax, Viking Höckert ja Victor Favre. Viipuri 9.3.1911. Pöytä-
kirjat 1911–1914 Liitteineen. Arkistotunnus 2. Suomen Puuhiomoyhdistyksen arkisto. Suomen Pape-
riyhdistyksen neljännesvuosikokouksen pöytäkirja 1.4.1912. Liite 2: Berättelse öfver Finska Pappers-
föreningens verksamhet år 1911. Protokoll, Reseberättelse och Cirkulär 1912. Suomen Paperiyhdistyk-
sen arkisto. 
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ei käy ilmi kuinka suurena hiokkeen vienti jatkui vuoden 1902 jälkeen, mutta vuo-

den 1907 osalta kuitenkin tiedetään hioketta viedyn Japaniin ja Kiinaan saksalais-

ten agenttien välityksellä jopa ennätyksellisin hinnoin.141 Pahvin vienti on tilastoitu 

yhdistyksen vuosikertomuksiin markkina-alueittain, joten kaavioon 1. on ollut 

mahdollista koostaa vientimäärät vuoteen 1910 saakka. Japaniin vietiin pääasiassa 

Äänekoskella tuotettua pahvia, sillä ainoastaan vuosina 1908–1909 vietiin sen li-

säksi myös Inkeroisten ja Karhulan pahvia.  

Vuoden 1907 aikana korkein hinnoin Japaniin ja Kiinaan tapahtuneesta hiok-

keen myynnistä ja sitä seuraavana vuonna Japaniin kasvaneesta pahvin viennistä 

huolimatta Puuhiomoyhdistyksessä valiteltiin, että ruotsalaiset tuottajat olivat voi-

neet suomalaisia paremmin hyödyntää tätä noususuhdannetta lyhytkestoisempien 

ja halvempien kuljetusmahdollisuuksiensa ansiosta.142 Vienti valtamertentakaisille 

markkinoille Japaniin ja Yhdysvaltoihin joutui vuoden 1910 jälkeen vaikeuksiin, 

mikä johtui kanadalaisten tuottajien aiheuttamasta kilpailusta sekä suomalaisten 

heikentyneestä kilpailukyvystä ruotsalaisiin nähden, kun Hampurin kautta tapahtu-

neiden kuljetusten rahtimaksut nousivat. Tämä huomioitiin myös Suomen Pape-

riyhdistyksessä, jossa Puuhiomoyhdistyksen tavoin todettiin ruotsalaisten parem-

man myyntimenestyksen olevan seurausta ruotsalaisvarustamoiden suorista laiva-

linjoista maailmalle samoin kuin siitä, että Ruotsin valtio tuki laivalinjoja taloudel-

lisesti. Pahvin vientiä vaikeuttivat myös Japanissa vuonna 1911 toteutetut tullinko-

rotukset.143  

Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta Puuhiomoyhdistyksen vienti Japaniin 

hiipui. Vielä keväällä ja syksyllä 1911 eläteltiin yhdistyksessä kuitenkin toiveita 

viennin jatkumisesta aikaisempien vuosien tapaan ja ehkä jopa suurempana, sillä 

tilauksia Japanista oli jälleen alkanut saapua. Tämän lisäksi oli yhdistys saanut tie-

                                                        
141 Tuolloin Keski-Euroopassa kärsittiin puuhiokkeen valmistuksessa tarvittavan veden puutteesta, mikä 
osaltaan nostatti hintoja markkinoilla. Berättelse öfver Finska Träsliperiföreningens verksamhet under 
år 1907. Vuosikertomukset 1893–1922 Liitteineen. Arkistotunnus 33. Suomen Puuhiomoyhdistyksen 
arkisto. 
142 Berättelse öfver Finska Träsliperiföreningens verksamhet under år 1907. Vuosikertomukset 1893–
1922 Liitteineen. Arkistotunnus 33. Suomen Puuhiomoyhdistyksen arkisto. 
143 Berättelse öfver Finska Träsliperiföreningens verksamhet under år 1911. Vuosikertomukset 1893–
1922 Liitteineen. Arkistotunnus 33. Suomen Puuhiomoyhdistyksen arkisto. ”Cirkulärskrifvelse N:o 2. 
Till Delägarene i Finska Pappersföreningen. Utlåtande rörande agenturförhållandena i Hamburg.” 
Allekirjoitus August Ramsay ja Max Alfthan. Helsinki 17.1.1912. Protokoll, Reseberättelser och Cir-
kulär 1912. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto. Vuonna 1910 Kauppalehdessä uutisoitiin Japanin uu-
distetusta tullitariffista, jonka mukaan kotimaista tuotantoa pyrittiin suojelemaan ulkomaiselta kilpai-
lulta nostamalla tulleja, kun taas teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden tullit jätettiin näitä alhaisem-
miksi. ”Japanin uusi tullitariffi.” Kauppalehti No. 32. 10.8.1910. 
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toonsa, ettei Japanin kotimainen tuotanto pystynyt määrällisesti täyttämään mark-

kinoiden vaatimuksia.144 Yhdistys pyrkikin kesällä 1912 jatkamaan vientiä Japa-

niin ja Yhdysvaltoihin alhaisemmin hinnoin,145  kun Euroopassa myyntiä haittasi 

liikatuotanto. Maailmansodan syttyminen katkaisi viimeistään yhteydet kaukai-

semmille markkinoille,146 jonne yhdistys sai avattua vientinsä uudelleen vasta so-

dan päätyttyä.  

Edellä on käsitelty kuinka Suomen Puuhiomoyhdistys ja Paperiyhdistys avasi-

vat tahoillaan vientiväylät Japaniin 1900-luvun alussa, ja kuinka ne näin tehdessään 

toimivat osaltaan Suomen Japanin-kaupan uranuurtajina. Mutta mikä merkitys oli-

kaan tällä Japaniin suuntautuneella viennillä näille yhdistyksille ja niiden välityk-

sellä myös Suomen puunjalostusteollisuudelle? Puuhiomoyhdistyksen osalta Japa-

nin markkinoiden merkitys lankeaa ensinnäkin sen asemaan yhdistyksen ensim-

mäisenä Euroopan ulkopuolisena vientikohteena suomalaiselle pahville ja hiok-

keelle.147 Vaikka Puuhiomoyhdistyksen päämarkkinat sijaitsivatkin Euroopassa, ei 

valtamertentakaisten markkinoiden, Japani mukaan lukien, asemaa voida vähätellä 

yhdistyksen myyntipolitiikan näkökulmasta, sillä nämä markkinat saattoivat aina-

kin periaatteessa toimia myynnin ”varaventtiileinä” kysynnän takkuillessa Euroo-

passa. Tämän lisäksi Puuhiomoyhdistykselle oli mahdollista hyötyä Japanin-kau-

passaan ennätyksellisistä hinnoista, kuten oli käynyt vuoden 1907 myyntien ta-

pauksessa. Kun vienti Japaniin joutui vaikeuksiin vuoden 1910 jälkeen, osoitti Puu-

hiomoyhdistys todellisen halunsa jatkaa myyntiä sinne olemalla valmis laskemaan 

tuotteittensa hintaa.  

                                                        
144 ”Reseberättelse.” Allekirjoitus A. J. Brax, Viking Höckert ja Victor Favre. Viipuri 9.3.1911; ”Upp-
gift öfver marknadsläget på hösten 1911.” Allekirjoitus Victor Favre. Viipuri 11/13.10.1911. Pöytäkirjat 
1911–1914 Liitteineen. Arkistotunnus 2. Suomen Puuhiomoyhdistyksen arkisto.  
145 Suomen Puuhiomoyhdistyksen kokouspöytäkirja 9.7.1912. (§ 9 ja sen liite). Pöytäkirjat 1911–1914 
Liitteineen. Arkistotunnus 2. Suomen Puuhiomoyhdistyksen arkisto.   
146 Sourander & Solitander 1943, 158–159. Japanin, Yhdysvaltain ja Kiinan lisäksi yhdistyksen vienti 
oli ulotettu myös Keski- ja Etelä-Amerikkaan, Turkkiin Egyptiin ja Australiaan. Ks. esim. Berättelse 
öfver Finska Träsliperiföreningens verksamhet under år 1911. Vuosikertomukset 1893–1922 Liitteineen. 
Arkistotunnus 33. Suomen Puuhiomoyhdistyksen arkisto. Suomen Puuhiomoyhdistyksen kokouspöy-
täkirja 19.3.1914. Liite: Marknadsläget Mars 1914. Pöytäkirjat 1911–1914 Liitteineen. Arkistotunnus 2. 
Suomen Puuhiomoyhdistyksen arkisto.   
147 Yhdistyksen myymän pahvin ja hiokkeen vuosittaisesta kokonaismäärästä Japanin-viennin osuus oli 
vähäinen. Esimerkiksi viennin alkuvuonna 1902 oli Japaniin toimitetun pahvin määrä yhdistyksen koko 
pahvinviennistä noin 0,8 prosenttia ja hiokkeen osalta vastaava luku oli 0,3 prosenttia. Berättelse öfver 
Finska Träsliperiföreningens verksamhet under år 1902. Vuosikertomukset 1893–1922 Liitteineen. Ar-
kistotunnus 33. Suomen Puuhiomoyhdistyksen arkisto. 



75 

Suomen Paperiyhdistyksen näkökulmasta merkitsi vienti Itä-Aasiaan käytän-

nössä samaa kuin vienti Hampuriin – tämä siitäkin huolimatta, että myyntiä tapah-

tui myös Venäjän kautta. Paperiyhdistyksen näkökulmasta Hampuri tarjosi mark-

kinat niille paperimäärille, joita ei voitu myydä yhdistyksen suurimmille markkina-

alueille eli Venäjälle ja Iso-Britanniaan, joihin vietiin noin 70–80 prosenttia jäsen-

yhtiöiden tuottamasta paperista.148 Hampurin ja sen välityksellä valtamertentakais-

ten markkinoiden, muiden muassa Japanin, tarjoama menekki muodostui vuosina 

1910–1911 noin 7,6 prosentista yhdistyksen vuosittaisesta kokonaisviennistä. 

Hampurin kautta tapahtuneessa viennissä oli Paperiyhdistyksen näkökulmasta 

muodostunut huomattavaksi ongelmaksi se, ettei yhdistys itse ollut suorassa yhtey-

dessä tuotteidensa varsinaisten ostajien kanssa tai ei edes tuntenut näitä. Turvatak-

seen oman toimintansa jatkuvuuden pitivät ulkomaiset agentit eli kaupan välittäjät 

huolen siitä, ettei suoria yhteyksiä suomalaisen myyjän ja esimerkiksi japanilaisen 

ostajan välille päässyt syntymään edes vahingossa, sillä toimituksiin ei saanut liit-

tää paperin valmistaneen tehtaan etikettejä eikä mitään merkintöjä, jotka olisivat 

voineet kertoa tavaran alkuperästä. Hampurin kautta tapahtuneen viennin osalta oli 

yhdistys niin sanotusti välittäjiensä armoilla.149  

Kenties juuri tästä syystä sekä johtuen Hampurin-viennin suhteellisen vähäi-

sestä osuudesta Paperiyhdistyksen kokonaismyynneissä, todettiin yhdistyksen tam-

mikuun 1912 kiertokirjeessä, että Hampurin tarjoamia markkinoita oli pidettävä 

vähemmän merkityksellisinä vientikohteina, joihin paperia olisi myytävä vain siltä 

osin kuin myyntiä ei voinut harjoittaa muille markkinoille ilman hinnanalennuksia. 

Yhdistyksen intresseissä ei kuitenkaan ollut viennin lopettaminen Hampuriin ja sen 

kautta Euroopan ulkopuolelle, joten jäsenyhtiöiden vuosituotannosta tuli varatta-

vaksi ainakin jokunen osa näitä myyntejä varten.150 Sen sijaan Puuhiomoyhdistyk-

                                                        
148 Suomen Paperiyhdistyksen tammikuun 1912 kiertokirjeessä mainitaan Venäjän myyntien osuudeksi 
noin 56 prosenttia ja Englannin osuudeksi noin 20 prosenttia. ”Cirkulärskrifvelse N:o 2. Till Delägarene 
i Finska Pappersföreningen. Utlåtande rörande agenturförhållandena i Hamburg.” Allekirjoitus August 
Ramsay ja Max Alfthan. Helsinki 17.1.1912. Protokoll, Reseberättelser och Cirkulär 1912. Suomen 
Paperiyhdistyksen arkisto. 
149 ”Cirkulärskrifvelse N:o 2. Till Delägarene i Finska Pappersföreningen. Utlåtande rörande agentur-
förhållandena i Hamburg.” Allekirjoitus August Ramsay ja Max Alfthan. Helsinki 17.1.1912. Protokoll, 
Reseberättelser och Cirkulär 1912. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto. Päämies-agentti -asetelman 
problematiikasta ks. Ojala 1999, 247–251. 
150 ”Cirkulärskrifvelse N:o 2. Till Delägarene i Finska Pappersföreningen. Utlåtande rörande agentur-
förhållandena i Hamburg.” Allekirjoitus August Ramsay ja Max Alfthan. Helsinki 17.1.1912; Suomen 
Paperiyhdistyksen neljännesvuosikokouksen pöytäkirja 1.4.1912. Liite 2: Berättelse öfver Finska Pap-
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sellä ei näytä säilyneiden asiakirjojen valossa olleen vastaavia ongelmia valtamer-

tentakaisille markkinoille tapahtuneiden myyntien suhteen ‒ tai niihin ei ole aina-

kaan kiinnitetty suurempaa huomiota. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että Puu-

hiomoyhdistyksellä oli Paperiyhdistystä vakiintuneemmat yhteydet Japanin mark-

kinoille ‒ vuonna 1902 se onnistui jopa luomaan sinne suorat suhteet.151 

1.4.3 Tuontia Japanista ja kauppayhteydet maailmansodan aikana 

Maailmansodan seurauksena Suomen puunjalostusteollisuus menetti yhteytensä 

sille tärkeille Länsi-Euroopan markkinoille Iso-Britanniaan, Saksaan ja Ranskaan, 

jotka olivat myös Suomen tuontikaupalle merkittäviä maita. Sodan kuluessa Suo-

men vienti nojautui lähes täydellisesti Venäjän markkinoihin, ja myös tuonti Venä-

jältä lisääntyi huomattavasti.152 Venäjältä tapahtunut tuonti ei ollut suinkaan ainoa, 

joka kasvoi sodan seurauksena, sillä aiemmin vain kuriositeettina Suomen ulko-

maankauppatilastoissa esiintynyt tuonti Japanista koki maailmansotaa edeltänee-

seen aikaan verrattuna lähes räjähdysmäisen kasvun vuosina 1915–1917. Suomen 

Japanin-kaupan nousu liittyi sota-aikana yleensäkin kohonneeseen tavaran kysyn-

tään, 153  jota tyydyttääkseen maahantuojat toteuttivat tavarahankintoja korkeilla 

hinnoilla kaukomaita myöden.  

Kuten edellä on esitetty, ”virallinen” tuonti Japanista alkoi Suomen ulkomaan-

kauppatilastojen mukaan vuonna 1904. Vuoden 1905 osalta tilastot eivät kerro Ja-

panista tapahtuneesta tuonnista, mutta jo seuraavana vuonna Japani teki paluun 

tuontitilastoihin, kun sieltä kerrotaan tuodun valmiita vaatteita, kultateoksia, kello-

sepänteoksia ja korutavaroita 285 markan arvosta. Tuonti Japanista pysyi vuosien 

1904–1914 välisenä aikana virallisten tilastojen valossa vähäpätöisenä: kyseisen 

                                                        
persföreningens verksamhet år 1911; ”Supistelma voimassa olevista määräyksistä, koskeva Paperiyh-
distyksen lähetyksiä rautateitse ja höyrylaivalla.” Helsinki 23.7.1912. Protokoll, Reseberättelser och 
Cirkulär 1912. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto. Järvinen 1943, 131. 
151 Suurilla suomalaisilla paperintuottajilla, kuten Kymin Osakeyhtiöllä, oli maailmalla myös omia 
myyntiagentteja, joiden välityksellä muitakin puunjalostusteollisuuden tuotteita kuin luonnonruskeaa 
paperia, puuhioketta ja pahvia päätyi kansainvälisille markkinoille. Kymillä ei ilmeisesti ollut omaa 
myyntikanavaa Japaniin, sillä Jorma Ahvenaisen mukaan ennen maailmansotaa yhtiön laskutukseen 
kuuluivat asiakkaat Venäjällä, Englannissa ja Saksassa sekä vuoden 1908 osalta myös Turkissa. Kymi 
Osakeyhtiö ei kuulunut Suomen Paperiyhdistykseen. Puuhiomoyhdistyksen jäsenyydestä se erosi 
vuonna 1907, vaikka yhdistys jäikin Kymin tuottaman pahvin ja hiokkeen myynnin pääedustajaksi. Ah-
venainen 1972, 26, 85; Sourander & Solitander 1943, 149. 
152 Kuisma 1993, 447, 453–454. 
153 Ks. Koskivirta 2005, 32–35; Tikanoja 1935, 29–35.  
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ajanjakson tuontihuippu saavutettiin vuonna 1911, ja se oli arvoltaan 1 241 mark-

kaa.154  Tuonti koostui edellä lueteltujen tavaroiden lisäksi muun muassa teestä, 

puusepän- ja sorvarinteoksista, paperi- ja pahviteoksista, silkkikankaista, metalli-

tuotteista, piirroksista sekä valo- ja kivipainokuvista. Verrattuna muuhun Suomen 

Aasiasta tapahtuneeseen tuontiin jäi Japanin-kauppa arvossa mitattuna kauas Itä-

Intian kanssa käydystä kauppavaihdosta, sillä vuosisadan alussa tuotiin Itä-Intiasta 

vuosittain yli miljoonan markan arvosta sekariisiä. Tilastoihin merkityllä Suomen 

kauppavaihdolla Japanin, Kiinan ja vuonna 1910 myös Korean kanssa on eksootti-

sen kuriositeetin leima, eikä sillä ollut sen suurempaa merkitystä Suomen ulko-

maankaupassa. Sama leima oli tosin myös Suomen kaupalla useimpien Euroopan 

ulkopuolisten maiden kanssa, sillä esimerkiksi vuonna 1908 oli tuonti Yhdysval-

loista Suomeen arvoltaan 378 markkaa, kun tuonti Japanista saavutti samanaikai-

sesti 175 markan arvon.155  

Ulkomaankauppatilastojen antamat tiedot kauppavaihdosta Itä-Aasian maiden, 

Yhdysvaltojen sekä muiden Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa ovat kuitenkin 

vain jäävuoren huippu kauppavaihdon todelliseen määrään nähden. Näin siksi, että 

vain harvoin suomalaiset tuontiyritykset ostivat japanilaisen hyödykkeen suoraan 

tuottajalta ja vain harvoin tämä tavara tuotiin suomalaiselle ostajalle suoraan ky-

seisestä maasta. Suomalainen kauppias tai tuontiagentti osti tavaransa, mukaan lu-

kien japanilaiset tuotteet, pääsääntöisesti länsieurooppalaisilta kauppahuoneilta ja 

agenteilta,156 mutta ajan mittaan myös japanilaisilta toiminimiltä, jotka aloittivat 

toimintansa Länsi-Euroopan suurissa kauppakeskuksissa, kuten Lontoossa. Esi-

merkiksi suomalaisyhtiö Fabriksaktiebolaget John Dalberg & Co:n trikootehdas on 

mahdollisesti hankkinut kaupan epäsuorien kanavien kautta Japanissa tuotettua 

luonnonsilkkiä silkkikankaan valmistusta varten noin vuodesta 1902 lähtien.157 

Näiden toimijoiden lisäksi vaikutti tuontikaupan piirissä myös sellaisia suoma-

laisia maahantuojia, joilla oli jo varhaisessa vaiheessa omia välittömiä / suoria yh-

teyksiä yrityksiin Japanissa. Eräs tällaisista oli turkulainen Carl Fr. Juseliuksen pai-

tatehdas, joka syksyllä 1917 oli ollut liikeyhteydessä Osakassa toimineen trikoo-

asusteita ja nappeja valmistaneen S. Shiba & Son -nimisen yrityksen kanssa. Tur-

kulaistehdas oli tuolloin suorittanut tilaustaan vastaavan maksun Yokohama Specie 

                                                        
154 Vuoden 2011 euroiksi muutettuna vastaa vuoden 1911 tuontiarvo 4 669 euroa. 
155 SVT I A:24–34. Ulkomaankauppa v. 1904–1914. 
156 Ks. Auermaa 1923, 276; Korpisaari 1940, 261.  
157 Kyseisen yhtiön silkkikangasosasto käytti raaka-aineenaan Saksasta ja Japanista tuotettua luonnon-
silkkiä. Raevuori 1954, 81, 84. 



78 

Bankin158 kautta Japaniin, mutta ostetut tavarat eivät koskaan päätyneet Suomeen. 

Maailmansodan aiheuttamat vaikeudet kuljetusyhteyksissä yhdistettynä japanilais-

yrityksen haluttomuuteen päästä myöhemmin sopimukseen rahojen palauttami-

sesta suomalaisille tekivät tästä kauppatapahtumasta ongelmallisen, ja sen selvittä-

misessä tarvittiin myös Suomen Tokion-lähetystön apua 1920-luvun alussa. 159 

Tämä tapahtuma osoittaa konkreettisesti sen, että maiden välillä oli suoria kaup-

payhteyksiä maailmansodan aikana ja että maksuliikenne toimi, vaikkakaan sodan 

loppuaikoina ei kuljetusyhteyksien osalta voida todeta samaa. 

Yksittäisistä ongelmista huolimatta nousi japanilaisten tavaroiden tuonti Suo-

meen maailmansodan kuluessa huomattavasti sotaa edeltäneeseen aikaan verrat-

tuna. Tämä tapahtui samanaikaisesti kun itäintialaisen sekariisin tuonti romahti, ja 

Suomen kauppa supistui merkittävästi myös muiden Euroopan ulkopuolisten mai-

den kanssa. Tämä ei kuitenkaan koskettanut Japanin-kauppaa, sillä virallisten tilas-

tojen mukaan Japanista tuli Suomen suurin aasialainen kauppakumppani.160 Kau-

pan väheneminen Itä-Intian kanssa selittyy pitkälti Itämeren kuljetusyhteyksien 

katkeamisella, mikä ei kuitenkaan näytä negatiivisesti vaikuttaneen Japanista ta-

pahtuneeseen tuontiin, joka muuttuneissa olosuhteissa pystyi hyödyntämään Trans-

Siperian rautatietä.161 Siperian halki tapahtuneet toimitukset olivat merikuljetuk-

seen verrattuna huomattavasti kalliimpia,162 mikä osaltaan nostatti Japanista tullei-

den hankintojen kustannuksia. Kaavio 2.2. havainnollistaa Japanin-tuonnin arvossa 

tapahtunutta huomattavaa muutosta vuoden 1915 jälkeen.  

 

                                                        
158 Yokohama Specie Bank oli perustettu vuonna 1880 rahoittamaan Japanin ulkomaankauppaa. Pan-
killa oli neljä toimistoa Japanin ulkopuolella jo vuonna 1890: New Yorkissa, San Franciscossa, Lyonissa 
ja Lontoossa. Maksuliikenne Suomesta Japaniin tapahtui Pohjoismaiden Yhdyspankin kautta Yoko-
hama Specie Bankille. Ks. tämän tutkimuksen alaluku 1.4.4 ”Japanilaista sokeria” Suomen kansalle 
vuonna 1919. Lockwood 1954, 321; Ishii 2002, 116, 124. 
159 Asiakirjoja yhteensä kuusi kappaletta liittyen Suomen Tokion-lähetystön, Carl Fr. Juseliuksen ja S. 
Shiba & Son:in väliseen kirjeenvaihtoon 1917–1921. G. J. Ramstedtin kokoelma, kansio 13. KA. 
160 SVT I A:34–40. Ulkomaankauppa v. 1914–1920. 
161 Trans-Siperian rautatie oli ainakin periaatteessa ainoa mahdollinen kuljetusväylä Japanista ja muu-
alta Itä-Aasiasta Suomeen, sillä lännessä Saksan sotalaivasto esti Venäjän ja sen liittolaisten laivojen 
pääsyn Pohjanmereltä Tanskan salmien kautta Itämerelle ja etelässä Saksan puolella sotinut Turkki esti 
pääsyn Mustalle merelle. Erkki Pihkalan mukaan jopa Englannista lähetettiin Suomeen sodan aikana 
tärkeitä toimituksia, jotka kulkivat Kanadan, Japanin ja Venäjän halki Vladivostokista. Toimituksia ta-
pahtui myös toiseen suuntaan, sillä Suomen halki kauttakuljetettiin länsieurooppalaisia tavaroita ”kau-
kaiseen itään”. Pihkala 1971, 60–61. ”Tavarain lähettämisvaikeuksista Englannista Suomeen ja Venä-
jälle.” Kauppalehti No. 30. 26.7.1916. ”Uudet kauppatiet.” Kauppalehti No. 44 B. 31.10.1917. Ks myös 
Auermaa 1923, 278–279; Sahi 2015b, 59–63. 
162 ”Siperian rautatie.” Kauppalehti No. 21. 24.5.1899. 
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Kaaviot 2.1. (vas.) ja 2.2. Tuonti Japanista ja Kiinasta Suomeen v. 1904–1918. Arvot eu-

roina (2011). Lähde: SVT I A:24–38. Ulkomaankauppa v. 1904–1918. 

Vuonna 1917 tuonti Japanista oli suurinta koostuen lukuisista eri tavaranimikkeistä, 

joista arvoltaan suurimmat olivat tee, silkkikankaat, kahvi, nyörinpunojanteokset, 

gummiarabicumi, sienet (pesusienet), valmiit vaatteet ja ”kanvertti” eli kamferi.163 

Maailmansodan aikana aina vuoteen 1917 saakka Suomi hankki Venäjältä ja sen 

kautta suuren osan tarvitsemistaan elintarvikkeista ja muista kulutustavaroista siltä 

osin kuin kotimainen tuotanto ei ollut riittävä. Verrattaessa toisiinsa Japanista ja 

Kiinasta tullutta tuontia Suomeen maailmansodan kuluessa voidaan tilastoihin ve-

doten yksiselitteisesti todeta Japanin hyötyneen ainakin Suomen markkinoiden 

osalta maailmansodan tuottamista muutoksista sotaakäyvän Euroopan kaupassa, 

kun taas Kiina ei ainakaan virallisten tilastojen valossa näytä kasvattaneen Japanin 

tavoin vientiään Suomeen.164 Japanin Suomen-viennin kasvua voidaan selittää rau-

tatieyhteyden lisäksi myös sillä seikalla, että jo ennen maailmansodan syttymistä 

oli Venäjän ja Japanin välistä kauppaa pyritty institutionaaliselta pohjalta kehittä-

                                                        
163 Kamferi on lääkeaine, jota valmistettiin kamferipuun lastuista tislaamalla. 
164 Kaikki tilastoihin Japanista tuoduiksi tavaroiksi merkityt hyödykkeet eivät välttämättä olleet Japa-
nissa valmistettuja, mistä osoituksena on tilastomerkintä kahvin tuonnista vuonna 1917. Tämän ”japa-
nilaisen” kahvin oli mahdollisesti myynyt japanilainen kauppahuone suoraan tai välikäsien kautta suo-
malaiselle ostajalle, ja itse hyödyke tuotiin Suomeen alkuperämaastaan todennäköisesti Japanin kautta. 
Kaiken kaikkiaan Japani hyötyi maailmansodan aiheuttamasta teollisuustuotteiden ja raaka-aineiden 
kasvaneesta kysynnästä maailmanmarkkinoilla, minkä ansioista Japanin ulkomaankaupan lähes vuosit-
tainen alijäämäisyys kääntyi huomattavasti ylijäämäiseksi vuosina 1915–1918.  Uyehara 1926, 54–55. 
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mään muun muassa perustamalla Pietarissa Venäläis-japanilainen seura, jonka tar-

koituksena oli edistää maiden välistä poliittista ja taloudellista lähentymistä sekä 

entistä tiiviimpien kauppayhteyksien luomista.165  

Japanilaiset kauppahuoneet osoittivat varsin huomattavaa kiinnostusta kauppa-

suhteiden kehittämisessä Venäjän kanssa. Tästä kirjoitettiin muun muassa Kauppa-

lehdessä vuonna 1908, jolloin Odessasta uutisoitiin japanilaisten kauppahuoneiden 

edustajien saapumisesta kaupunkiin tarkoituksenaan perustaa varastopaikkoja Ja-

panista Venäjälle tuotavia tavaroita, kuten teetä varten.166  Sattumaa tai ei, mutta 

tästä neljä vuotta myöhemmin alkoi Suomen Paperiyhdistykselle saapua Odessan 

kautta Vladivostokista lähetettyjä ostotilauksia ohi yhdistyksen Moskovassa toimi-

neen Itä-Aasian myyntiagentin.167 Se, olivatko tilausten takana japanilaiset paperi-

nostajat, jää kuitenkin arvailujen varaan. Vladivostok toimi joka tapauksessa venä-

läisille tavaroille yhtenä tärkeänä porttina Japanin-markkinoille. Laivayhteyksien 

kehittämisestä Vladivostokin ja Japanin satamien välillä uutisoitiin myös Suo-

messa.168 

Japanilaisten tavaroiden kasvanut tuonti Suomeen maailmansodan aikana se-

littyy myös Japanin ulkomaankaupassa tapahtuneella kehityksellä vuosina 1914–

1920. Sodan seurauksena heikentyivät eurooppalaisten liikeyritysten vientiyhtey-

det Aasian markkinoille antaen Japanin vientiteollisuuksille mahdollisuuden hau-

kata kansainvälisestä kaupasta aikaisempaa suuremman palan ja samalla laajentaa 

tuotantoaan sodanajan lisääntynyttä kysyntää vastaavaksi. Tämän seurauksena Ja-

panin teollisuustuotanto yli kolminkertaistui ja esimerkiksi japanilaisten puuvilla-

kankaiden vienti ulkomaille kasvoi huomattavasti. Samanaikaisesti kuitenkin maan 

                                                        
165 Seuran perustajajäseniin lukeutuivat Japanin Pietarin-lähetystön lähetystöneuvos Otshiai, Venäjän 
entinen kauppaministeri Schipoff sekä liike-elämän edustajia molemmista maista. ”Venäläis-japanilai-
nen seura.” Kauppalehti No. 22. 1.6.1910. Päivälehti uutisoi vuonna 1892 Japanin kauppaministeriön 
ehdotuksesta edistää venäläisten ja japanilaisten tuotteiden tunnettavuutta toistensa markkinoilla esi-
merkiksi näyttelytoiminnan kautta. ”Wenäjältä.” Päivälehti No. 227. 30.9.1892.  
166 ”Japani ja Venäjä.” Kauppalehti No. 22. 27.5.1908. Samankaltainen uutinen Venäjän ja Japanin vä-
listen kauppasuhteiden kehittämisestä ja japanilaisen retkikunnan saapumisesta Odessaan oli julkaistu 
Päivälehdessä jo vuonna 1900. ”Wenäjältä.” Päivälehti No. 244. 18.10.1900.  
167 ”Cirkulärskrifvelse N:o 7. Reseberättelse. Helsingfors den 23 Februari 1912.” Protokoll, Reseberät-
telser och Cirkulär 1912. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto. Kyseisten tilausten takana on saattanut olla 
vuonna 1876 perustettu japanilainen suurkauppahuone Mitsui Bussan Kaisha, joka oli avannut haara-
konttorin Vladivostokissa vuonna 1907. Yhtiö oli perustanut konttorit myös Lontooseen, Pariisiin ja 
New Yorkiin vuoteen 1880 mennessä ja Hampuriin vuonna 1899. Mitsui & Co., Ltd. 1977, 27, 32; 
Kawabe 1990, 174. 
168 ”Venäjältä.” Kauppalehti No. 41. 7.10.1908. 
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talous kärsi inflaatiosta, minkä johdosta elintarvikkeiden hinnat kohosivat koti-

markkinoilla.169 Euroopan vienti Japaniin koki sodan kuluessa huomattavan laskun, 

kun taas Japani onnistui samanaikaisesti lisäämään merkittävästi omaa vientiään 

Eurooppaan.170  Euroopan satamiin johtaneiden merikuljetusyhteyksien vaarantu-

essa Saksan ja sen liittolaisten sotalaivastojen aiheuttaman uhan takia pystyi Japani 

hyödyntämään myös vaihtoehtoista reittiä niihin Euroopan osiin, jotka olivat saa-

vutettavissa rautateitse Siperian kautta. Tuonti Japanista Suomeen jatkui keskey-

tyksettä koko maailmansodan ajan ja kasvoi Suomen virallisten tilastojen mukaan 

jopa monisatakertaisesti vuosien 1914–1917 välisenä aikana. 

Venäjällä poliittinen levottomuus ja taloudellinen kaaos lisääntyivät maalis-

kuussa 1917 tsaarin vallasta syösseen kumouksen seurauksena, mikä vaikeutti mer-

kittävästi kaupantekoa Venäjällä päättäen sen lopulta kokonaan samaisen vuoden 

loppuun mennessä.171 Suomen elintarviketuonti joutui tuolloin todellisiin vaikeuk-

siin, kun viljansaanti Venäjältä romahti. Suomessa elintarviketilanne oli huonontu-

nut jo vuoden 1916 aikana, jolloin maan suurimmissa kaupungeissa aloitettiin so-

kerin ja voin jakeluun kohdistunut säännöstely. Myöhemmin säännöstelytoimia 

laajennettiin koskemaan myös maidon ja lihan kulutusta. Niin Japanissa kuin Suo-

messakin elintarvikkeiden hinnat kohosivat huomattavasti inflaation seurauk-

sena.172  

Samalla kun kauppa Venäjän kanssa vaikeutui vuoden 1917 kuluessa, nousi 

japanilainen tuonti Suomeen suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin ja oli jopa 

kuusinkertainen edellisvuoden tuontiarvoon verrattuna. Japanista tuli tuolloin 

myös Suomen tärkein tuontimaa Euroopan ulkopuolella Yhdysvaltain jäädessä 

toiseksi.173 Kasvaneen japanilaisen tuonnin lisäksi myös muut Itä-Aasian markki-

nat näyttäytyivät yhä houkuttelevampina suomalaisille tuontiyrityksille, jotka Ve-

näjällä heikentyneiden kaupallisten mahdollisuuksien takia suuntasivat huomionsa 

yhä idemmäs. Elintarvikepulan kiristyessä Suomessa syksyllä 1917 lähetti maahan-

                                                        
169 Gordon 2009, 139–140; Kita 2006, 70. 
170 Vuonna 1913 suuntautui Japanin viennistä noin 23 prosenttia Eurooppaan, kun vuonna 1918 Euroo-
pan osuus oli enää 15 prosenttia. Tuonti Euroopasta Japaniin laski vieläkin voimakkaammin, sillä Eu-
roopan osuus Japanin kokonaistuonnista vuonna 1913 vastasi 30 prosenttia, kun vuonna 1918 se oli vain 
noin 5 prosenttia. Ensimmäisen maailmansodan aikana Japanin ulkomaankauppa painottui entistä enem-
män Aasian markkinoille. Uyehara 1926, 72–73. Honma Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 
1868–1945 / Japanese Economic Statistics 1868–1945. Tokyo, 38. 
171 Aunesluoma 2011, 29; Kuisma 1993, 454–459.  
172 Rasila 1982b, 163–167. 
173 SVT I A:36–37. Ulkomaankauppa v. 1916–1917.  
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tuontia harjoittanut yritys Otto Lumme edustajansa Juho Torvelaisen viljanhankin-

tamatkalle Pohjois-Kiinaan Mantšuriaan. Sota Suomessa ja Venäjällä 1918 teki kui-

tenkin tyhjäksi Torvelaisen ja muiden suomalaisten yritykset hankkia elintarvik-

keita tätä kautta. Itä-Aasian matkansa varsinaisen tarkoituksen kariuduttua Torve-

lainen työskenteli vastikään itsenäistyneen Suomen tunnettavuuden edistämiseksi 

matkustamalla Japaniin keväällä 1918, jossa hän tapasi muun muassa maan ulko-

ministerin, paroni Goton. Keskusteluissa Goton ja muiden japanilaisten valtion ja 

liike-elämän edustajien kanssa Torvelainen selvitti Suomen poliittista asemaa ja 

edellytyksiä kaupallisten suhteiden kehittämiseksi Suomen ja Japanin välillä. Ko-

kemuksistaan Torvelainen julkaisi myöhemmin kirjan, jossa hän maiden välisen 

kauppavaihdon osalta mainitsee muun muassa, että Japanin paperiteollisuuden ja 

suomalaisen paperimassa- eli puuhioke-selluloosateollisuuden välillä oli jo ennen 

maailmansodan syttymistä kaupallisia yhteyksiä ja että suomalaisella selluloosalla 

tulisi olemaan myös sodan jälkeen kysyntää Japanissa.174 Tästä suomalaisen sellu-

loosan menekkikelpoisuudesta Japanin markkinoilla hän teki selkoa myös Kaup-

palehdessä palattuaan takaisin Suomeen syksyllä 1919.175 Kuten käsillä olevassa 

tutkimuksessa osoitetaan, osui Torvelaisen arvio suomalaisen selluloosan menes-

tysmahdollisuuksista Japanissa naulankantaan. 

Torvelaisen ja muiden Japanissa tuolloin toimineiden suomalaisten pyrkimyk-

set levittää tietoisuutta Suomen sisä- ja ulkopoliittisesta tilanteesta sekä kaupalli-

sista mahdollisuuksista muokkasivat arvatenkin suotuisasti maaperää Japanissa 

maiden välisten suhteiden myöhemmälle kehitykselle. Japanin tunnustusta Suomen 

itsenäisyydelle saatiin kuitenkin odottaa aina kevääseen 1919 saakka. Siihen men-

nessä Suomi oli jo vakiinnuttanut suhteensa maailmansodan voittajavaltojen kanssa, 

sillä maailmansodan päätyttyä Saksan antautumiseen marraskuussa 1918 oli Suo-

men ulkopolitiikassa ja ulkomaankaupassa otettu uusi suunta, joka haki tukea län-

nestä tärkeiden elintarviketoimitusten mahdollistamisessa Suomeen.176  

                                                        
174 Torvelainen 1921, 34–41, 194–216, 248–250. 
175 Torvelaisen mukaan japanilaisista tavaroista soveltuivat Suomeen tuotaviksi riisi, tee, raakasilkki ja 
koruesineet. Näitä raakasilkkiä lukuun ottamatta olikin Suomen ulkomaankauppatilastojen mukaan jo 
tuotu, vaikkakin varsin pieniä määriä, yli vuosikymmenen ajan. ”Suomen ja kaukaisen Idän kauppasuh-
teista.” Kauppalehti No. 217. 23.9.1919. SVT I A:24–37. Ulkomaankauppa v. 1904–1917. 
176 Paasivirta 1961, 91–95. 
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1.4.4 ”Japanilaista sokeria” Suomen kansalle vuonna 1919 

Suomessa käydyn sisällissodan, Venäjän-kaupan tyrehtymisen, maan ulkomaan-

kaupan säännöstelyn ja maailmansodan aikana yleensäkin kansainvälistä kauppaa 

rajoittaneiden saartotoimien seurauksena Suomen ulkomaankaupan arvo laski 

vuonna 1918 huomattavasti vastaten vain noin kymmenesosaa sotaa edeltäneestä 

tasosta.177  Myös japanilaisten tavaroiden tuonti Suomeen laski noin kymmenes-

osaan vuoden 1917 tuontihuipusta muodostuen nyt pääasiallisesti tulikiven ja tuli-

kukan tuonnista. Tämä yli 90 tonnin tuontilasti saapui Suomeen Hangon tullikama-

rin kautta, mistä voidaan päätellä sen tulleen maahan meriteitse jonkin Itämeren 

sataman tai Länsi-Euroopan kautta.178 Trans-Siperian rautatien mahdollistama kul-

jetusyhteys Euroopan ja Japanin välillä oli sulkeutunut lokakuun vallankumousta 

seuranneen Venäjän sisällissodan takia. Maailmansodan sytyttyä vuonna 1914 oli 

Suomen kauppa Japanin kanssa kääntynyt Länsi-Euroopasta Venäjän kautta tapah-

tuvaksi, mutta vuodesta 1918 lähtien palattiin jälleen sotaa edeltäneeseen asetel-

maan.  

Lähes samanaikaisesti Suomen ja Japanin välisten virallisten suhteiden solmi-

misen kanssa toteutui maiden välisessä kauppavaihdossa poikkeuksellinen episodi, 

jolla oli Suomen tuontikaupan näkökulmasta lyhytaikainen, mutta sitäkin suurempi 

merkitys. Tämä oli kyseisen vuoden suurimman sokerioston järjestäminen Japa-

nista Suomeen, jossa sokerin kulutus oli ollut säännösteltyä vuodesta 1916 lähtien. 

Sokerin säännöstelyä valvomaan oli senaatti tuolloin asettanut niin kutsutun Soke-

rikeskuskomitean, jonka tehtävänä oli maahantuotavan raakasokerin vastaanotto, 

sokerin jakaminen tehtaiden kesken sekä kunnille toimitettavan sokerin jakelu ja 

valvonta. Säännöstelytoimet olivat olleet riittäviä aina Venäjän maaliskuun 1917 

vallankumoukseen saakka, minkä jälkeen sokerin jakelu muuttui epäsäännölliseksi 

sen hankintavaikeuksista johtuen.179  

Vuonna 1918 saatiin Suomeen ostetuksi sokeria Baltiasta, Ruotsista, Tanskasta, 

Hollannista, Saksasta ja Ukrainasta, mutta näistä maista tuodun sokerin määrä vas-

tasi vain noin kuutta prosenttia vuoden 1916 maahantuonnista. Vuosien 1918–1919 

vaihteessa olivat Suomen sokeritehtaiden varastot lähes loppuun käytetyt. Raa-

kasokerin puute ja ajatus kotimaisten sokeritehtaiden välisen kilpailun rajoittami-

sesta tuona vaikeana aikana ajoivat suomalaiset tuottajat yhdistämään voimansa 

                                                        
177 Aunesluoma 2011, 29.  
178 SVT I A:38. Ulkomaankauppa v. 1918.  
179 Rantatupa, 1979, 54–55. 
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perustamalla yhteisyrityksen nimeltä Suomen Sokeri Osakeyhtiö, jonka johdetta-

vaksi tulivat kaikki maan kuusi sokeritehdasta.180 Jotta tehtaille riittäisi raaka-ai-

netta, oli raakasokerin maahantuonti saatava käyntiin keväällä 1919. Sokerin maa-

hantuonnin järjestämistä, kuten Suomen ulkomaankauppaa kokonaisuudessaankin, 

hankaloitti se, että maailmansodan voittajavallat olivat ottaneet valvontaansa kan-

sainvälisen kaupan Länsi-Euroopassa ja asettaneet Helsinkiin helmikuussa 1919 

kauppakomiteansa (Inter Allied Trade Committee), jonka ohjauksessa Suomen ul-

komaankauppa oli aina heinäkuuhun 1919 saakka. Kauppa Suomen ja voittajaval-

tojen välillä pääsi käyntiin helmikuussa 1919 siten, että senaatin huhtikuussa 1918 

ulkomaankauppaa hoitamaan asettama kauppa- ja teollisuuskomissio myönsi liit-

toutuneiden kauppakomitean ohjeistuksesta tavaroille vienti- ja tuontiluvat. Tämän 

lisäksi liittoutuneiden saartokomitea Lontoossa kontrolloi Suomeen tapahtunutta 

tuontia.181  

Sokerin maahantuonti saatiin lupaviidakosta ja valuuttasäännöstelystä huoli-

matta käynnistettyä kevättalvella 1919, ja ensimmäinen lasti, joka sisälsi kuuba-

laista sokeria, saapui Lontoosta Hankoon helmikuun lopulla. Pian tämän jälkeen 

saapui toinen sokerilasti Tanskasta, minkä lisäksi uusia toimituksia oli vielä luvassa 

myöhemmin keväällä.182 Suomen Sokeri Oy, joka toi maahan teollisuuden tarvitse-

man raakasokerin, varautui muun muassa velanottoon turvautuen kaiken kaikkiaan 

noin 20 000 tonnia käsittävään sokerin tuontiin vuoden 1919 loppuun mennessä.183  

Aina toimintansa alusta lähtien oli Suomen Sokeri Oy yrittänyt hankkia raaka-

ainetta eri ostolähteitä hyödyntämällä. Tätä toimintaa varten tarjosi Lontoon met-

ropoli kauppa- ja finanssikeskuksineen hyvät mahdollisuudet, joihin yhtiö tarttui 

paikallisen edustajansa välityksellä. Maaliskuussa Suomen Sokeri Oy ja Sokerikes-

kuskomitea saivat yhtiön lontoolaiselta edustajalta C. Czarnikow, Ltd:ltä tietää, että 

sen välityksellä oli hankittavissa noin 8 000 tonnin raakasokerierä japanilaiselta 

Suzuki & Company (Suzuki Shōten) -nimiseltä kauppahuoneelta. Czarnikow esit-

teli Suzukin suomalaisille johtavana japanilaisena kauppahuoneena, mikä ainakin 

sokerikaupan osalta piti paikkansa, sillä Suzuki oli tuolloin yksi maailman suurim-

mista sokerimeklareista.184  

                                                        
180 Lehto 2010, 53–58; Urbans 1968, 156–159. 
181 Aunesluoma 2011, 29. 
182 Suomen Sokeri Oy 1970, 34–35. 
183 ”Till Lifsmedelsministeriet.” Sokeri-Keskuskomitean puolesta allekirjoittanut Karl F. Hellsten. Hel-
sinki 25.4.1919.  Fc 3. Elintarveministeriön kauppaosaston saapuneet ja lähetetyt kirjeet 1919. Elintar-
veviranomaisten arkistot 1917–1924. KA. Suomen Sokeri Oy 1970, 34–35. 
184 Alkujaan maahantuontiin ja erityisesti japanilaisen puuvillateollisuuden raaka-ainetuontiin keskitty-
nyt Suzuki & Company perustettiin Japanissa vuonna 1877. Suzukin toiminta laajeni ulkomaille, kun 
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Tarjouksen mukaan Suzukilta ostettava valkoinen raakasokeri tulisi laivatta-

vaksi joko Jaavalta tai muualta Kaakkois- tai Itä-Aasiasta ja kuljetettavaksi höyry-

laivalla Suezin kanavan kautta suoraan Suomeen. Sokerin ostajan eli Suomen So-

keri Oy:n tehtävänä oli yhdessä Sokerikeskuskomitean kanssa varmistaa, että lai-

vauksen toteuttava valtamerihöyry pääsisi perille saavuttuaan purkamaan lastinsa 

riittävän syvässä satamassa ja että itse lastin maksupuoli tulisi suoritettavaksi myy-

jälle eli Suzukille Yokohama Specie Bankin Lontoon-haarakonttorin kautta. Hel-

singistä ilmoitettiin Czarnikowille Lontooseen maaliskuun lopulla, että laiva pää-

sisi purkamaan lastinsa neljässä satamassa, jotka olisivat Kotka, Helsinki, Turku ja 

Vaasa, ja että Pohjoismaiden Yhdyspankille oli annettu määräys avata varmistettu 

ja peruuttamaton kolmen kuukauden luotto London County, Westminster & Parrs 

Bankissa Suzukille ohjattavaa maksusuoritusta varten. Näiden tietojen lisäksi suo-

malaisilla oli Lontooseen kerrottavana, että liittoutuneiden kauppakomitea Helsin-

gissä oli myöntänyt sokerierälle tuontilisenssin.185  

Sokerin hankinta Suzukilta eteni suotuisasti pienin täsmennyksin, jotka kos-

kettivat sokerin alkuperää ja toimitusmäärää. Jaavalainen sokeri (White Java sugar), 

yhteispainoltaan 5 700 tonnia, tuli toimitettavaksi Koben ja Mojin satamista Japa-

nin pääsaarilta, minkä lisäksi Takowissa Formosan saarella186 tätä toimitusmäärää 

                                                        
se perusti edustustonsa Lontooseen ja aloitti metallien, maataloustuotteiden ja kemikaalien kaupan kan-
sainvälisillä markkinoilla. Suzukista kehittyi yksi maailman ensimmäisistä välittäjäkauppahuoneista, 
joka ei pelkästään hoitanut Japanin ja ulkomaiden välistä kauppaa vaan toimitti kauppaa myös Japanin 
ulkopuolisten kolmansien maiden välillä. Suzukilla oli useita valtamerikäyttöön soveltuvia kauppalai-
voja, jotka operoivat Aasian, Amerikan ja Euroopan välillä. 
185 ”Till Lifsmedelsministeriet.” Asiakirja, jonka on Sokeri-Keskuskomitean puolesta allekirjoittanut 
Karl F. Hellsten. Helsinki 25.4.1919; ”Öfversättning af telegrafkorrespondens mellan Czarnikow, Lon-
don och Socker-Central-Kommittén, Helsingfors.” Käännökset sähkeistä aikavälillä 13.3.–26.3.1919. 
Fc 3. Elintarveministeriön kauppaosaston saapuneet ja lähetetyt kirjeet 1919. Elintarveviranomaisten 
arkistot 1917–1924. KA. ”Dear Sirs.” C. Czarnikow, Ltd:n kirje Sokerikeskuskomitealle. Lontoo 
12.3.1919. Kirjeenvaihto 1918–1919 myynti, Czarnikow Ltd. – SSOY. Arkistotunnus 74. Suomen So-
keri Osakeyhtiön (pääkonttori) arkisto. Sähkösanoma Lontoosta Helsinkiin 9.1.1919. Allekirjoitus 
Nordgren no. 47. Saapuneita sähkösanomajäljennöksiä Lontoo 1919 I. Tulleet sähkeet Lontoo 1918–
1925. UMA. ”NISSHO IWAI K.K. History.” http://www.fundinguniverse.com/company-histo-
ries/nissho-iwai-k-k-history/. (Luettu 4.9.2012.) 
186 Formosa eli Taiwan kuului Japaniin vuosina 1895–1945. Teollinen sokerintuotanto aloitettiin Tai-
wanissa vuonna 1901, kun japanilainen sokerintuottaja Taiwan Seito Kabushiki Kaisha aloitti toimin-
tansa. Tämä käynnisti alueella laajamittaisen sokerintuotannon: vuosien 1905–1913 välisenä aikana pe-
rustettiin 17 uutta alan yritystä. Japanilaisilla sokerialan yrityksillä oli omistuksia myös muualla Aasian 
alueella, kuten Etelä-Mantšuriassa, Sumatralla ja Jaavalla.  Uyehara 1926, 277–285; Kume 2006, 94–
95. 
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kasvatettiin vielä 2 100 tonnin erällä.187 Näin Japanista laivattavan jaavalaisen ja 

formosalaisen sokerin määräksi muodostui kaiken kaikkiaan 7 800 tonnia. Raaka-

sokeri lastattiin Suzukin operoimaan Yayoi Maru -nimiseen höyrylaivaan huhti-

kuussa, jolloin matka kaukaiseen Suomeen saattoi alkaa. Yayoi Maru joutui kuiten-

kin jo matkansa alkutaipaleella, 30. huhtikuuta, poikkeamaan Singaporessa, jossa 

suoritettujen korjaustoimien jälkeen se suuntasi uudelleen merelle 17. toukokuuta. 

Iso-Britanniassa Yayoi Maru lastasi New Castlen satamassa 600 tonnia hiiltä, jotta 

polttoaine riittäisi matkalla Suomeen ja sieltä takaisin. Viimein 28. heinäkuuta laiva 

saapui perille.188 Japanilaisen valtamerialuksen vierailu ei ollut Suomessa jokapäi-

väinen tapaus, mistä johtuen sekä laiva että sen miehistö saivat osakseen julkista 

huomiota muun muassa Suomen Kuvalehdessä julkaistujen kuvien ja selostuksien 

muodossa. Lehden Yayoi Marua koskevassa kirjoituksessa kiinnitettiin huomiota 

muun muassa miehistön fyysisiin ominaisuuksiin, kapteeni Z. Tannon eurooppalai-

seen pukeutumistyyliin ja laivan nimen vierasperäiseen kirjoitusasuun, kun taas so-

kerituonnin kaupallinen merkitys jäi vähemmälle huomiolle.189  

Yayoi Marun saapumista seuranneina viikkoina suoritettiin satamatyöläislakon 

johdosta pitkäksi venynyt lastinpurku Helsingin ja Turun satamissa.190 Tästä huoli-

matta oli Suomen Sokeri Oy:n ja Sokerikeskuskomitean tehtävä pikaisesti suunni-

telma lastin käytöstä, jonka lopullisesti hyväksyi elintarvikeministeriö. Tehdyn 

suunnitelman mukaan sokeri oli määrä jakaa tehtaissa suoritettavan jalostuksen jäl-

keen kautta maan niin, että jokainen 3,4 miljoonasta suomalaisesta saisi säännöste-

lykorttiaan vastaan 700 gramman kuukausierän. Tämän jakeluarvion mukaan so-

keria tuli riittämään kolmen kuukauden ajan elokuusta lokakuuhun siten, että Yayoi 

Marun 7 800 tonnin raakasokerilastista olisi lokakuun loppuun mennessä kulutettu 

noin 7 140 tonnia jalostettua sokeria. Jäljelle jäävä japanilainen sokeri tuli käytet-

                                                        
187 ”Dear Sirs.” C. Czarnikow, Ltd:n kirjeet Sokerikeskuskomitealle. Lontoo 23.4.1919 ja 25.4.1919. 
Kirjeenvaihto 1918–1919 myynti, Czarnikow Ltd. – SSOY. Arkistotunnus 74. Suomen Sokeri Osake-
yhtiön (pääkonttori) arkisto. 
188 ”Reseberättelse över undertecknads resa till London under tiden från 29 April till 12 Juni 1919.” 
Helsingfors den 25 Juni 1919. Allekirjoittanut A. E. Alfthan; ”Approximxtov kalkyl av priset för en 
kvantitet av 7.800 ton socker.” Helsingfors den 31 Juli 1919. Suomen Sokeri Oy:n asiakirja. Fc 3. Elin-
tarveministeriön kauppaosaston saapuneet ja lähetetyt kirjeet 1919. Elintarveviranomaisten arkistot 
1917–1924. KA. 
189 ”Pitkämatkaisia valtamerenlaivoja.” Suomen Kuvalehti No. 33. 16.8.1919. Ks. myös G. J. Ram-
stedtin kertomus kohtaamisestaan erään Yayoi Marulla Suomeen tulleen japanilaisen merimiehen 
kanssa. Ramstedt 1950, 10. 
190 Tässä käytettyjen lehtitietojen sekä G. J. Ramstedtin muistelmateoksesta (s. 10) ilmenevien seikkojen 
perusteella voidaan todeta Yayoi Marun purkaneen lastiaan ainakin Helsingin, Kotkan ja Turun sata-
missa. 
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täväksi reservivarana sairaaloille, apteekeille, armeijalle ja muihin tarkoituksiin va-

rattuna marraskuusta lähtien.191 Syksyllä 1919 toteutettujen sokerijakelujen tulok-

sena saivat suomalaiset kuluttajat ympäri maan nauttia Japanista saapuneesta soke-

rista.  

Suzuki & Companylta ostettu sokeri oli lajissaan suurin tuontierä Suomeen 

vuonna 1919. Sen ansiosta Japanista tuli hetkellisesti Suomen suurin sokerinosto-

maa, minkä lisäksi ulkomaankauppatilastoihin merkittiin Japanin-kaupan osalta 

uusi tuontiennätys: vuoden 1919 tuontiarvoksi tuli 17 351 975 markkaa vastaten 

6,8 miljoonaa vuoden 2011 euroa. Sokerin lisäksi Japanista tuotiin tilastojen mu-

kaan myös riisiryynejä, mutta niiden arvo jäi ainoastaan 480 markkaan.192Vuoden 

1919 sokerituonti Japanista ei ollut tilastojen valossa poikkeuksellinen pelkästään 

maakohtaisen tuontiennätyksen takia, mutta myös siitä johtuen, että tuonti Japa-

nista Suomeen ylitti arvoltaan vuoden 1919 tason vasta vuonna 1935.193 Tuolloin 

maiden välisiä kauppasuhteita rasittivat syytökset japanilaisten tekstiilien dum-

ping-tuonnista Suomeen.  

Vuoden 1920 ja sitä seuranneiden vuosien ulkomaankauppatilastojen mukaan 

ei Japanista enää tuotu sokeria Suomeen. Se on kuitenkin vain osa totuutta, sillä 

esimerkiksi vuonna 1920 Suomen Sokeri Oy hankki Suzuki & Companyn välityk-

sellä jaavalaista sokeria neljässä erässä, jotka kuljetettiin japanilaisilla laivoilla 

                                                        
191 ”Preliminärt förslag till fördelning av Yayi-Marus last av 7.800 ton Formosa socker.” Helsingfors 
den 31 Juli 1919. Suomen Sokeri Oy:n asiakirja. Fc 3. Elintarveministeriön kauppaosaston saapuneet ja 
lähetetyt kirjeet 1919. Elintarveviranomaisten arkistot 1917–1924. KA. ”Uusi sokerin jakelu odotetta-
vissa.” Kauppalehti No. 191. 23.8.1919. ”Japanilainen sokerilasti purettu Turussa.” Kauppalehti No. 
204. 7.9.1919. 
192 Suomeen tuotiin raakasokeria eniten Japanista vuonna 1919. Japanin jälkeen seuraavaksi suurimmat 
tuontimaat olivat Iso-Britannia (6 748 294 kg, 18 326 896 mk arvosta), Tanska (2 765 965 kg, 
13 341 769 mk) ja Hollannin Itä-Intia (2 226 808 kg, 15 543 590 mk). Hinta / määrä -suhteeltaan Japa-
nista tuotu sokeri oli halvempaa kuin muualta ostettu sokeri. SVT I A:39. Ulkomaankauppa v. 1919. 
Kauppalehdessä heinäkuussa ja lokakuussa 1919 ilmestyneissä Osakeyhtiö Birger Hallmanin (Helsinki) 
ja Wilho Giers Osakeyhtiön (Helsinki) mainoksissa kerrottiin myytävän japanilaisia perunajauhoja. Näi-
den mainosten perusteella voidaan todeta, että elintarvikkeiden tuontia Japanista tapahtui laajemmin 
kuin viralliset tilastot kyseiseltä vuodelta antavat siitä viitteitä. Kauppalehti No. 166. 25.7.1919; Kaup-
palehti No. 233. 11.10.1919. 
193 Vuonna 1935 Suomen ulkomaankaupan tilastointiperiaatteita muutettiin siten, että maahantuodut ta-
varat tilastoitiin sekä ostomaa- että alkuperämaa-kategorioinnin mukaan. Tavaran alkuperämaan mu-
kaisesta tilastoinnista johtuen myös sellaiset tavarat, jotka kulkivat kolmansien maiden kautta, tulivat 
merkityksi oikean alkuperänsä mukaan. Se, että Yayoi Marun sokerilasti tuli merkityksi tilastoihin ja-
panilaisena tuontina, johtuu sen suoraan Japanin pääsaarilta ja Formosalta Suomeen tapahtuneesta kul-
jetuksesta, eli tarkemmin sanottuna Japanissa lastattu tavara purettiin laivasta vasta Suomessa. Tällaisia 
suoria toimituksia Japanin ja Suomen välillä tapahtui vain harvoin. 
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Suomeen varsin värikkäiden tapahtumien siivittämänä.194 Suomen Sokeri Oy:n ja 

Suzuki & Co:n välinen yhteistyö ei kuitenkaan muodostunut kiinteäksi ja pitkäai-

kaiseksi, sillä suomalaisyhtiö hankki tarvitsemansa raaka-aineen edustajiensa väli-

tyksellä moninaisista lähteistä, joista tavara oli kulloinkin laatu, hinta ja toimitus-

aika huomioiden edullisimmin saatavissa. 

                                                        
194 Portsaid Maru, yksi Suzuki & Co:n höyrylaivoista, takavarikoitiin Suomen Sokeri Oy:n vaatimuk-
sesta Oulussa vuonna 1920. Laivan miehistöä, tai tarkemmin sanottuna kapteenia, syytettiin sokerilastin 
tuhoutumisesta Kotkan satamassa, jossa lastia oli aiemmin purettu. Raastuvanoikeus kuitenkin vapautti 
miehistön syytteistä. ”Portsaid Maru vapautettu takavarikosta.” Kauppalehti No. 262. 12.11.1920. ”Hl. 
Portsaid Marun juttu.” Kauppalehti No. 15. 20.1.1921. Vuoden 1920 sokeriostoista on kerrottu tarkem-
min teoksessa Suomen Sokeri Oy 1970, 36–42. Vuonna 1920 saapui Suomeen useita japanilaisia aluksia, 
jotka olivat aloittaneet matkansa muun muassa Jaavalta, Japanista ja Venäjän Aasian puoleisilta alueilta, 
ja jatkaneet Suomesta kulkuaan lastissa tai painolastissa Tanskaan, Saksaan, Iso-Britanniaan ja Etelä-
Afrikkaan. SVT I B:3. Merenkulku v. 1920. 
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2 Kauppasuhteiden kehitys maailmansotien 
välisenä aikana 1919–1939 

2.1 Puunjalostusteollisuuden vientiyhdistykset kaupan 

moottoreina – kauppapoliittiset suhteet sopimustasolle 1924 

2.1.1 Virallisten suhteiden alku 

Helsingin Sanomissa maaliskuussa 1919 julkaistussa artikkelissa otsikolla ”Kau-

pallinen edustuksemme ulkomailla” kirjoitti nimimerkki Teollisuusmies seuraavaa: 

”Maallikosta tuntuu lähes käsittämättömältä, miksi länsivallat eivät vielä ole 

tunnustaneet maamme itsenäisyyttä ja ryhtyneet sen kanssa virallisiin suhtei-

siin. (…) Vielä suuremmalla syyllä pitäisi meidän olla edustettuna näissä 

maissa kauppa-asiamiesten tai konsulien kautta, joiden puoleen täkäläiset lii-

kemiehet voisivat suoraan kääntyä ja joiden tehtävänä muutenkin olisi ottaa 

selvää asianomaisen maan kauppa- ja liikeasioista sekä niistä antaa tietoja 

oman maansa liikemiehille. Tällaiset kauppa-asiamiehet voisivat tietysti myös-

kin suoraan palvella kotimaisia liikemiehiä kauppatehtävien toimittamisella, 

(…) Haluaisimme sen vuoksi ulkoministeriölle osoittaa tiedustelun, onko tässä 

suhteessa mitään tehty, tai aiotaanko mitään tehdä lähitulevaisuudessa. Mieles-

tämme on nyt jo tilaisuutta laiminlyöty, eikä olisi aikaa hukata päivääkään tä-

män tärkeän järjestelmän toimeenpanemiseksi ulkomailla ja niin monessa 

maassa kuin mahdollista. Viedessään nopeasti myönteiseen ratkaisuun sanotun 

kysymyksen, osoittaisi hallitus ymmärtävänsä kauppa- ja teollisuuspiirien ki-

peimpiä tarpeita.”195 

Kirjoitus havainnollistaa suomalaisen liike-elämän kokemaa lähes epätoivoista ti-

laa keväällä 1919, kun valtiollisten suhteiden järjestämättömyys vaikeutti osittain 

kaupallisten yhteyksien luomista maailmansodan voittajavaltioihin.196 Tähän asi-

aintilaan tuli kuitenkin parannus, kun voittajavallat, mukaan lukien Japani, antoivat 

huhtikuussa tunnustuksensa Suomen itsenäisyydelle. Se käynnisti toimet Suomen 

ulkoasiainministeriön edustustoverkoston laajentamiseksi, ja ennen vuoden 1919 

                                                        
195 ”Kaupallinen edustuksemme ulkomailla.” Helsingin Sanomat No. 69. 13.3.1919. 
196 Valtiollisten ulkosuhteiden järjestämättömyys ei suinkaan kaikissa tapauksissa merkinnyt sitä, ettei 
kaupallisia yhteyksiä olisi voitu mahdollistaa suomalaisten ja ulkomaisten toiminimien välillä – tästä 
tarjoaa esimerkin sokeriosto Japanista maaliskuussa 1919. Ks. myös Oksanen & Pihkala 1975, 14–15. 



90 

loppua oli ministeriö avannut tai tehnyt päätöksen diplomaattiedustustojen perus-

tamisesta muun muassa Iso-Britanniaan, Ranskaan, Italiaan, Yhdysvaltoihin, Aust-

raliaan ja Japaniin. Uusien edustustojen tarkoituksena oli vahvistaa Suomen poliit-

tista asemaa maailmalla, kun taas kauppapoliittiset toimet jäivät lähetystöjen ja ul-

koasiainministeriön tehtäväkentässä vielä toistaiseksi taka-alalle. Tuona aikana 

Suomen kauppapolitiikasta päättivät käytännössä elinkeinoelämän edustajat ja hei-

dän miehittämänsä ulkomaankaupan säännöstelyelimet.197 

Suomen ulkomaanedustuksen pääpaino oli Euroopassa ja maan lähialueilla, 

sillä esimerkiksi Aasiassa Suomella oli vain yksi lähetystötason edustusto koko 

maailmansotien välisen ajan, ja sen sijoituspaikka oli Tokio. Sieltä käsin oli Suo-

men asiainhoitaja (ja myöhemmin lähettiläs) sivuakkreditoitu Kiinan ja Siamin 

(Thaimaan) pääkaupunkeihin.198 Syyt siihen, miksi Suomi päätti sijoittaa ainoan 

lähetystönsä Aasiassa juuri Tokioon, liittyivät Suomen kiinnostukseen Japanin ul-

kopolitiikan tulevasta suunnasta ja siihen liittyen Neuvosto-Venäjän ulkosuhteista 

ja tapahtumista Itä-Aasiassa.199 Neuvosto-Venäjää koskevien ulko- ja turvallisuus-

poliittisten intressien lisäksi lähetystön avaamista Tokioon puolsivat pyrkimykset 

edistää Suomen itsenäisen valtiollisen aseman ja ulkopoliittisten tavoitteiden tun-

nettavuutta Japanissa ja muualla Itä-Aasiassa.200  

                                                        
197 Aunesluoma 2011, 30; Nevakivi 1988, 110. 
198 Suomen diplomaattiedustuksesta maailmansotien välillä Itä-Aasiassa ks. mm. Sahi 2008, 8‒17; Uola 
1995; Fält 1982. 
199 Rudolf Holsti, joka toimi Suomen ulkoasiainministerinä vuonna 1919, antoi vuonna 1922 selvityksen 
Tokion-lähetystön perustamiseen johtaneista syistä. Näitä syitä olivat (1) suomalaiset pakolaiset Itä-
Aasian satamissa, (2) silloinen tilanne Venäjän sisällissodassa, minkä johdosta Suomen oli aktiivisesti 
ajettava tunnettavuuttansa edistämistä myös Itä-Aasiassa, (3) Itä-Karjalan kysymyksen esittäminen Ja-
panin hallitukselle, (4) pyrkimykset estää Japanin hallitusta omaksumasta Ahvenanmaan kysymyksessä 
Ruotsin hallituksen kantaa ja (5) tavoitteet levittää varsinkin Japanissa tietoisuutta siitä, että itsenäisen 
Suomen kanssa kannattaa ylläpitää niin poliittisia kuin taloudellisia suhteita. Holstin mukaan Itä-Aasi-
aan lähetettävän asiainhoitajan oli tarkoitettu toimivan tehtävässään vähintäänkin väliaikaisesti, ja hän 
piti professori Ramstedtia Aasian olojen asiantuntijana tehtävään hyvin soveltuvana. ”Tasavallan dip-
lomaattisesta edustuksesta Itä-Aasiassa pyydän täten kunnioittaen esittää seuraavaa. …” Rudolf Holstin 
muistio. Helsinki 31.10.1922. UM 5 G Tokio a–p (1918–1950): 5 G 15 a Tokio Perustaminen ja hoito 
1919–1935. UMA. Ks. myös ”Salaiset ohjeet Suomen edustajalle Japanissa ja Kiinassa.” Ulkoasiainmi-
nisteri Rudolf Holstin kirje asiainhoitaja G. J. Ramstedtille. Helsinki 25.10.1919. G. J. Ramstedtin ko-
koelma, kansio 14. KA. 
200 Tokioon perustettu lähetystö oli Suomen ainoa edustusto Aasiassa aina vuoteen 1926 saakka, jolloin 
Kiinan Shanghaihin perustettiin pääkonsulaatti. Nevakivi 1988, 110; Paasivirta 1968, 158–159, 185–
186; Sahi 2008, 8–10.  
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Kaupalliset intressit eivät olleet päällimmäisinä vaikuttamassa päätökseen pe-

rustaa lähetystö Tokioon ‒ toisin kuin esimerkiksi Ruotsin avatessa oman edustus-

tonsa Japanissa 13 vuotta aikaisemmin.201 Kaupallisten intressien toissijaisuudesta 

antaa viitteen myös kielitieteilijänä uran luoneen professori Gustaf J. Ramstedtin 

nimitys Suomen ensimmäiseksi asiainhoitajaksi Japaniin, missä tehtävässä hän 

toimi vuosina 1919–1929. Taustansa puolesta Ramstedtilla ei ollut kaupallisten asi-

oiden erityisosaamista, minkä puutteen hän myös itse tunnusti.202 Se, että ulkoasi-

ainministeriö ei lyhyellä tähtäimellä painottanut Suomen Tokion-asiainhoitajan ja 

lähetystön tehtäviä kaupallisten asioiden hoidossa, ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, 

että elinkeinoelämä tai Ramstedt itse olisi asennoitunut maiden välisiin kaupallisiin 

kysymyksiin vähätellen. Tästä osoituksena Ramstedt kutsuttiin lokakuussa 1919 

ennen Japaniin lähtöään Suomen Keskuskauppakamarin järjestämään tilaisuuteen, 

jossa oli tarkoitus ”neuvotella yhteistyön aikaansaamisesta ulkomaisen edustuk-

semme ja Keskuskauppakamarin kesken maamme kaupan, teollisuuden ja merilii-

kenteen edistämiseksi”.203 

Keskusteluissa Ramstedtin ja Keskuskauppakamarin välillä käsiteltiin muun 

muassa kysymyksiä Suomen ja Itä-Aasian laivayhteyksistä sekä Suomen ja Japanin 

välillä tulevaisuudessa mahdollisesti aloitettavien kauppasopimusneuvottelujen 

valmistelusta.204 Keskuskauppakamarilta saamiensa kauppapoliittisten ohjeiden li-

säksi Ramstedt sai tulevan tehtävänsä johdosta ja varsinaisten kaupallisten kontak-

tien edistämisen osalta yhteydenottoja suomalaisilta yrityksiltä, jotka olivat kiin-

nostuneita kaupan aloittamisesta japanilaisten toiminimien kanssa. Yksi tällaisista 

suomalaisyrityksistä oli Turussa toiminut Pohjoismaiden Tuonti-Osakeyhtiö, joka 

toivoi Ramstedtin välityksellä pääsevänsä yhteyteen japanilaisten ja kiinalaisten ta-

varoiden, kuten riisin, sokerin sekä silkki- ja puuvillakankaiden, myyjien kanssa. 

                                                        
201 Venäjän ja Japanin välisen sodan jälkeen Ruotsi avasi vuonna 1906 lähetystönsä Tokiossa. Tuolloin 
Ruotsin ensimmäiseksi lähettilääksi Japaniin nimitettiin laivanvarustaja Gustav Oskar Wallenberg. Hä-
nen johdollaan lähetystöstä muodostui merkittävä kaupallinen toimija, joka edisti ruotsalaisten tavaroi-
den, kuten valuraudan ja selluloosan, vientiä Japaniin.  Ottosson 2010, 16–17.  
202 ”Herra Kansliapäällikkö.” Ramstedtin kirje Suomen ulkoasiainministeriölle. Tokio 4.8.1921. G. J. 
Ramstedtin kokoelma, kansio 10. KA. 
203 Suomen lähettiläät ja konsulit olivat 25.7.1919 annetun asetuksen nojalla velvoitettuja ”verrattain 
laajaperäiseen toimintaan myöskin maan elinkeinoelämän edistämiseksi”, kuten asia Keskuskauppaka-
marin Ramstedtille osoitetussa kirjeessä esitetään. ”Suomen Chargé d’Affaires Tokiossa, Herra Profes-
sori G. Ramstedt.” Suomen Keskuskauppakamarin kirje G. J. Ramstedtille. Helsinki 7.10.1919. G. J. 
Ramstedtin kokoelma, kansio 6. KA. 
204 ”Promemoria itselleni kauppakamarin kokouksen johdosta.” Helsinki 8.10.1919. G. J. Ramstedtin 
kokoelma, kansio 13. KA. 
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Yhtiö oli jopa valmis tarjoamaan Ramstedtille välityspalkkion, jos kaupat tulevai-

suudessa onnistuisivat.205 

Välityspalkkiosta johtuen tai siitä riippumatta Ramstedt pysähtyi matkallaan 

Japaniin Singaporessa, jossa hän luonnosteli kirjeen Pohjoismaiden Tuonti-Osake-

yhtiön johtajalle ja ystävälleen Albert Fingerroosille selittäen huomioitaan paikal-

lisista oloista ja alueen tarjoamista kaupallisista mahdollisuuksista. Näiden seikko-

jen lisäksi Ramstedt kertoo kirjeluonnoksessaan seuraavaa: ”Suuri erehdys oli, ettei 

minulle annettu Suomen Paperiyhdistyksen [Paperitehtaitten Yhdistyksen] taholta 

niitä tietoja, joita pyysin.”206  Ramstedt oli siis ennen lähtöään ollut yhteydessä 

myös Suomen Paperitehtaitten Yhdistykseen (Finnpap), joka tuolloin uurasti maa-

ilmanlaajuisen myyntiverkostonsa luomisen parissa. Ramstedtin kertomasta voi-

daan yhtäkkiseltään johtaa päätelmä, ettei Finnpap asettanut suurtakaan painoarvoa 

mahdollisuudelle käyttää Suomen asiainhoitajaa kauppakontaktien luomisessa 

kaukaisessa idässä.207 Tämä johtopäätös on kuitenkin turhan yksioikoinen, sillä Itä-

Aasian vientimahdollisuuksia silmällä pitäen Finnpap oli lähettänyt Ramstedtille 

näytteitä markkinoimistaan paperilaaduista, minkä lisäksi yhdistyksessä oli toi-

vottu, vaikkakin turhaan, Ramstedtin käyvän konttorilla ennen lähtöään Japaniin.208 

Sen sijaan, että Ramstedtin ja Finnpapin välisessä yhteistyössä olisi tunnistettavissa 

varsinaisia ongelmia, edellä kuvattu osoittaa, kuinka alkutekijöissään ja järjesty-

mätön oli liike-elämän ja valtion ulkomaanedustuksen suhde maan itsenäisyyden 

alkuvuosina. 

Suomen suurin vientiteollisuudenala eli puunjalostusteollisuus oli suurten 

haasteiden edessä vuosien 1918–1919 vaihteessa, jolloin vienti oli saatava käyn-

nistetyksi Länsi-Eurooppaan sekä valtamertentakaisille markkinoille. Käsillä ole-

van työn tutkimusongelmasta johtaen on kysyttävä, mikä oli tuolloin suomalaisen 

puunjalostusteollisuuden suhde Japanin markkinoihin, ja suomalaisen paperin 

viennin osalta tarkemmin eriteltynä on kysyttävä, oliko Suomen Paperitehtaitten 

Yhdistys kiinnostunut viennistä Japaniin ‒ ja jos oli, minkälaista myyntipolitiikkaa 

                                                        
205 ”Ministeri Professori, Herra J. G. Ramstedt.” Pohjoismaiden Tuonti-Osakeyhtiön kirje G. J. Ram-
stedtille. Turku 16.9.1919; ”Professori G. J. Ramstedt.” Pohjoismaiden Tuonti-Osakeyhtiön kirje G. J. 
Ramstedtille. Turku 7.10.1919.  G. J. Ramstedtin kokoelma, kansio 5. KA.  
206  ”Kauppias Albert Fingerroos, Turku.” G. J. Ramstedtin kirje Albert Fingerroosille. Singapore 
11.1.1920. G. J. Ramstedtin kokoelma, kansio 10. KA. 
207 Ramstedt oli myöhemmin yhteydessä Paperitehtaitten Yhdistykseen toimittamalla tämän käyttöön 
selostuksia ja tilastoja Japanin paperimarkkinoista. ”Cirkulär N:o 81. Pappersimporten till Japan 
1918.”; ”Cirkulär No. 142. Finlands Charge d’Affaires Herr G. J. Ramstedt i Tokio meddelar oss föl-
jande: den 24 november 1920.” Cirkulär 1920. Finnpapin arkisto.  
208 Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen sähke Léon Perretille 20.5.1920. G. J. Ramstedtin kokoelma, 
kansio 16.  KA. Huom. Kyseinen asiakirja on kaksipuolinen! 
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ja mitä vientikanavia hyödyntämällä tai luomalla se pyrki mahdollistamaan myyn-

nin kyseisille markkinoille. Näihin kysymyksiin vastaamisen lisäksi on selvitettävä, 

mitkä tekijät vaikuttivat myyntipolitiikan ja -verkostojen ohella viennin kehityk-

seen ja miksi ne vaikuttivat siihen. Esitetyt kysymykset koskettavat myös toista 

suurta suomalaista vientikartellia, Suomen Selluloosayhdistystä eli Finncelliä, 

jonka toimesta suomalainen selluloosa myytiin maailmalle. Seuraavaksi selvitetään 

näiden kahden vientiyhdistyksen sekä Suomen Puuhiomoyhdistyksen asemoitumi-

nen Japanin markkinoiden suhteen 1920-luvun alkupuoliskolla. Sen jälkeen luo-

daan katsaus Suomen ja Japanin ulkomaankaupan kehitykseen maailmansotien vä-

lisenä aikana ja tutkitaan se prosessi, joka johti maiden välisen kauppa- ja meren-

kulkusopimuksen solmimiseen vuonna 1924 sekä tämän sopimuksen tarkoitus, ta-

voitteet ja välittömät vaikutukset kahdenkeskisten kauppasuhteiden kehitykseen. 

2.1.2 Finnpapin monisyinen ja hutera verkosto 

Vienti Japaniin etsii uomiaan  

Suomen Paperitehtaitten Yhdistys koki päivänvalon heinäkuussa 1918, aikana jol-

loin Suomen ulkomaankauppa oli Saksan keisarikunnan valvonnassa. Tärkeiden 

Venäjän markkinoiden sulkeuduttua paperin vientiä oli mahdollista jatkaa Saksaan 

ja sen hallinnoimille alueille, joilla käytävää kilpailua silmällä pitäen suomalaisille 

paperitehtaille oli edullisinta harjoittaa keskitettyä myyntiä. Suomen paperiteolli-

suuden halua aloittaa yhteismyynnit nyt perustetun vientiyhdistyksen kautta lisäsi-

vät myös menneiltä vuosilta kertyneet kokemukset Suomen Paperiyhdistyksen toi-

minnasta. Keskitetyn myyntiyhteistyön kautta suomalaiset paperintuottajat saattoi-

vat toimia maailmanmarkkinoilla huomattavana tekijänä, joka pystyi tarjoamaan 

asiakkailleen lähes häiriöttömän tavaran saannin.209 

Finnpap jatkoi siitä, mihin Suomen Paperiyhdistys oli jäänyt sen toiminnan 

päätyttyä vuonna 1918. Finnpap oli kuitenkin Paperiyhdistykseen verrattuna suu-

rempi yhteenliittymä, sillä se hoiti luonnonruskean paperin myynnin lisäksi kaik-

kiaan 23:n eri lajikeryhmään kuuluvan paperin myynnin, näiden joukossa muun 

muassa sanomalehtipaperi sekä silkki-, säkki- ja kartonkipaperi. Yhdistyksen si-

sällä eri paperilajien ulkomaanmyyntejä hoiti neljä vientiosastoa, joiden vastuulle 

                                                        
209 Heikkinen 2000, 21–29. 
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oli uskottu eri paperilaatujen markkinointi.210 Ulkomarkkinoille rantautumista var-

ten oli Finnpap jo perustamisvuonnaan aloittanut myyntiagenttiverkoston luomisen, 

jota jatkettiin kaupallisten yhteyksien avauduttua länteen vuonna 1919. Tuolloin 

Finnpap solmi ulkomaisten toiminimien kanssa agenttisopimukset muun muassa 

Iso-Britannian ja Irlannin myyntejä varten.211  

Iso-Britannian markkinoista muodostui tärkein vientikohde suomalaiselle pa-

perille, mutta samanaikaisesti kun vienti sinne ja muille Euroopan suurille markki-

noille, kuten Ranskaan, saatiin käynnistettyä vuoden 1919 aikana, suunnattiin Finn-

papissa katse myös kaukaisemmille markkinoille. Mitä valtamertentakaisiin mark-

kinoihin tuli, kiinnitettiin Finnpapissa huomiota erityisesti Pohjois- ja Etelä-Ame-

rikan tarjoamiin myyntimahdollisuuksiin,212  mutta myös Itä-Aasia näyttäytyi jo 

varhaisessa vaiheessa lupaavana vientikohteena – olihan sinne avattu myyntiväylät 

jo ennen maailmansotaa. Tulevaisuudessa häämöttävää Itä-Aasiaan suuntautuvaa 

vientiä varten varautuivat myös eurooppalaiset laivavarustamot ja huolitsijat tar-

joamaan palvelujaan kaukomarkkinoille pyrkiville suomalaisille kauppiaille. Yksi 

näistä palveluntarjoajista oli turkulainen huolinta-alan yritys Ab. O. Schröder & Co. 

Oy, joka kääntyi kirjeitse Finnpapin puoleen helmikuussa 1919 tarjoten paperin ja 

selluloosan kuljetusta varten laivayhteyttä Japaniin ja Kiinaan tanskalaisen varus-

tamon A/S Det Østasiatiske Kompagnin toimesta. Tämä Schröderiltä saatu tarjous 

oli jo itsessään merkittävä tapaus alkuvuonna 1919, sillä tuolloin Tanskan Itä-Aa-

sian Komppania avasi jälleen liikenteensä Itä-Aasiaan, jonne kuljetusyhteydet oli-

vat sodan aikana tanskalaisilta sekä muilta skandinaaveilta katkenneet tai vähin-

täänkin muuttuneet epäsäännöllisiksi.213 

                                                        
210 Vientiosasto I:n tehtävänä oli sanomalehtipaperin ja luonnonruskean paperin myynti; vientiosasto 
II:n tehtävänä oli niin sanottujen keskilaatujen eli tavallisen paperin, tavallisen mahorkkapaperin, taval-
lisen värjätyn kirjekuoripaperin ja tavallisen värjätyn paperin myynti; vientiosasto III:n tehtävänä oli 
tavallisen konseptipaperin, keskilaatuisen puupitoisen paperin, selluloosapaperin ja täysvalkaistun pa-
perin myynti; vientiosasto IV:n tehtävänä oli muiden paperilajien eli lajikeryhmien 11–23 myynti. He-
ikkinen 2000, 35–36. 
211 Heikkinen 2000, 35–38, 51–59, 70. 
212 ”Cirkulär N:o 36. Om möjligheterna för export av papper och pappersmassa från Finland. Med-
delande N:o 4 till Finska Pappersbruksföreningen. Export till transoceana länder.” J. Palmgrenin allekir-
joittama matkakertomus. Helsinki 10.3.1919. Cirkulär och Reseberättelser 1919. Finnpapin arkisto.  
213 ”Cirkulär N:o 27. Finska Pappersbruksföreningen, Helsingfors.” Kopio Ab. O. Schröder & Co. Oy:n 
kirjeestä Finnpapille 22.2.1919. Cirkulär och Reseberättelser 1919. Finnpapin arkisto. ”Itä-Aasian 
komppania.” Kauppalehti No. 11. 16.1.1919. Boldt-Christmas, Lilljequist & Cederberg 1957, 192; 
Schéel 1928, 75. Itä-Aasiassa oli ensimmäisen maailmansodan aikana muun muassa Ruotsin Itä-Aasian 
Komppanian laivoja. Nämä eivät kuitenkaan säännöllisesti, jos ollenkaan, liikennöineet Euroopan ja 
Itä-Aasian satamien välillä, sillä ympärysvaltojen satamissa ne olisivat tulleet takavarikoiduiksi ja täy-
dentämään tonnistopulasta kärsiviä liittoutuneiden laivastoja. Mahdollisen takavarikoinnin välttääkseen 
laivat palvelivat Itä- ja Kaakkois-Aasian tavaraliikenteessä. Valkeila 1946, 18–19. 
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Suomeen verrattuna olivat Ruotsin, Norjan ja Tanskan teollisuudet ja liike-

elämä omien diplomaattilähetystöjensä, kauppahuoneidensa ja varustamoidensa 

välityksellä laajalti edustettuina ympäri maailmaa. 1900-luvun alusta lähtien olivat 

esimerkiksi Ruotsin valtio ja vientiteollisuudet etsineet ahkerasti markkinoita Ja-

panista ja muista kaukaisemmista maista lähettämällä stipendiaatteja tutkimaan 

kaupallisten yhteyksien kehittämistä niiden kanssa. Suomessa tätä ruotsalaisten ak-

tiivisuutta ihailtiin ja sitä pidettiin esimerkkinä, jota myös suomalaisen liike-elä-

män olisi hyödynnettävä pyrkiessään laajentamaan vientimarkkinoita omille 

metsä-, rauta- ja kutomateollisuuksien tuotteilleen. 214  Ruotsalaisten kaupalliset 

ponnistelut Japanissa tuottivat huomattavaa tulosta, sillä vuonna 1911 Ruotsista tuli 

viidenneksi suurin eurooppalainen vientimaa Japanin markkinoilla. Ruotsin kaup-

pavaihto Japanin kanssa oli hyvin vientivoittoinen, sillä tuonti Japanista pysyi pit-

kään arvoltaan vähämerkityksellisenä. Vuosisadan alkupuolella tapahtui tuonti Ja-

panista Ruotsiin, kuten Suomeenkin, pääasiassa saksalaisten välikäsien kautta. 

Suomalaiset arvioivat Ruotsin Japanin markkinoilla kokeman vientimenestyksen 

johtuvan pitkälti maiden välisestä suorasta laivayhteydestä, jonka oli avannut Ruot-

sin Itä-Aasian Komppania, Ab Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Göteborgin ja Yo-

kohaman välille vuonna 1907.215 

Paperintuottajamaat Ruotsi ja Norja olivat Suomen paperiteollisuuden kilpai-

lijoita maailmanmarkkinoilla ja niin muodoin myös Japanissa. Tästä kilpailuasetel-

masta huolimatta tarjosivat Skandinavian maiden Suomea paremmat kauppa- ja lii-

kenneyhteydet myös suomalaisille toimijoille omat mahdollisuutensa. Ruotsalais-

ten kauppahuoneiden välityksellä suomalaisille tarjoutui tilaisuus avata vienti-

väyliä valtamertentakaisiin maihin, joihin yhteydet olivat maailmansodan seurauk-

sena katkenneet. Itä-Aasiaan viennissä olivat Suomen Paperiyhdistyksen aikaiset 

myyntikontaktit Itävalta-Unkarissa ja keisarillisella Venäjällä tulleet tiensä päähän 

maailmansodan synnyttämässä myllerryksessä, minkä takia Finnpap haki uusia yh-

teyksiä länsinaapurista Ruotsista. Ennen kuin yhteistyö Japanin markkinoiden suh-

teen pääsi ruotsalaisten kauppahuoneiden kanssa tosiasiallisesti käyntiin, oli Finn-

pap yrittänyt avata suoran yhteyden Yokohamassa toimineeseen englantilaiseen 

yritykseen nimeltään Berrick & Co. Ltd, joka oli osa lontoolaista Berrick Brothers 

-yhtiötä. Vuonna 1919 Finnpap toimitti tälle yritykselle markkinoimiensa paperi-

                                                        
214 ”Nuorten liikemiesten stipendit.” Kauppalehti No. 4. 27.1.1904. ”Ruotsin tämänvuotiset kauppasti-
pendit.” Kauppalehti No. 30. 25.7.1906.  
215 ”Ruotsalaista yritteliäisyyttä.” Kauppalehti No. 10. 9.3.1910. Boldt-Christmas, Lilljequist & Ceder-
berg 1957, 191; Ottosson 2010, 16–17.  
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laatujen näytekokoelman. Ilmeisesti tämä näytetoimitus ei poikinut tilauksia Ber-

rick & Co:n toimesta, sillä lähteet eivät kerro sille tapahtuneista myynneistä Japa-

niin. Vaikka Berrick & Co:n ja Finnpapin yhteistyö ei syystä tai toisesta päässyt 

alkuun, tuli tämän paperikauppaan erikoistuneen yrityksen johtajasta B. R. Ber-

rickistä myöhemmin Suomen kunniakonsuli Yokohamassa 1930-luvun alussa.216 

Vuoden 1919 kuluessa alkoi Finnpapin ja ruotsalaisten kauppahuoneiden vä-

lillä myyntiyhteistyö,217  jonka tuloksena yhdistyksen vuosikertomukseen voitiin 

merkitä viennin kokonaislaskutuksesta kuuluneen näiden kauppahuoneiden kautta 

tapahtuneelle myynnille seitsemän prosentin osuus.218 Kyseisenä vuonna Finnpap 

solmi yhteydet muun muassa vientiyritysten AB The Oversea Export & Import 

Companyn ja Aktiebolaget B. Dieden & Co:n kanssa, joiden kautta yhdistys vei 

paperia Itä-Aasiaan ja Intiaan.219 Kaukoitään ‒ kuten Itä-Aasiaa tuohon aikaan ylei-

simmin kutsuttiin ‒ tapahtuneiden myyntien osalta korostui erityisesti Diedenin 

merkitys, sillä vuonna 1920 Finnpap vei tämän johtavaksi skandinaaviseksi vien-

tiyritykseksi Kaukoidässä tituleeratun kauppahuoneen kautta eniten suomalaista 

paperia Itä-Aasiaan. Diedenin menestys Itä-Aasiassa perustui laajaan myyntikont-

toriverkostoon, sillä yrityksellä oli edustukset Intiassa, Jaavalla, Kiinassa ja Japa-

nissa, minkä ansiosta se pystyi tarjoamaan laajat vientimahdollisuudet.220 Finnpap 

ei kuitenkaan solminut agentti- eli edustussopimuksia Diedenin eikä muiden ruot-

salaisten vientiyritysten kanssa Itä-Aasian ja Japanin markkinoiden suhteen. Syynä 

tähän voidaan pitää yhdistyksen myyntipolitiikkaa, jonka mukaan viennin haluttiin 

                                                        
216 ”Cirkulär N:o 52. Kopia av Dir. Grönviks brev av den 9 mars 1919.” Hj. Grönvikin allekirjoittama 
muistio. Helsinki 1.4.1919. Cirkulär och Reseberättelser 1919. Finnpapin arkisto. ”H.S.M. Consulate-
General, Yokohama. July 15th, 1931.” Kirjelmä allekirjoituksella F. D. Butler (British Embassy, Tokyo). 
Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: I:1931 Suomen ulkoasiainministeriö. Kotelo 12. 
ToLA. ”Dear Sir.” B. R. Berrickin kirje asiainhoitaja George Winckelmannille. Yokohama 
25.11.1931; ”Yokohaman kunniakonsuli.” Suomen Tokion-lähetystön kirjelmä No. 52. Suomen ulko-
asiainministeriölle. Allekirjoittanut asiainhoitaja George Winckelmann. Tokio 28.3.1932. UM 53 Kon-
suliasiat: Japani:  UM 53 Japani/Yokohama. Berrick, B. R. UMA. 
217 Neljännesvuosikokouksen pöytäkirjan 3.10.1919 liite: ”Bilaga N:o I. Översikt av Föreningens verk-
samhet under de tre första kvartalen av år 1919.”; Hallituksen kokouksen pöytäkirjan 16.12.1919 li-
ite: ”Översikt över situationen.” Protokoll, förda vid Styrelse- och Föreningsmöten 1919. Finnpapin 
arkisto. 
218 Berättelse över Finska Pappersbruksföreningens verksamhet 1919 2dra verksamhetsåret. s. 28. Finn-
papin arkisto. 
219 The Oversea Export & Import Companyn ja Aktiebolaget B. Dieden & Co:n lisäksi Finnpap vei Itä-
Aasiaan ja Intiaan paperia Nordiska Asiatiska Kompanietin välityksellä.”Reseberättelse. Bilaga No. 2 
till Översikt 111. 1920.” Hallituksen kokouksen pöytäkirja 20.7.1920. Liite. Protokoll, förda vid Sty-
relse- och Föreningsmöten 1920. Finnpapin arkisto. 
220 ”Cirkulär No. 137. Direktör Eero Snellmans reseberättelse från besök i Sverige, Danmark, Tyskland, 
Holland, England och Frankrike.” Helsinki 13.12.1920. Cirkulär 1920. Finnpapin arkisto.  
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mahdollistuvan useiden myyntikanavien kautta, 221 mutta taustalla vaikutti myös se, 

että Finnpapissa ilmeisesti keskityttiin myyntisuunnitteluun Japanin ja muiden Itä-

Aasian maiden markkinoiden osalta vasta siinä vaiheessa, kun Länsi-Euroopan ja 

Pohjois-Amerikan vientikanavat oli saatu järjestettyä. 

Ruotsalaisten kauppahuoneiden tarjoaman vientiyhteyden lisäksi Finnpapin 

markkinoimaa paperia välitti Itä-Aasiaan yhdistyksen Hampurissa toiminut agentti 

J. Joseph Flach. Tätä välittäjää oli myös Suomen Paperiyhdistys harkinnut jo 

vuonna 1911 omaksi edustajakseen, mutta tuolloin Flachin yhteistyö saksalaisten 

paperintuottajien kanssa oli estänyt sopimuksen solmimisen.222  Flachin suhteen 

Finnpap ei jatkanut edeltäjänsä jalanjäljissä vaan aloitti tämän kanssa yhteistyön jo 

ensimmäisenä toimintavuotenaan 1918. 223  Finnpapilla oli Hampurissa vuonna 

1919 jopa neljä agenttia, joiden joukossa Flach profiloitui erityisesti myös Japanin-

kauppaan keskittyneeksi välittäjäksi.224 Kaiken kaikkiaan yhdistyksen saksalaiset 

agentit osoittivat 1920-luvun alussa huomattavaa kiinnostusta suomalaisen paperin 

välittämiseen Japanin ja Kiinan markkinoiden lisäksi myös Etelä-Amerikkaan ja 

Intiaan. Esteitä saksalaisten myyntitoiveille loivat kuitenkin tuolloin Saksassa käy-

tössä olleet valuutta- ja lisenssijärjestelmät yhdessä noteeratun kuljetuskapasitee-

tin ”vähäisyyden” kanssa.225 

Finnpapin hampurilaisten agenttien kokemat myyntiongelmat olivat kuitenkin 

pienemmässä määrin seurausta kuljetusyhteyksissä ja -kapasiteetissa koetuista 

puutteista, sillä Hampuri tarjosi edelleen yhteyksiltään ihanteellisen paikan muun 

muassa Japaniin suuntautuville myynneille. Tämä käy ilmi Finnpapin jäsentehtaille 

lähettämistä rahtinoteerauksia koskevista kiertokirjeistä, joiden mukaan Japaniin ja 

                                                        
221 Ks. Heikkinen 2000, 54; Sahi 2015a, 34. 
222 ”Cirkulärbref. Till Delegarene i Finska Pappersföreningen. Utlåtande i anledning af väckta förslag 
till särskilda ändringar i agenturerna.” Helsinki huhtikuussa 1911. Allekirjoitus mm. Max Alfthan. Pro-
tokoll, Reseberättelser och Cirkulär 1911. Suomen Paperiyhdistyksen arkisto.  
223 Berättelse över Finska Pappersbruksföreningens verksamhet 1918 1sta verksamhetsåret. s. 4. Finn-
papin arkisto. 
224 Berättelse över Finska Pappersbruksföreningens verksamhet 1919 2dra verksamhetsåret. s. 6. Finn-
papin arkisto. ”Cirkulär N:o 143.” Helsinki 31.12.1920. Cirkulär 1920. Finnpapin arkisto. ”Cirkulär N:o 
18.” Helsinki 18.1.1921. Cirkulär 1921. Finnpapin arkisto.  
225 ”Översikt No. 111. Finska Pappersbruksföreningens verksamhet första halvåret 1920.” Hallituksen 
kokouksen 20.7.1920 pöytäkirjan liite. Protokoll, förda vid Styrelse- och Föreningsmöten 1920. Finn-
papin arkisto. IV:n myyntiosaston hallituksen kokouksen pöytäkirja 3.8.1921 ja liite ”A. IV:s verksam-
het under andra kvartalet 1921.” Helsinki 30.7.1921. Styrelseprotokoll för Avdelning IV 1921 & 1922. 
Finnpapin arkisto. Huom. Joillakin Finnpapin saksalaisilla asiakkailla oli omia yhteyksiä Japanin mark-
kinoille. Vuoden 1923 alussa yhdistyksen jäsenilleen lähettämässä tiedonannossa ja sen liitteissä tällai-
sia asiakkaita mainitaan olleen Emile Nölting & Co. ja H. Petersen & Co., jotka molemmat olivat Ham-
purissa toimivia vienti- ja tuontiyrityksiä. ”Meddelande N:o 6. Betr. kreditupplysningar.” Helsinki 
11.1.1923. Cirkulär & Meddelande 1923. Finnpapin arkisto.  
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Kiinaan vietävät toimitukset kulkivat suomalaisesta satamasta Hampurin kautta Itä-

Aasiaan ja muille valtamertentakaisille markkinoille.226  Tämän Hampurin kautta 

kulkeneen kuljetusreitin rinnalla oli yhdistyksellä hyödynnettävissä toinenkin, 

Kööpenhaminan välityksellä kulkenut reittivaihtoehto – A/S Det Østasiatiske 

Kompagni – joka oli lisäksi kustannuksiltaan Hampuria edullisempi, ainakin hel-

mikuussa 1921.227 Kyseisen vuoden lopulla kuljetusvaihtoehdot lisääntyivät het-

kellisesti vielä tästäkin, kun yhdistyksen Itä-Aasian viennille tuli mahdolliseksi 

hyödyntää ‒ todennäköisesti Ab Svenska Ostasiatiska Kompanietin tarjoamaa ‒ 

laivayhteyttä suomalaisesta satamasta suoraan Hongkongiin, Yokohamaan ja Ko-

been samalla kun rahtikustannukset kaikilla Itä-Aasian reittivaihtoehdoilla puolit-

tuivat vuoden takaiseen verrattuna.228 

Kuljetuskustannusten lasku yhdessä Itä-Aasian markkinoilla ja erityisesti Ja-

panissa lisääntyneen paperin kysynnän kanssa tuottivat Finnpapissa tarpeen pohtia 

yhdistyksen tulevaa roolia ja myyntipolitiikkaa näiden markkinoiden suhteen. G. 

A. Serlachius Osakeyhtiön toimitusjohtaja vuorineuvos Gösta Serlachius esitti yh-

distyksen vientiosasto IV:n kokouksessa elokuussa 1921, että vientimahdollisuuk-

sien selvittämistä ajatellen mielenkiintoisia markkina-alueita olisivat Intia, Japani 

ja Kiina, joihin suuntautunut yhdistyksen vienti oli täydellisesti riippuvainen skan-

dinaavisista ja saksalaisista välikäsistä. Yhtenä mahdollisuutena Serlachius ehdotti 

suomalaisten oman edustajan lähettämistä kyseisiin maihin tutkimaan paikallisia 

olosuhteita, sillä Finnpapissa ei tiedetty niistä juuri mitään. Jos edustaja päätettäi-

siin lähettää, sen oli Serlachiuksen mukaan tapahduttava Kymin Osakeyhtiön229 ja 

kahden muun paperiteollisuuden vientiyhdistyksen – Finncellin ja Suomen Puu-

hiomoyhdistyksen – myötävaikutuksella. Serlachiuksen ehdotukseen vastasi Ab 

                                                        
226 ”Cirkulär No. 102.” Helsinki 16.9.1920; ”Cirkulär No. 140.” Helsinki 21.12.1920. Cirkulär 1920. 
Finnpapin arkisto. ”Cirkulär N:o 20.” Helsinki 19.1.1921. Cirkulär 1921. Finnpapin arkisto.  
227 ”Cirkulär No. 37.” Helsinki 22.2.1921. Cirkulär 1921. Finnpapin arkisto.  
228 ”Cirkulär N:o 102.” Helsinki 27.10.1921. Cirkulär 1921. Finnpapin arkisto. ”Aktiebolaget Svenska 
Ostasiatiska Kompaniet, Göteborg.” Lehti-ilmoitus. Kauppalehti No. 218. 22.9.1921.   
229 Kymin Oy / Kymmene Ab erosi Paperitehtaitten Yhdistyksestä vuoden 1921 lopussa. Tämä aiheutti 
Finnpapin agenttiverkostossa muutoksia varsinkin Iso-Britanniassa, joka oli yhdistyksen tärkein mark-
kina-alue. Yhdistyksessä eläteltiin toivoa agenttiyhteistyöstä Kymin kanssa, mutta se kuihtui pois Ky-
min ollessa haluton yhteistyöhön. Heikkinen 2000, 81–98. Maailmantalous ajautui laskusuhdanteeseen 
vuoden 1920 lopulla, jolloin myös puunjalostusteollisuuden markkinanäkymät heikentyivät merkittä-
västi. Laskusuhdanteen kurimuksessa, jota säesti Suomen markan arvon heikentyminen, osa suomalais-
tehtaiden paperikoneista jouduttiin pysäyttämään. Paperin, selluloosan ja puutavaran maailmanmarkki-
nahintojen romahdus kosketti kipeästi Gösta Serlachiusta ja hänen liikeimperiumiaan. Tämä selittää 
osittain sen, miksi Serlachius oli taloudellisten vaikeuksien keskellä kiinnostunut kaukaisempien mark-
kinoiden mahdollisuuksista, joiden kautta olisi kenties saatavissa helpotusta paperiteollisuustuotteiden 
huonoon menekkiin. Silvennoinen 2012, 303–307. 
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Tornatorin toimitusjohtaja Aleks. Lampén esittämällä, että yhdistyksen olisi näitä 

tarkoitusperiä varten päästävä yhteyteen jonkin englantilaisen vientiyrityksen 

kanssa, jolla olisi haarakonttoreita kyseisissä maissa.230 

Tämä keskustelunavaus, joka ilmensi kiinnostusta Itä-Aasian markkinoita koh-

taan, ei ollut kuitenkaan ensimmäinen laatuaan, sillä jo syksyllä 1919 oli Finnpa-

pille ehdotettu perustettavaksi yhdistyksen pääkonttorin yhteyteen erityinen vien-

tiosasto valtamertentakaisille markkinoille, kuten Brasiliaan, Kiinaan ja Japaniin, 

suuntautuvia myyntejä varten.231 Ehdotus ei kuitenkaan ottanut tuulta alleen, mutta 

seuraavien vuosien aikana kasvaneiden vientilukujen siivittämänä heräsi yhdistyk-

sessä tarve kiinnittää suurempaa huomiota myös kaukaisempia markkinoita koh-

taan. Itä-Aasia näyttäytyi erityisen mielenkiintoisena, sillä sieltä saapui yhdistyk-

selle tiedusteluja ja tilauksia, jotka olivat useinkin hyvin sopivia jäsentehtaiden 

tuottaman paperin laadun ja formaatin suhteen.232 Yhdistyksen vientiosasto IV:n233 

intressien kannalta uskottiin Itä-Aasian markkinoilla olevan tarjottavanaan kasva-

vaa kysyntää,234 mutta myös muiden vientiosastojen näkökulmasta Aasia ja Japanin 

markkinat vaikuttivat yhä houkuttelevammilta. Vientiosasto I, jonka tehtävänä oli 

luonnonruskean paperin ja sanomalehtipaperin myynti, sai vuonna 1921 uudeksi 

vientialueekseen Japanin, josta saapui ruotsalaisten välityksellä joitakin suuria ti-

lauksia kyseisen vuoden ensimmäisellä puoliskolla. 235  Lisäksi vientiosasto II:n 

myymän Ab Walkiakosken ja Björneborgs Pappersbruk Ab:n eli Porin paperiteh-

taan tuottaman voimapaperin vienti Japaniin lisääntyi sekä skandinaavien että sak-

salaisten välityksellä.236 Erityisesti Porin paperitehtaan voimapaperi oli kohdannut 

                                                        
230 Vientiosasto IV:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 3.8.1921. Styrelseprotokoll för Avdelningen IV 
1921 & 1922. Finnpapin arkisto. Ks. myös ”Bilaga No.6. till protokollet fört vid Styrelsens för Finska 
Pappersbruksföreningen trettonde sammanträde. Mänttä, den 31 augusti 1920.” Allekirjoitus Gösta 
Serlachius. Protokoll, förda vid Styrelse- och Föreningsmöten 1920. Finnpapin arkisto. Suomen Pape-
ritehteitten Yhdistyksen hallituksen kokous 4.8.1921. Protokoll, förda vid Styrelse- och Föreningsmöten 
1921. Finnpapin arkisto. 
231 ”Cirkulär N:o 129. Kopia av The Permanbuco Paper Mills Ltd brev av den 27 juli 1919.” Helsinki 
22.9.1919. Cirkulär och Reseberättelser 1919. Finnpapin arkisto. 
232 ”Cirkulär No. 137. Direktör Eero Snellmans reseberättelse från besök i Sverige, Danmark, Tyskland, 
Holland, England och Frankrike.” Helsinki 13.12.1920. Cirkulär 1920. Finnpapin arkisto.  
233 Vientiosasto IV:n vastuulla oli kolmentoista paperilajin myyntien hoitaminen. Näitä paperilajeja oli-
vat mm. silkki-, lumppu-, kartonki- ja erikoispaperit. Heikkinen 2000, 36, 38. 
234 Vientiosasto IV:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 3.8.1921. Styrelseprotokoll för Avdelningen IV 
1921 & 1922. Finnpapin arkisto.  
235 Vientiosasto I:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 7.9.1921. Styrelseprotokoll för Avdelningen I 
1921 & 1922. Finnpapin arkisto. Heikkinen 2000, s. 35. 
236 Vientiosasto II:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 3.8.1921. Styrelseprotokoll för Avdelningen II 
1921 & 1922. Finnpapin arkisto. 
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huomattavaa kysyntää Japanissa, minkä lisäksi sen vienti oli lisääntynyt myös 

Australiaan ja Intiaan.237 

Yhdistys luo epäsuoran myyntiverkoston Japaniin Lontoon kautta 

Finnpapissa heränneestä laajemmasta kiinnostuksesta Aasian markkinoita kohtaan 

oli tuloksena, agenttisopimus englantilaisen Legge, Murray & Co:n kanssa, jolle 

annettiin oikeus toimia yhdistyksen edustajana muun muassa Japanissa, Kiinassa, 

Singaporessa ja Intiassa.238 Legge, Murray & Co:n välityksellä Paperitehtaitten Yh-

distys sai esimerkiksi avattua myynnit Lontoossa haarakonttoriaan pitäneen japa-

nilaisen kauppahuoneen Takata & Co:n kanssa, joka osti yhdistykseltä muun mu-

assa Ab Walkiakosken paperia.239 Vaikka Finnpap oli nyt nimennyt Legge, Murray 

& Co:n Japanin-agentikseen, jatkoi yhdistys kuitenkin vientiä Japaniin myös skan-

dinaavisten ja saksalaisten välittäjien kautta.240 Legge, Murray & Co:n kanssa huh-

tikuussa 1921 solmittu sopimus ei antanut englantilaisille yksinoikeutta Japaniin ja 

muualle tehtäviä myyntejä varten. Finnpap pysyi myyntipolitiikalleen uskollisena 

ja jatkoi useiden välikäsien kautta kulkeneiden vientikanavien hyödyntämistä sen 

sijaan, että olisi pyrkinyt avaamaan suoran vientiyhteyden Japaniin. Legge, Murray 

& Co. oli näin ollen vain yksi useista välikäsistä Finnpapin Itä-Aasiaan viejien pit-

kässä listassa. Tosin tämän agentin välityksellä myytiin yhdistyksen markkinoima 

paperi ”suoraan” Lontoossa toimineille japanilaisille kauppahuoneille, kuten jo 

                                                        
237 Vientiosasto II:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 7.9.1921. Styrelseprotokoll för Avdelningen II 
1921 & 1922. Finnpapin arkisto. Suomalaisen voimapaperin kysyntä Japanissa 1920-luvun alussa selit-
tyy osittain sillä, että Japanin kotimainen voimapaperin tuotanto oli ottamassa tuolloin vasta ensiaskeli-
aan, kun vuonna 1923 uutisoitiin japanilaisten Fuji Paper Millin ja The Karafuto Industrial Companyn 
onnistuneen ensi kerran valmistamaan aitoa voimapaperia. Tämän kehityksen pelättiin ajan myötä vaa-
rantavan ulkomailta Japaniin tapahtuvan voimapaperin tuonnin, minkä lisäksi japanilaisen voimapape-
rin uskottiin lisäävän kilpailua tulevaisuudessa myös Kiinan markkinoilla. ”Kraftpapperstillverkning i 
Japan.” Suomen Paperi- ja Puutavaralehti No. 15. 15.8.1923.  ”Japan startar egen kraftpappersindustri.” 
Suomen Paperi- ja Puutavaralehti No. 17. 15.9.1923. 
238 Berättelse över Finska Pappersbruksföreningens verksamhet 1921 4de verksamhetsåret. s. 7. Finn-
papin arkisto. Vrt. Heikkinen 2000, 122. 
239 ”Direktör Raf. Forss Reseberättelse Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, England, Danmark & 
Sverige 1921.” Allekirjoitus Rafael Forss. Helsinki 6.12.1921. Reseberättelser 1919–1924. Finnpapin 
arkisto. ”Betr. utfallsprover. för herrar Legge, Murray & Co. … Betr. utfallsprover för firman Takata & 
Co.” Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen kirje Ab Walkiakoskelle 1.9.1922; ”Betr. Takatas orders.” 
Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen kirje Ab Walkiakoskelle 5.10.1922.  Kirjeistö Yleinen Tammi–
lokakuu 1922. Ab Walkiakosken arkisto.  
240 Esim. ”Betr. Prover för Japan. A/S Det Oversöiske Compagnie’s Handelsselskap, Kristiania.” Suo-
men Paperitehtaitten Yhdistyksen kirje Ab Walkiakoskelle 14.5.1924. Kirjeistö Yleinen Toukokuu – 
1923–1924. Ab Walkiakosken arkisto.  
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mainitulle Takata & Co:lle sekä Mitsui & Co:lle, jotka puolestaan veivät suomalai-

sen paperin edelleen Japaniin.241 

Legge, Murray & Co:n kiinnittäminen yhdistyksen agentiksi ei kääntänyt aina-

kaan hetkessä Japaniin suuntautuneen vientivirran reittiä, sillä kesällä 1921 todet-

tiin yhdistyksen kiertokirjeessä myyntien Japaniin, Kiinaan ja Intiaan tapahtuvan 

pääsääntöisesti skandinaavisten ja vähäisemmässä määrin englantilaisten ja saksa-

laisten välittäjien kautta. Samaisessa kiertokirjeessä todetaan, ettei yhdistys ollut 

kärsinyt Itä-Aasian markkinoilta saapuneiden ostotiedustelujen puutteesta vaan 

niitä harvemmiksi jääneistä tilauksista.242  Tähän asiaintilaan oli yhtenä tekijänä 

vaikuttanut se, että myyntien tapahtuessa esimerkiksi ruotsalaisten ja saksalaisten 

viejien välityksellä tuotiin suomalainen paperi välittäjien kansallisuuden ja/tai 

kauttakulkumaan nimellä Japaniin. Tämän yhdistyksen intressien kannalta valitet-

tavan tosiasian oli tuonut esille asiainhoitaja Ramstedt Tokiosta lähettämässään tie-

donannossa jo edellisenä vuonna eli 1920.243 Suhde Finnpapin ja Japanin markki-

noiden välillä oli yksinkertaisuudessaan ja hieman kärjistettynä seuraavanlainen: 

niin kauan kuin Finnpap pysyisi ”tietämättömänä” Japanin markkinoista ja vailla 

suoraa vientiyhteyttä sinne, niin kauan myös Japanin markkinat tulisivat pysy-

mään ”tietämättään” suomalaisen paperin ostajana. Vielä kun vientiluvut Japaniin 

ja muualle Itä-Aasiaan näyttivät kasvavan, ei tämä tilanne ilmeisestikään suurem-

min haitannut Finnpapin johtoa ja vientiosastoja Serlachiuksen ja Lampénin esittä-

mistä pohdinnoista huolimatta.  

Kysymys suomalaisen paperin tunnettavuudesta Japanissa ei kuitenkaan ollut 

aivan niin yksinkertainen kuin edellä on kuvattu. Japanilaiset kauppahuoneet Ta-

kata ja Mitsui Lontoossa tiesivät tarkalleen ostavansa juuri suomalaista paperia, 

minkä lisäksi myös Suzuki & Co., joka oli vienyt Suomeen sokerin lisäksi myös 

riisiä, oli kiinnostunut suomalaisen paperin tuonnin aloittamisesta Japaniin sekä 

muualle Itä-Aasiaan. Asiainhoitaja Ramstedt oli Tokiossa omalla toiminnallaan 

                                                        
241  Ks. Yhdistyksen hienopaperiosaston hallituksen kokouksen pöytäkirja 13.2.1924. Liite No. 
9. ”Kangas – Mitsui & Co.” Styrelseprotokoll för Finpappers-avdelningen 1924. Finnpapin arkisto. 
1900-luvun alkuun tultaessa ulkomaankaupasta oli muodostunut Mitsui & Co:n eli Mitsui Bussan 
Kaishan pääliiketoimi. Tällöin Mitsuista oli tullut myös Japanin suurin kauppahuone, joka liiketoi-
miensa arvossa hätyytteli suurten englantilaisten kauppahuoneiden asemia kansainvälisessä kaupassa. 
Mitsui harjoitti laaja-alaista tavarakauppaa aina sokerista puuvillaan ja tukkipuista viljaan. Mitsui hoiti 
myös noin puolet Japanin koneiden maahantuonnista. Roberts 1989, 110, 135; Sahi 2015a, 34–35. 
242 ”Cirkulär N:o 72. Kort översikt över marknadsläget, slutet av maj – början av juni 1921.” Helsinki 
11.7.1921. Cirkulär 1921. Finnpapin arkisto.  
243 ”Cirkulär No. 142. Finlands Charge d’Affaires Herr G.J. Ramstedt i Tokio meddelar oss följande: 
den 24 november 1920.” Cirkulär 1920. Finnpapin arkisto. Asiainhoitaja Ramstedtin raportti No. 4. 
Tokio 28.11.1920.  UM 5 C 15 Tokion-lähetystön raportit. UMA. 
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osittain vaikuttanut siihen, että japanilaisissa suuryrityksissä, kuten Suzukissa ja 

Mitsubishissa, oli muun muassa japanilaisissa lehdissä Suomen paperiteollisuu-

desta julkaistujen uutisten seurauksena noussut kiinnostus suomalaisen paperin 

hankintaan ohi ruotsalaisten välikäsien.244 Finnpapin asiakirjat 1920-luvun alusta 

eivät kuitenkaan kerro suorista myynneistä Japaniin ohi skandinaavisten, saksalais-

ten ja englantilaisten välittäjien. Finnpapin markkinoimaa paperia vietiin tosin 

myös suomalaisen välittäjän, Suomen Valtamerentakainen Kauppa Oy:n, toimesta 

Japaniin vuonna 1924, mutta tämä vienti vastasi vain murto-osaa ulkomaalaisten 

välittämistä määristä.245 

Japanin paperimarkkinat olivat Finnpapin myynti-intressien kannalta kaikkea 

muuta kuin vähäpätöiset. Vuoden 1924 alussa jaettiin vientiosasto I:n markkina-

aluekohtaista myyntipolitiikkaa hahmoteltaessa eri maiden markkinat ryhmiin I–

III, jotka olivat ”vuodesta 1918 lähtien saatujen kokemusten perusteella sopivim-

mat maat Suomen viennille”. Ryhmään I kuului Finnpapille tärkein myyntimaa Iso-

Britannia, jonka lisäksi siihen sisältyivät myös Yhdysvallat, Etelä-Amerikka, Kiina, 

Japani ja Intia. Kolmen viimeksi mainitun maan osalta kerrottiin, että yhdistyksen 

myyntejä haittasivat epäsäännöllinen menekki ja Skandinavian maiden sekä Sak-

san ja Itävallan aiheuttama kilpailu, mikä oli yhdistykselle haitallista varsinkin kil-

pailijoiden nauttimien alhaisempien rahtikustannusten johdosta. Syy siihen, miksi 

Japani oli määritelty yhdeksi tärkeimmistä markkina-alueista, ei ollut perusteltua 

pelkästään Finnpapin kasvaneen viennin takia vaan myös siitä syystä, että ulkomai-

sen paperin tuontitarve Japaniin oli vuositasolla varsin huomattava.246 Lisäksi on 

huomioitava, että Legge, Murray & Co. välitti suomalaista paperia Lontoon kautta 

Japaniin, Kiinaan ja Intiaan vuodesta 1921 lähtien, millä on oletettavasti ollut oma 

merkityksensä niputettaessa nämä maat Iso-Britannian kanssa samaan ryhmään.  

Suomalaisen paperin vienti Japaniin ei kohdannut vaikeuksia vain kilpailijoi-

den aiheuttamasta hintapaineesta johtuen mutta myös siitä syystä, että japanilaiset 

                                                        
244 Asiainhoitaja Ramstedtin raportti No. 4. Tokio 28.11.1920; Asiainhoitaja Ramstedtin raportti No. 6. 
Tokio 5.3.1921. UM 5 C 15 Tokion-lähetystön raportit. UMA. 
245 Vientiosasto I:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 10.4.1924. Liite: ”A. I. Orderingången pr. agent 
och land under mars 1924.” Styrelseprotokoll för Tidningspappers-avdelningen 1924. Finnpapin arkisto. 
246 Vientiosasto I:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 14.2.1924 ja liitteet. Styrelseprotokoll för Tid-
ningspappers-avdelningen 1924. Finnpapin arkisto. 
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valmistajat pyrkivät lisäämään kaikkien paperilaatujen tuotantoa ajaakseen euroop-

palaiset tarjoajat pois kotimarkkinoiltaan.247 Tämä kotimaisten valmistajien pyrki-

mys vallata maan paperimarkkinat ei miellyttänyt kaikkia japanilaisia paperinosta-

jia, sillä yksi maan suurimmista sanomalehdistä, Hōchi Shimbun, osti tarkoituk-

sella eurooppalaista paperia ‒ myös Finnpapin markkinoimaa ‒ pyrkimyksenään 

luoda painetta kotimaisia tuottajia kohtaan.248 Japanilaisten tehtaiden aiheuttama 

kiristynyt kilpailu ei luonnollisestikaan koskettanut pelkästään Finnpapia, mutta 

laajemmin koko Euroopasta Japaniin tapahtunutta tuontia. Muun muassa ruotsalai-

set valmistajat reagoivat toimittajiensa välityksellä kiristyneeseen kilpailuun alen-

tamalla merkittävästi paperin vientihintojaan Japaniin,249 minkä seurauksena suo-

malainen paperi korkeimpien rahtikustannustensa takia joutui hankalaan ase-

maan.250  

Syyskuussa 1923 Tokion ja Yokohaman kaupunkeja kohdanneen niin kutsutun 

suuren Kantōn maanjäristyksen aiheuttamien tuhojen seurauksena paperin kysyntä 

Japanissa vähentyi ja hinnat laskivat katastrofia seuranneina kuukausina, niin että 

vuoden loppuun mennessä saavutettiin vientihintojen pohjanoteeraus kyseisillä 

markkinoilla.251 Vuosi 1924 toi tähän tilanteeseen pienen parannuksen, kun paperin 

kysyntä Japanissa piristyi jenin arvon vahvistumisen myötä vuoden ensimmäisen 

                                                        
247 Vientiosasto I:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 8.3.1923. Liite: ”Priskalkyl å tidningspapper per 
1:sta mars 1923.” Styrelseprotokoll för Avdelning I 1923. Finnpapin arkisto. Hienopaperiosaston halli-
tuksen kokouksen pöytäkirja 18.12.1924. Liite: ”Marknadsberättelse per oktober & november 1924.” 
Styrelseprotokoll för Finpappers-avdelningen 1924. Finnpapin arkisto. 
248 Vientiosasto I:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 13.12.1923. Liite: ”Marknadsberättelse.” Styrel-
seprotokoll för Avdelning I 1923. Finnpapin arkisto. Tadao (Daniel) Watanaben Helsingin Sanomille 
antaman haastattelun mukaan Hōchi Shimbun oli ostanut ”suuren paperivaraston” suoraan Suomesta 
asiainhoitaja Ramstedtin välityksellä. ”Suomi ja Japani.” Helsingin Sanomat No. 254. 20.9.1922.  
249 Vientiosasto I:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 17.5.1923. Liite: ”Marknadsberättelse.” Styrelse-
protokoll för Avdelning I 1923. Finnpapin arkisto. 
250 Vientiosasto I:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 8.11.1923. Liite: ”Rese- & marknadsberättelse.” 
Styrelseprotokoll för Avdelning I 1923. Finnpapin arkisto. 
251 Johtaja Rafael Forssin matkakertomuksessa lokakuulta 1923 todetaan Japanin maanjäristykseen liit-
tyen, että katastrofia seuranneiden kuuden viikon aikana kaupantekoa Japanissa haittasivat japanilaisten 
firmojen kärsimät materia- ja henkilömenetykset. Paperin vienti pääsi käyntiin tämän jälkeen hyvin al-
haisin hinnoin. Vientiosasto II:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 7.11.1923. Liite: ”Redogörelse för 
besök hos agenterna i Stockholm, London, Paris, Bryssel, Amsterdam och Köpenhamn, 20/9 – 22/10 – 
1923.” Styrelseprotokoll för Omslagspappers-Avdelningen 1923. Finnpapin arkisto. Paperitehtaitten 
Yhdistyksen asiakkaat Takata & Co. ja Mitsui & Co. olivat Finnpapille tulleen tiedon mukaan saaneet 
Japanin hallitukselta oikeuden toteuttaa hankintoja, joita tarvittaisiin maanjäristyksessä tuhoutuneiden 
alueiden jälleenrakennusta varten. Vientiosasto I:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 8.11.1923. 
Liite: ”Rese- & marknadsberättelse.”; Vientiosasto I:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 7.9.1923. Li-
ite: ”Marknadsberättelse.” Styrelseprotokoll för Avdelning I 1923. Finnpapin arkisto. Vientiosasto I:n 
hallituksen kokouksen pöytäkirja 14.2.1924 ja liitteet. Styrelseprotokoll för Tidningspappers-avdel-
ningen 1924. Finnpapin arkisto. 
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puoliskon aikana.252  Saman vuoden elokuussa voitiin todeta sanomalehtipaperin 

kysynnän Japanissa nousseen maanjäristystä edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna 

jopa 30 prosentilla, mikä oli seurausta muun muassa sanomalehtien kasvaneista 

painosmääristä. Tähän mennessä olivat eurooppalaiset paperinvalmistajat kuiten-

kin joutuneet ahtaalle Japanin markkinoilla, sillä maanjäristyksen aiheuttamat tuhot 

yhdessä jenin kurssin laskun kanssa olivat vähentäneet paperin tuontia antaen sa-

malla japanilaisille paperinvalmistajille mahdollisuuden haukata suuremman palan 

kotimarkkinoistaan. Tuolloin suuret japanilaiset paperiteollisuuden yritykset, kuten 

Oji ja Fuji, tekivät ahkerasti uusia kone- ja tehdasinvestointeja, joiden valmistuttua 

Japanin paperiteollisuuden kilpailukyky koti- ja ulkomarkkinoilla tuli entistä pa-

remmaksi. Kiristynyt kilpailu Japanin paperimarkkinoilla ilmeni muun muassa si-

ten, että aiemmin eurooppalaista paperia käyttänyt Hōchi Shimbun oli ollut pako-

tettu hankkimaan paperinsa japanilaisilta tehtailta, kun jenin kurssin lasku maanjä-

ristystä seuranneena aikana oli vähentänyt paperin tuontia Euroopasta.253 

Finnpapissa seurattiin huolestuneena tilanteen kehitystä Japanin ja laajemmin 

Itä-Aasian paperimarkkinoilla, sillä vielä syyskuussa 1924 raportoitiin suomalaisen 

sanomalehtipaperin heikosta kysynnästä sekä Japanissa että Kiinassa.254 Japanista 

ei kuitenkaan ollut pelkästään huonoja uutisia kerrottavana, sillä aiemmin keväällä 

oli Lontoosta Legge, Murray & Co:lta saapunut huomattavia tilauksia Japaniin toi-

mitettavista voimapaperieristä, minkä lisäksi yhdistyksen Tukholmassa toimineen 

agentin Aron Andersson Jr:n kautta oli saapunut myös Japanista tulleita voimapa-

peritilauksia.255 Itse asiassa jo edellisen vuoden keväällä oli Finnpapissa voitu to-

deta suomalaisen voimapaperin saavuttaneen suurempaa kysyntää Japanin markki-

noilla.256 Tämän oli noteerannut myös yhdistyksen Yhdysvaltain, Kanadan ja Aust-

                                                        
252 ”Cirkulär No. 39. Angående marknadsläget.” Helsinki 3.5.1924. Cirkulär 1924. Finnpapin arkisto. 
253 Sanomalehtipaperiosaston hallituksen kokouksen pöytäkirja 17.12.1924. Liite: ”Marknadsberättelse.” 
Styrelseprotokoll för Tidningspappers-avdelningen 1924. Finnpapin arkisto. 
254 Sanomalehtipaperiosaston hallituksen kokouksen pöytäkirja 10.9.1924. Liite: ”Marknadsberättelse 
per 9 sept. 1924.” Styrelseprotokoll för Tidningspappers-avdelningen 1924. Finnpapin arkisto.  
255 Vientiosasto II:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 14.5.1924. Liite: ”Avdelning II:s verksamhet un-
der april 1924.” Styrelseprotokoll för Omslagspappers-avdelningen 1924. Finnpapin arkisto. Vienti-
osasto II:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 13.6.1923. Styrelseprotokoll för Omslagspappers-Avdel-
ningen 1923. Finnpapin arkisto.  
256 Vientiosasto II:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 16.5.1923. Liite: ”Avdelning II:s verksamhet un-
der april månad.” Styrelseprotokoll för Omslagspappers-Avdelningen 1923. Finnpapin arkisto. 
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ralian markkinoiden agentti Parsons & Whittemore, jolla oli haarakonttori Toki-

ossa.257 Kasvaneesta kiinnostuksesta johtuen Parsons & Whittemore päätyi esittä-

mään yhdistykselle anomuksensa, jossa yhtiö pyysi oikeutta myydä Tokion-kont-

torinsa kautta Porin ja Walkiakosken voimapaperia suoraan Japaniin. Asia tuli yh-

distyksen vientiosasto II:n käsiteltäväksi kesäkuussa 1923, jolloin osaston hallituk-

sen kokouksen antaman päätöksen mukaisesti asia siirrettiin kyseisten tehtaiden it-

sensä ratkaistavaksi, sillä useimmat kokousedustajat olivat suhtautuneet epäillen 

Japaniin suuntautuvan suoran viennin mahdollisuuksiin.258 Myös tehtaiden johtajat 

suhtautuivat avautuneeseen mahdollisuuteen epäillen, eikä myyntisopimusta osa-

puolten välillä solmittu. Finnpapin asiakirjat eivät kerro Parsons & Whittemoren 

Tokion-konttorin kautta tapahtuneista myynneistä. 

Mahdollisuus voimapaperin suorasta myynnistä Japaniin jäi Porin paperiteh-

taan tapauksessa ilmeisen toissijaiseksi kysymykseksi, kun samanaikaisesti yhtiö 

harkitsi vakavasti eroamista Paperitehtaitten Yhdistyksestä. Porin paperitehtaalla 

oli jo pidemmän aikaa suunniteltu eroamista yhdistyksestä, mikä johtui myyntipo-

litiikkaan liittyvistä erimielisyyksistä. Myyntien järjestäminen Iso-Britannian 

markkinoilla hiersi yhdistyksen ja tehtaan välejä niin, että vuoden 1925 alusta lu-

kien Porin paperitehdas sai yhdistyksen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla itse jär-

jestää myynnit oman agenttinsa välityksellä Iso-Britanniassa ja Irlannissa sekä 

vientikaupat näillä markkinoilla toimivien vientiyritysten kanssa.259 Tämä järjes-

tely mahdollisti Porin paperitehtaan jatkamisen yhdistyksen jäsenenä, mutta myyn-

nit Iso-Britanniaan sekä siellä toimiville japanilaisille kauppahuoneille jäivät pori-

laisten itsensä hoidettavaksi. Tämä ei luvannut hyvää yhdistyksen Japanin-viennin 

jatkolle, kun toisaalla Finnpapin erimielisyydet kasautuivat Legge, Murray & Co:n 

kanssa. 

Yhdistyksen ja sen Aasian-agentin Legge, Murray & Co:n välinen yhteistyö oli 

tullut tiensä päähän vuonna 1924. Yhdistyksen vientiosastoissa oli vaihtelevalla 

                                                        
257 ”Berättelse över Försäljningsavdelning I:s verksamhet under 1921.” Helsinki toukokuussa 1922.  
Protokoll, Förvaltningsrådet, Allmänna möten, G:la Föreningen & Finanskommitténs sammanträden 
1922. Finnpapin arkisto. Vientiosasto I:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 14.6.1923. Styrelseprotokoll 
för Avdelning I 1923. Finnpapin arkisto. 
258 Vientiosasto II:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 13.6.1923. Styrelseprotokoll för Omslagspappers-
Avdelningen 1923. Finnpapin arkisto. Sahi 2015a, 35. 
259 Porin paperitehtaan myynnit Iso-Britanniaan tilitettiin Finnpapin kautta tästä erikoisjärjestelystä huo-
limatta aina vuoteen 1931 saakka, jolloin Finnpap sai jälleen hoitaakseen yhtiön myynnit kyseiselle 
markkina-alueelle. Vientiosasto II:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 9.10.1924. Liite: ”Överenskom-
melse rörande Björneborgs Pappersbruk A.B:s medlemskap i Finska Pappersbruksföreningen.” Styrel-
seprotokoll för Omslagspappers-avdelningen 1924. Finnpapin arkisto. Heikkinen 2000, 139–140; Koi-
vuniemi 2011, 298–299. 
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tyytyväisyydellä seurattu agentuurin toimintaa,260  joka oli johtanut jo yhteistyön 

varhaisessa vaiheessa Japanin-viennin osalta erääseen valitettavaan ja hankalasti 

ratkaistavaan ongelmaan. Vuonna 1922 oli Legge, Murray & Co:n välittämästä ti-

lauksesta toimitettu Mitsui & Co:lle Kangas Pappersbruk Ab:n valmistamaa pape-

ria, joka ei kuitenkaan vastannut asiakkaan tilaamaa laatua. Yhdistys ja sen agentti 

syyttivät syntyneestä virheestä toisiaan, mikä johti asian selvittämiseen vielä vuo-

den 1924 lopulla, jolloin agentti tarjoutui suorittamaan osan toimituksesta koitu-

neista menetyksistä.261  

Yhdistyksen ja Legge, Murray & Co:n välinen agenttisopimus oli kuitenkin jo 

tätä ennen purettu syksyllä 1924. Yhteistyön loppuminen ei ollut pelkästään seu-

rausta Mitsuille tapahtuneessa toimituksessa ilmenneistä ongelmista ja niiden jäl-

kipyykistä vaan varsinkin myynneissä tapahtuneesta laskusta sekä siitä,262 että Leg-

gen veljekset olivat aikaisemmin samana vuonna jättäneet paikkansa yrityksessä. 

Keskeisten paperinmyyjien poistuminen yhtiön palveluksesta teki yhdistyksen nä-

kemyksen mukaan agenttisopimuksen purkamisen tarkoituksenmukaiseksi. Sen 

jälkeen Finnpap jakoi Legge, Murray & Co:lle annetun edustuksen yhdistyksen 

Iso-Britannian markkinoilla toimineiden kahden muun agentuurin Davies & Ro-

ylen ja Corke, Sons & Co:n kesken.263  

                                                        
260 Ks. esim. Vientiosasto II:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 9.4.1924. Liite: ”A. II:s verksamhet 
under mars månad 1924.”; Vientiosasto II:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 11.9.1924. Liite: ”Redo-
görelse för försäljningen under augusti månad 1924.” Styrelseprotokoll för Omslagspappers-avdel-
ningen 1924. Finnpapin arkisto.  
261 Hienopaperiosaston hallituksen kokouksen pöytäkirja 13.2.1924. Liite: ”Kangas – Mitsui & Co.”; 
Hienopaperiosaston hallituksen kokouksen pöytäkirja 18.12.1924. Styrelseprotokoll för Finpappers-av-
delningen 1924. Finnpapin arkisto.  
262 Käärepaperiosaston eli vientiosasto II:n kokonaismyynnistä oli Legge, Murray & Co:n osuus vuonna 
1922 7,32 prosenttia, vuonna 1923 15,24 prosenttia ja vuonna 1924 4,5 prosenttia. Berättelse över 
Finska Pappersbruksföreningens verksamhet 1923. s. 41. Käärepaperiosaston hallituksen kokouksen 
pöytäkirja 17.12.1924. Liite: ”Översikt av A. II:s försäljning under år 1924.” Styrelseprotokoll för Om-
slagspappers-avdelningen 1924. Finnpapin arkisto. Yhdistyksen vientiosasto I jatkoi vielä vuoden 1925 
aikana myyntejä Legge, Murray & Co:n kautta, minkä jälkeen vienti sen välityksellä loppui kokonaan. 
Berättelse över Finska Pappersbruksföreningens verksamhet 1925 8de verksamhetsåret. s. 26. Finnpa-
pin arkisto. 
263 Hienopaperiosaston hallituksen kokouksen pöytäkirja 9.4.1924. Styrelseprotokoll för Finpappers-av-
delningen 1924. Finnpapin arkisto. Vientiosasto II:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 9.10.1924. Sty-
relseprotokoll för Omslagspappers-avdelningen 1924. Finnpapin arkisto. Heikkinen 2000, 122–123. 
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Kaavio 3. Paperin vienti Suomesta Japaniin v. 1919–1929. Määrät tonneina. Lähde: SVT 

I A:39–49. Ulkomaankauppa v. 1919–1929. Huom. Ulkomaankauppatilastoihin on kyseis-

ten vuosien vientiarvot merkitty myyntimaan mukaan. Myyntimaa on maa, ”johon tavara 

on myyty taikka myyntiä tai muuta tarkoitusta varten määrätty lopullisesti meneväksi”. 

SVT I A:49. Ulkomaankauppa v. 1929, s. ”Muistutuksia.” 

Tämä yhdistyksen Lontoon kautta kulkenutta Aasian-vientikanavaa koskettanut 

muutos sekä japanilaisten paperinvalmistajien pyrkimys vähentää maan paperin 

tuontitarvetta lisäämällä kotimaista tuotantoa vaikuttivat keskeisesti Finnpapin Ja-

paniin suuntautuneiden myyntien laskuun vuodesta 1925 lähtien.264 Tuolloin yh-

distyksessä jouduttiin toteamaan myös Takata & Co:lta tulleiden tilausten äkillinen 

vähentyminen – kauppahuone oli ilmeisesti ajautunut vakaviin maksuhäiriöihin. 

                                                        
264 Yhdistyksen toukokuun 1925 kiertokirjeessä todetaan englantilaisten agenttien merkitsevän valta-
mertentakaisille markkinoille suuntautuneihin myynteihin suuria voittomarginaaleja, minkä seurauk-
sena ostajat ovat kääntyneet pienempiä voittoja havitelleiden skandinaavisten ja saksalaisten välittäjien 
puoleen. ”Cirkulär No. 25. Rapport över ett besök hos Finska Pappersbruksföreningens agenter 30/III – 
27/IV 1925.” Cirkulär 1925. Finnpapin arkisto. Ks. myös ”Suomen Valtamerentakainen Kauppa Oy., 
Helsinki Suomi.” Suomen Tokion-lähetystön kirjelmä No. 213. Tokio, 29.4.1925. Fa Suomea koskeva 
kirjeistö 1924–1941: V:1925.  Kotelo 9. ToLA. 
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Tämä oli Finnpapin kannalta valitettavaa, sillä Takata oli aiemmin ollut yhdistyk-

selle eräs sen suurimmista yksittäisistä asiakkaista.265 

Finnpapin monisyisen mutta varsin huteran Aasian markkinoille suunnatun 

myyntiverkoston kautta suomalaisen paperin vienti Japaniin kasvoi 1920-luvun en-

simmäisen puoliskon aikana kääntyäkseen kuitenkin vuosikymmenen puolivälissä 

jyrkkään laskuun. Kaavioon 3. on koottu Suomen ulkomaankauppatilastoista eri 

paperilaatujen vientimäärät Japaniin vuosina 1919–1929. Näihin lukuihin sisälty-

vät sekä Finnpapin että siihen kuulumattomien yhtiöiden, kuten Kymi Oy:n,266 

vientimäärät. Virallisia tilastolähteitä käytettäessä on huomioitava, että kyseisten 

vuosien ulkomaankauppatilastot ilmoittavat ainoastaan viennin minimimäärät, sillä 

vientiluvut on tilastoitu myyntimaiden mukaan. Tästä johtuen kolmansien maiden 

kautta tapahtuneet myynnit ja kuljetukset eivät sisälly virallisiin Japanin kanssa 

käydyn kaupan vientitilastoihin. Näin siis vuoteen 1935 saakka, jolloin virallisissa 

ulkomaankauppatilastoissa otettiin käyttöön alkuperämaa-kulutusmaa tilastot. 

Finnpapin vuosikertomuksista 1919–1921 ja 1923 ei ole mahdollista koostaa 

yhtenäisiä lukuja myynneistä Japaniin. Vuodesta 1924 lähtien on vuosikertomuk-

siin merkitty Japanin-viennin määrät (ks. kaavio 10.), ja vuoden 1922 osalta ne on 

ilmoitettu eri varustamojen kautta laivatuiksi kilogrammoiksi. Itse asiassa vuosi 

1922 näyttää laivattujen paperimäärien valossa olleen Finnpapille tuloksellisin Ja-

paniin viennissä koko maailmansotien välisenä aikana, sillä tällöin vienti käsitti 

jopa 13 161 tonnia.267  Yhdistyksen vuosittaisen kokonaislaskutuksen osalta voi-

daan todeta, että Japaniin viedyt paperimäärät laskutusarvoineen vastasivat varsin 

pientä osaa Finnpapin kokonaisviennistä; sanomalehtipaperiosaston (vientiosasto I) 

myynneissä oli Japanin osuus tonneissa mitattuna 4,2 prosenttia vuonna 1922 ja 

sitä seuraavana vuonna 5,8 prosenttia. Nämä prosenttiluvut kuvaavat verrattain hy-

vin Japanin-viennin osuutta myös yhdistyksen muiden osastojen myyneissä lukuun 

                                                        
265 ”Cirkulär No. 12. Betr. firman Takata & Co.” Cirkulär 1925. Finnpapin arkisto. Takata & Co:n ko-
kemat taloudelliset vaikeudet olivat varsin yleisiä japanilaisten kauppahuoneiden keskuudessa 1920-
luvun niin kutsutun ”kroonisen lamakauden aikana”. Mitsui & Co., Ltd. 1977, 85.  
266 Kuten jo aiemmin on todettu, realisoitui Kymi Oy:n ero Finnpapista vuoden 1921 lopussa. Eron jäl-
keen Kymi ja Paperitehtaitten Yhdistys käyttivät osittain samoja agentteja myynneissään eri markki-
noille. Yksi tällaisista oli J. Joseph Flachin agentuuri Hampurissa. Kymin ja Finnpapin välillä ilmeni 
kilpailua ulkoeurooppalaisille markkinoille tapahtuneissa myynneissä, kuten yhdistyksen käärepaperi-
osasto (vientiosasto II) joutui vuonna 1926 markkinakertomuksessaan toteamaan. Vientiosasto I:n hal-
lituksen kokouksen pöytäkirja 17.1.1923. Styrelseprotokoll för Avdelning I 1923. Finnpapin arkisto. 
Käärepaperiosaston hallituksen kokous 8.6.1926. Liite: ”Marknadsberättelse.” Styrelseprotokoll för 
Omslagspappers-avdelningen 1926. Finnpapin arkisto. Heikkinen 2000, 81–90. Vrt. Hornborg 1943, 
63–64. 
267 Berättelse över Finska Pappersbruksföreningens verksamhet 1922, s. 64-65. Finnpapin arkisto. Sahi 
2015a, 36. 
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ottamatta vientiosasto IV:ää eli niin sanottua muiden paperilaatujen osastoa, jonka 

myynneistä hieman yli 20 prosenttia meni Japaniin vuosina 1921–1922.268 Kääre-

paperiosaston (vientiosasto II) viennissä sen sijaan olivat Itä-Aasian markkinat hy-

vin edustettuina, sillä vuonna 1923 osaston kolme suurinta vientimaata olivat Eng-

lanti (58,73 prosenttia myynneistä), Kiina (8,9 prosenttia) ja Japani (5,96 prosent-

tia).269 Vuodesta 1924 lähtien näkyi suomalaisen paperin viennin vähentyminen Ja-

panin markkinoille myös Japanin-myyntien osuuden laskuna yhdistyksen vienti-

osastojen myynneissä: esimerkiksi sanomalehtipaperiosaston vuoden 1924 myyn-

neistä Japanin osuus oli 1,3 prosenttia ja sitä seuraavana vuonna ainoastaan 0,1 

prosenttia.270 

2.1.3 Finncellin ja Suomen Puuhiomoyhdistyksen suora vientikanava 

Finncell hamuaa Japanin markkinoille 

Suomen eduskunnan hyväksyessä senaatin ilmoituksen maan itsenäistymisestä 6. 

joulukuuta 1917 kokoontuivat maan selluloosatehtaiden edustajat G. A. Serlachius 

Oy:n toimitusjohtajan Gösta Serlachiuksen ja Kaukas Oy:n toimitusjohtajan Jacob 

von Julinin johdolla Helsingin kaupungin Seurahuoneella. Tapaamisen tarkoituk-

sena oli saattaa suomalaisen selluloosateollisuuden yhdistävä kartellihanke alulle 

silmällä pitäen erityisesti tulevaisuuden Venäjän markkinoille tapahtuvaa vientiä. 

Bolševikkien toteuttaman lokakuun vallankumouksen ei uskottu katkaisevan vien-

tiä Venäjälle kuin vain väliaikaisesti, joten myyntiyhteistyön mahdollistaminen 

suomalaisten sellunvalmistajien kesken katsottiin välttämättömäksi kyseisillä 

markkinoilla odotettavissa olevan kiristyvän kilpailun takia.271  Vaikka Venäjän-

vienti oli tuolloin suomalaisia sellutehtailijoita yhteenajava voima, kiinnitettiin 

Gösta Serlachiuksen kirjoittamassa Suomen Selluloosayhdistyksen perustamista 

koskevassa ehdotuksessa huomiota vientiyhteistyön järjestämiseksi myös muilla 

markkina-alueilla: ”Englantiin ja Skotlantiin, Pohjois-Amerikkaan ja mahdollisesti 

                                                        
268 Berättelse över Finska Pappersbruksföreningens verksamhet 1922. s. 60–61; Berättelse över Finska 
Pappersbruksföreningens verksamhet 1923. s. 27. Finnpapin arkisto. 
269 Vientiosasto II:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 12.12.1923. Liite: ”Kort översikt av A. II:s verk-
samhet under år 1923.” Styrelseprotokoll för Omslagspappers-Avdelningen 1923. Finnpapin arkisto. 
270 Berättelse över Finska Pappersbruksföreningens verksamhet 1924. s. 23; Berättelse över Finska Pap-
persbruksföreningens verksamhet 1925. s. 25. Finnpapin arkisto.   
271 Kuisma 1993, 493–494. 
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Ranskaan pitäisi välttämättä saada omat konttorit, joiden johdossa olisivat suoma-

laiset miehet. Japania, Saksaa, Hollantia, Italiaa jne. varten pitäisi toistaiseksi hank-

kia kelvolliset edustajat.”272  Jo vuosia länsikaupan mahdollisuuksia pohtinut ja 

ruotsalaisen paperiteollisuuden vientitoimintaa esikuvanaan pitänyt Serlachius 

suuntasi näin Suomen itsenäistymispäivänä sellutehtailijoiden huomion myös Ja-

panin markkinoiden keskeisyyteen suomalaisen selluloosan tulevalle vientikau-

palle.273 

Kokouksessa hyväksyttiin periaatteellisesti ehdotus myyntikartellin perustami-

sesta, mutta asia saatettiin lopulliseen päätökseen vasta puolen vuoden kuluttua sel-

lun- ja paperinvalmistajien kokoontuessa 2. heinäkuuta 1918 perustamaan Suomen 

Paperitehtaitten Yhdistystä ja Suomen Selluloosayhdistystä.274  Kuten Finnpapin 

myös Finncellin tehtäväksi tuli jäsentehtaiden tuotannon myyminen ulkomarkki-

noille käyttäen omia vientiverkostojaan, joiden luomiseen yhdistys pääsi tosiasial-

lisesti käsiksi vuoden 1919 aikana. Oy Waldhof Ab:ta lukuun ottamatta koko Suo-

men selluloosateollisuus sopi yhteismyyntien järjestämisestä Finncellin kautta 

maailmansotien välillä. Näin luodun tiiviin myyntiyhteistyön ansiosta valtasi suo-

malainen selluloosa, kuten paperikin, menestyksellisesti paikkansa maailmanmark-

kinoilla ja nosti samalla paperiteollisuustuotteet eli paperin, selluloosan ja puuhiok-

keen Suomen suurimmaksi vientitavararyhmäksi 1930-luvulle tultaessa.275 

Suomalaisen selluloosan tuleva menestys maailmanmarkkinoilla antoi vuoden 

1917 lopulla itsestään vasta toivonkipinän Gösta Serlachiuksen esittämän ehdotuk-

sen muodossa, jossa sellutehtailijoiden huomio kiinnitettiin myyntityön järjestämi-

seen vientiyhdistyksen toimesta suurimmille potentiaalisille markkinoille Euroo-

passa mutta myös kaukaisemmille markkinoille Japanissa ja Pohjois-Amerikassa. 

Se, että Serlachius mainitsi ehdotuksessaan Japanin samalla sisällyttäen sen tär-

keimpien vientimarkkinoiden joukkoon, on ymmärrettävää ottaen huomioon Suo-

men puunjalostusteollisuuden sinne alkaneen viennin jo ennen maailmansotaa. Ja-

panin markkinoiden kiinnostavuus ei kuitenkaan johtunut ainoastaan aikaisem-

mista kontakteista vaan myös maailmansodan aikana saapuneista tiedoista suoma-

                                                        
272 Selluloosayhdistyksen perustamisesta kiinnostuneiden yhtiöiden ja yritysten kokouksen pöytäkirja 
6.12.1917. Protokoll 1917–18. Arkistotunnus 1. Finncellin arkisto. Rantakari 1944, 48–49. 
273 Silvennoinen 2012, 160, 219.  
274 Rantakari 1944, 49–51; Kuisma 1993, 494–495; Heikkinen 2000, 21–25. Sulfaattiselluloosan tuotta-
jien toimesta oli jo vuonna 1909 perustettu yhdistys nimeltään Suomen Selluloosayhdistys, joka tuli 
olemaan myös kesällä 1918 uudelleen muodostetun koko selluloosateollisuuden kattavan vientiyhdis-
tyksen nimi. Kuisma 1993, 490. 
275 Häggman 2006, 152–154, 156–160; Pihkala 1982, 267. 
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laisen selluloosan mahdollisesta kysynnästä ja ostokykyisistä japanilaisista hank-

kijatahoista. Elokuussa 1915 oli Erik Sjövall -niminen henkilö kirjeitse tiedottanut 

Japanista löytyvän ”hyviä ja ostovoimaisia yhteyksiä meidän [selluloosa] laaduil-

lemme”.276 Oletukselle japanilaisten ostajien mahdollisesta kiinnostuksesta suoma-

laista selluloosaa kohtaan antoi tukea myös Norjan selluloosateollisuuden viennin 

kasvu Japaniin maailmansodan aikana: vuosina 1914–1915 Japani oli neljänneksi 

suurin norjalaisen selluloosan ostaja edellään Yhdysvallat, Iso-Britannia ja 

Ranska.277  

Norjalaisten lisäksi selluloosan vientiä Japaniin harjoitti menestyksellisesti 

myös Ruotsin selluloosateollisuus ruotsalaisten kauppahuoneiden, kuten Elof 

Hanssonin, välityksellä. Kauppahuone Elof Hansson perustettiin Hampurissa 

vuonna 1897, mitä pian seurasi yhtiölle hyvin tuottoisaksi osoittautuneen kontaktin 

solmiminen Mitsui & Co:n kanssa liittyen paperimassan myyntiin kaukaiseen itään. 

Hanssonin kaupat Japaniin kukoistivat, sillä selluloosan vienti sinne kasvoi suu-

remmaksi kuin kauppahuoneen harjoittama myynti millekään muulle markkina-

alueelle ennen ensimmäistä maailmansotaa.278 Pohjoismaisen selluloosan menes-

tys Japanissa perustui sen, kuten muidenkin raaka-aineiden ja puolivalmisteiden, 

kasvaneeseen kysyntään, jota 1900-luvun alusta lähtien ruokkivat laajeneva koti-

mainen paperiteollisuus ja päätään nostava tekosilkki- eli viskoositeollisuus. Tästä 

kysynnästä halusi päästä nauttimaan myös suomalainen selluloosateollisuus, joka 

oli maan itsenäistymisen aattona koonnut rivinsä ponnistaakseen yhtenä rintamana 

muun muassa Japanin markkinoille.  

Finncellissä valmistauduttiin vuoden 1918 lopulla länsimarkkinoille rantautu-

mista varten ottamalla sähkeitse yhteyttä ulkomaisiin yrityksiin Iso-Britanniassa, 

Ranskassa ja Yhdysvalloissa.279 Seuraava askel oli pääseminen neuvotteluyhtey-

teen sopivien agenttien ja tulevien asiakkaiden kanssa, mikä mahdollistui vuoden 

                                                        
276 Sjövallin mukaan tällaisia yhteistyötahoja olisivat japanilaiset liikeyritykset Nakazo Yasui (Osaka), 
Shina & Co. (Osaka) ja Sangoku Trading Co. (Tokio), joiden lisäksi Parsons & Whittemorella uskottiin 
olevan yhteyksiä japanilaisen kauppahuoneen Iwai & Co., Ltd:n (Osaka) kanssa. ”Föreningens intres-
senter 1918.” Ko. muistio käsittää useita sivuja, joista osa on numeroituja. Muut muistiot 1918–1987. 
Arkistotunnus 719. Finncellin arkisto. 
277 Norjalaisen selluloosan vientiluvut vuosilta 1914–1915 on saatu muistiosta: ”Föreningens intressen-
ter 1918.” Muut muistiot 1918–1987. Arkistotunnus 719. Finncellin arkisto. 
278 Jan Kuusen mukaan Elof Hansson myi Japaniin pohjoismaisilta tuottajilta hankkimaansa selluloosaa. 
Mahdollisesti sen välityksellä oli jo ennen ensimmäistä maailmansotaa päätynyt myös suomalaista sel-
luloosaa Japaniin vietäväksi. Kuuse 1999, 64–65; Kuuse 1992, 35, 37. 
279 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 16.12.1918. Protokoll 1917–18. Arkistotunnus 1. Finncellin ar-
kisto. 
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1919 alussa, kun kauppa- ja teollisuuskomission valtuutuksella lähetettiin niin kut-

suttu ”lentävä kauppakomissio” Selluloosayhdistyksen puheenjohtajan Jacob von 

Julinin johdolla luomaan kontakteja Iso-Britanniassa, Ranskassa, Italiassa ja Yh-

dysvalloissa.280 Finncellin hallituksen käsitellessä kauppakomission ja von Julinin 

matkan tuloksia elokuussa 1919, selvitti von Julin muun muassa, että hän oli sol-

minut New Yorkissa yhteyden erääseen suureen japanilaiseen kauppahuoneeseen 

ja että yhdistyksen Pohjois-Amerikan, Meksikon ja Kuuban markkinoiden agentin 

Lagerloef Trading Companyn kautta olisi mahdollisesti saatavissa tilauksia myös 

Japanista.281  

Odotukset Lagerloefin välityksellä Japanista tulevista tilauksista osoittautuivat 

kuitenkin turhiksi, sillä yhdistyksen asiakirjojen valossa ei Lagerloefin kautta tuol-

loin tai myöhemmin tehty toimituksia Japaniin. Sen sijaan Selluloosayhdistys sai 

yhteyden Mitsui & Co:n edustajiin Lontoossa ja kävi näiden kanssa vuoden 1919 

toisen puoliskon aikana neuvotteluja suoran vientiyhteyden avaamisesta Japaniin. 

Ruotsalaiset ja norjalaiset kauppahuoneet olivat jo aikaisemmin ehtineet ilmaista 

kiinnostuksensa Finncellin markkinoiman suomalaisen selluloosan myymisestä Ja-

paniin, mutta yhdistys oli kieltäytynyt näiden esittämistä tarjouksista toivoen vien-

nin alkavan Mitsuin kautta suoraan asiakkaille, toisin sanoen suomalaisen selluloo-

san japanilaisille loppukäyttäjille, kuten Mitsuin liikeimperiumiin kuuluvalle Oji 

Paper Companylle.282 

                                                        
280 Aunesluoma 2011, 30; Väisänen 1998, 49–52.  
281 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 8.8.1919; Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1.10.1919. Liite: ”Lä-
get.” Protokoll 1919. Arkistotunnus 2. Finncellin arkisto.  
282 Japanin paperiteollisuus oli ensimmäisen maailmansodan vuosina hyötynyt eurooppalaisten kilpaili-
joiden vähentyneestä läsnäolosta Japanin markkinoilla ja muualla Aasiassa. Tuolloin muun muassa Oji 
Paper Co. kasvoi suuryritykseksi kansainvälisessä mittakaavassa. Hallituksen kokouksen pöytäkirja 
1.10.1919. Liite: ”Läget.” Protokoll 1919. Arkistotunnus 2. Finncellin arkisto. Roberts 1989, 142, 201. 
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Kaavio 4. Selluloosan ja painopaperin tuonti Japaniin v. 1912–1929. Määrät tonneina.283 

Lähde: Honma, Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1868–1945 / Japanese 

Economic Statistics 1868–1945. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 56. 

Neuvottelut yhteistyön aloittamisesta jatkuivat Finncellin ja Mitsuin välillä kir-

jeitse pitkin syksyä, mutta vielä marraskuussa mitään sopimusta ei ollut saatu ai-

kaiseksi. Neuvonpidon pitkittymisestä huolimatta oli yhdistys jo ehtinyt toimittaa 

materiaalinäytteitä Mitsuille, joka olikin ilmaissut olevansa kiinnostunut ostamaan 

suomalaista selluloosaa mutta toivoi hankintojen toistaiseksi tapahtuvan kiinteän 

tilin järjestelyllä.284  Marraskuun 1919 jälkeen ei yhdistyksen pöytäkirjoihin tai 

muihin säilyneisiin asiakirjoihin ole merkitty selkeää tietoja siitä, mikä oli neuvot-

teluiden lopputulos Mitsuin kanssa.285 Varmaa kuitenkin on, ettei kiinteää ja pitkä-

aikaista yhteistyötä neuvotteluista seurannut ainakaan yhdistyksen ja Mitsuin Lon-

toon-konttorin välillä. Sen sijaan, että suora vientiyhteys olisi jo tässä vaiheessa 

mahdollistunut Mitsuin tai jonkun muun tahon välityksellä Japaniin, päätti yhdistys 

1920-luvun alussa soveltaa myyntipolitiikkanaan Japanin markkinoiden suhteen 

useamman vientiväylän metodia. Tämän myyntipolitiikkaa koskettaneen muutok-

                                                        
283 Selluloosan tuontimäärissä yhdistyvät sekä paperin että tekstiilin valmistukseen tarkoitettu selluloosa. 
Paperin tuontiluvut Japaniin on ko. tilastojulkaisussa ilmoitettu ainoastaan painopaperin osalta. 
284 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4.11.1919. Liite: ”Läget 4/XI 1919.” Protokoll 1919. Arkistotun-
nus 2. Finncellin arkisto. Huom. kiinteän tilin mukaan suoritettavassa kaupassa tavara tai palvelu siirtyy 
ostajalle etukäteen sovittuun hintaan, jolloin mahdollisesti myöhemmin ilmenevät taloudelliset riskit 
(valuuttatappiot) tulevat myyjän kannettavaksi. Oula Silvennoisen mukaan kiinteä tili on ”ilmaisu tava-
ran laatua kohtaan tunnetusta luottamuksesta”. Silvennoinen 2012, 72. 
285 Huom. Yhdistyksen vuosikertomukseen 1919 on kuitenkin merkitty joulukuussa saapuneeksi sul-
fiitti- ja sulfaattiselluloosaa koskevat tilaukset (yhteensä 430 tonnia) toimitettaviksi Japaniin. Berättelse 
över Finska Cellulosaföreningens verksamhet 1919. Finska Cellulosaföreningens Årsberättelser 1918–
1927. Arkistotunnus 122. Finncellin arkisto.  
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sen seurauksena ilmestyi Hampurista Göteborgiin vuonna 1914 muuttanut kauppa-

huone Elof Hansson Selluloosayhdistyksen ostajalistoille, joiden mukaan esimer-

kiksi touko-kesäkuussa 1921 kauppahuone hankki Japaniin vietäväksi Kaukaan ja 

Nurmen tehtaiden sulfiittiselluloosaa yhteensä 600 tonnia. Elof Hanssonin lisäksi 

mainitaan J. Joseph Flach, joka oli Finncellin agentti Hampurissa ja toimi myös 

Finnpapin agenttina, sekä eräs Busche -niminen toiminimi tai henkilö. Molempien 

on merkitty vieneen yhdistyksen markkinoimaa sellua Japaniin samana ajanjak-

sona.286 

Elof Hanssonista tulikin hyvin ahkera suomalaisen selluloosan viejä Japaniin 

vuonna 1921. Pelkästään sen kautta myytiin satoja tonneja Kaukaan ja Nurmen li-

säksi Enqvistin, Enson, Kymin, Voikkaan, Mäntän ja Kajaanin tehtaiden tuottamaa 

sulfiittiselluloosaa.287 Itse asiassa samaisena vuonna Finncellin Japaniin toimitetta-

vaksi myymän sulfiittiselluloosan määrä vastasi yhdistyksen kyseisen selluloo-

salaadun kokonaismyynnistä lähes 11 prosenttia, minkä ansiosta Japanista tuli nel-

jänneksi suurin suomalaisen sulfiittiselluloosan ostaja edellään Yhdysvallat, Iso-

Britannia ja Ranska – siis samat maat kuin norjalaisen selluloosan viennin osalta 

kuusi vuotta aiemmin.288  Finncellin näkemyksen mukaan välikäsien, kuten Elof 

Hanssonin, kautta tapahtuvat myynnit olivat väliaikaisena ilmiönä hyväksyttävissä, 

mutta pidemmässä juoksussa ne oli pystyttävä korvaamaan omalla myyntiverkos-

tolla myös Japanin markkinoilla. Finncellissä ei arvatenkaan katsottu tyytyväisyy-

dellä sitä, että myynnit Japaniin tapahtuvat Elof Hanssonin kautta. Se näet pystyi 

hyödyntämään läheisiä suhteitaan Mitsuihin, jonka kanssa Finncell puolestaan ei 

ollut päässyt kiinni pitempikestoiseen yhteistyöhön yrityksestään huolimatta.  

Ruotsalaisten välikäsien kannalta ‒ oli kysymys sitten suomalaisen selluloosan 

tai paperin myynnistä ‒ merkitsi naapurimaan vientiyhdistysten Japaniin ja muualle 

Itä-Aasiaan suuntautuneiden omien myyntiväylien järjestämättömyys puhdasta ta-

                                                        
286 ”Finska Cellulosaföreningens rapport över försålda kvantiteter cellulosa per 16/5 – 31/5 1921. Kon-
fidentiellt No. 9.” Cirkulär 1921. Arkistotunnus 138. Finncellin arkisto. Ks. myös Hallituksen kokouk-
sen pöytäkirja 10.2.1920. Protokoll 1920. Arkistotunnus 3. Finncellin arkisto. Elokuussa 1921 maini-
taan Japaniin myydyn selluloosaa, jonka ostajana oli toiminimi Carl Stender & Co. Mahdollisesti ky-
seinen toimitus tapahtui J. Joseph Flachin välityksellä. ”Sulfit. Finska Cellulosaföreningens rapport över 
försålda kvantiteter cellulosa per 1/8 – 15/8 1921. Konfidentiellt N:o 14.” Cirkulär 1921. Arkistotunnus 
138. Finncellin arkisto. Sahi 2015a, 37. 
287 ”Sulfit. Finska Cellulosaföreningens rapport över försålda kvantiteter cellulosa per 1/9 – 15/9 1921. 
Konfidentiellt 16.” Cirkulär 1921. Arkistotunnus 138. Finncellin arkisto.  
288 Berättelse över Finska Cellulosaföreningens verksamhet 1921. s. 30–31. Finska Cellulosaförenin-
gens Årsberättelser 1918–1927. Arkistotunnus 122. Finncellin arkisto.  
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loudellista hyötyä sekä mahdollisuutta käyttää suomalaista teollisuutta lähestul-

koon kuin omana tuottajatahona.289 Hankkiessaan selluloosaa ruotsalaiselta kaup-

pahuoneelta ei ostajapuoli Japanissa läheskään aina tiennyt tuotteen oikeaa alkupe-

rää. Ilmeisesti edes alkuperämerkinnät sellupaaleissa eivät tarpeeksi tehokkaasti es-

täneet väärinkäsitysten syntymistä. Väärinkäsitysten laajuus kävi Tokiossa asiain-

hoitaja Ramstedtille selväksi viimeistään vuonna 1922, kun hän oli pyytänyt japa-

nilaisilta tulliviranomaisilta selvitystä suomalaisten tavaroiden tuonnista Japaniin. 

Kyseisessä selvityksessä todettiin Ramstedtin mukaan yksiselitteisesti, ettei Suo-

mesta ollut saapunut Japaniin minkäänlaista tavaraa, mistä hän päätteli suomalaisen 

selluloosan ja paperin saapuvan maahan ruotsalaisena tavaran myyjätahon perus-

teella.290 Finncell ja Finnpap olivat näin ollen yhteisen ongelman äärellä koskien 

tuotteidensa tunnettavuutta Japanin markkinoilla 1920-luvun alkuvuosina. Vien-

tiyhdistysten myyntipolitiikka ja keinot tarttua tähän ongelmaan olivat ne tekijät, 

jotka tulivat paljolti ratkaisemaan viennin myöhemmän kehityskulun. Toisin kuin 

Finnpap, Selluloosayhdistys valmistautui avaamaan oman suoran vientikanavan 

Japaniin. 

Vuonna 1921 tapahtunut huomattava kasvu suomalaisen selluloosan myyn-

neissä Japaniin nostatti Finncellissä tarpeen pohtia oman edustajan kiinnittämistä 

tuolle markkina-alueelle. Kyseisenä vuonna suurimmat puuhiokkeen ja selluloosan 

vientimaat Japaniin olivat Kanada 54 prosentin, Ruotsi 28 prosentin ja Yhdysvallat 

6 prosentin osuuksilla – Ruotsin osuuteen olivat sekoittuneet myös suomalaisen 

paperimassan vientimäärät.291 Kilpailu Japanin paperimassamarkkinoilla oli kova 

pohjoisamerikkalaisten ja Suomen naapurimaiden kesken, joten vientiyhteydet 

sinne oli saatava vakaammalle pohjalle. Maaliskuussa 1922 esitteli Finncellin toi-

mitusjohtaja Walter Gräsbeck yhdistyksen hallitukselle ajatuksen luopua välikäsien 

kautta tapahtuvasta viennistä ja toi kokousedustajille tiedoksi Japanista saapuneen 

                                                        
289 Kalle Auermaa toteaa vuonna 1923 julkaistussa kirjassaan seuraavaa: ”Ajatellessa maamme vienti-
kaupan nykyistä järjestelyä yleensä ja kauppaamme idän maiden kanssa erityisesti tulee pakostakin sii-
hen käsitykseen, että meillä joko pelätään edullisempien ulkomaisten liikesuhteiden aikaansaamista, tai 
sitten tahdotaan hyödyttää mieluimmin ruotsinmaalaisia kilpailijoitamme säästelemällä heille rahteja ja 
välityspalkkioita.” Auermaa 1924, 405. 
290 ”15/II. Suomen selluloosasta ja paperista Japanissa (Synnerberg, Koo, Suzuki ynnä lehti Hoochi 
Shimbun).” Asiainhoitaja Ramstedtin raportti Suomen ulkoasiainministeriölle 15.2.1922. G. J. Ram-
stedtin kokoelma, kansio 11. KA. ”Selluloosamarkkinat.” Kauppalehti No. 43. 21.2.1920. Pohjala 1970, 
71. Vuonna 1922 Finncell lisäsi tuoteleimaansa Made in Finland -merkinnän. ”Cirkulär N:o 58.” Hel-
sinki 3.11.1922. Cirkulär 1922. Arkistotunnus 139. Finncellin arkisto. ”Suomi ja Japani.” Helsingin 
Sanomat No. 254. 20.9.1922. Suomen kaupasta Kiinaan 1920-luvulla ks. Uola 1995, 149. 
291  ”Ministeri J. H. Wennola, Ulkoasiainministeriö, Täällä.” Allekirjoittamaton muistio. AS/AB, 
29.5.1923. Yleinen kirjeenvaihto 1917–1933. Arkistotunnus 678. SMK:n arkisto. 
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raportin, jossa kerrottiin Japanin selluloosan tuontitarpeen olevan huomattava. Ra-

portissa esitettyjen seikkojen perusteella yhdistyksen hallitus päätti valtuuttaa 

Gräsbeckin ottamaan yhteyttä asiainhoitaja Ramstedtiin tarkoituksena tiedustella 

tältä suosituksia sopivista agenttiehdokkaista Japanissa.292  

Finncellissä ei kuitenkaan haluttu lähteä yksin edustajan etsintään, sillä yhdis-

tys toivoi tämän tapahtuvan yhteistyössä Suomen Puuhiomoyhdistyksen kanssa. 

Puuhiomoyhdistyksessä hyväksyttiin Finncellin ehdotus yhteisen edustajan hank-

kimiseksi Japanista, koska asiaa käsiteltäessä jouduttiin Puuhiomoyhdistyksessä 

toteamaan, ettei sillä tuolloin ollut Japaniin suuntautuvaa hiokkeen tai pahvin vien-

titoimintaa. Kaksikymmentä vuotta aikaisemmin alkanut suomalaisen hiokkeen ja 

pahvin vienti Japaniin oli tyrehtynyt maailmansodan kynnyksellä, eikä ainakaan 

maininnan arvoisia myyntejä ollut tapahtunut sodan päättymisen jälkeen. Puu-

hiomoyhdistyksessä eläteltiinkin nyt toivetta, että agenttiyhteistyö Finncellin 

kanssa tulisi avaamaan uuden oven Japanin markkinoille.293  

Puuhiomoyhdistys oli siis menettänyt maailmansotaa edeltäneet liikeyhtey-

tensä Japaniin, mutta Finncellin keväällä 1922 tekemä ehdotus ei kuitenkaan ollut 

yhdistykselle Itä-Aasian myyntejä koskien ensimmäinen sodan päättymisen jälkei-

senä aikana. Syyskuussa 1921 oli Puuhiomoyhdistykseen ottanut yhteyttä Kiinassa 

asuva suomalainen liikemies ja Venäjän armeijan entinen upseeri Georg Synner-

berg,294 joka anoi lupaa toimia yhdistyksen tuotteiden edustajana Japanissa ja Kii-

nassa. Anomukseen suostuttiin, mutta Puuhiomoyhdistys pidätti itsellään oikeuden 

toteuttaa tulevaisuudessa myyntejä kyseisille markkinoille myös muiden vientika-

navien kautta.295 Tästä päätöksestä johtuen Puuhiomoyhdistyksellä oli siis jo ennen 

vuoden 1922 kevättä Japanin ja Kiinan markkinoille nimitettynä oma edustaja. Yh-

distyksen tarttuminen Finncellin ehdotukseen on selitettävissä sillä seikalla, että 

Synnerberg asui Shanghaissa ja toimi siellä Suomen konsulina lokakuusta 1921 

lähtien eikä ollut konsulin työn ohella ‒ ja ehkä juuri siitä johtuen ‒ saavuttanut 

tuloksia Japanin-myynneissä. Tässä tilanteessa, jossa Puuhiomoyhdistyksellä ei 

                                                        
292 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 14.3.1922. Protokoll 1922. Arkistotunnus 5. Finncellin arkisto.  
293 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 16.12.1921. Protokoll 1921. Arkistotunnus 4. Finncellin arkisto. 
Neljännesvuosikokouksen pöytäkirja 27.6.1922. Protokoll 1921–1923. Arkistotunnus 5. Suomen Puu-
hiomoyhdistyksen arkisto. 
294 Georg Synnerberg oli aiemmin toiminut Venäjän Tokion- ja Pekingin-lähetystöissä kaupallisena at-
taseana ja vallankumouksen jälkeen siirtynyt liike-elämän palvelukseen. Lokakuussa 1921, siis noin 
kuukausi sen jälkeen kun Synnerberg sai luvan edustaa Puuhiomoyhdistystä Itä-Aasiassa, hänet nimi-
tettiin Suomen konsuliksi Shanghaihin. Halén 2011, 88; Uola 1995, 74–76; Valkeila 1946, 21. 
295 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9.9.1921. Protokoll 1921–1923. Arkistotunnus 5. Suomen Puu-
hiomoyhdistyksen arkisto. 
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käytännössä ollut Japanin-myyntien suhteen mitään menetettävää, sen oli varsin 

helppo tehdä päätös yhteistyöstä Finncellin kanssa. Yhteistyö näiden vientiyhdis-

tysten välillä oli perusteltua myös sikäli, että molemmat markkinoivat paperinval-

mistukseen tarkoitettua teollista puolivalmistetta eli kemiallisesti valmistettua sel-

luloosaa ja mekaanisesti tuotettua puumassaa eli hioketta. 

Asiainhoitaja Ramstedt otti Finncellin ja Puuhiomoyhdistyksen esittämän tie-

dustelun sopivasta myyntiagentista kaikesta päätellen tyytyväisyydellä vastaan, 

sillä niin perehtymätön kuin hän olikin ollut kaupallisiin asioihin ennen Tokioon 

lähtöään, oli hän sitäkin ahkerammin pyrkinyt korjaamaan tämän puutteensa. Ram-

stedt oli esimerkiksi yhteistyössä Suzuki & Co:n edustajien kanssa selvittänyt suo-

malaisen paperin ja selluloosan tuontimahdollisuuksia kyseisen kauppahuoneen 

toimesta Japaniin. Suzuki oli Ramstedtin mukaan hankkinut jo syksyyn 1921 men-

nessä Lontoon-konttorinsa toimesta suomalaista selluloosaa Japaniin tuotavaksi ‒ 

mahdollisesti Elof Hanssonin välityksellä. Ramstedt oli saanut Suzukin edustajilta 

myös ymmärtää, että he olivat kiinnostuneita suoran laivalinjan avaamisesta Japa-

nin ja Suomen välillä, mikä mahdollistuisi Suomesta Japaniin suuntautuvan suoran 

ja keskeytymättömän sellun ja paperin myynnin kautta. Konsuli Synnerberg saapui 

alkuvuodesta 1922 Japaniin järjestämään paperin ja selluloosan myyntejä; yhdessä 

Ramstedtin ja Suzukin edustajien kanssa hän perehtyi kaupallisten suhteiden jär-

jestämisen mahdollisuuksiin. Synnerberg, joka edusti Puuhiomoyhdistystä Japa-

nissa ja Kiinassa, oli Ramstedtin mukaan saanut myös hoitaakseen vuoden 1921 

lopussa Finnpapista eronneen Kymi Oy:n paperin myynnin ja Finncellin selluloo-

san yksinedustuksen kyseisissä maissa. Ramstedtin mielestä ‒ mikä ilmeisesti vas-

tasi myös Synnerbergin näkemystä ‒ olisi suomalaisen selluloosan ja paperin 

myynti Japanissa hoidettava tulevaisuudessa tällä markkina-alueella pysyvästi toi-

mivan edustajan toimesta sen sijaan, että Japanin-myyntejä järjesteltäisiin Kiinasta 

käsin.296 Tätä taustaa vasten oli Ramstedtin helppo suositella Finncellille ja Puu-

hiomoyhdistykselle näiden uudeksi Japanin-edustajaksi siellä jo useamman vuoden 

                                                        
296 Asiainhoitaja Ramstedtin raportti Suomen ulkoasiainministeriölle No. 8. Tokio 20.10.1921. UM 5 C 
15 Tokion-lähetystön raportit. UMA. ”15/II. Suomen selluloosasta ja paperista Japanissa (Synnerberg, 
Koo, Suzuki ynnä lehti Hoochi Shimbun).” Asiainhoitaja Ramstedtin raportti Suomen ulkoasiainminis-
teriölle 15.2.1922. G. J. Ramstedtin kokoelma, kansio 11. KA. ”Synnerberg Tokiossa.” Asiainhoitaja 
Ramstedtin kirjoittama selvitys, joka on todennäköisesti osa hänen vuoden 1922 alkupuolella kirjoitta-
mastaan raportista Suomen ulkoasiainministeriölle. G. J. Ramstedtin kokoelma, kansio 11.  KA. Huom. 
Finncellin asiakirjoista ei käy ilmi, että Synnerbergille olisi myönnetty yhdistyksen myyntien yk-
sinedustus tai ylipäänsä oikeus edustaa yhdistystä Itä-Aasiassa.  Kymin Osakeyhtiön osalta Synnerberg 
toimi sen (paperi)tuotteiden myyjänä Kiinassa ja Japanissa ilman asiamiesoikeutta 1920-luvun alussa. 
Ahvenainen 1972, 97–98.  
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toiminutta suomalaissyntyistä vuori-insinööriä nimeltään Léon A. Perret, jolle 

Finncell kesäkuussa 1922 päättikin myöntää edustusoikeuden Japanin markkinoilla 

ilman yksinoikeutta.297  

Yhdistysten suoran vientiverkoston toiminta alkaa 

Léon Perret, joka oli maaliskuussa Finncellissä käsiteltäväksi tulleen Japanin sel-

luloosamarkkinoita koskeneen raportin kirjoittaja, oli keväästä 1918 lähtien oles-

kellut Japanissa ja toiminut maan hallituksen palveluksessa kullanhuuhdonnan asi-

antuntijatehtävissä sekä 1920-luvun alussa keskittynyt suomalaisten tuotteiden 

maahantuontiin.298 Perret oli Ramstedtin suosituksesta ottanut yhteyttä Finnpapiin 

saadakseen tältä edustusoikeuden suomalaiselle paperille sekä selluloosalle Japa-

nissa, sillä hänen näkemyksensä mukaan molemmille tuotteille olisi löydettävissä 

kysyntää täkäläisiltä markkinoilta. Finnpap ei suostunut antamaan Perretille tämän 

pyytämää edustustehtävää yksinoikeudella, sillä se luotti myyntien tapahtuvan 

skandinaavisten, englantilaisten ja suomalaisten vientiyritysten kautta näiden japa-

nilaisille asiakkaille. Finnpap oli kuitenkin valmis myymään paperia suoraan myös 

Perretille, jos myynnit hänen välityksellään onnistuisivat.299 Tiedossa ei ole, tila-

siko Perret koskaan Finnpapilta paperia Japaniin tuotavaksi, mutta viimeistään ke-

sällä 1922, saadessaan hoidettavakseen Finncellin edustuksen, hän pääsi kiinni suo-

malaisen puunjalostusteollisuuden tuotteiden myynnin syrjään.  

Viipurista lähtöisin ollut Perret oli Finnpapille esittämässään ehdotuksessa 

maininnut yhdeksi suosittelijakseen Suomessa insinööri William Wahlin, joka oli 

myös kotoisin Viipurista ja oli aikaisemmin toiminut sukuyhtiönsä Paul Wahl & 

Co:n omistaman Warkaus Brukin toimitusjohtajana.300  William Wahl tuli itsekin 

                                                        
297  Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9.6.1922. Protokoll 1922. Arkistotunnus 5. Finncellin ar-
kisto. ”Herr Prof. G. J. Ramstedt. Finska Legationen. Tokyo.” Léon Perretin kirje asiainhoitaja Ram-
stedtille 25.3.1922. G. J. Ramstedtin kokoelma, kansio 5. KA.  
298 Perret oli ollut Venäjän valtion (vuorihallituksen) stipendiaattina Australiassa ja Amerikassa, minkä 
jälkeen hän oli toiminut johtajana Siperiassa Lenan kultakentillä. Syksyllä 1917 Perret matkusti Pieta-
rista Siperiaan kaivoksille, josta hän vallankumouksen jälkeen poistui Vladivostokin kautta Japaniin 
Yokohaman kaupunkiin. Eräissä lähteissä (esim. Hbl 18.9.1923) mainitaan Perretin olleen arvoltaan 
valtioneuvos ‒ ilmeisimmin tämä arvonimi periytyi hänen toiminnastaan Venäjän keisarikunnan palve-
luksessa.  ”Statsrådet Leon Perret.” Hufvudstadsbladet No. 254. 18.9.1923. Engman 2005, 417; Halén 
2011, 84. 
299 ”The Finska Papperindustri föreningen.” Léon Perretin kirje Suomen Paperitehtaitten Yhdistykselle 
30.3.1920; Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen sähke Léon Perretille 20.5.1920. G. J. Ramstedtin ko-
koelma, kansio 16. KA. Huom. viimeksi mainittu asiakirja on kaksipuolinen! 
300 ”The Finska Papperindustri föreningen.” Léon Perretin kirje Suomen Paperitehtaitten Yhdistykselle 
30.3.1920. G. J. Ramstedtin kokoelma, kansio 16. KA. ”Consul William Wahl.” Suomen Paperi- ja 



119 

pian hyvin tunnetuksi suomalaiselle vientiteollisuudelle Japanissa, sillä elokuussa 

1922 hänet nimitettiin Suomen konsuliksi Yokohamaan,301 jonne hän siirtyi liike-

toimiensa johdosta samaisena vuonna. Wahlin muutto Japaniin tapahtui mahdolli-

sesti Perretin myötävaikutuksella, sillä nämä kaksi ryhtyivät tuolloin yhtiökump-

paneiksi perustamalla Yokohamaan liikeyrityksen nimeltään Perret & Wahl. Tämän 

toiminimen hoidettavana oli Perretin saaman Finncellin edustuksen lisäksi Puu-

hiomoyhdistyksen syyskuussa 1922 Wahlille myöntämä hiokkeen ja pahvin myyn-

tioikeus sekä helsinkiläisen Oy Urheilutarpeita – Sportartiklar AB:n ja vaasalaisen 

Wickström-veljesten Moottoritehdas Oy:n edustukset.302  

Selluloosasta muodostui Perret & Wahlille merkittävin myyntiartikkeli, mutta 

heilahdukset sen kysynnässä sekä Japanissa vuonna 1923 pahvin tuontia vaikeut-

tanut korkea tullitaso, joka tähtäsi kotimaisen tuotannon suojeluun, saivat Léon 

Perretin hakemaan Finnpapin myyntien yksinoikeutta Japanissa.303 Tämä suunni-

telma ‒ jos se edes milloinkaan tuli Finnpapin johdon käsiteltäväksi ‒ ei edennyt 

                                                        
Puutavaralehti No. 11. 15.6.1931.  Paul Wahl & Co. lopetti toimintansa, kun sen omaisuus jaettiin A. 
Ahlström Oy:n ja Ab. W. Gutzeit & Co:n kesken vuonna 1909. Norrmén 1927, 88–89, 104, 115–116, 
129. Hoffman, Kai & Hellsten, Tanja (2009). ”Kauppaneuvos Paul Wahl (1797–1872).  
http://www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=84. (Luettu 27.11.2012.). 
301 Ks. mm. Suomen ulkoasiainministeriön sähke Tokion-lähetystölle 25.8.1922. UM 53 Konsuliasiat: 
Japani: UM 53 O3 b. Wahl, William A. Suomen konsuli Kobessa. UMA. William Wahl oli jo ennen 
1920-lukua oleskellut jonkin aikaa Japanissa, sillä hänen tiedetään matkanneen meritse Yokohamasta 
San Franciscoon toukokuussa 1910. Kyllönen 2013, 236. 
302 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 19.9.1922. Protokoll 1921–1923. Arkistotunnus 5. Suomen Puu-
hiomoyhdistyksen arkisto. Käyntikortti: ”The Sportarticles Co. Ltd. Helsingfors Finland Representati-
ves for Japan. Perret & Wahl. 70, Yamashita-cho, Yokohama. P.O. Box 222.” G. J. Ramstedtin ko-
koelma, kansio 9.  KA. ”H. Herr Professor G. Ramstedt. Utrikesministeriet. Helsingfors…B.B.” Léon 
Perretin kirje asiainhoitaja Ramstedtille 27.4.1923. G. J. Ramstedtin kokoelma, kansio 5. KA. Vuonna 
1922/1923 vei Oy Urheilutarpeita Japaniin 50 suksiparia, joista puolet toimitettiin Japanin keisarillisen 
perheen jäsenille. Asiainhoitaja Ramstedtin kirjekonsepti Urheilutarpeita Oy:n toimitusjohtaja Hohen-
thalille. Tokio 4.2.1923. G. J. Ramstedtin kokoelma, kansio 10.  KA. Herranen 1998, 54–55. Asiainhoi-
taja Ramstedt oli myötävaikuttanut Oy Urheilutarpeita -yhtiön Japanin-viennin käynnistymiseen, minkä 
johdosta sen perustaja ja toimitusjohtaja Hohenthal oli lausunut kiitoksen Japanin Helsingin-edustuston 
edustajan herra Nihein ja Tadao Watanaben vierailtua yhtiön tehtaalla marraskuussa 1922. Yhtiö ei pel-
kästään vienyt tuotteitaan Japaniin mutta myös hankki sieltä bambun varsia suksisauvojen valmistusta 
varten. ”K. Herra, Ministeri, G. J. Ramstedt.” Tadao Watanaben kirje G. J. Ramstedtille 24.11.1922. G. 
J. Ramstedtin kokoelma, kansio. 8.  KA. Urheilutarpeita Oy:n suksiviennistä ym. Teider 2006, 16–17, 
72–73; Sahi 2015a, 38. 
303 Perretin ja Wahlin yhtiökumppanuuden toimivuudessa ilmeni todennäköisesti säröjä vuoden 1923 
puolella, sillä Perret toivoi Ramstedtille kirjoittamassaan kirjeessä saavansa Finnpapilta edustuksen, 
jonka olisi oltava hänelle henkilökohtaisesti osoitettu. Herrojen Perretin ja Wahlin yhteistyöstä ja yhtei-
sestä liikeyrityksestä huolimatta oli vientiyhdistyksiltä ja yrityksiltä saadut edustusoikeudet ilmeisesti 
käsitetty henkilökohtaisiksi, mistä johtui, että Perretin ja Wahlin välillä vallitsi eräänlainen kilpailuti-
lanne. ”H. Herr Professor G. Ramstedt. Utrikesministeriet. Helsingfors…B.B.” Léon Perretin kirje asi-
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sen pidemmälle yhdistyksen soveltaman myyntipolitiikan johdosta. Finnpapin kiel-

teinen asenne yksinedustusten myöntämiseen Japanin markkinoille ei kuitenkaan 

ollut se tekijä, joka kertaheitolla käänsi Perret & Wahlin ja sen kahden osakkaan 

tulevaisuudensuunnitelmat päälaelleen. Totaalinen pysähdys liiketoiminnassa ja 

elämässä tapahtui 1. syyskuuta 1923, kun Yokohaman ja Tokion alueille iskeneen 

maanjäristyksen seurauksena yli satatuhatta ihmistä menetti henkensä ja vielä use-

ammat kotinsa. Perret, joka yhtiökumppaninsa kertoman mukaan oli maanjäristyk-

sen sattuessa ”Yokohama Klubilla”, jäi kuolleena rakennuksen raunioihin, kun taas 

toisaalla konttorirakennuksensa lähettyvillä ollut Wahl pelastui tuholta. Perret & 

Wahlin konttori, jonka tiloissa toimi myös Suomen konsulaatti, tuhoutui maanjä-

ristyksessä ja Wahl lähti onnettomuuspäivänä englantilaisella höyrylaivalla kohti 

Kobea jättäen taakseen palavan Yokohaman.304 

Wahl ei myöhemmin asettunut takaisin Yokohamaan vaan jäi pysyvästi Ko-

been, jonne hänet nimitettiin Suomen konsuliksi vuonna 1925.305 Wahlin pysyvä 

sijoittuminen Kobeen ei ollut mikään sattuma, sillä kaupunki oli Yokohaman ohella 

Japanin toinen suuri ulkomaankaupan keskittymä.306 Kobessa Wahl pani nopeasti 

toimeksi, sillä vuonna 1923/1924 muutettiin Perret & Wahl -yhtiön nimi Wahl & 

Ouchterlonyksi, kun Wahl ja Ruotsin Koben-konsuli Henrik W. A. Ouchterlony 

aloittivat liikekumppanuuden.307 Konsuli Wahl, joka oli toiminut Japanissa vasta 

                                                        
ainhoitaja Ramstedtille 27.4.1923. G. J. Ramstedtin kokoelma, kansio 5. KA. Vuosikokouksen pöytä-
kirja 14.3.1923. Liite: ”Marknadsberättelse.” Protokoll 1921–1923. Arkistotunnus 5. Suomen Puu-
hiomoyhdistyksen arkisto.  
304 Rouva Perret pelastui myös maanjäristyksestä ja lähti laivalla Yokohamasta Kobeen 1.9.1923. ”Hög-
tärade Herr Minister.” Konsuli Wahlin selvitys maanjäristyksen aiheuttamista tuhoista Yokohamassa ja 
suomalaisten kohtalosta asiainhoitaja Ramstedtille. Kobe 8.10.1923. UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 
53 O3 g Varia. UMA. 
305 Useissa asiakirjoissa Wahlin titteliksi mainitaan konsuli. Sen sijaan, että hänen toimensa olisi verrat-
tavissa lähetetyn konsulin asemaan, toimi hän oikeammin kunniakonsulina, joka ei nauttinut palkkatu-
loa Suomen valtiolta.  ”Herra Ministeri,” Asiainhoitaja Ramstedtin ulkoasiainministeri Procopélle osoit-
tama kirjelmä No. 53. Tokio 6.2.1925; ”Ulkoasiainministeriölle.” Tokion-lähetystön kirjelmä Suomen 
ulkoasiainministeriölle No. 243. Tokio 14.5.1925. UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O3 b. Wahl, 
William A. Suomen konsuli Kobessa. UMA. ”Koben kunniakonsulinviran täyttäminen ja järjestely.” 
Asiainhoitaja Winckelmannin kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle No. 135. Tokio 30.5.1931. UM 
53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O4 b. Ouchterlony H.W.A. UMA.  
306 Meiji-restauraation jälkeen oli Yokohamasta muodostunut Japanin vientikaupan keskus, kun taas 
Kobesta oli tullut Japaniin tapahtuneen tuonnin keskittymä. Kōbeshiritsu hakubutsukan 1999, 19, 38. 
Suomalaisen liikemiehen huomioista ja matkahavainnoista Yokohamassa ja Kobessa 1910- ja 1920-
luvun vaihteessa ks. Auermaa 1924, 214–215, 373–374.  
307  Hallituksen kokouksen pöytäkirja 19.12.1924. Protokoll 1924. Arkistotunnus 7. Finncellin ar-
kisto. ”Ulkoasiainministeriölle.” Asiainhoitaja Ramstedtin kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle No. 
188. Tokio 14.5.1926. UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O3 b. Wahl, William A. Suomen konsuli 
Kobessa. UMA. Huom. Finncellin lähteet kertovat Wahl & Ouchterlony -yhtiön aloittaneen toimintansa 
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noin kahden vuoden ajan, solmi arvatenkin kaikella tyytyväisyydellä kumppanuu-

den Ouchterlonyn kanssa, joka puolestaan oli toiminut Japanissa jo vuosisadan 

alusta ja Ruotsin konsulina vuodesta 1922 lähtien. Kokemuksensa lisäksi Ouchter-

lonyllä oli, kuten Suomen Tokion-asiainhoitaja Georg Winckelmann (1930–1933) 

myöhemmin esitti, erinomaiset suhteet paikalliseen liike-elämään.308  Wahlin ja 

Ouchterlonyn yhtiökumppanuudessa yhdistyivät siis viimeksi mainitun laaja koke-

mus, suhdeverkostot ja ruotsalaisen Nya A/B. B. Dieden & Co:n edustus sekä Wah-

lin mukanaan tuomat Finncellin, Suomen Puuhiomoyhdistyksen ja Diesen Wood 

Co:n edustukset.309 Yhdessä Wahl ja Ouchterlony aloittivat 1. lokakuuta 1924 Finn-

cellin markkinoiman suomalaisen selluloosan myynnin Kobesta käsin Japanin 

markkinoilla.310  

Vuosi 1925 merkitsi suomalaisen selluloosan menekille Japanissa syvintä aal-

lonpohjaa sitten viennin alkamisen maailmansodan jälkeen. Vuodesta toiseen jat-

kuneesta viennistä huolimatta suomalaisen selluloosan kysyntä oli epävakaalla 

pohjalla, eikä sen myyntikehitys vastannut selluloosan tuonnin yleistä kehitystä Ja-

panissa 1920-luvulla, kuten kaavioita 4. ja 5. vertailemalla voidaan havaita. Tämä 

oli mitä todennäköisimmin seurausta vielä vakiintumattomista liikesuhteista japa-

nilaisiin asiakkaisiin sekä siitä, että Selluloosayhdistys Finnpapin tavoin hyödynsi 

tuolloin Japanin-viennissään usean vientikanavan myyntipolitiikkaa.311  Vielä sen 

jälkeenkin, kun Perret & Wahl oli saanut selluloosan myyntiedustuksen Japanissa, 

                                                        
(selluloosan myynnin) vuonna 1924, mutta julkaisun The Foreign Firms’ Directory of Kobe (1928) (s. 
125–126) mukaan yhtiö aloitti toimintansa jo vuoden 1923 aikana. 
308 ”Asia. Koben konsulinviran täyttäminen.” Asiainhoitaja Winckelmannin kirjelmä Suomen ulkoasi-
ainministeriölle No. 285. Tokio 16.12.1932. UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O4 b. Ouchterlony 
H.W.A. UMA.  
309 ”Koben kunniakonsulinviran täyttäminen ja järjestely.” Asiainhoitaja Winckelmannin kirjelmä ulko-
asiainministeriölle No. 135. Tokio 30.5.1931. UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O4 b. Ouchterlony 
H.W.A. UMA. The Foreign Firms’ Directory of Kobe 1928, 125–126. Viimeksi mainitusta lähteestä ei 
ilmene, että Wahl & Ouchterlonyllä olisi ollut myös Oy Urheilutarpeita – Sportartiklar AB:n ja Wick-
ström-veljesten Moottoritehdas Oy:n edustukset. Nämä edustukset ovat todennäköisesti jääneet pois 
jossakin vaiheessa vuoden 1923 jälkeen. 
310 ”Till Ministern för utrikesärendena.” Suomen Selluloosayhdistyksen ja Kaukas Oy:n kirjelmä Suo-
men ulkoasiainministeriölle. Helsinki 13.8.1937.  UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O4 b. Ouchter-
lony H.W.A. UMA. Toisen lähteen mukaan Ouchterlony toimi Finncellin edustajana vasta 18.9.1926 
lähtien. ”Betr. japanska marknaden.” Finncellin kirjelmä Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskuslii-
tolle. Helsinki 13.4.1933. Kauppa: Japani 1922–1961. Arkistotunnus 1990. SMK:n arkisto. 
311 Suomalaisen selluloosan menekkiin, kuten yleensäkin kansainvälisessä tavarakaupassa, vaikuttivat 
muun muassa muutokset rahtikustannuksissa ja valuuttakursseissa.  
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pyrki Finncell jatkamaan myyntejä sinne esimerkiksi göteborgilaisen Elof Hansso-

nin ja lontoolaisen Berner & Nicol & Co. Ltd:n välityksellä.312 Nämä ulkomaiset 

vientiyritykset hankkivat japanilaisten asiakkaidensa tarvitseman selluloosan sieltä, 

missä se oli kulloinkin halvimmillaan ja mistä se oli nopeimmin saatavissa. Tämä 

osaltaan selittää sen, miksi suomalaisen selluloosan vienti Japaniin takerteli saman-

aikaisesti kun selluloosan tuonti Japaniin eli nousukauttaan.313 

 

Kaavio 5. Finncellin vienti Japaniin v. 1920–1929. Määrät tonneina. Lähde: Årsberättel-

ser / Vuosikertomukset 1918–1929. Arkistotunnukset 122–123. Finncellin arkisto. 

Finncellin Japaniin myymästä selluloosasta suurin osa oli sulfiittiselluloosaa, sillä 

sulfaattisellua vietiin ainoastaan vuosina 1920 ja 1927,314 joista viimeksi mainit-

tuna se poikkeuksellisesti ylitti sulfiittisellun vientimäärän. 315  Viennin huippu-

                                                        
312 ”Cirkulär No. 22.” Helsinki 10.4.1922. Cirkulär 1922. Arkistotunnus 139. Finncellin arkisto. ”Cir-
kulär No. 83.” Helsinki 3.10.1923. Cirkulär 1923. Arkistotunnus 140. Finncellin arkisto. 
313 Tavaran menekkiin vaikuttavat myyntiverkostojen toimivuuden ohella tuotteen hinta, rahti- ja va-
kuutusmaksut. Asiainhoitaja Ramstedtin mukaan japanilaiset asiantuntijat olivat arvioineet (v. 1920–
1921), että Japaniin saapunut suomalainen selluloosa oli laadultaan hyvää tai jopa ”paras mitä Japanissa 
on koskaan nähty” ja että suomalainen selluloosa oli tuolloin hinnaltaan edullisempaa esimerkiksi ka-
nadalaiseen selluloosaan verrattuna. Ramstedtin näkemyksen mukaan oli ensiarvoisen tärkeää saada 
suomalainen selluloosa ja paperi tunnetuksi Japanissa juuri suomalaisina tuotteina, millä olisi positiivi-
nen vaikutus niiden kysyntään kohdemarkkinoilla. ”15/II. Suomen selluloosasta ja paperista Japanissa 
(Synnerberg, Koo, Suzuki ynnä lehti Hoochi Shimbun).” Asiainhoitaja Ramstedtin raportti Suomen ul-
koasiainministeriölle 15.2.1922. G. J. Ramstedtin kokoelma, kansio 11.  KA. 
314 Sulfaattiselluloosaa valmistetaan ns. sulfaattimenetelmällä, jolla tuotetaan mäntykuiduista paperin-
valmistuksen raaka-aineeksi ruskeaa massaa. Sulfiittimenetelmällä valmistetaan esim. kuusipuun kui-
duista valkoisen paperin raaka-ainetta – sulfiittiselluloosaa. Sulfaatti- ja sulfiittiselluloosaa saadaan kei-
toksi nimitetyn kemiallisen prosessin tuloksena, kun taas mekaanista puumassaa eli puuhioketta valmis-
tetaan hiontaprosessilla eristämällä puusta selluloosakuituja hiomakoneiden avulla. Silvennoinen 2012, 
194–196. 
315 Finncellin vuosikertomuksiin on sisällytetty myydyn selluloosan määrät, mutta myynneistä seuran-
neita tuloja ei ole merkitty. Suomen ulkomaankauppatilastoihin on merkitty viedyn tavaran määrä ja 
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vuonna 1921 oli suomalaisen selluloosan osuus Japanin koko paperimassan tuon-

nista noin 22 prosenttia. Finncellin laskutuksessa tuolta huippuvuodelta mainittu 

Japaniin viedyn sulfiittiselluloosan määrä vastasi kyseisen laadun kokonaisvien-

nistä noin 11 prosenttia.316 Finncellin Japanin-viennistä pääsi osalliseksi moni sen 

jäsenyrityksistä, kuten vuoden 1924 alun myyntitilastoista käy ilmi Enqvistiltä, En-

solta, Kymiltä ja Rosenlewilta toimitettavaksi tulleiden tilausten suhteen.317  

 

Kaavio 6. Suomen Puuhiomoyhdistyksen pahvin (sininen) vienti Japaniin sekä Suo-

mesta tapahtunut puuhiokkeen (punainen) vienti Japaniin v. 1921–1932. Määrät ton-

neina. Lähde: Suomen Puuhiomoyhdistyksen vuosikertomukset 1921–1932. Årsberät-

telser / Vuosikertomukset 1893–1922, 1923–1932. Arkistotunnukset 33–34. Suomen 

Puuhiomoyhdistyksen arkisto. Huom. vuosina 1921, 1923 ja 1929 on pahvia mahdolli-

sesti viety Japaniin, mutta ko. vuosikertomuksiin on merkitty ainoastaan kokonais-

myynnit Itä-Aasiaan: v. 1921 vientiin 10 tonnia, v. 1923 248 tonnia ja v. 1929 1 099 tonnia. 

Puuhiokkeen vientimäärät on koottu Suomen ulkomaankauppatilastoista SVT I A:41–48 

v. 1921–1928, ja vuoden 1929 vientimäärä (8 tonnia) Puuhiomoyhdistyksen vuosikerto-

muksesta v. 1929. 

Puuhiomoyhdistyksen markkinoiman puuhiokkeen ja pahvin Japanin-viennin 

osalta tilanne oli selluloosan ja paperin vientiä vaikeampi, sillä 1920-luvun osalta 

                                                        
hinta, mutta jo aikaisemmin selvitetystä tilastointitavasta johtuen selluloosan vientimäärät eivät vastaa 
Finncellin vuosikertomusten tietoja. Tilastojen epätäydellisyyden takia ei ole ollut mahdollista koostaa 
yhtenäistä ja luotettavaa tietoa selluloosan tai muun tavaran viennin arvomääräisestä kehityksestä 1920-
luvulla.  
316 Honma, Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1868–1945 / Japanese Economic Statistics 
1868–1945. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 56. Berättelse över Finska Cellulosaföreningens verksam-
het 1921. Årsberättelser 1918–1927. Arkistotunnus 122. Finncellin arkisto. 
317 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 15.1.1924. Liite: ”Försålda kvantiteter cellulosa per 12/1-1924.” 
Helsinki 12.1.1924. Protokoll 1924. Arkistotunnus 7. Finncellin arkisto. 
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hioketta on merkitty viedyksi Japaniin ainoastaan vuosina 1924 ja 1929, joista en-

sin mainittuna vuonna 181 tonnia Killinkosken tehtaan ja jälkimmäisenä kahdeksan 

tonnia Enson tuottamaa hioketta. Vuosikertomuksiin tilastoitu pahvin vienti Japa-

niin käynnistyi vuonna 1922,318 jolloin Puuhiomoyhdistys myi sinne seitsemän ton-

nia Karhulan tehtaan valmistamaa pahvia. Maailmansotien välisen ajan parhaat 

suomalaisen pahvin vientitulokset Japanin markkinoille sijoittuivat vuosiin 1924–

1928, jolloin Pankakosken, Inkeroisten ja Karhulan tuottama pahvi sai suhteellisen 

tasaisen menekin. Puuhiomoyhdistyksen kokonaisviennistä Japanin-myyntien 

osuus oli kuitenkin varsin mitätön, sillä parhaimpana myyntivuonna 1928 vastasi 

Japanin-viennin osuus vain 0,5 prosenttia yhdistyksen kokonaislaskutuksesta. Pah-

vin vienti Japaniin ei yltänyt maailmansotaa edeltäneen vientiennätyksen (1909) 

tasolle 1920–1930-lukujen kuluessa, ja 1930-luvun alkuun tultaessa pahvin myynti 

Japaniin kuihtui lähes olemattomiin. Tämän taustalla oli mitä luultavimmin Japanin 

protektionistisen tullipolitiikan kiristyminen kotimaisen teollisuuden suojele-

miseksi, kuten Puuhiomoyhdistyksessä oli pantu merkille jo kahdesti aikaisemmin 

1910–1920-lukujen alussa.319  

 

Kaavio 7. Suomen vienti Japaniin v. 1920–1929. Arvot euroina (2011). Lähde: SVT I A:39–

49. Ulkomaankauppa v. 1920–1929. Huom. Vuoden 1920 viralliseen ulkomaankauppati-

lastoon ei ole merkitty selluloosan vientiä Japaniin.  

                                                        
318 Vuoden 1921 vuosikertomukseen on merkitty Itä-Aasiaan viedyn sekä pahvia (10 tonnia) ja puu-
hioketta (1 790 tonnia). Puuhiomoyhdistyksen vuoden 1920 ostajaluettelosta löytyvät mm. nimet Elof 
Hansson (Göteborg) ja Joseph Flach (Hampuri).  
319 Suomen Puuhiomoyhdistyksen vuosikertomukset 1921–1932. Årsberättelser / Vuosikertomukset 
1893–1922, 1923–1932. Arkistotunnukset 33–34. Suomen Puuhiomoyhdistyksen arkisto.  
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Vuonna 1937 vei Puuhiomoyhdistys viimeiset kartonkierät Japaniin ennen toisen 

maailmansodan alkua. Tällöin vienti muodostui vain kahdeksasta tonnista.320 Ul-

komaisen mekaanisesti valmistetun puuvanukkeen eli puuhiokkeen maahantuonti 

Japaniin loppui kokonaisuudessaan 1930-luvun kuluessa.321 

2.1.4 Suomen ja Japanin ulkomaankaupan kehitys sekä maiden 

välisten kauppapoliittisten suhteiden järjestäminen 

sopimustasolle 1924 

Ulkomaankaupan kehitys Suomessa ja Japanissa maailmansotien 

välisenä aikana 

Suomen koko vientikauppa, kuten kauppa Japaniinkin, oli maailmansotien välillä 

valtaosiltaan puunjalostusteollisuuden ja sen vientiyhdistysten varassa. Kokonais-

viennin rakenne noudatteli pääpiirteissään ensimmäistä maailmansotaa edeltänyttä 

kaavaa, jossa puu- ja paperiteollisuuden tuotteiden osuus oli ylivoimaisesti suurin 

muuhun vientiin verrattuna. Sahatavaran kauppa hallitsi vientiä vielä 1920-luvulla, 

mutta seuraavalla vuosikymmenellä sen johtoasemaa Suomen vientikaupassa hä-

tyyttelivät selluloosa ja paperi. Selluloosan tuotanto kymmenkertaistui Suomessa 

maailmansotien välillä, ja paperiteollisuustuotteet (sellu, paperi ja puuhioke) ohit-

tivat puuteollisuustuotteiden (sahatavara jne.) vientimäärät 1930-luvulla.322 Tuon-

tikaupan rakenteessa tapahtui muutoksia, kun valmiiden kulutustavaroiden osuus 

kokonaistuonnista tippui 1920–1930-luvuilla noin 20 prosenttiin sotaa edeltäneestä 

27–28 prosentista. Jyrkin muutos tapahtui kuitenkin elintarviketeollisuuden raaka-

aineiden tuonnissa, sillä vielä 1920-luvun alussa niiden osuus kokonaistuonnista 

oli noin 30 prosenttia maailmansotaa edeltäneen ajan tavoin, mutta 1930-luvun lo-

pulle tultaessa osuus laski noin 10 prosenttiin lisääntyneen elintarvikeomavaraisuu-

den seurauksena. Teollisuuden investointitavaroiden sekä muiden kuin elintarvike-

teollisuuden raaka-aineiden ja tuotantotarvikkeiden tuonti kasvoi maailmansotien 

                                                        
320 Kertomus Suomen Puuhiomoyhdistyksen toiminnasta v. 1937. Suomen Puuhiomoyhdistyksen vuo-
sikertomukset 1933–1942. Arkistotunnus 35.  Suomen Puuhiomoyhdistyksen arkisto.  
321 ”Selluloosan tuonti Japaniin vuonna 1938.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 8. Tokio 
15.3.1939. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
322 Aunesluoma 2007, 14; Häggman 2006, 153–154. 
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välisenä aikana, mikä selittyy kotimarkkinateollisuuden laajentumisella ja teolli-

suustuotannossa koetulla noin 13 prosentin vuosikasvulla vuosien 1934–1938 ai-

kana.323  

Suomen suurimmat kauppakumppanit sijaitsivat maailmansodan jälkeenkin 

Euroopassa, tosin Venäjän-kaupan romahdettua vuonna 1918 tuli Iso-Britanniasta 

sodan jälkeen Suomen viennille tärkein kohdemaa, kun taas Saksa palautti 1920-

luvulla maailmansotaa edeltäneen asemansa Suomen tärkeimpänä tuontimaana. 

Seuraavalla vuosikymmenellä tapahtui tuonnin maajakaumassa huomattavia muu-

toksia, kun Saksa ja Iso-Britannia kamppailivat Suomen suurimman tuontimaan 

tittelistä samalla kun Yhdysvallat, joka vielä 1920-luvun toisella puoliskolla oli ol-

lut Suomeen tapahtuneessa tuonnissa lähellä Iso-Britannian tasoa, jäi 1930-luvulla 

selkeästi sen ja Saksasta tulleen tuonnin jälkeen. Kauppa Aasian maiden kanssa 

vastasi Suomen kokonaisviennin osalta noin 0,86 prosenttia vuonna 1927 ja siitä 

kymmenen vuotta myöhemmin 2,4 prosenttia. Tuontikaupan osalta Aasian osuus 

oli vuonna 1927 vaivaiset 0,17 prosenttia, mutta kipusi 3,4 prosenttiin vuonna 

1937.324 Vaikka Aasian maiden osuus Suomen ulkomaankaupassa oli varsin pieni 

maailmansotien välisenä aikana, oli kehitys siitä huolimatta noususuuntainen sekä 

viennissä että tuonnissa. 

Maailmansotien välillä Suomen ulkomaankauppa kasvoi suhteellisesti nope-

ammin maailmankaupan kehitykseen verrattuna. Ensimmäisestä maailmansodasta 

aina vuoteen 1921 sekä 1920-luvun lopulla Suomen ulkomaankaupan tase oli ali-

jäämäinen, mutta 1930-luvun alussa se muuttui selkeästi ylijäämäiseksi.325 Japanin 

ulkomaankaupassa ja teollisuustuotannossa ensimmäisen maailmansodan aiheut-

tama noususuhdanne kääntyi nopeaan laskuun huhtikuussa 1920, jolloin arvopape-

rimarkkinat yhdessä silkin eli Japanin merkittävimmän vientitavaran markkina-ar-

von kanssa syöksyivät laskusuhdanteeseen. Japanin ulkomaankauppa joutui kärsi-

mään koko vuosikymmenen ajan toistuvista talouskriiseistä, joiden yhtenä syynä 

oli kansainvälisillä markkinoilla maailmansodan jälkeen jatkunut japanilaisten ta-

varoiden ylihinnoittelu. Sen seurauksena japanilaiset vientiyritykset ajautuivat vai-

keaan asemaan, kun eurooppalaiset tuottajat tekivät paluun Aasian markkinoille so-

dan päätyttyä. Maailmansotien välillä Japanin teollisuustuotanto kasvoi nopeam-

                                                        
323 Oksanen & Pihkala 1975, 19–23; Pihkala 1982, 267–269. 
324 SVT I A:47, 57. Ulkomaankauppa v. 1927, 1937. Prosenttiosuudet on ilmoitettu vuoden 1927 osalta 
ostomaan-myyntimaan mukaan ja vuoden 1937 osalta alkuperämaan-kulutusmaan mukaan.  Oksanen 
& Pihkala 1975, 19–23; Pihkala 1982, 267–269. 
325 Pihkala 1982, 265–266. 
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min kuin maan vientikauppa, mitä kehitystä osittain selittää Japanin kotimarkki-

noilla lisääntynyt teollisuustavaroiden, kuten kone- ja metalliteollisuuden tuottei-

den, kysyntä. Silkki- ja puuvillatavaroiden tuotannolle vientimarkkinat olivat tär-

keitä, sillä niiden viennistä muodostui suurin osa Japanin ulkomaankaupasta saa-

duista tuloista.326 

 

Kaavio 8. Japanin kauppa Euroopan kanssa v. 1900–1945. Arvot tuhansin jenein. Lähde: 

Honma, Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1868–1945 / Japanese Economic 

Statistics 1868–1945. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 38. 

1920–1930-luvuilla oli Japanin ulkomaankauppa suurinta Aasian maiden kanssa, 

joihin mukaan luetaan Japanin kotisaartensa ulkopuolella hallinnoimat alueet. Aa-

sian ulkopuolisten maiden osalta Japani vei etenkin Yhdysvaltoihin suuria määriä 

silkkituotteita. Lisäksi Japani vei Yhdysvaltoihin ja Euroopan maihin muun muassa 

japanilaista raakasilkkiä, astioita, lastenleluja, teetä, purkitettua kalaa sekä puusta 

valmistettuja tavaroita. Japaniin tapahtuneessa tuonnissa painottui teollisuuden val-

mistavaroiden sijasta puolivalmisteiden ja raaka-aineiden merkitys, mitä kuvaa 

myös kaaviossa 4. esitetty selluloosan ja paperin tuonnin kehitys 1920-luvun lo-

pulla. Euroopan kanssa käydyn kaupan osuus Japanin koko ulkomaankaupasta oli 

Aasian maiden sekä Yhdysvaltain kanssa käytyyn kauppavaihtoon verrattuna var-

sin vähäinen ja oli kehitykseltään laskusuuntainen: vuonna 1913 oli Euroopan 

osuus Japanin koko ulkomaankaupan arvosta noin 24 prosenttia, kun se vuonna 

1936 oli enää noin yhdeksän prosenttia.327 

                                                        
326 Gordon 2009, 140; Kauppila 2000, 24–31; Lockwood 1954, 368–369, 377, 381, 395, 398. 
327 Ibid. 
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Japanilaisten tavaroiden tuonti ja sen verkostot Suomeen 1920-luvulla  

Japanilaisten tavaroiden tuonti jatkui Suomen ulkomaankauppatilastojen mukaan 

vuositasolla keskeytyksettä vielä maailmansodan aikanakin aina ensimmäisestä ti-

lastoidusta tuonnista vuodesta 1904 lähtien. Ulkomaankauppatilastoissa japani-

laiseksi merkitty tuonti sai vuodesta 1920 alkaen rinnalleen myös Suomesta Japa-

niin tapahtuneen viennin, joka oli aina 1930-luvun lopulle saakka arvoltaan suu-

rempaa tilastoituun japanilaiseen tuontiin verrattuna. Rakenteeltaan Japanista Suo-

meen saapunut tuonti noudatti jo tuttua kaavaa, jossa valmistavarat edustivat suu-

rinta osaa koko tuonnista. Kaavioon 9. on merkitty tuonnin kehitys 1920-luvun ai-

kana sekä suurimmat Suomeen tuodut japanilaisten tavaroiden ryhmät. Niiden li-

säksi tuotiin vuodesta 1925 lähtien muun muassa varsin huomattavia määriä japa-

nilaisia ”kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia”.  

Toisin kuin Suomen vienti Japaniin, joka nojasi lähes täydellisesti paperiteol-

lisuuden tuotteiden (paperi, selluloosa, puuhioke) myyntiin, oli japanilainen tuonti 

Suomeen tavararyhmäjakaumaltaan monipuolisempi. Suomeen tapahtunut japani-

laisten tavaroiden tuonti vastasi tavarajakaumaltaan Japanin vientikaupan yleisra-

kennetta, jossa painottui kangas- ja tekstiilitavaroiden, muiden käyttötavaroiden ja 

elintarvikkeiden osuus. Näiden lisäksi tuotiin vuosina 1925–1929 varsin huomat-

tavia määriä valmistamattomia bambunvarsia, joiden tuontia harjoitti jo 1920-lu-

vun alkupuolella Oy Urheilutarpeita – Sportartiklar AB käyttäen niitä suksisauvo-

jen valmistukseen.328 

Kuten Suomen Japanin-viennissä myös japanilaisten tavaroiden Suomeen 

tuonnissa oli ulkomaisten välittäjien merkitys edelleen huomattava. Esimerkiksi 

saksalaiset vienti- ja tuontiyritykset toimivat japanilaisten tavaroiden välittäjinä 

Pohjois-Eurooppaan ‒ samaan tapaan kuin maailmansotaa edeltävänä aikana.329 

Tuontikaupan alalle ilmestyi myös ”uusia” toimijoita: suuret japanilaiset kauppa-

huoneet Mitsui Bussan Kaisha ja Mitsubishi Shōji Kaisha sisällyttivät Euroopan-

konttoreidensa toimialueisiin Suomen siten, että Mitsui hoiti kauppaa suomalaisten 

                                                        
328 ”K. Herra, Ministeri, G. J. Ramstedt.” Tadao Watanaben kirje G. J. Ramstedtille 24.11.1922. G. J. 
Ramstedtin kokoelma, kansio. 8. KA. ”Utländska firmor, som söka affärsförbindelse i Finland.” Suo-
men Keskuskauppakamarin Tiedonantoja No. 9–10. Toukokuu 1925. SVT I A:39–49. Ulkomaankauppa 
v. 1920–1929.  
329 Ks. esim. Ottosson 2010, 17. 
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yritysten kanssa Lontoosta ja Mitsubishi Berliinistä käsin.330 Näiden kauppahuo-

neiden aktiivisuus Suomen markkinoita kohtaan oli tilastoidusta tuontikaupasta 

päätellen varsin pientä 1920-luvun aikana, eikä muuta johtopäätöstä voida tehdä 

suomalaisten maahantuojienkaan aktiivisuudesta kehittää tiiviimpää yhteistyötä 

kyseisten kauppahuoneiden ja muiden japanilaisten viejien kanssa. Vasta 1930-lu-

vulla Japanin vienti Suomeen ja ylipäänsä Eurooppaan (ks. kaavio 8.) lähti huo-

mattavaan kasvuun, mikä realisoitui muun muassa Mitsuin ja Mitsubishin lisään-

tyneen aktiivisuuden ja suorempien myyntiverkostojen kehityksen seurauksena. 

1920-luvulla oli jo kuitenkin esiintynyt pyrkimyksiä uusien ja läheisempien 

yhteistyökanavien luomiseksi suomalaisten ja japanilaisten liikeyritysten välillä. 

Kansainvälisten liikeyhteyksien edistämistä ajoi tahollaan Suomen Keskuskauppa-

kamarin Tiedonantoja -lehti, joka toimi viestinviejänä suomalaisten ja ulkomailla 

toimineiden liikeyritysten välillä johdattaen suomalaisia tuontiyrityksiä avaamaan 

vieraista välikäsistä vapaita kontakteja ulkomailla toimineiden suomalaisten agent-

tien ja ulkomaisten tuottajatahojen kanssa. Suomalaisen selluloosan tuontia Japa-

niin harjoittanut Léon Perret toimi myös japanilaisten tavaroiden, kuten harjojen 

ja ”kuituaineiden”, Suomeen viejänä ja tarjosi palvelujaan suomalaisille tuontiyri-

tyksille Suomen Keskuskauppakamarin Tiedonantoja -lehden välityksellä. Myös 

erikokoiset japanilaiset vienti- ja tuontiyritykset etsivät suoria kontakteja suoma-

laisiin liikeyrityksiin kyseisen lehden kautta ja juuri sellaisten tavara-artikkeleiden 

(esim. harjojen, nappien, bambutuotteiden ja japanilaisten puupiirrosten) kaupan 

osalta, joiden tuontia Suomeen on ulkomaankauppatilastoihin merkitty tapahtu-

neeksi Japanista 1920-luvun kuluessa.331 

                                                        
330 ”Hardened fish oil for soap manufacturing in Finland.” Mitsubishi Shōji Kaisha, Ltd:n kirje Suomen 
Yokohaman-konsulaatille 1.7.1932; ”Aug. Paukkonen ja Kumpp. O.Y., Viipuri.” Suomen Tokion-lähe-
tystön kirjelmä No. 176. Aug. Paukkonen ja Kumpp. Oy:lle 20.7.1932. Fc Tokion lähetystöä koskeva 
kirjeistö: V Muut Suomen viranomaiset sekä yksityiset 1932. Kotelo 14. ToLA. Mitsubishi perusti ty-
täryrityksen Mitsubishi Shoji Kaisha, GmbH:n Berliiniin vuonna 1928. Maeda 1990a, 40; Kudō 1998, 
30. 
331  ”Ulkomaisia toiminimiä.” Suomen Keskuskauppakamarin Tiedonantoja No. 13–14. 
31.7.1920. ”Pikku-uutisia.” Suomen Keskuskauppakamarin Tiedonantoja No. 16. 31.8.1920. Ks. 
myös ”Ulkomaisia toiminimiä, jotka haluavat liikeyhteyksiä Suomesta.” Suomen Keskuskauppakama-
rin Tiedonantoja No. 2. 31.1.1921; No. 12–13. 15.7.1921; No. 11–12. Kesäkuu 1924; No. 15–16. Elokuu 
1924; No. 17. Syyskuu 1924; No. 19–20. Lokakuu 1924; No. 23–24. Joulukuu 1924; No. 9‒10. Touko-
kuu 1925. SVT I A: 39–49. Ulkomaankauppa v. 1920–1929. 
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Kaavio 9. Japanilaisten tavaroiden tuonti Suomeen v. 1920–1929. Arvot euroina (2011). 

Lähde: SVT I A:39–49. Ulkomaankauppa v. 1920–1929.332 

Tänä aikana maiden välisessä kaupassa vaikutti myös joitakin tuonti- ja vientitoi-

mintaa harjoittaneita suomalaisyrityksiä, joilla oli jopa välittömiä ja/tai suoria yh-

teyksiä Japaniin omien sisaryhtiöiden kautta. Eräs tällainen yritys oli helsinkiläinen 

vuonna 1919 perustettu Ab. Continental Import C:o Oy, joka Kauppalehdessä lo-

kakuussa 1920 julkaistun mainoksen mukaan tarjosi asiakkailleen siirtomaatava-

roita, elintarpeita, kemikalioita ja raaka-aineita ”suoraan tuotantomaista sisaryh-

tiöittemme kautta”, muun muassa Koben kaupungista. Lehtitiedon mukaan kysei-

nen yhtiö oli maailmanlaajuisesti verkottunut suurimpiin kauppakeskuksiin, ja tä-

män verkoston yhden haaran muodosti väylä Japaniin.333  

                                                        
332 Vuosien 1921, 1923–1924 ulkomaankauppatilastoihin ei ole eritelty Japanista tulleiden tavaroiden 
ryhmiä. 
333 Ab. Continental Import C:o Oy:n mainos sekä erillinen selostus yhtiöstä ja sen toiminnasta. Kaup-
palehti No. 250. 29.10.1920.  



131 

Kauppa- ja merenkulkusopimusneuvotteluista sopimuksen ratifiointiin 

Suomen ja Japanin välillä käydyn kauppavaihdon arvo lisääntyi merkittävästi en-

simmäisen maailmansodan lopulta lähtien, mitä todensivat myös Suomen ulko-

maankauppatilastot niissä julkaistujen vienti- ja tuontilukujen kattavuutta kosket-

taneista puutteista huolimatta. Kysymys kauppasopimuksesta Suomen ja Japanin 

välillä nousi esille jo virallisten suhteiden varhaisessa vaiheessa, kun Ramstedt 

vuonna 1921 raportoi Tokiosta eräiden Japanin ulkoasiainministeriön virkamiesten 

tiedustelleen, ”että eikö Suomen ja Japanin välille jo olisi aika tehdä kauppasopi-

mus”. Ramstedt katsoi, että Japanin kanssa solmittava sopimus olisi Suo-

melle ”helppo asia”, sillä useimmat Japanin vuoden 1921 alkuun mennessä solmi-

mat kauppasopimukset noudattivat sisällöltään samaa mallia ja takasivat osapuo-

lille suosituimman maan aseman. Tämä perustui Japanin maailmansodan jälkeisen 

kauppapolitiikan yleiseen pyrkimykseen taata kauppasopimusten osapuolille mo-

lemminpuolinen suosituimmuus kaupassa ja merenkulussa. Suosituimmuus oli läh-

tökohtaisesti myös Suomen ja Japanin välisen kauppasopimuksen keskeisin tavoi-

teltava sisältö, joten niin sanotut tariffineuvottelut minimi- ja maksimitulleista eivät 

Ramstedtin mukaan tulisi Suomen ja Japanin välillä kysymykseenkään.334  

Maailmansodan jälkeen Japanin solmiessa diplomaattisuhteet vallasta syösty-

jen monarkioiden raunioista Euroopan kartalle ilmestyneiden uusien valtioiden 

kanssa ‒ mukaan lukien Suomen tasavalta ‒ tuli Japanille ajankohtaiseksi myös 

kauppapoliittisten suhteiden järjestäminen kyseisiin valtioihin. Japanin ja Puolan 

välillä kauppasuhteet saatettiin sopimustasolle joulukuussa 1922 solmitulla 

kauppa- ja merenkulkusopimuksella, jota seurasi vastaava sopimus Jugoslavian 

kanssa marraskuussa 1923. 335  Suomen kauppapoliittiset suhteet ulkovaltoihin, 

jotka aikaisemmin olivat perustuneet Venäjän keisarikunnan luomaan kauppasopi-

                                                        
334 Asiainhoitaja Ramstedtin raportti No. 8. Tokio 20.10.1921. UM 5 C 15 Tokion-lähetystön raportit. 
UMA. Kreivi Uchidan ollessa Japanin ulkoasiainministeri vuonna 1917 asetettiin Japanin hallituksen 
toimesta ulkoasiainministeriön yhteyteen väliaikaiskomissio (Temporary Committee of Investigation 
on Treaty Revision), jonka tarkoituksena oli muotoilla Japanin maailmansodan jälkeisen kauppasopi-
muspolitiikan päätavoitteet. Niihin sisältyi tavoite molemminpuolisesta suosituimmuudesta kaupassa ja 
merenkulussa. Kawashima 1941, 20–21. Tiettävästi kysymys Suomen ja Japanin välisestä kauppasopi-
muksesta nousi ensimmäisen kerran esille Lontoossa vuonna 1919, jolloin maiden sikäläiset edustajat 
keskustelivat asiasta epävirallisesti. Momose 1973, 7‒8.  
335 ”Luettelo Ulkoasiainministeriön hallussa olevista taloudellisista sopimuksista.” No. 1798; ”Liite To-
kiossa olevan lähetystön lokakuun 24. päivänä 1934 Ulkoasiainministeriölle lähettämään kirjelmään n:o 
274–104.” Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: 70 Kauppasopimukset 1934–1935. Ko-
telo 49. ToLA. 
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musjärjestelmään, muotoutuivat vuodesta 1918 alkaen, jolloin Suomi solmi kaup-

pasopimukset Saksan ja Itävalta-Unkarin keisarikuntien sekä Turkin ja Bulgarian 

kanssa. Näiden valtakuntien hävittyä maailmansodan raukesivat myös Suomen ja 

niiden väliset kauppasopimukset virallisesti vuoden 1920 alussa.336 

Lopullinen pesäero Venäjän keisarikunnan solmimien kauppasopimusten ja 

Suomen alkutekijöissä olleen kauppasopimusjärjestelmän välillä realisoitui maa-

liskuussa 1920. Tuolloin kumottiin senaatin toukokuussa 1918 tekemä päätös, 

jonka mukaan Venäjän ja ulkomaiden välillä ennen 1.8.1914 solmittuja kauppa- ja 

merenkulkusopimuksia noudatettaisiin toistaiseksi sikäli kuin ne olivat kosketta-

neet Suomea. Sijaan tuli luotavaksi ulkovaltojen kanssa solmittaviin omiin kaup-

pasopimuksiin perustuvan kauppapoliittisten suhteiden järjestelmä.337 Ensimmäi-

sen Versailles’n rauhan jälkeisen kauppasopimuksensa Suomi solmi Ranskan 

kanssa vuonna 1921. Suomessa vuodesta 1919 lähtien voimassa ollut kieltolaki oli 

aiheuttanut suomalaisille tarpeen ryhtyä kiireellisesti neuvotteluihin viinintuottaja-

maa Ranskan kanssa, sillä maiden välinen kauppavaihto sekä suomalaisten vienti-

tuotteiden pääsy Ranskan markkinoille olivat vaarassa alkoholijuomien jouduttua 

Suomessa tuontivaikeuksiin kyseisen lain seurauksena. Neuvottelut Suomen ja 

Ranskan välillä olivat vaikeat, mutta ylipääsemättömät ongelmat ratkaistiin komp-

romissilla, joka takasi tärkeimmille suomalaisille vientituotteille Ranskassa mini-

mitullit, ranskalaisille alkoholijuomille yksinoikeuden Suomen markkinoilla sekä 

Ranskassa ja sen siirtomaassa tuotetuille 95:lle eri ylellisyystavaralle 50–90 pro-

senttia alemmat tähtitullit.338 Ranskalle myönnettyihin alemman tullimaksun ylel-

lisyystavaroihin lukeutuivat muun muassa koko- ja puolisilkkikankaat, joiden tul-

limaksut saivat 80 prosentin alennuksen.339 Kauppasopimuksen nojalla oli ranska-

laisten alkoholijuomien lisäksi myös Ranskassa ja sen siirtomaissa valmistetuilla 

                                                        
336 Aunesluoma 2011, 22–23. 
337 Pihkala 1978, 21. ”P.M. 2.I.1920.” Muistio Suomen ulkoasiainministeriön yhteyteen asetetusta kaup-
pasopimuskomiteasta, sen tehtävistä ja Suomen kauppasopimuspolitiikasta. UM 58 Da Kauppasopi-
muskomitea yleensä 1919–1952. UMA. 
338 Tähtitulli- eli neuvottelutullijärjestelmä otettiin käyttöön Suomessa vuonna 1921. Tämän tullijärjes-
telmän nojalla oli Suomen hallituksella oikeus tietyissä rajoissa korottaa eräiden tuontitavaroiden, alku-
jaan varsinkin ylellisyystuotteiksi katsottujen tavaroiden, tullimaksuja jopa kymmenkertaiseksi. Aunes-
luoma 2011, 41, 44; Lamberg 1999, 39–40; Pihkala 1978, 15–22. 
339 Asetus No. 187. Suomen ja Ranskan välisen, Parisissa 13 p:nä heinäkuuta 1921 allekirjoitetun kaup-
pasopimuksen eräitten artiklain voimaansaattamisesta. Annettu Helsingissä, 16 p:nä heinäkuuta 1921. 
Suomen Asetuskokoelma 1921. Valtioneuvoston päätös No. 69. tullimaksujen korottamisesta erinäisille 
tavaroille vuonna 1921. Annettu Helsingissä, 15 päivänä maaliskuuta 1921.  Suomen Asetuskokoelma 
1921.  
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silkkikankailla nautittavanaan Suomen markkinoilla huomattava etulyöntiasema 

muualta tuotuihin silkkikankaisiin nähden. 

Ranskan kanssa tehtyä sopimusta seurasi samana vuonna Viron kanssa solmittu 

kauppasopimus, jonka nojalla Suomi myönsi virolaisten maataloustuotteiden tuon-

nille muille maille kuulumattomia helpotuksia. Suomi kävi kauppasopimusneuvot-

teluita myös muiden Euroopan maiden kanssa; näistä mainittavin oli Iso-Britannia, 

joka oli Suomen vientikaupalle ylivoimaisesti tärkein maa. Sopimus Iso-Britannian 

ja sen alusmaiden kanssa solmittiin joulukuussa 1923, jolloin Suomi myönsi tälle 

sopimuskumppanille niin sanotun kansallisen kohtelun merenkulkumaksuissa, 

mikä käytännössä tarkoitti sitä, että Iso-Britannian lipun alla seilaaviin laivoihin ei 

Suomessa kohdistettu korkeampia maksuja kuin kotimaisiinkaan aluksiin.340 Rans-

kan, Viron ja Iso-Britannian kanssa solmituissa kauppasopimuksissa sovellettiin 

yleistä (rajoittamatonta) suosituimmuusperiaatetta vapaakaupan hengessä eri-

tyismyönnytykset huomioonottaen, mikä olikin Suomen kauppasopimuspolitiikan 

yleisenä pyrkimyksenä 1920-luvulla, naapurimaa Ruotsin tapaan.341 Edellä luetel-

luille maille myönnetyt etuudet sanelivat ne sävelet, joiden tahdissa Suomi tuli lä-

hitulevaisuudessa käymään kauppasopimusneuvotteluja myös muiden maiden 

kanssa.342  

Japani, joka valmistautui allekirjoittamaan Puolan kanssa neuvottelemansa 

kauppasopimuksen joulukuussa 1922, etsi jo seuraavaa neuvottelukumppania Eu-

roopan uusien maiden joukosta. Suomen ja Japanin kauppapolitiikkaa alleviivasi 

pyrkimys yleiseen suosituimmuuteen, mikä lähtökohtaisesti antoi hyvät edellytyk-

set siirtyä neuvotteluyhteyteen osapuolten antaessa toisilleen myönteisen signaalin. 

Japanin lähettiläs Tukholmassa, ministeri Ryōtarō Hata, joka oli vuodesta 1921 si-

vuakkreditoitu myös Helsinkiin, aktivoitui kauppasopimuskysymyksen suhteen 

tiedustellen alustavasti Suomen Tukholman-lähettiläältä Werner Söderhjelmiltä 

marraskuun 1922 alussa Suomen hallituksen mahdollista kiinnostusta ryhtyä neu-

votteluihin Japanin kanssa.343 Ulkoasiainministeriö Helsingissä ei pitänyt vastauk-

sen antamisella kiirettä, sillä Hata joutui uudistamaan tiedustelunsa neuvotteluiden 

                                                        
340 Asetus No. 307. Suomen ja Suurbritannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppa- 
ja merenkulkusopimuksen eräiden artiklain voimaansaattamisesta. Annettu Helsingissä, 21 päivänä jou-
lukuuta 1923. Suomen Asetuskokoelma 1923.  
341 Aunesluoma 2011, 43–44; Pihkala 1978, 22. 
342 Lemberg 1994, 80.  
343 Sähkösanoma 247. Suomen Tukholman-lähetystöltä Helsinkiin ulkoasiainministeriölle 4.11.1922. 
Allekirjoitus Söderhjelm. UM 58 B1 Japani. 1922–1952: Suomen – Japanin kauppasopimusneuvottelut 
1922–1923 I. UMA. Japanin Suomen Suurlähetystö & Suomen Japanin Suurlähetystö 1999, 8–9. 
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aloittamisesta tammikuussa 1923, minkä lisäksi Japanin Helsingissä toiminut dip-

lomaattiedustaja Nihei lähestyi ministeriötä samaisella asialla.344 Lopulta kyseisen 

vuoden maaliskuussa Suomen ulkoasiainministeriöstä vastattiin myöntävästi mi-

nisteri Hatan ehdotukseen, jonka jälkeen Japanin ulkoasiainministeriölle saatettiin 

Tukholman kautta Tokioon viesti kauppasopimusneuvotteluiden aloittamisen mah-

dollisuudesta Suomen kanssa.345  Molempien osapuolten neuvotteluhalukkuuden 

varmistuttua sopimusneuvottelut pääsivät käyntiin keväällä 1923, jolloin ministeri 

Hata toimitti Suomen edustajille ehdotusluonnoksen kauppasopimuksesta.346 

Jo ennen Japanin lähettiläälle osoitetun, neuvotteluita koskevan myöntävän 

vastauksen antamista oli Suomen ulkoasiainministeriö aloittanut valmistautumisen 

tulevia keskusteluja varten muun muassa pyytämällä asiainhoitaja Ramstedtilta sel-

vitystä Japanin ulkomaankaupasta ja teollisuudesta, minkä tämä lähettikin Helsin-

kiin jo vuoden 1922 lopulla.347 Ministeri Hata puolestaan valmistautui tuleviin neu-

votteluihin tekemällä tiedusteluja Suomen senhetkisestä ja tulevasta tullipolitii-

kasta suomalaisten tahojen kanssa käytyjen epävirallisten keskusteluiden muo-

dossa.348 Varsinkin kysymys Suomen hallituksen päätösvallassa olleista, ylellisyys-

tavaroihin kohdistetuista tähtitulli-maksuista kiinnosti Japanin ulkoasiainministe-

riötä, sillä olihan kyseisten tavaroiden joukossa myös Japanin vientikaupalle tär-

kein tuotelaji eli silkkikankaat. Ministeri Hata, joka tuli olemaan Japanin pääedus-

taja kauppasopimusneuvotteluissa, piti kysymystä tullimaksuista ratkaisevana teki-

jänä kauppasopimusneuvotteluiden onnistumiselle.349 Hatan johdolla Japani tulisi 

                                                        
344 Japanilla oli Helsingissä vuodesta 1921 Tukholman-lähetystönsä alaisuudessa toiminut edustusto. 
Sen tehtävänä oli edustaa Japanin hallitusta Suomessa, mutta sitäkin tärkeämpiä olivat edustuston Hel-
singistä käsin toteuttamat tarkkailutehtävät, jotka kohdistuivat Neuvostoliiton sisä- ja ulkopolitiikkaan 
sekä kansainväliseen kommunistiseen liikkeeseen. Momose 1973, 11, 13, 15–16. 
345 Suomen Tukholman-lähetystön kirjelmä No. 217. Suomen ulkoasiainminiteriölle. Allekirjoitus lähe-
tystöneuvos Borenius. Tukholma 23.1.1923; ”Aide memoire.” Allekirjoitus vt. kansliapäällikkö Artti. 
Helsinki 25.1.1923; Sähkösanoma 60. Suomen Tukholman-lähetystöltä ulkoasiainministeriölle Helsin-
kiin 7.3.1923. Allekirjoitus Söderhjelm; Sähkösanoma T31 / No. 152. Ulkoasiainministeriöltä Helsin-
gistä Suomen Tukholman-lähetystölle 14.3.1923. UM 58 B1 Japani. 1922–1952: Suomen – Japanin 
kauppasopimusneuvottelut 1922–1923 I. UMA. 
346 ”Japanin ja Suomen välinen kauppasopimus.” Ministeri Hatan raportti ulkoministeri Uchidalle 24.–
25. huhtikuuta 1923. Nichi, Finran[do] tsūshōjōyaku teiketsu ikken. Arkistotunnus 2.5.1.116. GGS. 
347 Asiainhoitaja Ramstedtin kirjelmä No. 403. ja selonteko ”Aineistoa Japanin-Suomen kauppa-sopi-
musta varten.” Tokio 23.12.1922. UM 58 B1 Japani. 1922–1952: Suomen – Japanin kauppasopimus-
neuvottelut 1922–1923 I. UMA.  
348 ”Japanin ja Suomen välisen kauppasopimuksen solmiminen.” Ministeri Hatan raportti ulkoministeri 
Uchidalle 17–18. helmikuuta 1923. Nichi, Finran[do] tsūshōjōyaku teiketsu ikken. Arkistotunnus 
2.5.1.116. GGS. 
349 ”Japanin ja Suomen välisen kauppasopimuksen solmiminen.” Ministeri Hatan raportti ulkoministeri 
Uchidalle 9‒10. maaliskuuta 1923. Nichi, Finran[do] tsūshōjōyaku teiketsu ikken. Arkistotunnus 
2.5.1.116. GGS. 
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Tukholmassa ja Helsingissä käytävissä neuvotteluissa vaatimaan Suomen edusta-

jilta samoja etuja, 350 jotka Suomi oli myöntänyt Euroopan suurvalloille, Ranskalle 

ja Iso-Britannialle. Vähempään ei Japanin olisi tyytyminen, sillä Hata raportoi To-

kioon joidenkin tahojen puhuneen ‒ ilmeisesti Tukholmassa ‒ että kehitysmaa-

Suomi saisi Japanin kanssa mahdollisesti solmittavalla kauppasopimuksella korke-

amman kansainvälisen statuksen.351 Jos tämä vastasi myös ministeri Hatan omaa 

käsitystä maiden välisistä suhteista, niin Japanin edustaja todennäköisesti odotti 

suomalaisilta myönnytyksiä jo pelkästään heidän ”kehitysmaalleen” kauppasopi-

muksella lankeavasta kansainvälisestä statusnosteesta johtuen. 

Kesän ja syksyn 1923 mittaan vaihtoivat Suomen ja Japanin edustajat tahoil-

laan muotoilemiaan sopimusluonnosehdotuksia, jotka toimitettiin kunkin osapuo-

len ministeriölle lähempään tarkasteluun.352  Itse sopimustekstin sana- ja muoto-

seikkojen lisäksi ‒ ja niitä tärkeämpänä ‒ käytiin osapuolten välillä keskusteluja 

kaupan ja merenkulun suosituimmuuden mahdollistamisesta huomioonottaen Suo-

men sopimukset erityisesti Ranskan ja Iso-Britannian kanssa. Japanin ulkoasiain-

                                                        
350 Neuvotteluiden sekä allekirjoitetun sopimuksen ratifiointiprosessin eri vaiheissa Suomen edustajina 
toimivat ulkoasiainministerit J. H. Vennola, Carl Enckell, Hjalmar J. Procopé ja E. N. Setälä, Suomen 
Tukholman-lähettiläs Jarl Werner Söderhjelm, ulkoasiainministeriön kansliapäällikkö Pontus Artti sekä 
ulkoasiainministeriön palveluksessa toimineet Olof Nykopp, Gunnar Kihlman, Eino Välikangas, Armas 
Jontila (?) ja K. R. Savolahti. Viimeksi mainittua ministeri Hata luonnehti maiden välisen kauppasopi-
muksen manageriksi. Hatan mukaan erityisesti Vennola ja Enckell olivat keskeisiä toimijoita kauppa-
sopimusneuvotteluissa. Japanin puolelta neuvotteluihin osallistuivat ministeri Hata ja Hyōji Nihei, joka 
oli Japanin diplomaattiedustaja Helsingissä, sekä Japanin Tukholman-lähetystön diplomaatit Okada ja 
Ashida. ”Japanin ja Suomen välisen kauppasopimuksen solmimisessa vaikuttaneet kunnianarvoisat hen-
kilöt.” Ministeri Hatan kirjelmä ulkoministeri paroni Shigeharalle 21.6.1924; Ministeri Hatan kirjelmä 
ulkoministeri paroni Shigeharalle 26.6.1924; Ministeri Nagain sähke Tukholmasta ulkoministeri Tana-
kalle Tokioon 10.5.1927. Nihon-koku Finrando-koku kan tsūshōjōyaku teiketsu kankeisha sōgo jokun 
kankei ikken. Arkistotunnus L.2.2.2.8. GGS. ”Mon Cher Ministre.” Ministeri Ryōtarō Hatan kirje mi-
nisteri Carl Enckellille. Tukholma 20.6.1924. Carl Enckellin arkisto. KA. (Huom. Carl Enckellin arkis-
toa järjesteltiin uudelleen, kun viimeksi mainittu asiakirja tuli tässä tutkimuksessa käytettäväksi 
22.4.2013.) 
351 ”Japanin ja Suomen välisen kauppasopimuksen solmiminen.” Ministeri Hatan raportti ulkoministeri 
Uchidalle 9‒10. maaliskuuta 1923. Nichi, Finran[do] tsūshōjōyaku teiketsu ikken. Arkistotunnus 
2.5.1.116. GGS. 
352 Ilmeisesti neuvotteluihin osallistui myös jollain tasolla Japanin lähetystö Pariisissa, jonka välityk-
sellä Japanin ulkoasiainministeriö tiedusteli Suomen sikäläisiltä edustajilta Suomen ja Kiinan välisten 
kauppasopimus- ja diplomaattisuhteiden tilaa. Sähkösanoma 157. Suomen Pariisin-lähetystöltä ulkoasi-
ainministeriölle Helsinkiin 23.8.1923. UM 58 B1 Japani. 1922–1952: Suomen – Japanin kauppasopi-
musneuvottelut 1922–1923 I. UMA. ”Japanin ja Suomen välinen kauppasopimus.” Ministeri Hatan 
sähke ulkoministeri Uchidalle 14–15.8.1923. Nichi, Finran[do] tsūshōjōyaku teiketsu ikken. Arkisto-
tunnus 2.5.1.116. GGS. Kauppaneuvottelut Suomen ja Japanin välillä: yhteensä 11 lehteä sopimuseh-
dotuksista vuodelta 1923. J. H. Vennolan arkisto, arkistoyksikkö ”Suomen eri maiden kanssa käymä 
kauppa 1919–1924”, kotelo 50. KA. 
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ministeriön mukaan Japani olisi valmis solmimaan Suomen kanssa samantyyppi-

sen kauppa- ja merenkulkusopimuksen kuin aikaisemmin muidenkin maiden 

kanssa. Edelleen Japanin ulkoasiainministeriössä katsottiin, että Suomen kieltolain 

asettama poikkeus suosituimmuuslausekkeeseen oli hyväksyttävissä molempien 

maiden pidättyessä alkoholijuomien viennistä toistensa alueille.353 Vuoden 1924 al-

kupuolella neuvottelut vaikeutuivat, kun Japani painotti tavoitettaan saada Suo-

melta alkoholijuomien tuontia lukuun ottamatta samat edut kaupassa ja merenku-

lussa, jotka oli myönnetty Ranskalle ja Iso-Britannialle. Suomen edustajat joutuivat 

neuvotteluissa toteamaan, että Suomen ja Ranskan välisen sopimuksen toisessa ar-

tiklassa mainitut edut (mm. silkkikankaiden alennetut tähtitullit) oli jo sopimus-

tekstissä itsessään mainittu kuuluvan erikoisesti Ranskalle, minkä lisäksi Iso-Bri-

tannialle myönnetyt edut merenkulussa kuuluivat niin ikään vain kyseiselle sopi-

musosapuolelle.354 Suomen itsepintainen pidättyminen erityisesti Ranskalle myön-

nettyjen silkkikankaiden tuontia koskeneiden tullietujen suhteen oli Hatalle ”kipeä 

ja kutittava asia”, sillä hänen näkemyksensä mukaan japanilaisten silkkikankaiden 

vienti Suomeen olisi tämän asiaintilan vallitessa lähes toivotonta.355 

Japanin ulkoasiainministeriö ei ollut valmis antamaan suomalaisille periksi 

Ranskan ja Iso-Britannian nauttimien etujen suhteen. Helmikuussa 1924 Tokiosta 

ilmoitettiin Hatalle Tukholmaan, että Japanin ollessa valmis antamaan Suomelle 

rajoituksettoman suosituimman maan aseman ja sen mukana alhaiset tullimaksut, 

oli Japanin vastavuoroisesti saatava Suomelta samat edut kuin muutkin maat. Japa-

nin ulkoasiainministeriö ohjeisti lähettilästään Tukholmassa argumenteilla, joilla 

taivutella suomalaiset omalle kannalleen. Japanin kanta oli, että ensinnäkin Suo-

men kielteinen asenne Ranskalle ja Iso-Britannialle myönnettyjen etujen antami-

sesta Japanille oli epäreilu ja vailla perusteita, sillä japanilaisten näkökulmasta mai-

den välinen kauppa ei ollut kovin merkittävää, eikä alemmilla tulleilla olisi siten 

suurtakaan käytännön vaikutusta. Tästä johtuen Suomen ja Japanin väliset suhteet 

muodostivat Japanin ulkoasiainministeriön mukaan erikoistapauksen verrattuna 

                                                        
353 ”Japanin ja Suomen välinen kauppasopimus.” Ministeri Ijūin:in kirjelmä Tokiosta varaministeri Oka-
dalle Tukholmaan 9.11.1923. Nichi, Finran[do] tsūshōjōyaku teiketsu ikken. Arkistotunnus 2.5.1.116. 
GGS. Vrt. Kohvakka 1996, 67. 
354 ”Japanin ja Suomen välinen kauppasopimus.” Ministeri Hatan sähke ulkoministeri Matsuille Toki-
oon 31.1.–1.2.1924; Ministeri Hatan sähke ulkoministeri Matsuille Tokioon 1.–2.2.1924. Nichi, Fin-
ran[do] tsūshōjōyaku teiketsu ikken. Arkistotunnus 2.5.1.116. GGS. ”N:o 63. Suomen ja Japanin väliset 
kauppasopimusneuvottelut.” Suomen ulkoasiainministeriön muistio 17.1.1924. UM 58 B1 Japani. 
1922–1952: Suomen – Japanin kauppa- ja merenkulkusopimus 7/6 1924. UMA. 
355 Ministeri Hatan sähke ulkoministeri Matsuille Tokioon 1.–2.2.1924; Ministeri Hatan muistio ulko-
ministeri Matsuille Tokioon 31.1.–1.2.1924. Nichi, Finran[do] tsūshōjōyaku teiketsu ikken. Arkistotun-
nus 2.5.1.116. GGS. 
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Suomen suhteisiin muiden valtioiden kanssa. Toiseksi Japani ei ollut valmis myön-

tämään rajoituksetonta suosituimmuutta Ranskalle tai Italialle, joiden kanssa se kä-

visi lähitulevaisuudessa kauppaneuvotteluja. Syynä tähän oli Japanin suurempi 

kauppavaihto näiden maiden kanssa, mikä voisi rajoittamattoman suosituimmuu-

den vallitessa muodostua sille epäedulliseksi.356 Japanin ulkoasiainministeriön mu-

kaan Ranska oli osoittanut kiinnostustaan Japanin ja Suomen välillä käytyihin neu-

votteluihin ja ilmoittanut jo haluavansa saada samat edut, jotka Japani oli valmis 

myöntämään Suomelle. Japanin ulkoasiainministeriö oli kuitenkin asiassa erimieltä 

ja oli valmis kieltäytymään kyseisistä vaatimuksista, jos Ranska niitä tulevaisuu-

dessa vielä esittäisi. Näin ollen ‒ kolmanneksi ‒ Japani koki Suomen kanssa sol-

mittavan kauppa- ja merenkulkusopimuksen suosituimmuuslausekkeineen vaike-

aksi johtuen sen ennakoitavissa olevasta vaikutuksesta Japanin tuleviin kauppaneu-

votteluihin muiden maiden kanssa.357 

Näissä Tukholmaan lähetetyissä neuvotteluohjeissaan Japanin ulkoasiainmi-

nisteriö sortui liioitteluun varsinkin korostaessaan Japanin ja Suomen välisten suh-

teiden erityisasemaa Japanin kauppasuhteissa muiden maiden kanssa. Japani ja 

Puola olivat vuonna 1922 solmineet kauppa- ja merenkulkusopimuksen, jossa osa-

puolet myönsivät rajoittamattoman suosituimmuuden toisilleen.358 Johtuen kysei-

sen sopimuksen määräyksistä olivat Japanin ulkoasiainministeriön esittämät näke-

mykset nyt Suomen kanssa neuvoteltavan samankaltaisen sopimuksen mahdolli-

sista ”vaikeista” vaikutuksista Japanin kauppaneuvotteluihin muiden maiden 

kanssa hyvinkin kyseenalaisia. Tästä perusteluiden häilyvyydestä huolimatta Japa-

nin lähettiläs ryhtyi kevättalvella 1924 neuvotteluihin entistä vaativampana, mikä 

noteerattiin myös Suomen ulkoasiainministeriössä. Ministeri Hata antoi vastapuo-

len ymmärtää, että jos Suomi pidättyisi myöntämästä Japanille Ranskan ja Iso-Bri-

tannian saamia etuja kaupassa ja merenkulussa, olisi Japani mahdollisesti valmis 

keskeyttämään neuvottelut. Suomen ulkoasiainministeriössä vihjaus neuvottelui-

den keskeyttämisestä otettiin kaikella vakavuudella, mikä aiheuttikin suomalaisten 

leirissä tarpeen ehdottaa eräänlaista kompromissiratkaisua. Sen mukaan ‒ ja vas-

                                                        
356 Japanin vienti Ranskaan ja Italiaan oli ollut jo vuosia suurempaa kuin tuonti niistä Japaniin. Honma, 
Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1868–1945 / Japanese Economic Statistics 1868–1945. 
Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 38–39. 
357 ”Japanin ja Suomen välinen kauppasopimus.” Sähke [Ulko]ministeri Matsuilta ministeri Hatalle 
Ruotsiin 15.2.1924; ”Mon Cher Ministre.” Ministeri Hatan muistio Suomen ulkoasiainministeri Enckel-
lille. Tukholma 7.3.1924. Nichi, Finran[do] tsūshōjōyaku teiketsu ikken. Arkistotunnus 2.5.1.116. GGS. 
358 ”Treaty of Commerce and Navigation between Japan and Poland.” Nichi, Finran[do] tsūshōjōyaku 
teiketsu ikken. Arkistotunnus 2.5.1.116. GGS. 
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toin Suomen aikaisemmin esittämää ehdotusta ‒ Suomen ja Japanin välisessä sopi-

muksessa ei mainittaisi Suomen Ranskalle ja Iso-Britannialle antamia etuja, mikä 

tosiasiallisesti tarkoittaisi Suomen myöntävän kyseisille maille suodut edut myös 

Japanille suosituimmuuslausekkeen perusteella. Suomen ulkoasiainministeriö kui-

tenkin suunnitteli, että varsinaiseen päätöspöytäkirjaan sisällytettäisiin väliaikaisia 

määräyksiä, joiden mukaan esimerkiksi Japanille ei kuuluisi kaikkia Ranskalle 

myönnettyjä tullietuja.359 

Suomen ulkoasiainministeriön suunnitelma päätöspöytäkirjaan kirjattavista 

väliaikaisista määräyksistä ei ollut ehdoton, sillä suomalaiset luopuivat siitä pian 

kokonaan. Maiden välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen lisäpöytäkirjaan 

merkittiin ainoastaan määräykset, joiden perusteella Japani ei olisi oikeutettu vaa-

timaan Suomen Virolle, Ruotsille ja Venäjälle [Neuvostoliitolle] myöntämiä tai 

vielä myönnettäviä erityisetuja, eikä Suomi vastavuoroisesti vaatisi Japanilta sen 

lähialueilla tapahtuvaan kalastukseen ja Kiinalle kuuluvia erityisetuja. Suomen 

Ranskalle ja Iso-Britannialle suoduista eduista ei sopimuksessa mainita sanaakaan, 

joten Japanin ja Suomen myöntäessä toisilleen rajoittamattoman suosituimmuuden 

kaupassa ja merenkulussa kuuluivat Japanille siten myös Ranskalle ja Iso-Britan-

nialle myönnetyt edut.360 

Neuvottelut Suomen ja Japanin välillä kestivät yli vuoden päivät. Kun Japani 

sai lopulta tahtonsa läpi keväällä 1924, siirryttiin nopeasti jo sopimuksen allekir-

joitusvaiheeseen. Ratkaisevaksi tekijäksi neuvotteluiden loppuunsaattamiselle 

muodostui Suomen perääntyminen omissa vaatimuksissaan, minkä taustalla vai-

kutti ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin Ranskan ja Suomen välinen sopimus ei vel-

voittanut Suomea sen kauppasuhteissa muihin maihin yhtä sitovasti kuin esimer-

kiksi päätöksissään jyrkästi muotoiltu Suomen ja Viron välinen sopimus. 361 

Toiseksi Japanin hallituksella oli maan tullilain nojalla oikeus ”korottaa tulleja nii-

den maiden tavaroille, jotka asettavat Japanin tavarat huonompaan asemaan kuin 

suosituimman maan tavarat”.362  Suomen ulkoasiainministeriössä käsitettiin, että 

                                                        
359 ”N:o 136. Erimielisyydet suomalais-japanilaisissa kauppasopimusneuvotteluissa.” Suomen ulkoasi-
ainministeriön muistio 4.4.1924. UM 58 B1 Japani. 1922–1952: Suomen – Japanin kauppa- ja meren-
kulkusopimus 7/6 1924. UMA. 
360 Suomen ja Japanin välinen kauppa- ja merenkulkusopimus. N:o 32. Suomen sopimukset vieraitten 
valtioitten kanssa 1926. Ulkoasiainministeriön julkaisuja. 
361 Lemberg 1994, 80. Tämän tulkinnan voidaan katsoa päteneen myös Suomen ja Iso-Britannian välisen 
sopimuksen tapauksessa. 
362 ”N:o 136. Erimielisyydet suomalais-japanilaisissa kauppasopimusneuvotteluissa.” Suomen ulkoasi-
ainministeriön muistio 4.4.1924. UM 58 B1 Japani. 1922–1952: Suomen – Japanin kauppa- ja meren-
kulkusopimus 7/6 1924. UMA. Otsikoimaton muistio vuodelta 1926/1927. UM 58 Da Kauppasopimus-
komitea: yleensä 1919–1952: Kauppasopimuskomitean toimintakertomukset. UMA.  
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neuvotteluiden katkeaminen voisi pahimmillaan laukaista ketjureaktion, jonka tu-

loksena suomalainen vienti Japaniin saattaisi joutua maan hallituksen suurennusla-

sin alle ja pahimmillaan korotettujen tullimaksujen armoille. Vaikka maiden väli-

nen kauppavaihto vuoteen 1924 mennessä olikin arvoltaan varsin vähäinen, oli tu-

levaisuutta ja kaupan kasvua ajatellen tärkeää päästä sopimukseen, jonka pyrki-

myksenä oli kaupan esteiden minimointi. Suomen ja Japanin välisen kauppasopi-

muksen merkitys ei siten muodostunutkaan bilateraalista kauppaa vaivanneiden 

akuuttien ongelmien ratkaisemisesta, sillä mitkään asiakirjalähteet eivät kerro 

kauppaa koskettaneista kauppapoliittisista ongelmista, vaan sen sijaan mahdolli-

sesti tulevaisuudessa kauppavaihtoa kohtaavien vaikeuksien ennakoivasta mini-

moinnista. Tämän tulevaisuusnäkökulman suomalaiset jakoivat japanilaisten 

kanssa.363 

Japanin ulkoasiainministeriön asiakirjalähteiden mukaan sopimus Suomen 

kanssa neuvoteltiin Japanin Tukholmassa ja Helsingissä toimineiden diplomaattien 

toimesta, jotka saivat neuvotteluohjeensa ulkoasiainministeriöltään Tokiosta. Asia-

kirjalähteet eivät kerro japanilaisen liike-elämän edustajien osallistumisesta mil-

lään muodoin sopimusneuvotteluihin tai niiden valmisteluun.364 Suomalaisten kau-

pallisten toimijoiden osalta tilanne oli jokseenkin toinen, sillä Finnpap oli neuvot-

teluiden valmisteluvaiheessa toimittanut Suomen ulkoasiainministeriölle Japanin 

paperitehtaista ja niiden kapasiteetista listauksen, jonka tiedot oli alun perin saatu 

Legge, Murray & Co:lta Lontoosta.365 Suomen ulkoasiainministeriön asiakirjaläh-

teiden valossa vaikuttaa suomalaisten vientiyhdistysten ja teollisuuksien etujärjes-

töjen (kuten vientiteollisuutta edustaneen Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes-

kusliiton ja kotimarkkinateollisuuden edunvalvojan, Suomen Teollisuusliiton) rooli 

olleen neuvotteluiden taustalla näkymätön. Lisäksi Suomen ulkoasiainministeriön 

yhteydessä vuodesta 1919 toimineella kauppasopimuskomitealla, jossa myös liike-

elämän etujärjestöjen edustajat vaikuttivat, oli korkeintaan statistin rooli neuvotte-

luiden läpiviennissä Japanin kanssa.366  Kauppasopimuskomitean vähäinen rooli 

                                                        
363 ”Julkaisusuunnitelma.” Muistio 11.6.1924. Nichi, Finran[do] tsūshōjōyaku teiketsu ikken. Arkisto-
tunnus 2.5.1.116. GGS. 
364 Japanin liike-elämää hallinneilla suurkonserneilla, joita kutsuttiin zaibatsuiksi, oli yleensä ottaen 
huomattava vaikutus Japanin diplomatian linjoihin 1920-luvulla. Kauppapolitiikassa zaibatsut ajoivat 
kansainvälisen yhteisymmärryksen ja rauhanomaisen kaupan intressejä. Ottosson 2010, 65.  
365 ”Cirkulär No. 5.” Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen osasto I:n kiertokirje. Helsinki 7.2.1923. UM 
58 B1 Japani. 1922–1952: Suomen – Japanin kauppasopimusneuvottelut 1922–1923 I. UMA. 
366 Huhtikuussa 1924 neuvotteluiden ollessa loppusuoralla Suomen ulkoasiainministeriö pyysi kauppa-
sopimuskomitealta lausuntoa kauppasopimuksen neuvottelunalaisista kohdista. ”N:o 136. Erimielisyy-
det suomalais-japanilaisissa kauppasopimusneuvotteluissa.” Suomen ulkoasiainministeriön muistio 
4.4.1924. UM 58 B1 Japani. 1922–1952: Suomen – Japanin kauppa- ja merenkulkusopimus 7/6 1924. 
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näissä neuvotteluissa selittyisi pääpiirteissään sillä, ettei komitealla ollut muutoin-

kaan keskeistä vaikutusta ”vähemmän tärkeissä neuvotteluissa”, kuten Juha-Antti 

Lambergin tutkimusten mukaan oli asianlaita Suomen ja Espanjan välisten neuvot-

teluiden tapauksessa 1920-luvun alkupuoliskolla.367 Näihin seikkoihin nojaten voi-

daan yhtäkkiseltään todeta Suomen ja Japanin ulkoasiainministeriöiden keskenään 

alusta loppuun saakka valmistelleen, neuvotelleen ja sopineen maiden välisen 

kauppa- ja merenkulkusopimuksen, jonka allekirjoituspäiväksi tuli 7. kesäkuuta 

1924. 

Suomalaisen liike-elämän etujärjestöjen edellä kuvattu rooli Suomen ja Japa-

nin välisissä kauppasopimusneuvotteluissa ei kuitenkaan ollut täydellisen näkymä-

tön. Tästä esimerkkinä Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton asiakirjat 

kertovat liiton asiamiehen Axel Solitanderin osallistuneen kauppasopimuskomi-

tean jäsenenä Japanin kanssa neuvotellun sopimuksen käsittelyyn ja siten olleen 

vaikuttamassa siihen, että rajoittamaton suosituimmuus hyväksyttiin osaksi varsi-

naista sopimustekstiä, mikä olikin linjassa Keskusliiton ja sen edustaman vienti-

sektorin yleistä suosituimmuutta vaalineen kauppapoliittisen asemoitumisen 

kanssa.368 Tämän lisäksi keväällä 1924, jolloin neuvottelut kävivät kuumimmillaan, 

käsitteli Keskusliiton hallitus kokouksissaan ehdotusta yhden tai kahden kauppasti-

pendiaatin lähettämisestä Itä-Aasiaan vientiyhdistysten ja valtiovallan yhteistuella 

                                                        
UMA. Juha-Antti Lambergin mukaan Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton kauppapoliitti-
sena tavoitteena oli Suomen solmimissa kauppasopimuksissa suosituimmuusjärjestelmän vaaliminen, 
kun taas Teollisuusliitto vaati koko maailmansotien välisen ajan Suomelta aggressiivisempaa kauppa-
politiikkaa muun muassa suosituimmuusjärjestelmästä luopumisen muodossa. Kauppasopimuskomite-
assa olivat edustettuina eri ministeriöt sekä etujärjestöt, mukaan lukien Suomen Puunjalostusteollisuu-
den Keskusliitto ja Teollisuusliitto. Kauppasopimuskomitealla oli merkittävä rooli Suomen käymissä 
tärkeimmissä kauppaneuvotteluissa strategisten kysymysten keskeisenä koordinoijana. Lamberg 1999, 
26, 31, 35; Nevakivi 1988, 128. 
367 Lamberg 1999, 36; Lamberg 2000, 48–49. 
368  Puunjalostusteollisuuden Keskusliitosta toimitettiin ulkoasiainministeri Vennolalle elokuussa 
1923 ”otteita eräästä Aasian paperimarkkinoita koskevasta selostuksesta”. Kyseinen muistio on Axel 
Solitanderin laatima. ”Ministeri J. H. Wennola, Ulkoasiainministeriö, Täällä.” Allekirjoittamaton muis-
tio. AS/AB, 29.5.1923. Yleinen kirjeenvaihto 1917–1933. Arkistotunnus 678. SMK:n arkisto. Lähetetty 
alkuperäinen muistio löytyy J. H. Vennolan arkistosta: ”Ministeri J. H. Wennola, Ulkoasiainministeriö, 
Täällä.” Allekirjoittanut Axel Solitander. Helsinki 29.5.1923. J. H. Vennolan arkisto, arkistoyk-
sikkö ”Kirje (1923) Solitander, Axel”, kotelo 2. KA. ”Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton 
toiminta vuonna 1924.” Toimintakertomukset 1919–1927. Arkistotunnus 58. SMK:n arkisto. Vrt. Koh-
vakka 1996, 67–68. 
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tarkoituksena tutkia Suomen viennin kehittämistä tuolle laajalle ja lupaavaksi kat-

sotulle markkina-alueelle.369 Vaikka Japani mainitaan ehdotuksessa yhtenä tutki-

muskohteena, jäi se kuitenkin pois asian käsittelyn pitkittyessä aina kyseisen vuo-

den lopulle, jolloin jo useasti aikaisemmin Itä-Aasian markkinoista kiinnostuneena 

esiintynyt vuorineuvos Gösta Serlachius teki ehdotuksen Suomen Puuhiomoyhdis-

tyksen asiamiehen eversti Favren kannattamana Kiinan markkinoiden tutkimuksen 

ensisijaisuudesta, sillä ”[n]ämä markkinat ovat maailman parhaita ja sekä tois-

taiseksi melko muokkaamattomat”.370 Japaniin ei 1920-luvulla lähetetty kauppasti-

pendiaattia vienninedistämistyöhön, ja Kiinan markkinoitakin pääsivät paperinvie-

jät tutkimaan vasta vuonna 1928, jolloin matkaan lähti johtaja Rafael Forss Finn-

papista.371 

Mitä tulee Suomen ja Japanin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen konk-

reettisiin kaupallisiin vaikutuksiin, ei sopimuksella näytä olleen välitöntä vaiku-

tusta Suomen Japanin-viennin kehitykseen. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että 

aikaisemmin suomalaiseen paperiin ja selluloosaan Japanissa kohdistetulla tulli-

maksulla ei ollut vaikutusta niiden kilpailukykyyn ja myynnin kehitykseen kohde-

markkinoilla ‒ tai ainakaan Finncellissä ja Finnpapissa tähän ei ollut kiinnitetty 

huomiota. Tästä voidaan varauksella päätellä, että jo ennen suosituimmuuslausek-

keisen kauppasopimuksen solmimista ja sen voimaansaattamista ratifiointiasiakir-

jojen vaihdolla lokakuussa 1926 oli suomalainen vienti käytännössä nauttinut kes-

keytyksettä suosituimmuudesta Japanissa vielä keisarillisen Venäjän ja sen solmi-

mien kauppasopimusten poispyyhkiytymisen jälkeenkin. Täten suomalaisen vien-

tisektorin näkökulmasta nyt solmitulla kauppa- ja merenkulkusopimuksella legiti-

moitiin vallitseva asiaintila ja varmistettiin sen jatkuvuus. Tässä yhteydessä on 

myös huomioitava, että suomalaisen selluloosan tai paperin saapuessa Japaniin sen 

myyjätahon perusteella esimerkiksi ”ruotsalaisena”, määräytyi tavarasta kannettu 

tullimaksu luonnollisesti sen mukaan, mitä siitä oli Japanin ja kyseessä olevan kol-

mannen maan välistä kauppavaihtoa koskeneissa sopimuksissa säädetty. 

                                                        
369 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 11.2.1924 ja kevät-
kokouksen pöytäkirja 13.5.1924. Pöytäkirjat 1918–1924. Arkistotunnus 446. SMK:n ar-
kisto. ”P.M.kauppastipendiaattien lähettämisestä Itä-Aasiaan.” Mahdollisesti Axel Solitanderin kirjoit-
tama muistio, jossa päiväys 31.3.1924. Muistiot 1918–1945. Arkistotunnus 692. SMK:n arkisto. 
370 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton varsinaisen syyskokouksen pöytäkirja 19.12.1924. 
Pöytäkirjat 1918–1924. Arkistotunnus 446. SMK:n arkisto. 
371 Heikkinen 2000, 135; Uola 1995, 149, 152–153. 
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Japanilaisten tavaroiden tuontiin kauppa- ja merenkulkusopimuksella oli sen 

sijaan välitön piristävä vaikutus, sillä maahantuojat Suomessa odottivat kärsimät-

töminä sopimuksen ratifiointia ja voimaansaattamista.372 Esimerkkinä sopimuksen 

konkreettisesta merkityksestä valmistautui Viipurissa toiminut kangastukku- ja vä-

hittäisliike Oy Sofia Zweygberg Ab avaamaan yhteyden japanilaisen liikeyrityksen 

kanssa. Viipurilaisliikkeen motiivina oli hyvissä ajoin ennen kauppa- ja merenkul-

kusopimuksen voimaantuloa saada yhteys sopivaan silkkikankaita toimittavaan ja-

panilaiseen kauppahuoneeseen, jollaiseksi Suomen Tokion-lähetystön avustuksella 

valikoitui Kumai & Co., Ltd. Yokohamasta. Kumai & Co. ilmaisi myös kiinnostuk-

sensa yhteistyön aloittamisesta Oy Sofia Zweygberg Ab:n kanssa, jolle kauppa-

huone oli valmis antamaan markkinoimiensa silkkikankaiden Suomea koskevan 

myyntiedustuksen lisäksi yksinoikeuden myynteihin myös muissa reunavaltioissa 

– Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Suomen ja Japanin välisen kauppa- ja merenkul-

kusopimuksen pyyhkiessä tulleja koskettavat kauppapoliittiset esteet japanilaisten 

silkkikankaiden tuonnin tieltä vaikuttivat kuitenkin Japanin ja Suomen välisten kul-

jetusyhteyksien pituus, kesto ja kalleus myös Oy Sofia Zweygberg Ab:n lopulliseen 

halukkuuteen aloittaa yhteistyö Kumai & Co:n kanssa.373 Elokuussa 1926 viipuri-

laisyrityksen edustaja esitti Suomen Tokion-lähetystölle kiitokset saamastaan 

avusta ja kertoi yhtiön vastaanottaneen Yokohamasta näytteitä ”ihanista silkkikan-

kaista”. Samassa kirjeessä kuitenkin todettiin, että  

”[a]ikeenamme ollut uusi kaukainen liikeyhteys ei ole käden käänteessä järjes-

tettävissä ja sitä vaikeuttaa pitkä kiertomatka meritse sekä osittain se seikka, 

että meillä ei ole, niinkuin tietänette, suoranaista laivayhteyttä Ruotsin Göte-

porin kanssa, johon toiminimi [Kumai & Co.] esittää tavarat lähetettäväksi. 

Mutta sitten kun Suomen – Japanin kauppasopimus on ratifioitu ja tullut voi-

maan, jota silmällä pitäen juuri olemme tiedusteluihimme näin ennakolta ryh-

tyneet, voitaneen epäilemättä hankaluudet sivuuttaa.”374 

                                                        
372 Sähke Suomen ulkoasiainministeriöltä Suomen Tukholman-lähetystölle t=102. 14.9.1926. Suomi – 
Japani kauppasopimus -asiakirjat. F Kirjeistö: F.26:4 Kauppasopimukset Suomen ja muiden maiden 
välillä. Kotelo 17. TuLA.  
373 ”Tiedustelu ’kalanluunapeista’.” Oy Sofia Zweygberg Ab:n kirje Suomen Tokion-lähetystölle. Alle-
kirjoittanut Erkki Reijonen. Viipuri 15.6.1926; ”Japanin silkkikankaita Suomeen.” Erkki Reijosen kirje 
Suomen Tokion-lähetystölle. Helsinki 26.5.1926; ”Asia: Japanin silkkikankaita Japaniin.” Suomen To-
kion-lähetystön kirjelmä N:o. 291. osoitettu arkistonjohtaja E. Reijoselle ulkoasiainministeriöön. Tokio 
9.7.1926. Fa Suomea koskeva kirjeistö 1924–1941: V:1926. Kotelo 9. ToLA. 
374 ”Japanilaiset silkkikankaat.” Oy Sofia Zweygberg Ab:n kirje Suomen Tokion-lähetystölle. Allekir-
joittanut Erkki Reijonen. Viipuri 18.8.1926. Fa Suomea koskeva kirjeistö 1924–1941: V:1926. Kotelo 
9. ToLA. Huom. Transitolinja Suomen satamista – Viipuri, Kotka, Helsinki ja Hanko – oli järjestetty 
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Tässä tutkimuksessa käytetystä asiakirja-aineistosta ei valitettavasti käy ilmi, ver-

soiko Oy Sofia Zweygberg Ab:n ja Kumai & Co:n välillä kylvetty yhteistyöjyvänen 

kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaantulon jälkeen marraskuun alussa 

1926.375 Jos liikeyhteys käytännössä toteutui, oli sitä mitä ilmeisimmin edeltänyt 

molempia osapuolia tyydyttänyt ratkaisu kirjeessä mainittuun kuljetuskysymyk-

seen. Suomen ja Japanin välisten merikuljetusten kehitykseen ei kauppa- ja meren-

kulkusopimuksella näytä kuitenkaan olleen minkäänlaista positiivista vaikutusta 

siitäkin huolimatta, että molempien maiden laivat saivat vastedes toistensa sata-

missa kansallisen kohtelun merenkulkumaksuissa. Suomen merenkulkutilastojen 

mukaan ei maiden välillä ollut suoranaista laivaliikennettä 1920-luvun puolivälistä 

lähtien aina seuraavan vuosikymmenen alkupuoliskolle saakka. Kuten jo edellä 

tässä tutkimuksessa on esitetty, oli joitakin japanilaisia laivoja vieraillut Suomen 

satamissa 1910–1920-lukujen vaihteessa ja skandinaavisten varustamojen laivoja 

kävi Suomessa lastaamassa tavaraa kuljetettavaksi edelleen Japaniin. Nämä suorat 

kuljetukset näyttävät tilastojen valossa loppuneen täysin vuoden 1924 jälkeen.376 

Välittömien kaupallisten vaikutusten jäätyä vähäisiksi oli sopimuksella sitäkin 

suurempi periaatteellinen kauppapoliittinen merkitys: kauppa- ja merenkulkusopi-

muksen allekirjoituksen myötä Japanista tuli yksi Suomen ensimmäisistä kauppa-

sopimuskumppaneista. Saavutettu sopimus ei ollut merkittävä pelkästään tästä nä-

kökulmasta katsoen vaan myös siitä syystä, että sopimus on antanut legaalin pohjan 

maiden välisille kahdenkeskisille kauppasuhteille jo noin 90 vuoden ajan. Siihen 

kirjattu suosituimmuus kaupassa ja merenkulussa velvoittaa osapuolia tänäkin päi-

                                                        
Göteborgin ja Hampurin kautta Itä-Aasiaan 1920-luvulla. Ks. Schéel 1928, sivujen 76–77 väliset kart-
tasivut. 
375 Ratifiointiasiakirjat vaihdettiin osapuolten välillä 22.10.1926, josta kymmenen päivää myöhemmin 
sopimus astui virallisesti voimaan. Jaana Koivisto ja Salme Marttila eivät ole pro gradu -tutkielmassaan 
pystyneet yrityksestä huolimatta esittämään varsinaisia syitä Suomen ja Japanin välisen kauppa- ja me-
renkulkusopimuksen ratifioinnin pitkittymisen taustalla. Tukeutuen käsillä olevan väitöskirjan laajaan 
lähdeaineistopohjaan voidaan ratifiointiasiakirjojen vaihdon pitkittymisen todennäköisimpänä syynä pi-
tää asiankäsittelyn jumittumista Japanin ulkoasiainministeriön byrokratian rattaisiin – Suomi oli ollut 
valmis ratifioimaan sopimuksen jo vuonna 1924. Tämä pitkittynyt sopimusprosessi ei ollut lajissaan 
ainutkertainen, sillä esimerkiksi Suomen ja Japanin välillä vuonna 1972 solmitun verosopimuksen re-
kisteröiminen YK:ssa viivästyi Japanin ulkoasiainministeriön kiireettömän asiankäsittelyn seurauk-
sena. ”Suomen ja Japanin välisen verosopimuksen rekisteröiminen YK:ssa.” Suomen Tokion-suurlähe-
tystön sähke no. 171/64 ulkoasiainministeriölle Helsinkiin 7.3.1975. Allekirjoitus suurlähetystösihteeri 
Bo Ådahl. 7.O. Konferenssit ja sopimukset, Suomen ja Japanin väliset verosopimusneuvottelut 1971–
77: II Suomen ja Japanin väliset veroneuvottelut. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Kohvakka 1996, 
68–69; Koivisto & Marttila 1985, 124–125; Lintulahti 1963, 42. 
376 SVT I B:II–5. Merenkulku v. 1919–1922. SVT I B:6b–11b. Merenkulku: Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä v. 1923–1928.  
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vänä. Kuitenkaan Suomen kauppapolitiikan ja ulkomaankaupan historiaa käsittele-

vissä yleistutkimuksissa Japanin kanssa solmittua sopimusta ei ole noteerattu suh-

teessa Suomen kauppasopimusjärjestelmän syntyyn 1920-luvulla.  

Suomen ja Japanin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen sijoittaminen 

aikaisemmissa tutkimuksissa usein viitattuun Asko Korpelan luomaan selitysmal-

liin Suomen kauppasopimusjärjestelmästä maailmansotien välisenä aikana on jota-

kuinkin haasteellinen. Korpelan mukaan Suomen sopimuskumppanit voidaan jakaa 

viiteen linjaan, jotka ovat suurten kauppatuttavien linja, naapurilinja, ystävyysso-

pimuslinja, kaukomaalinja ja viinimaiden linja. Japani voidaan katsoa kuuluvaksi 

ystävyyssopimuslinjaan, johon liittyviä sopimuksia ”tehtiin sellaisten maitten 

kanssa, joihin oli vakiintuneet ystävälliset suhteet, mutta jotka kauppatuttavina oli-

vat vähämerkityksellisiä”. Toinen Japanille sopiva linja olisi kaukomaalinja, ”jonka 

mukaiset sopimukset tosin perustuivat suosituimmuuteen, mutta sisälsivät tapauk-

sittain joukon erityisjärjestelyjä”. Korpelan mukaan edelliseen linjaan kuuluivat 

muun muassa Alankomaat, Latvia ja Islanti, kun taas jälkimmäiseen lukeutuivat 

Balkanin ja Etelä-Amerikan muodostamat alueelliset ryhmät.377  

Kaukomaa-asemastaan huolimatta Japania kuvaa Suomen sopimuskumppa-

nina ehkä parhaiten ystävyyslinjan määritelmä, sillä Suomi oli luonut 1920-luvun 

puoliväliin mennessä vakiintuneet ”ystävälliset” kauppa-, kulttuuri- ja poliittiset 

suhteet tähän maahan, jonka kanssa suosituimmuussopimuskin oli jo allekirjoitettu. 

Suomen kauppapoliittiset suhteet Japaniin olivat koko 1920-luvun ajan kutakuin-

kin ongelmattomat, mutta seuraavalla vuosikymmenellä maailmankaupan ympä-

rille kietoutuneiden protektionismin kahleiden seurauksena koettiin myös molem-

pien maiden kauppapoliittisessa asemoitumisessa tätä kehitystä vastaava muutos. 

Tuolloin ystävyyden ja sitä lujittaneen kauppa- ja merenkulkusopimuksen arvo tu-

livat käytännössä punnittaviksi.  

                                                        
377 Korpela 1966, 48–49. 
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2.2 Kaupan kasvusta protektionismin kahleisiin 

2.2.1 Kuljetusyhteydet Itä-Aasiaan ja suomalaisten ”myyntitoiminnan 

tarmokkuus” Japanin markkinoilla 

Kuljetusyhteydet ja niiden kehittäminen Suomen ja Japanin välillä 

Kansainvälisen kaupan toimivuuteen vaikuttavat valtioiden väliset sopimukset, ku-

ten kauppa- ja merenkulkusopimukset, joiden tarkoituksena on yhteisten ”pelisään-

töjen” määrittely. Sopimusten lisäksi kaupan kukoistuksen reunaedellytyksenä ovat 

kunnolliset liikenneyhteydet.378 Kun Suomi ja Japani vielä neuvottelivat kahden-

keskisen kaupan pelisäännöistä maaliskuussa 1924, lähestyi Suomen Puunjalostus-

teollisuuden Keskusliitto laivanvarustamojen yhteenliittymän eli konferenssin 

Lontoossa päämajaansa pitävää johtoelintä nimeltään The Secretary of the Straits, 

China and Japan Conference379 toivomuksella suomalaisille suotavista alemmista 

rahtihinnoista Japanin- ja Kiinan-viennissä. Pyynnön perusteluna Keskusliitto esitti 

ruotsalaisten ja norjalaisten viejien nauttivan Pohjanmeren satamista Göteborgista 

ja Kristianiasta (Oslosta) Itä-Aasiaan suuntautuvassa liikenteessä Itämeren sata-

mista toteutettaviin laivauksiin nähden alhaisempia rahtikustannuksia – noin 10 

(Iso-Britannian) šillinkiä per tonni. Keskusliiton näkemyksen mukaan tämä suo-

malaisille koituva rahtihintojen negatiivinen erotus oli omiaan nakertamaan suo-

malaisten tuotteiden kilpailukykyä Itä-Aasiassa. Jos konferenssin sihteeristö suos-

tuisi tasapainottamaan Itämeren rahtikustannukset Pohjanmeren tasolle, olisi Kes-

kusliiton mielestä mahdollista saada konferenssiin kuuluville varustamoille tasai-

sempi rahtitilausten virta Suomen satamista Itä-Aasiaan tapahtuville kuljetuk-

sille.380  

                                                        
378 Juha-Antti Lambergin mukaan näiden tekijöiden lisäksi kaupan toimivuuteen vaikuttavat kansainvä-
linen rahajärjestelmä, vaihdettavat valuutat ja yhteiset mittajärjestelmät. Lamberg 1999, 56. 
379 The Straits, China and Japan Conference -elimeen kuului (v. 1934) yhteensä 23 laivayhtiötä, joista 
yksitoista oli brittiläisiä, kaksi japanilaista ja kymmenen muita kansallisuuksia edustavia. Yksi viimeksi 
mainituista oli Ab Svenska Ostasiatiska Kompaniet, josta tuli konferenssin itsenäinen jäsen vuonna 
1922. Konferenssijärjestelmän tarkoituksena on, että siihen kuuluvat varustamot käyttävät toiminnas-
saan yhdessä sovittuja rahtitaksoja ja muita ehtoja, joilla pyritään vähentämään keskinäistä kilpailua. 
Boldt-Christmas, Lilljequist & Cederberg 1957, 191–192; Jennings 1980, 34, 48. 
380 ”To The Secretary of the Straits, China and Japan Conference.” Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliiton kirjelmä 5.3.1924. Kirjeenvaihto: Solitander Axel 1922–1928. Arkistotunnus 687. SMK:n 
arkisto. 
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Tästä yhteydenotosta noin kuusi vuotta myöhemmin oli Puunjalostusteollisuu-

den Keskusliitto edelleen saman kysymyksen äärellä. Yhdysvalloista maailmalle 

levinnyt lama vuonna 1929 herätti Suomen tärkeimmän vientisektorin tutkimaan 

tarkoin niitä tekijöitä, joilla katsottiin olevan negatiivinen vaikutus suomalaisten 

tavaroiden menestykseen ulkomarkkinoilla. Keskusliitto toteutti selvitystyön, jossa 

vertailtiin Suomen, Ruotsin ja Norjan puunjalostusteollisuuksien kilpailukykyyn 

vaikuttavia tekijöitä. Yhtenä päällimmäisenä ‒ tai pikemminkin perinteisimpänä ‒ 

syynä Suomen muita Pohjoismaita heikompaan kilpailukykyyn paperiteollisuuden 

alalla katsottiin olevan kilpailijoita korkeammat rahtikustannukset. Hintaero Suo-

men satamista ja Pohjanmeren satamista Itä-Aasiaan lähteneen rahdin välillä oli 

yhtä korkea 1930-luvun vaihteessa kuin se oli ollut vuonna 1924.381 Jos Itä-Aasian 

laivalinjojen konferenssi oli kyseisenä vuonna suostunut Keskusliiton esittämään 

rahtihintojen alennuspyyntöön, oli hintaerotus satamien välillä sittemmin syystä tai 

toisesta palautunut entiselleen. Todennäköisempää kuitenkin on, ettei konferenssi 

suostunut suomalaisten esitykseen, sillä vuoden 1925 puolella esimerkiksi Finn-

papissa herätti Itämeren satamien kontolle sysätty 10 šillingin rahtikorotus kritiik-

kiä.382 

Kaukoidän konferenssi ei näin ollen tarjonnut ratkaisun avainta suomalaisille 

kipeään kysymykseen rahtihintojen alennuksesta ja sen kautta paremmasta hinta-

kilpailukyvystä. Probleeman ratkaisuksi nousikin ajatus Suomen ja Itä-Aasian vä-

lille perustettavasta omasta suorasta laivalinjasta skandinaavisten esimerkkien mu-

kaisesti. Suunnitelma omasta laivalinjasta Suomen ja Japanin välillä oli muun mu-

assa asiainhoitaja Ramstedtin hellimä, sillä hän oli ahkeroinut sen parissa Tokiossa 

jo toimintansa ensivuosina 1920-luvun alussa. Suomalaisen paperin ja selluloosan 

vientimäärien noustessa tuolloin varsin huomattavalle tasolle, innostui Ramstedt 

selvittämään Suzuki & Co:n, jonka laivoja oli useasti poikennut Suomen satamissa 

maailmansodan jälkeen, kiinnostusta säännöllisen laivalinjan avaamiseksi maiden 

välillä. Suzuki oli ainakin lähtökohtaisesti ilmaissut halukkuutensa tutkia laivalin-

                                                        
381 ”Suomen, Ruotsin ja Norjan metsiä jalostavien teollisuusalojen keskinäinen vertailu” -otsikolla va-
rustettuun vaippalehteen liitetyt asiakirjat: ”Myynti, viennin jakautuminen ja laivaus”, josta sivu 16, 
sekä ”No. 13. Laivarahdit Norjasta, Ruotsista ja Suomesta kulutusmaihin”, josta sivut 1–2. Vertailu 
Ruotsin, Norjan, Venäjän ja Suomen puunjalostusteollisuuden maantieteellisestä asemasta 1929–1932. 
Arkistotunnus 1384. SMK:n arkisto. 
382 Berättelse över Finska Pappersbruksföreningens verksamhet 1924. s. 7. Finnpapin arkisto. Hallinto-
neuvoston toisen kokouksen pöytäkirja 10.6.1925. Liite: ”Reseberättelse.” Protokoll: Förvaltningsrådet, 
Allmänna möten, Likvidationskommittén 1925. Finnpapin arkisto. 
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jan kannattavuutta, mutta suunnitelma ei edennyt yhtiön toimesta tämän pidem-

mälle.383 Ramstedt ei kuitenkaan jättänyt asiaa sikseen; Suzukin jäädessä kuvioissa 

taka-alalle hän ryhtyi syöttämään ajatusta suurelle japanilaiselle varustamolle Nip-

pon Yusen Kaishalle, joka oli myös sodan jälkeen tarjonnut suomalaisille viejille 

kuljetuspalvelujaan Hampurin kautta Japaniin.384 Ramstedt sai hankkeeseensa ai-

sapariksi Suomen Shanghain-konsulin K. G. Wähämäen. Suomalaisdiplomaatit yh-

dessä Suomen Tokion-lähetystön avustajana toimineen Tadao Watanaben kanssa 

ryhtyivät taivuttamaan varustamon varapresidenttiä (varatoimitusjohtajaa) S. Ku-

rokawaa käynnistämään tutkimukset laivalinjan perustamista varten. Suomalaisten 

ehdotus olikin varustamon intressien kannalta siinä määrin kiinnostava, että yhtiö 

ohjeisti Lontoon-konttoriaan aloittamaan selvitykset laivalinjan kannattavuu-

desta.385 

Olipa Nippon Yusen Kaishan Lontoon-konttorin selvityksissä käynyt kuinka 

tahansa, tämäkään yritys ei lopulta johtanut suoran ja säännöllisen laivalinjan avaa-

miseen Suomen ja Itä-Aasian välillä. Japanilaisista yhtiöistä ja varustamoista ei siis 

ollut pienen pohjoiseurooppalaisen maan ja aasialaisen suurvallan välisen kaupan 

kiihdyttäjäksi. Tällöin katseet kääntyivät Suomeen ja kysymykseen siitä, olisiko 

suomalaisten taholta löydettävissä kiinnostuneita yhtiöitä toteuttamaan nämä suun-

nitelmat käytännössä. 

Lähes yhtä aikaa Ramstedtin ja Wähämäen yritysten kanssa nousi Suomessa 

Etelä-Amerikan-kauppaan kiinnittyneiden yhtiöiden keskuudessa kiinnostus Suo-

men ja Etelä-Amerikan välisen laivalinjan perustamisesta. Hanke toteutui vuonna 

1926,386 jonka jälkeen valtiovallan taholla katse suunnattiin muidenkin valtamer-

tentakaisten laivalinjojen perustamisesta ulkomaankaupalle koituvien mahdolli-

suuksien selvittämiseen. Selvityksen tuloksena maisteri K. W. Hoppu luovutti 

kauppa- ja teollisuusministeriölle ehdotuksensa ”kotimaisille valtamerentakaisille 

linjoille suoritettavasta valtion avustuksesta” vuonna 1928. Ehdotuksessa Hoppu 

listasi laivalinjat tärkeysjärjestyksessä: Suomen Etelä-Amerikan linja, Pohjois-

Amerikan linja, Itä-Aasian linja, Itä-Intian linja, Keski-Amerikan linja, Itä-Afrikan 

                                                        
383 ”15/II. Suomen selluloosasta ja paperista Japanissa (Synnerberg, Koo, Suzuki ynnä lehti Hoochi 
Shimbun).” Asiainhoitaja Ramstedtin raportti Suomen ulkoasiainministeriölle 15.2.1922. G. J. Ram-
stedtin kokoelma, kansio 11. KA. Asiainhoitaja Ramstedtin raportti No. 8. Tokio 20.10.1921. UM 5 C 
15 Tokion-lähetystön raportit. UMA. Pienimuotoiseen mutta kasvavaan Suomen-kauppaan kiinnittynyt 
Suzuki & Co. lopetti konkurssin seurauksena toimintansa vuonna 1927. Maeda 1990b, 102.  
384 ”’Nippon Yusen Kaisha’ linja Tokio…” mainos. Kauppalehti No. 52. 3.3.1920.  
385 Suomen Tokion-lähetystön kirjelmä No. 506. Suomen ulkoasiainministeriölle 28.11.1924. Fc Tokion 
lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: 71. Talouspoliittiset asiat 1924–1942. Kotelo 49. ToLA. 
386 Kaukiainen 2008, 385. 
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linja ja Australian linja. Näistä vain Etelä-Amerikan linja oli jo toiminnassa, mutta 

Hopun mukaan myös muiden linjojen avaaminen olisi perusteltua muun muassa 

siksi, että ”[s]äännöllisen linjaliikenteen kautta vienti valtamerentakaisiin maihin 

vasta saavuttaa säännöllisen ja kiinteän aseman”.387 Suomen Itä-Aasian vientimah-

dollisuuksien osalta suoralla laivalinjalla olisi Hopun arvion mukaan jopa kään-

teentekevä merkitys, sillä  

”[n]iin kauan kuin meiltä puuttuu suora yhteys Itä-Aasiaan ja kun tavarat täy-

tyy uudestilastata kerran, toisinaan useammastakin, joutuakseen perille, ei 

viennillämme näihin maihin ole minkäänlaisia luonnollisia kehitysmahdolli-

suuksia.”388 

Hopun näkemys suomalaisen viennin mahdollisuuksista Itä-Aasiaan on hyvin yk-

sipuolinen ja vailla konkreettisia perusteita, kun huomioidaan Suomen ja Japanin 

välisessä kaupassa koettu kehitys maailmansodan jälkeen. Suomen ulkomaankau-

pan maksutaseen ja kansantalouden kannalta olisi Hopun määrittelemästä omasta 

Itä-Aasian linjasta voinut mahdollisesti ollakin hyötyä, jos esimerkiksi Finncell ja 

Finnpap olisivat sitoutuneet tilaamaan tavaralleen kuljetuksen suomalaiselta varus-

tamolta, jolloin tavaran kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset olisivat jääneet koti-

maisiin käsiin.389 Tämä merkantilismin oppeihin viittaava näkemys ei kuitenkaan 

kiinnostanut suomalaisia varustamoita ainakaan siinä määrin, että Hopun tai mui-

den tahojen ehdotukset olisivat maailmansotien välillä heidän toimestaan realisoi-

tuneet. Sen sijaan, että Suomen lipun alla valtameriä kyntäviä laivoja olisi ”pakolla” 

asetettu Suomen, Kiinan ja Japanin väliseen linjaliikenteeseen, hakivat suomalais-

varustamot laivoilleen toimeksiannot esimerkiksi kansainvälisestä hakurahtiliiken-

teestä. Näin teki aikanaan Suomen toiseksi suurin varustamo J. A. Zachariassen & 

Co. Uudestakaupungista, jonka aluksia kulki Tyynellä valtamerellä 1920–1930-lu-

vun vuosina.390  

Zachariassenin varustamon toimintaa näillä vesillä havainnollistaa seuraava ta-

pahtumasarja: tammikuussa 1932 saapui varustamon höyrylaiva Olovsborg fos-

faattilastissa Egyptin Kosseirista Koben satamaan Japanissa, josta se kauppahuone 

                                                        
387 Hoppu 1928, 25–26. Ks. myös Kaukiainen & Leino-Kaukiainen 1992, 80. 
388 Hoppu 1928, 34.  
389 Hopun suunnitelmien mukaan Itä-Aasian linjan alukset poikkeaisivat meno- ja paluumatkoilla jois-
sakin Euroopan, Afrikan ja Intian satamissa purkamassa tai täydentämässä lastia. Pelkästään kuljetukset 
Itä-Aasian maihin ja niistä Suomeen eivät Hopun mukaan pitäisi laivalinjaa pystyssä ainakaan sen toi-
minnan alkuvuosina. Hoppu 1928, 46–47. 
390 Jussila 1988, 76; Kaukiainen 2008, 388. 
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Mitsuin toimeksiannosta suuntasi painolastissa Etelä-Australiaan noutamaan veh-

nää seuraavana määränpäänään Kiinan Shanghai.391 Zachariassenin ja/tai muiden 

suomalaisvarustamojen aluksia toimi myös Euroopan maiden, kuten Iso-Britannian 

ja Japanin, välisessä hakurahtiliikenteessä viimeistään 1920-luvulta lähtien. Mää-

rällisesti tämä suomalaisalusten liikenne oli kuitenkin varsin pienimuotoista, sillä 

esimerkiksi vuonna 1929 on Suomen virallisiin tilastoihin merkitty kauppalaivas-

toon kuuluneelle alukselle vain yksi matka Euroopasta Japaniin ja sieltä Filippii-

neille.392  

Se, että suomalaiset varustamot, muut liikeyritykset sekä valtiovalta eivät läm-

menneet ajatukselle Itä-Aasian linjan avaamisesta, johtui epäilemättä useastakin 

syystä, joista kenties painavin oli Euroopan ja Aasian välillä jo operoivien ulko-

maisten varustamoiden monilukuisuus ja niiden huomattava tonnisto. Jotta suoma-

lainen Itä-Aasian linja tulisi kannattavaksi kovassa kilpailussa esimerkiksi ruotsa-

laisten, tanskalaisten, norjalaisten ja japanilaisten varustamoiden kanssa, olisi val-

tion Hopun laskelmien mukaan tuettava suomalaista linjaa taloudellisesti ainakin 

ensimmäisen kolmen toimintavuoden aikana siten, että tukisumma olisi yhtä vuotta 

kohden korkeintaan 2,5 miljoonaa markkaa.393 Tällä summalla, joka vastasi 22 pro-

senttia Suomen koko Japanin-viennin arvosta vuonna 1928, Itä-Aasian linjasta 

muodostui Hopun suunnitelmissa kaikista kallein linjavaihtoehto.394 Ei siis ihme, 

että viimeistään maailmantaloutta kurittanut suuri lama lopetti 1930-luvun alussa 

kaavailut valtiolta heruvista tukisummista Itä-Aasian linjan, samoin kuin muiden-

kin uusien laivalinjojen, perustamiselle.395 Niinpä suomalaiset varustamot jatkoivat 

entiseen tapaan toimeentulonsa metsästystä sieltä, mistä se oli varmimmin saata-

vissa, kuten muun muassa japanilaisten kauppahuoneiden toimeksiannosta suori-

tettavasta hakurahtiliikenteestä Itä-Aasiassa. 

                                                        
391 Suomen Tokion-lähetystön kirjelmä No. 43. Suomen Shanghain-pääkonsulinvirastolle 14.3.1932. Fc 
Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: IV Suomen lähetystöt ja konsulit 1932. Kotelo 13. 
ToLA. Aluksen saapumis- ja lähtöilmoitus (Olovsborg 5.1.1932.) Fc Tokion lähetystöä koskeva kir-
jeistö 1924–1943: IV Suomen lähetystöt ja konsulit 1932 (KK). Kotelo 13. ToLA. 
392 SVT I B:12a. Merenkulku: Kauppalaivasto v. 1929.  
393 Hoppu 1928, 48. 
394 Itä-Aasian linjan hyötyarvo oli sijoittajilleen hyvinkin kyseenalainen, sillä Hopun suunnitelmien mu-
kaan linjalla olisi vain neljä vuoroa vuodessa, kun taas Etelä-Amerikan linjalla vuoroja olisi 17–18 kap-
paletta ja tälle linjalle ehdotettu avustussumma oli 2,4 miljoonaa markkaa. Hoppu 1928, 58. 
395 Suomen Etelä-Amerikan linjan lisäksi avattiin vielä 1930-luvun toisella puoliskolla toinen Euroopan 
ulkopuolelle ulottunut laivalinja – Thordénin varustamon perustama Pohjois-Amerikan linja. ”Suoma-
lainen yritteliäisyys merenkulun alalla.” Talouselämä & Suomen ulkomaankauppa No. 36. 9.9.1938. 
Kaartinen 1998, 38–40; Kaukiainen 2008, 385.  
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Suunnitelmat suomalaisesta Itä-Aasian laivalinjasta haudattiin kuitenkin vain 

toistaiseksi, sillä niiden ääreen palattiin toisen maailmansodan aikana aivan uudella 

tarmolla. Siihen saakka liekkiä laivalinjan suomista mahdollisuuksista vaali muun 

muassa Suomen Tokion-lähettiläs, ministeri Hugo Valvanne (1933–1939), joka 

1930-luvun vuosina jaksoi kirjoituksissaan muistuttaa asiasta Suomen ulkoasiain-

ministeriötä.396 Vaikka Suomen ja Itä-Aasian välinen laivalinja ei realisoitunutkaan 

maailmansotien välillä, osoittavat siitä tehdyt suunnitelmat ja yritykset asian olleen 

aikalaisten näkökulmasta keskeinen kauppasuhteiden kehittämisen kannalta. Meri-

kuljetusyhteyksien kehittämissuunnitelmiin nivoutuivat myös pohdinnat maitse 

kulkevien yhteyksien parantamisesta. Ensimmäisen maailmansodan aikana Trans-

Siperian rautatie oli palvellut Suomen ja Itä-Aasian välistä kauppaa, mutta Venäjän 

bolševikkivallankumous ja siitä kehkeytynyt sisällissota olivat katkaisseet tämän 

kuljetusyhteyden. Venäjällä jatkuva sota ei kuitenkaan estänyt asiainhoitaja Ram-

stedtia Tokiossa pohtimasta rautatien tulevaa hyödyntämistä Suomen ja Japanin vä-

lisessä kaupassa. Ramstedtin suunnitelmana oli niin sanotun ”Suomen-Japanin Pi-

kajuna Osakeyhtiön” perustaminen, jonka tehtävänä olisi junayhteyden ylläpitämi-

nen Turun ja Vladivostokin tai Japanin hallinnoiman satamakaupungin Dairenin 

(nyk. Dalian) välillä. Ramstedtin ajatus tällaisen junayhteyden mahdollisuudesta ei 

suinkaan ollut tuulesta temmattu, sillä hänen esitellessä suunnitelmaansa siitä kiin-

nostuneille Tokiossa vuonna 1920, miehitti Japanin armeija laajoja alueita Venäjän 

Itä-Aasian puoleisessa osassa vuosina 1918–1922. Suunnitelma herätti kiinnostusta 

myös japanilaisten taholla, ja kävipä niinkin, että muuan herra Ga laati rautatieyh-

teyden kehittämisestä muistion, josta Ramstedtin mukaan jaettiin kopioita muun 

muassa Japanin hallituksen jäsenille.397 

Suunnitelmalle Pikajuna Osakeyhtiöstä kävi yhtä kehnosti kuin myöhemmin 

Suomen Itä-Aasian laivalinjallekin. Neuvosto-Venäjä vakiinnutti valtansa Siperi-

assa ja Tyynenmeren rannikolla voittoisan sisällissodan tuloksena ja Japanin armei-

jan poistuttua alueelta. Tämän jälkeen Trans-Siperian rautatie palasi vähitellen kan-

sainvälisillekin matkustajille tarkoitettuun henkilöliikenteeseen, mutta Suomen ja 

Japanin välistä kauppaa se ei palvellut 1920-luvulla muulla tavoin kuin pientavara-, 

painotuote- ja kirjepostitoimitusten muodossa. Tonnimääräiselle tavaralle, kuten 

paperille, selluloosalle, puuhiokkeelle ja pahville, oli kuljetus järjestettävissä vain 

                                                        
396 Esim. Suomen Tokion-lähetystön vuosikertomus vuodelta 1933. Allekirjoitukset ministeri Hugo 
Valvanne ja lähetystönharjoittelija T. I. Kala. 1.10.1934. UM 5 G Tokio q–v (1918–1950): 5 G 15 t 
Tokio Vuosikertomukset 1924, 1933–1942. UMA. 
397 Asiainhoitaja Ramstedtin raportti No. 2. Tokio 14.6.1920. UM 5 C 15 Tokion-lähetystön raportit. 
UMA. Gordon 2009, 174.  
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laivarahtina Suezin kautta, jolloin tavara oli kulussa noin kolme kuukautta.398 Pie-

noinen parannus Trans-Siperian radan hyödyntämismahdollisuuksiin tuli kesä-

kuussa 1931, jolloin Tokiossa järjestetty ”Siperian rautatiekonferenssi” teki pää-

töksen pikapakettiliikenteen aloittamisesta Siperian kautta Euroopan ja Itä-Aasian 

välillä kyseisen vuoden syyskuusta lähtien.399  

Tästä edistysaskeleesta huolimatta Euroopassa huhuttiin Siperian kautta kul-

kevan postin joutuvan Neuvostoliitossa käymään läpi häikäilemättömän käsittelyn 

maan turvallisuuspoliisin OGPU:n toimesta, joka tarkastutti Moskovassa Via Sibe-

ria -merkinnällä varustetut lähetykset ja poisti niistä arvotavarat. Suomen ulkoasi-

ainministeriölle lähettämässään selvityksessä ei Suomen Tokion-asiainhoitaja 

Georg Winckelmann katsonut huhulla kuitenkaan olevan omien kokemustensa va-

lossa luotettavaa totuuspohjaa.400 Myöskään Finncellin mukaan Trans-Siperian lä-

hetykset eivät tuottaneet mainittavia ongelmia vaan pikemminkin suurta hyötyä, 

sillä kesäkuusta 1931 lähtien selluloosanäytteiden lähettäminen Siperian kautta yh-

distyksen Japanin-agentille tarjosi Suezin kautta tapahtuneisiin toimituksiin nähden 

huomattavan ajallisen säästön sekä mahdollisuuden tarjota japanilaisille asiakkaille 

tasaisesti tuoreita näytteitä eri selluloosalaaduista. Nopealla ja säännöllisellä näyt-

teiden toimituksella oli eittämättä yhdistyksen myyntejä edistävä vaikutus näillä 

kaukaisilla markkinoilla.401  

Suomen ja Japanin välisessä kauppavaihdossa tonnimääräisen tavaran kulje-

tusmahdollisuuksien osalta ei 1930-luvun alku tuonut tullessaan suuria muutoksia. 

Vuosikymmenen puolivälissä hienoiset muutoksen merkit olivat kuitenkin ilmassa, 

sillä Japanin Helsinkiin akkreditoitu asiainhoitaja Hikotarō Ichikawa (Suomessa 

                                                        
398 Asiainhoitaja Ramstedtin raportti No. 1. Tokio 1.2.1924; Asiainhoitaja Ramstedtin raportti No. 16. 
Tokio 13.2.1925. UM 5 C 15 Tokion-lähetystön raportit. UMA. ”P.P. Raf. Haarla, Tampere Suomi.” 
Suomen Tokion-lähetystön kirjelmä No. 23. 26.1.1926. Fa Suomea koskeva kirjeistö 1924–1941: 
V:1926. Kotelo 9. ToLA. ”Kurikan Lakkitehdas Kurikka.” Suomen Tokion-lähetystön kirjelmä No. 144. 
26.9.1930. Fb Japania koskeva kirjeistö 1924–1941: V:1930 (Muut Suomen viranomaiset ja yksityiset 
Suomessa). Kotelo 11. ToLA. 
399 ”Siperian rautatiekonferenssi.” Asiainhoitaja Winckelmannin kirjelmä Suomen ulkoasiainministeri-
ölle No. 179. 15.7.1931. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: I: 1931 Suomen ulkoasi-
ainministeriö. Kotelo 12. ToLA. 
400 ”GPU:n mustasta kabinetista…” Suomen ulkoasiainministeriön lähettämä kirjoitus lausuntoa varten 
Suomen Tokion-lähetystölle 6.4.1932. Asiakirjan on leimannut Etsivä Keskuspoliisi; ”G.P.U:n musta 
kabinetti.” Asianhoitaja Winckelmannin kirjelmä No. 80. Suomen ulkoasiainministeriölle 6.5.1932. Fc 
Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: I: UM 1932. Kotelo 12. ToLA. 
401 ”Kiertokirje No. 97. Kosk. näytteitä.” Helsinki 15.6.1931. Cirkulär 1931. Arkistotunnus 148. Finn-
cellin arkisto. ”Kiertokirje No. 140. Kosk. postilähetyksiä Japaniin.” Helsinki 11.10.1932. Cirkulär 1932. 
Arkistotunnus 149. Finncellin arkisto. ”Kiertokirje No. 87. Kosk. Japaniin lähetettäviä näytteitä.” Hel-
sinki 14.9.1934; ”Kiertokirje No. 96. Kosk. Jaappania.”  Helsinki 4.10.1934. Cirkulär 1934 II. Arkisto-
tunnus 153. Finncellin arkisto. 
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vuosina 1933–1937) 402  raportoi ulkoasiainministeriölleen Tokioon, että Yuasa 

Shōkai -niminen, Koben kaupungissa toimiva japanilaisyritys oli onnistunut järjes-

tämään tavarankuljetuksen Japanin ja Suomen välillä muihin toimitusvaihtoehtoi-

hin verrattuna huomattavasti lyhyemmällä kuljetusajalla. Ichikawan mukaan Yuasa 

Shōkain toteuttamat toimitukset kestivät ainoastaan noin kolme viikkoa, kun taval-

lisesti toimitusajat venyivät kuukausien pituisiksi. Tämä uusi kuljetusreitti kulki 

Japanista Trans-Siperian rautatietä Neuvostoliiton halki aina Viroon, josta tavara 

toimitettiin meritse Suomeen. Japanilaisyrityksen yhteistyötaho Tallinnassa oli Os-

car Stude ja Helsingissä Ab Lars Krogius & Co. Oy, joista viimeksi mainitulla oli 

jo vuosien kokemus Itä-Aasiaan suuntautuneiden kuljetuspalvelujen järjestämi-

sessä yhteistyössä Ab Svenska Ostasiatiska Kompanietin kanssa. Ichikawa totesi 

pitkien kuljetusaikojen aikaisemmin vaikuttaneen suurimpana ongelmana kaupan 

kehitykseen mutta uskoi, että tämän Yuasa Shōkain luoman yhteyden ansiosta mai-

den välisellä kaupalla oli uusi ja parempi mahdollisuus kasvuun. Näkemyksensä 

tueksi Ichikawa mainitsi lyhyemmän kuljetusajan herättäneen kiinnostusta Japanin 

ja Suomen väliseen kauppaan antautuneiden yritysten piirissä.403 

Japanilaisten kappaletavaroiden Suomeen tuonnille nopea kuljetusyhteys on 

hyvinkin saattanut olla kauppaa piristävä tekijä, mutta suomalaisen puunjalostus-

teollisuuden raskasvalmisteiden kuljetukselle oli laivarahti edelleen tärkein toimi-

tusmuoto. Näin ollen suomalainen selluloosa ja paperi vietiin Itä-Aasian markki-

noille ulkomaisten varustamojen toimesta, joista tärkeimpiä olivat skandinaaviset 

varustamot Ab Svenska Ostasiatiska Kompaniet, A/S Det Østasiatiske Kompagni 

ja norjalainen Wilh. Wilhelmsen.404 Näiden varustamojen suomalaiselle viennille 

mahdollistama käytännön merkitys oli K. W. Hopun mukaan seuraava: 

”Onhan luonnollista, että ulkomaankauppamme on hakenut apua sieltä, missä 

sitä lähinnä on ollut saatavissa, t.s., joiden alukset joka tapauksessa purjehtivat 

kynnyksemme ohi. Syy yhteistyöhön naapurimaittemme kanssa on lisäksi ollut 

                                                        
402 Hikotarō Ichikawaa koskevia asiakirjoja ks. UM 6 Japani (Asiainhoitajat): Ichikawa Hikotaro Japa-
nin asiainhoitaja Suomessa 1933–1936. UMA. 
403 ”Japanin ja Suomen välisen kaupan ongelmien poistamiseen liittyviä asioita.” Asiainhoitaja Ichika-
wan raportti ulkoministeri Hirotalle 23.2.1935. Teikoku bōeki seisaku kankei zakken. Tai ōshū shokoku 
(Ei, Futsu, Oranda nozoku).  Arkistotunnus E.3.1.1.4. GGS. Mainos otsikolla ”Aktiebolaget Svenska 
Ostasiatiska Kompaniet.” Kauppalehti No. 218. 22.9.1921. 
404 ”Suomen, Ruotsin ja Norjan metsiä jalostavien teollisuusalojen keskinäinen vertailu” -otsikolla va-
rustettuun vaippalehteen liitetyt asiakirjat: ”Myynti, viennin jakautuminen ja laivaus”, josta sivut 25–
26. Vertailu Ruotsin, Norjan, Venäjän ja Suomen puunjalostusteollisuuden maantieteellisestä asemasta 
1929–1932. Arkistotunnus 1384. SMK:n arkisto. 
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se, että niillä on omasta maastaan kokemusta paperin, massan ja kartongin kä-

sittelystä, sekä ellei Suomesta voida antaa täysiä laivalasteja, on mahdollista 

täyttää ruumat Ruotsissa ja Norjassa samanlaisilla lasteilla, mikä täydennys-

lastina on sopivampi paperille ja massalle kuin esim. koneet ja rauta, ne kun 

usein lastataan samaan ruumaan paperin kanssa kontinentin satamissa.”405  

Suomen viennin kasvaessa Japaniin 1930-luvulla, nousi sen tuloksena tarve laajen-

taa myös liikenneyhteyksiä Itä-Aasiaan myös Manner-Euroopan kautta. Kauppa-

vaihdon lisääntymisen pani merkille maan suurin varustamo Suomen Höyrylaiva 

Osakeyhtiö, joka vuonna 1933 otti hoitaakseen englantilaisen Far East Linen ja 

hollantilaisen Neederlandsche Stoomvaart-Maatschappij Oceaan N.V:n pääasioi-

mistot Suomessa. Näiden varustamojen toimesta Suomessa lastattu tavara kuljetet-

tiin meritse Gdyniaan tai Rotterdamiin, josta ne uudelleenlastattuna laivattiin Itä- 

ja Kaakkois-Aasian satamiin.406  

                                                        
405 ”Suomi yhteisvoimin ensiluokkaiseksi merenkulkumaaksi.” Talouselämä No. 46. 18.11.1938. Vas-
toin Hopun esittämiä mielipiteitä eivät esimerkiksi Finnpapin käsityksen mukaan kokemukset Euroopan 
satamien kautta tapahtuneista paperin laivauksista olleet osoittautuneet negatiivisiksi, sillä ”tavarat ovat 
hyvin näyttäneet kestävän käsittelyn”. Hallintoneuvoston kolmannen kokouksen pöytäkirja 14.12.1934. 
Liite: ”P.M. Keskusliiton aloitteesta suoran reittiliikenteen aikaansaamiseksi erinäisille tärkeille toisar-
voisille markkinoille.” Pöytäkirjat 1934. Finnpapin arkisto. 
406 ”Parempia laivayhteyksiä kaukaiseen Itään.” Suomen ulkomaankauppa No. 21. 15.11.1933.  
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Taulukko 4. Meriliikenne Suomen ja Japanin, mukaan lukien Korea sekä Formosa, vä-

lillä v. 1929–1941. Lähteneiden ja saapuneiden laivojen lukumäärät. Lähde: SVT I B:12b–

24b. Merenkulku: Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä v. 1929–1941.407 

Vuosi Japaniin, Koreaan ja Formosalle lähteneet 

laivat 

 Japanista, Koreasta ja Formosalta saapuneet 

laivat 

Suora 

merenkulku  

Yhdistetty 

merenkulku 

Yhteensä Suora 

merenkulku 

Yhdistetty 

merenkulku 

Yhteensä 

1929 – – –  – – – 

1930 – – –  – – – 

1931 – – –  – – – 

1932 – – –  – – – 

1933 2 – 2  – – – 

1934 – 6 6  – – – 

1935 – 6 6  – – – 

1936 2 7 9  – – – 

1937 3 5 8  – – – 

1938 1 1 2  – – – 

1939 2 3 5  – – – 

1940 – – –  – – – 

1941 1 – 1  – – – 

Suomen ja Japanin välinen suora merenkulku oli varsin pientä koko maailmanso-

tien välisen ajan, sillä tilastojen valossa vain vientitoimituksia toteutettiin suorilla 

(ja yhdistetyillä) laivauksilla Suomen ja Japanin satamien välillä, kuten taulukosta 

4. käy ilmi. Näissä kuljetuksissa käytettiin pääsääntöisesti ruotsalaisia ja vähem-

mässä määrin norjalaisia aluksia. Kauppa Suomen ja Japanin välillä oli täten kul-

jetusyhteyksiensä osalta pääasiassa riippuvainen kolmansien maiden varustamoista 

sekä kuljetuksista kolmansien maiden satamien kautta. Tämän asiaintilan seurauk-

sena oli Suomessa kauppamerenkulun kehittämisestä velloneen keskustelun ja teh-

tyjen selvitysten muodossa tuotu esiin edellä käsiteltyjä toteutumattomia suunnitel-

mia omien kaukolinjojen perustamisesta. Ajatusta omasta Itä-Aasian linjasta puol-

sivat varsinkin näkemykset, joissa painotettiin Suomen ulkomaankaupan maksuta-

seen parantamisen tärkeyttä ja kansantaloudelle saatavaa hyötyä rahtimaksujen 

                                                        
407 Huom. Vuodesta 1932 lähtien on tilastoissa ilmoitettu meriliikenne jaettuna suoraan ja yhdistettyyn 
merenkulkuun. Edeltävien vuosien tilastoissa on ilmoitettu vain ”suoranainen merenkulku”. Suoralla 
merenkululla tarkoitetaan matkaa Suomen satamaan tai Suomen satamasta, poikkeamatta ulkomaiseen 
välisatamaan; yhdistetyllä merenkululla puolestaan tarkoitetaan matkaa Suomen satamaan tai Suomen 
satamasta poikkeamalla ulkomaiseen välisatamaan. SVT I B:15b. Merenkulku: Meriliikenne Suomen 
ja ulkomaiden välillä v. 1932, 5. Suoraan ja yhdistettyyn merenkulkuun eivät täten sisälly kolmansien 
maiden kautta tapahtuneet kuljetukset, joissa tavara on uudelleenlastattu toiseen laivaan. 
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suuntautuessa kotimaisille yhtiöille. Suomen epäsuotuisa maantieteellinen sijainti 

verrattuna läntisiin naapurimaihin yhdistettynä omien kaukolinjojen puutteeseen 

olivat etenkin kauppapolitiikan toimijoiden näkökulmasta johtaneet suomalaisille 

kaupan toimijoille langenneisiin korkeampiin rahtikustannuksiin. 

Suomalaisten myyntitoiminnan tarmokkuus – pyrkimykset ase- ja 

ammusviennin käynnistämiseksi 

Korkeammilla kuljetusmaksuilla ei kuitenkaan voida kokonaan selittää Suomessa 

manattua oman vientiteollisuuden heikompaa kilpailukykyä Ruotsiin ja Norjaan 

verrattuna. Siitäkin huolimatta, että suomalaiset valmisteet eivät valtamertentakai-

sessa kaupassa nauttineet kilpailuetua rahtikustannusten osalta, oli suomalainen 

vienti alkanut Japaniin viimeistään 1890-luvulla ja jatkunut maailmansodan pää-

tyttyä aikaisempiin vientimääriin verrattuna huomattavasti suuremmalla volyy-

milla. Vientikaupan tilastoidun arvon noususta johtuen on kysyttävä, miten tämä 

kasvu oli ollut mahdollista saavuttaa ja olivatko suomalaisen viennin tulevaisuuden 

näkymät ilman skandinaavien nauttimia samansuuruisia rahtikustannuksia todella-

kin niin toivottomia kuin K. W. Hoppu oli arvioinut vuonna 1928.  

Epäsuorasti näihin kysymyksiin vastaa jo aikaisemmin mainittu Suomen Puun-

jalostusteollisuuden Keskusliiton vertailututkimus 1920–1930-lukujen vaihteesta, 

jossa rahtikustannuserojen lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, 

”(…) että tarmokkaammalla myyntitoiminnalla olisi voitu saada enemmän ai-

kaan. Emme ole aina ja kaikkialla käyttäneet harvoja mahdollisuuksiamme, 

vaikka myönnettävä on, että tässä suurimpana syynä on se, että välillinen lai-

vausyhteys usein aiheuttaa välillistä myyntiä – esimerkiksi vientiliikkeiden 

kautta – joka, vaikkei tosin aina ja kaikilla kehitysasteilla, usein on osoittautu-

nut järjestelmäksi, joka ei tuota parhaita ja jatkuvasti hyviä tuloksia.”408  

Jos tämä arvostelu oli suunnattu puunjalostusteollisuuden vientiyhdistyksiä koh-

taan, niin se ei tullut suinkaan aiheetta. Kuten Suomen vienti Japaniin 1920-luvulla 

osoittaa, olivat kaupan moottorit Finnpap ja Finncell pitkälti riippuvaisia ulkomai-

sista välikäsistä. Finncell oli näistä kahdesta kuitenkin ainoa, joka käytti sille avau-

                                                        
408 ”Suomen, Ruotsin ja Norjan metsiä jalostavien teollisuusalojen keskinäinen vertailu” -otsikolla va-
rustettuun vaippalehteen liitetyt asiakirjat: ”Myynti, viennin jakautuminen ja laivaus”, josta sivut 16–
17. Vertailu Ruotsin, Norjan, Venäjän ja Suomen puunjalostusteollisuuden maantieteellisestä asemasta 
1929–1932. Arkistotunnus 1384. SMK:n arkisto. 
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tuneen tilaisuuden hyväkseen suoran myyntikanavan luomiseksi Japanin markki-

noille. Korkeat rahtikustannukset tai muut vientiin liittyvät suorat liiketoiminnan 

kustannukset, kuten välittäjille kuuluvat provisiot, eivät näytä yhdistysten asiakir-

jojen valossa kantaneen mitään erityistä roolia selitettäessä niiden Japanin-myyn-

tien kehitystä. Sen sijaan itse myyntitoiminta ja sen yhteistyöverkostot vaikuttavat 

olleen kaupan menestystä tai turmiota määräävä keskeinen ellei jopa tärkein tekijä.  

Mitä puunjalostusteollisuuden vientisektorin ulkopuolisiin toimijoihin tulee, 

olisi suomalaisiin liikeyrityksiin perusteetonta kohdistaa yleisiä syytöksiä ”tarmot-

toman myyntitoiminnan” harjoittamisesta, sillä yhtä innokkaasti kuin Oy Sofia 

Zweygberg Ab pyrki aloittamaan japanilaisten silkkikankaiden tuonnin Suomeen 

vuonna 1926, etsivät suomalaiset liikeyritykset kontakteja tuotteidensa myynnille 

Japanissa Suomen Tokion-lähetystön ja Wahl & Ouchterlonyn välityksellä. Eräs 

tällaisista suomalaisyrityksistä oli Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget eli 

Kone- ja Siltarakennus Oy Helsingistä, joka aloitti valmistamiensa separaattorien 

pienimuotoiseksi kehkeytyneen viennin Japaniin 1920-luvulla. 409  Vientikaupan 

laajentamiseksi katsoi Kone- ja Siltarakennus tilaisuutensa koittaneen, kun Japanin 

armeija vuonna 1931 hyökkäsi Kiinalle kuuluvaan Mantšuriaan, mikä käynnisti so-

tilaallisten konfliktien aallon ja lopulta vuonna 1937 täysimittaisen sodan Kiinan ja 

Japanin välillä. Kone- ja Siltarakennus oli ensimmäisen maailmansodan aikana val-

mistanut Venäjän keisarilliselle armeijalle ja sen jälkeen Suomen puolustusvoimille 

ammuksia, joiden myynnille sota Itä-Aasiassa näytti avaavan laajemmat markkinat. 

Yhtiö oli huhupuheena kuullut Japanin hallituksen tilanneen suuret määrät ammuk-

sia Euroopan maista, muun muassa Tšekkoslovakiasta, mistä johtuen Kone- ja Sil-

tarakennus oli valmis suosituksesta tarjoamaan pitkäaikaista osaamistaan ammus-

ten valmistuksessa Japanin hallitukselle Suomen Tokion-lähetystön välityksellä.410 

Tokion-lähetystön arvio ammusten viennin mahdollisuuksista Japaniin oli 

kaikkea muuta kuin valoisa. Tämä johtui lähetystön mukaan siitä, että toisin kuin 

Kone- ja Siltarakennus oli huhuista saanut ymmärtää, ei ammusten vientiä Euroo-

pasta Japaniin ollut ilmeisesti tapahtunut mainittavassa mittakaavassa muuten kuin 

erikoisvalmisteisten lentopommien toimitusten muodossa. Lisäksi sota Kiinassa ei 

                                                        
409 Ks. mm. ”Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget, Separator-Avdelningen, Helsingfors.” Suomen 
Tokion-lähetystön kirjelmä No. 90. Maskin- och Brobyggnads Ab:lle 21.6.1930; ”Messrs. Wahl & 
Ouchterlony…Dear Sirs.” Kopio Maskin- och Brobyggnads Ab:n kirjeestä Wahl & Ouchterlonylle 
23.8.1930. Fb Japania koskeva kirjeistö 1924–1941: V:1930 (Muut Suomen viranomaiset ja yksityiset 
Suomessa). Kotelo 11. ToLA.  
410 ”Herr Minister Georg Winckelmann.” Maskin- och Brobyggnads Ab:n kirje Suomen Tokion-asian-
hoitajalle 3.5.1932. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: V Muut Suomen viranomaiset 
ja muut yksityiset 1932. Kotelo 14. ToLA. Gripenberg 1932, 137–141. 
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ollut 1930-luvun alussa mittasuhteiltaan mitenkään verrattavissa maailmansodan 

aikaiseen tilanteeseen, jossa tykistönammuksille oli muodostunut huomattava ky-

syntä ‒ ja juuri niitä helsinkiläisyhtiö olisi nimenomaan ollut kiinnostunut myy-

mään. Sodan rajoittuneesta luonteesta johtuen ei Japanin hallitus ollut mobilisoinut 

edes maan omaa konepajateollisuutta täysimittaisesti palvelemaan armeijan toi-

mintaa Mantšuriassa, joten ennen kuin tykistön tai muiden tavanomaisten ammus-

ten vienti Japaniin voisi tulla kysymykseen, olisi niiden kulutuksessa ja Japanin 

kotimaisessa tuotannossa ensin tapahduttava muutos. Ammusten vientimahdolli-

suudet muualle Itä-Aasiaan eivät sen sijaan olleet Tokion-lähetystön mukaan yhtä 

rajoittuneet, sillä eurooppalaiset ase- ja ammusvalmistajat, kuten ruotsalainen Bo-

fors, olivat lähettäneet edustajiaan Kiinaan,411 mikä tulisi myös Kone- ja Siltara-

kennus Oy:lle ajankohtaiseksi, jos se todella mieli käynnistää ammusten viennin 

Itä-Aasiaan. Lähetystö tosin arvioi suomalaisyhtiön Kiinan-myyntimahdollisuuk-

sienkin olevan lähes olemattomat, sillä viennin olisi oltava varsin monipuolista, 

jotta siitä ylipäänsä tulisi kannattavaa. Tämän lisäksi yhtiö joutuisi kilpailemaan 

Kiinan markkinoista kokoluokaltaan suurempien ruotsalaisten, tšekkoslovakialais-

ten (Skoda), belgialaisten ja italialaisten valmistajien kanssa.412 

Japanin hyökkäyssota herätti Kone- ja Siltarakennus Oy:n lisäksi myös toisen 

suomalaisen yhtiön kiinnostuksen Japanin-vientiä kohtaan. Tikkakosken Rauta- ja 

Puuteollisuus Oy oli lanseerannut vuonna 1930 Aimo J. Lahden suunnitteleman 

Suomi-konepistoolin, josta oli tuleva yksi toisen maailmansodan arvostetuimmista 

konetuliaseista.413 Tikkakosken johtajan Östmanin pyynnöstä Tokion-lähetystö sel-

vitti konepistoolin vientimahdollisuuksia Japaniin loppuvuodesta 1932. Toisin kuin 

Kone- ja Siltarakennus Oy:n ehdottaman ammusten vientitiedustelun tapauksessa, 

lähetystö piti Suomi-konepistoolin myynnin aloittamista Japanin armeijalle hyvin-

kin mahdollisena, sillä lähetystön saamien tietojen mukaan japanilaisten käyttämät 

konepistoolit olivat eurooppalaisvalmisteisia, erityisesti saksalaisia, joten Suomi-

                                                        
411 Bofors myi aseita Kiinaan Ruotsin hallituksen lisenssillä 1930-luvun alussa. Boforsin toimesta ei 
aseita viety Japaniin, vaikka yhtiö oli sitä suunnitellutkin Ruotsin Tokion-lähetystön avustuksella. Ot-
tosson 2010, 163–164, 176. 
412 ”Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget.” Suomen Tokion-lähetystön kirjelmä No. 148. Maskin- 
och Brobyggnads Ab:lle 14.6.1932. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: V Muut Suo-
men viranomaiset ja muut yksityiset 1932. Kotelo 14. ToLA. 
413  Suomi-konepistoolin valmistus alkoi vuonna 1930, jonka jälkeen ase patentoitiin kahdeksassa 
maassa ja sen vienti ulkomaille alkoi. Mäkinen 1983, 9–10. 
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konepistoolin osoittautuessa teknisiltä ominaisuuksiltaan muita paremmaksi olisi 

sille varmastikin saatavissa tilauksia Japanin armeijalta.414  

Ilmeisesti Suomen lähetystön tekemät alustavat tiedustelut konepistoolin 

myynnistä olivat saaneet vastakaikua Tokiossa, sillä Tikkakoskea kehotettiin otta-

maan yhteys Japanin sotilasasiamieheen Berliinissä, jonka tehtävänä kerrottiin ole-

van asetekniikan kehityksen seuraaminen Euroopassa. Hankintasopimuksen ai-

kaansaamiseksi ei lähetystön mukaan kuitenkaan riittänyt sotilasasiamiehen va-

kuuttuneisuus konepistoolin ominaisuuksista, sillä Tikkakosken oli varauduttava 

lähettämään edustajansa neuvotteluihin Japaniin, jos siitä japanilaisten taholta an-

nettaisiin virallinen kehotus. Jos neuvotteluiden tuloksena japanilaiset päättäisivät 

lähettää tarjouspyynnön Tikkakoskelle, ei kaupan valmisteluja hoidettaisi nimelli-

sesti armeijan ja suomalaisyhtiön välillä, vaan japanilaisten puolelta astuisi tässä 

vaiheessa kuvioihin jokin sotilashankintoihin erikoistunut japanilainen suuryhtiö, 

jonka välityksellä tarjous hyväksyttäisiin lopulta maan sotaministeriön nimissä. To-

kion-lähetystön tiedossa oli eräs tällainen suuryhtiö nimeltään Okura Gumi, joka 

toimi yhteistyössä Japaniin sijoittuneen saksalaislähtöisen insinööritoimiston 

Leybold Shokwan Kabushiki Kaishan kanssa. Lähetystö oli lähettänyt näille mo-

lemmille yhtiöille Suomi-konepistoolia esittelevät mainoskirjaset toimitettavaksi 

edelleen Japanin sotaministeriölle. Tunnusteluiden alussa oli Tikkakoskelle kuiten-

kin tärkeintä asettua yhteyteen Berliinin-sotilasasiamiehen kanssa, joka tutustuttu-

aan konepistoolin ominaisuuksiin välittäisi siitä tiedot esimiehilleen Tokioon.415 

Tikkakoski ei aikaillut asiassa, vaan otti hetimmiten yhteyttä Japanin sotilas-

asiamieheen Berliinissä.416 Siihen, mitä yhteydentotosta seurasi, ei lähdeaineistosta 

valitettavasti löydy vastausta. Suomen Tokion-lähetystön vuoden 1933 toiminta-

kertomuksessa oli kysymys ”Suomi-pikakiväärin” [konepistoolin] myynnistä Japa-

nin armeijalle vielä niin sanottujen ”avointen asioiden” joukossa, mutta vuoden 

1934 kertomuksesta siitä ei enää löydy mainintaa.417 Jos alustavat tunnustelut Tik-

kakosken ja Japanin sotilasviranomaisten välillä olivat edenneet pidemmälle, ne 

                                                        
414 ”Tikkakosken Rauta- ja Puuteollisuus Oy.” Suomen Tokion-lähetystön kirjelmä No. 299.  Tikkakos-
ken Rauta- ja Puuteollisuus Oy:lle 23.12.1932. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: V 
Muut Suomen viranomaiset ja muut yksityiset 1932. Kotelo 14. ToLA. 
415 Ibid. 
416 ”Finlands Legation.” Tikkakosken Rauta- ja Puuteollisuus Oy:n kirje Suomen Tokion-lähetystölle 
18.1.1933. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: V Muut Suomen viranomaiset ja muut 
yksityiset 1932. Kotelo 14. ToLA. 
417 Suomen Tokion-lähetystön vuosikertomus vuodelta 1933. Allekirjoitukset ministeri Hugo Valvanne 
ja lähetystönharjoittelija T. I. Kala 1.10.1934; Suomen Tokion-lähetystön vuosikertomus vuodelta 1934. 
Allekirjoitukset ministeri Hugo Valvanne ja lähetystönharjoittelija T. I. Kala 31.12.1935. UM 5 G Tokio 
q–v (1918–1950): 5 G 15 t Tokio Vuosikertomukset 1924, 1933–1942. UMA. 
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eivät kuitenkaan olleet johtaneet konepistoolien myyntiin Japanin armeijalle. Suo-

men virallisten ulkomaankauppatilastojen mukaan aseita tai ammuksia ei viety 

Suomesta Japaniin 1930-luvulla.  

Vaikka suomalaisten yhtiöiden pyrkimykset sotatarvikkeiden viennin aloitta-

miseksi Japanin armeijalle eivät lopulta realisoituneetkaan, tarjoavat edellä kuvatut 

episodit hyvän esimerkin pyrkimyksestä ”tarmokkaaseen myyntitoimintaan” mutta 

myös uuden näkökulman Suomen ja Japanin välisten poliittisten suhteiden kehi-

tykseen jo tutkitun rinnalle. Olavi K. Fältin ja Kari Selénin mukaan Mantšurian 

kriisin ollessa Kansainliiton käsittelyssä (1931–1933) otti Suomen hallitus ja ulko-

asiainministeriö tähän vaikeaksi muodostuneeseen kysymykseen kannan, jossa pai-

notettiin kansainvälisten sopimusten ja rajojen loukkaamattomuutta ‒ samalla tosin 

huomioiden Suomen ja Japanin mutkattomat kahdenkeskiset suhteet sekä Suo-

messa tunnettu ystävällinen mielipide Japania kohtaan, johon sekoittuivat Neuvos-

toliiton olemassaolosta sikiävät turvallisuuspoliittiset uhkatekijät. Nämä huomioi-

den Suomen virallisena pyrkimyksenä oli luovia Kansainliiton kokouksissa sen 

enempää jyrkästi tuomitsematta saati sitten hyväksymättäkään Japanin toimia. 

Mantšurian kysymyksen pitkällisen käsittelyn jälkeen päätti Kansainliitto, Suomi 

mukaan lukien, tuomita Japanin toimet. Tähän Japani vastasi maaliskuussa 1933 

ilmoittamalla eroavansa Kansainliitosta, mikä tapahtui noin vuosi sen jälkeen, kun 

Japani oli perustanut valloittamalleen alueelle oman nukkevaltionsa eli Mantšu-

kuon keisarikunnan.418 

Suomen viralliset suhteet Japaniin eivät tästä kuitenkaan kärsineet, sillä Suo-

men ulkoasiainministeriön edustajat sekä Kansainliitossa Genevessä että Helsin-

gissä tekivät Japanin edustajille tiettäväksi, että Suomessa suhtauduttiin edelleen 

ystävällismielisesti Japaniin, minkä suomalaiset tyydytyksellä saattoivat todeta 

kohtaavan vastakaikua japanilaisten taholta. Kauppapoliittiset tekijät olivat myös 

vaikuttaneet Suomen kannan muodostukseen Mantšurian-kysymyksessä, sillä ku-

ten Suomen ulkoasiainministeri Hackzell vähän ennen Kansainliiton äänestystä to-

tesi Japanin lähetystön toiselle sihteerille Ishiille helmikuussa 1933, oli Suomen 

asemoitumiseen vaikuttanut sen vientikaupalle ylivoimaisesti tärkeimmän maan eli 

Iso-Britannian mielipide.419 Hackzellin viesti japanilaisille ei ollut suinkaan tilas-

                                                        
418 Sähkösanoma H 38. ”Finlandia Geneve.” Läh. 22.2.1933. UM 15 Kiinan-Japanin selkkaus. UMA. 
Fält 1982, 110–113, 140–145; Selén 1974, 64–68. 
419 ”Kuukausiraportti Suomesta.” Toinen sihteeri Ishiin raportti Helsingistä ulkoasiainministeri Uchi-
dalle 31.3.1933. Shogaikoku naisei kankei zassan. Finrando koku no bu. Dai ikkan. Arkistotunnus 
A.6.0.0.1–11 (I). GGS. Fält 1982, 145–148; Selén 1974, 66–67. 
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toihin perustuvaa sanahelinää, sillä Suomi kävi tuolloin tärkeitä kauppasopimus-

neuvotteluja Iso-Britannian kanssa, joiden heijastusvaikutuksia Suomen ja Japanin 

välisiin kauppapoliittisiin suhteisiin käsitellään tässä tutkimuksessa tuonnempana. 

Suomalaisten tarpeeseen perustella japanilaisille kantaansa Kansainliiton ää-

nestyksessä on saattanut mahdollisesti vaikuttaa pelko Suomen viennille Japanissa 

koituvista vaikeuksista. Ruotsin lehdistössä oli jopa varoiteltu oman hallituksen 

omaksuman Japania arvostelevan poliittisen linjan voivan pahimmillaan johtaa 

ruotsalaisen viennin boikotointiin Japanissa. Näin pitkälle eivät asiat kuitenkaan 

edenneet, vaikka japanilaiset pohtivatkin vastavetona kohdistavansa taloudellisia 

sanktioita niitä maita kohtaan, jotka Kansainliitossa ajoivat jyrkkää Japanin-vas-

taista linjaa.420 Vaikka Suomi Ruotsin tavoin virallisesti tuomitsi Japanin ekspan-

sion Mantšuriaan, ei suomalainen liike-elämä näytä asettuneen hallituksensa rin-

nalle tai ylipäänsä ottaneen kantaa asiaan. Suomalaiset sotatarviketehtaat Kone- ja 

Siltarakennus Oy ja Tikkakosken Rauta- ja Puuteollisuus Oy yhdessä Suomen To-

kion-lähetystön kanssa eivät nähneet aseiden ja ammusten myynnissä valloitussotia 

käyvälle Japanin armeijalle minkäänlaista poliittista saati sitten moraalista ongel-

maa. Päinvastoin suomalaiset olisivat kernaasti käyttäneet tilaisuutta hyväkseen, 

jos vain japanilaiset olisivat tehneet tilaukset tarjotuista sotatarvikkeista. 

Japanilaiset jättivät täten käyttämättä suomalaisten esittämät tarjoukset am-

muksista ja aseista, mutta Kiinan tasavalta oli toista maata. Raumalainen ammus-

tehdas Oy Ammus solmi vuonna 1938 Kiinan kanssa kauppasopimuksen suuresta 

erästä kranaatinheitinammuksia samalla kun Tampella myi Kiinaan kevyitä 81 

mm:n kranaatinheittimiä. Kyseiset ase- ja ammustoimitukset toteutettiin vuosina 

1938–1939, jolloin Japani ja Kiina olivat käyneet jo kolmatta vuotta (vuodesta 

1937 lähtien) yhtämittaista sotaa. Suomalaisten sotatarviketehtaiden ja Kiinan ta-

savallan väliset kaupat eivät luonnollisestikaan miellyttäneet Japania, joka oli en-

nen kyseisiä kranaatinheitinkauppoja saanut vihiä suojeluskuntain kauppayhtiö 

Skoha Oy:n ja Kiinan välisestä pikakiväärikaupasta. Mikko Uolan tutkimuksen 

mukaan Japani sai diplomaattisella painostuksella lopetettua jo alkuun päässeet 

Lahti-Saloranta-pikakiväärien vientikaupat Kiinaan. Suomalaisten kranaatinheitin-

ten ja niiden ammusten viennin osalta vastaavaa diplomaattista väliintuloa ei ta-

pahtunut suomalaistehtaiden harjoittaman salassapidon ansiosta.421  

                                                        
420 Ottosson 2010, 122, 174–175. 
421 Uola 1996, 41–42, 45.  
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2.2.2 Finnpapin vienti umpikujaan  

Yhdistys ei muuta myyntipolitiikkaansa 

Suomen vientikaupan tärkeät moottorit Finncell ja Finnpap olivat tahoillaan rai-

vanneet myyntiväylänsä Japanin markkinoille 1920-luvun alkupuoliskolla. Finn-

cell oli valinnut Japanin-vientinsä myyntipolitiikaksi suoran myynnin harjoittami-

sen Japanissa toimivan agenttinsa välityksellä. Tämä agentuuri oli suomalaisten lii-

kemiesten omistama Perret & Wahl -yhtiö, joka dramaattisten käänteiden jälkeen 

muuntautui Wahl & Ouchterlonyksi William Wahlin uuden yhtiökumppanin myötä. 

Finnpap sen sijaan pitäytyi Japanin ja yleensäkin Itä-Aasian markkinoiden suhteen 

tiukasti toimintansa alkuvuosilta periytyvässä myyntipolitiikassa, jonka mukaan 

vienti oli mahdollistettava useita myyntikanavia hyödyntämällä. Finnpap ei tarttu-

nut sille esitettyihin tarjouksiin suoramyynnin aloittamisesta Japanissa toimivan 

agentin välityksellä, vaan jatkoi välikäsien kautta Euroopan metropoleissa toteutet-

tavia myyntejä. Vuosikymmenen puoliväliin mennessä Finncell ja Finnpap olivat 

luoneet toisistaan poikkeavan perustan Japanin-viennilleen. Erot tehtyjen ratkaisu-

jen toimivuudessa ja kestokyvyssä kasvoivat pidemmällä aikavälillä, kiihtyvän 

protektionismin vuosina 1930-luvulla. Tämän kehityksen ymmärtämiseksi on sel-

vitettävä ne tekijät sekä syyt noiden tekijöiden taustalla, jotka vaikuttivat Finncellin 

ja Finnpapin toiminnan kautta suomalaisen vientikaupan menestykseen ja turmioon 

Japanin markkinoilla kyseisenä aikana. 

Suomen ja Japanin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaatta-

minen marraskuussa 1926 ei tuonut minkäänlaisia muutoksia Finnpapin Japanin-

vientiin, joka sanalla sanoen eli kriisissä. Tilanteen syntymiseen olivat keskeisesti 

vaikuttaneet yhdistyksen itsepintainen pidättyminen myyntipolitiikassaan, kestä-

mättömät agenttivalinnat sekä muutokset Japanin paperimarkkinoilla. Näistä teki-

jöistä kahteen ensin mainittuun saattoi Finnpap itse vaikuttaa, mutta vain toiseen 

se oli tarttunut.  

Vuonna 1924 Finnpap purki Itä-Aasian markkinoiden agenttinsa Legge, Mur-

ray & Co:n kanssa solmitun sopimuksen, jolloin yhdistyksen kaksi muuta Englan-

nin-agenttia, Davies & Royle ja Corke, Sons & Co., saivat hoitaakseen Leggeltä 

jääneet edustukset. Finnpapissa uskottiin, että näistä kahdesta erityisesti Corke, 

Sons & Co:lla olisi hyvät edellytykset tarttua tehokkaasti Itä-Aasiaan suuntautu-

vaan kauppaan, sillä yhdistyksen saamien tietojen mukaan kyseinen agentuuri oli 

aikaisemmin hoitanut englantilaisvalmisteisen paperin vientiä näille kaukaisille 

markkinoille. Corke, Sons & Co:lle sälytetyt odotukset eivät ottaneet toteutuakseen, 
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sillä vain vuosi edustusjaon jälkeen yhdistyksen johdossa arvosteltiin agentin 

myyntitulosten vaatimattomuutta tämän markkina-alueen osalta. Myös Davies & 

Royle sai osansa tästä arvostelusta, sillä niin sanotut ”vientimyynnit” Iso-Britanni-

asta käsin eivät yltäneet samalle tasolle kuin Finnpapin Tukholman-agentin Aron 

Anderssonin ja Hampurin-agentin Flachin kautta saavutetut tulokset.422  

Viennin takkuillessa Itä-Aasiaan Lontoon välityksellä, aktivoitui varsinkin 

Tukholman-agentin kautta kulkenut myyntiväylä Japaniin. Tällöin pientä lohtua 

laskevaan Japanin-vientiin toivat uutiset Anderssonilta, joka sai solmittua kaupan 

Japaniin toimitettavasta 200 tonnin voimapaperierästä, minkä lisäksi vuoden 1926 

puolella agentti kävi neuvotteluihin sanomalehtipaperin myynnistä.423 

Vuosikymmenen alun nousujohteinen myynti Japaniin taittui sen puolivälissä 

jyrkkään laskuun, josta ei näyttänyt olevan mahdollisuuksia päästä uuteen nousu-

kierteeseen. Huhtikuussa 1926 jäsenyhtiöille lähetetyssä kiertokirjeessä todetaan 

yhdistyksen tärkeimpien valtamertentakaisten markkinoiden sijaitsevan Etelä-

Amerikassa ja Kaukoidässä,424 mutta viimeksi mainitun suhteen voitiin tosiasialli-

sesti puhua vain Kiinan markkinoiden kasvaneesta merkityksestä. Finnpapin toi-

sella vientiosastolla eli käärepaperiosastolla ei Japanin-viennin tilasta vallinnut 

minkäänlaisia harhakuvitelmia, sillä Japanista oli hyvää vauhtia muodostumassa 

sen myyntitoiminnalle sekundäärinen markkina-alue. Osaston oman arvion mu-

kaan johtava syy tähän kehitykseen piili Japanin kotimaisen paperintuotannon kas-

vussa.425  

Japanin kasvaneesta paperintuotannosta yhdessä Finnpapin skandinaavisten, 

saksalaisten, kanadalaisten ja muiden kilpailijoiden nauttimista halvemmista ja no-

peammista kuljetusyhteyksistä Japaniin ja muualle Itä-Aasiaan muodostui hyvin 

tavanomainen puolustuspuhe,426 jolla Finnpapin vientiosastot perustelivat itselleen 

                                                        
422 Hallintoneuvoston toisen kokouksen pöytäkirja 10.6.1925. Liite: ”Reseberättelse.” Protokoll: För-
valtningsrådet, Allmänna möten, Likvidationskommittén. Finnpapin arkisto. 
423 Käärepaperiosaston neljäs kokous 17.12.1925. Liite: ”A.II:s marknadsrapport för november 1925.” 
Styrelseprotokoll för Omslagspappers-Avdelningen 1925. Finnpapin arkisto. Sanomalehtipaperiosaston 
hallituksen toisen kokouksen pöytäkirja 8.6.1926. Liite: ”Marknadsberättelse.”; Sanomalehtipaperi-
osaston hallituksen neljännen kokouksen pöytäkirja 2.12.1926. Liite: ”Marknadsberättelse.” Styrelse-
protokoll för Tidningspappers-avdelningen 1926. Finnpapin arkisto. 
424 Cirkulär No. 22. Allekirjoittanut Helge Reims. Helsinki 26.4.1926. Cirkulär 1926. Finnpapin arkisto. 
425 Käärepaperiosaston hallituksen neljännen kokouksen pöytäkirja 2.12.1926. Liite: ”Läget å omslags- 
och finpappersmarknaden.” Styrelseprotokoll för Omslagspappers-Avdelningen 1926. Finnpapin ar-
kisto. 
426 Sanomalehtipaperiosaston hallituksen kolmannen kokouksen pöytäkirja 28.10.1930. Liite: ”Mark-
nadsberättelse.” Styrelseprotokoll för Tidningspappers-avdelningen 1930. Finnpapin arkisto. 
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ja yhdistyksen johdolle lähes nollatasolla polkevaa Japanin-myyntiä. Kiinan mark-

kinoilla Japanin paperiteollisuus aiheutti kovaa ja jopa ”vaikeimmaksi” noteerattua 

kilpailua,427 millä näyttää olleen myös vahvistava vaikutus yhdistyksessä vallalle 

päässeisiin mielipiteisiin Japanin-viennin olemattomista mahdollisuuksista. Toisin 

sanoen Finnpapin sisällä muodostui 1920-luvun puolivälin jälkeen käsitys siitä, että 

Japanin paperintuotannon kasvu aiheutti kilpailuasetelman, joka onnistui lähes täy-

dellisesti nujertamaan yhdistyksen viennin Japanin markkinoille ja aiheutti samalla 

huomattavan uhkatekijän suomalaisen paperin viennille Kiinaan. 

 

Kaavio 10. Finnpapin vienti Japaniin ja Kiinaan v. 1924–1939. Määrät tonneina. Lähde: 

Berättelser över Finska Pappersbruksföreningens verksamhet / Kertomukset Suomen 

Paperitehtaitten Yhdistyksen toiminnasta v. 1924–1939. Finnpapin arkisto. Vuosien 

1924–1936 vientimäärät on muutettu tonneiksi laivatuksi ilmoitetuista bruttokilogram-

moista. Vuosien 1937–1939 vientimäärät on saatu yhdistyksen laskuttamista tonneista.  

Oliko paperin vienti Japaniin kuitenkaan niin toivotonta kuin Finnpapissa uskottiin? 

Kuten jo aiemmin tässä tutkimuksessa on esitetty, kasvatti Japanin paperiteollisuus 

tuotantokapasiteettiaan 1920-luvun mittaan sillä seurauksella, että paperin maahan-

tuontimäärät laskivat huomattavasti vuoden 1924 huipputasosta. Kotimaisen tuo-

tannon lisääntyminen ei kuitenkaan aina ja kaikissa tapauksissa tarkoita sitä, että 

kyseessä olevan valmisteen maahantuonti absoluuttisesti vähentyisi koskettaen yh-

täläisesti kaikkia tuontilähteitä. Tämä käy ilmi Suomen Puunjalostusteollisuuden 

                                                        
427 Sanomalehtipaperiosaston hallituksen neljännen kokouksen pöytäkirja 17.12.1930. Liite: ”Mark-
nadsberättelse.” Styrelseprotokoll för Tidningspappers-avdelningen 1930. Finnpapin arkisto. 



164 

Keskusliiton vertailututkimuksesta, jossa ruotsalaisen paperin Japanin-viennin to-

dettiin vuonna 1929 olleen määrältään yli 10 000 tonnia, kun samanaikaisesti Nor-

jasta vietiin lähes 4 000 ja Suomesta vaivaiset 60 tonnia.428  

Vientimäärien eroihin olivat eittämättä vaikuttaneet alhaisemmat rahtikustan-

nukset ja lyhyemmät kuljetusajat Pohjanmeren satamista Japaniin, mutta voi-

daanko niilläkään täydellisesti selittää suomalaisen, ruotsalaisen ja norjalaisen pa-

perin myyntimäärien jyrkkää eroa. Kuten Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto 

vertailututkimuksessaan totesi, oli myyntitoiminta, eli tässä tarkemmin määritel-

tynä myyntiverkostot, keskeinen ellei jopa keskeisin tekijä selitettäessä viennin ke-

hitystä. Mitä vähemmän myyntiverkostossa oli viennistä hyötyviä välikäsiä, sitä 

pienemmät olivat siitä koituneet kustannukset tavaran alkuperäiselle tuottaja- ja 

myyjätaholle. Viennin välikäsien karsimiseksi oli tärkeää luoda mahdollisimman 

suorat myyntiväylät kohdemarkkinoille. 

1930-luvulla oli ruotsalainen paperi- ja selluloosateollisuus tukevasti kiinni Ja-

panin markkinoissa muun muassa göteborgilaisten kauppahuoneiden Elof Hansso-

nin ja Ekman & Co:n välityksellä, joista viimeksi mainittu oli perustanut konttorit 

Osakaan ja Tokioon. Myös Finnpap käytti molempia liikkeitä Japaniin tapahtu-

neissa myynneissään samalla kuitenkin jatkaen vientiä Lontoossa, Hampurissa ja 

Tukholmassa toimineiden agenttiensa välityksellä.429  Tähän usean vientikanavan 

myyntipolitiikkaan ei Finnpapissa kuitenkaan oltu ehdottoman tyytyväisiä,430 mikä 

kävi ilmi viimeistään maailmanlaajuisen laman kirvoittamana vuonna 1930 Etelä-

                                                        
428 ”Suomen, Ruotsin ja Norjan metsiä jalostavien teollisuusalojen keskinäinen vertailu” -otsikolla va-
rustettuun vaippalehteen liitetty asiakirja: ”Paperiteollisuus.”, josta sivu 4. Vertailu Ruotsin, Norjan, 
Venäjän ja Suomen puunjalostusteollisuuden maantieteellisestä asemasta 1929–1932. Arkistotunnus 
1384. SMK:n arkisto. Ks. myös Sveriges Officiella Statistik. Handel. Berättelse för år 1929 av Kom-
merskollegium, s. 509. Huom. Finnpapin vuosikertomuksessa on merkitty yhdistyksen vieneen 82 ton-
nia paperia Japaniin kyseisenä vuonna. Kertomus Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen toiminnasta v. 
1929, s. 19. Finnpapin arkisto. 
429 ”Kiertokirje No. 51. Kertomus toimitusjohtajan ja joht. Sjöberg’in matkasta Skandinaviaan elo-
kuussa v. 1931.” Allekirjoitus Hj. J. Procopé. Helsinki 30.8.1931. Cirkulär 1931. Finnpapin ar-
kisto. ”Berättelse över resan till Japan och Mandsjukuo juli/augusti 1938.”  Eino Enegrén, Helsinki 
lokakuun lopulla 1938. Reseberättelser 1932–1942. Finnpapin arkisto. Ottosson 2010, 196–197. Finn-
papin omien agenttien ja yhdistyksen käyttämien vientiliikkeiden yhteistyönä tapahtui myös suomalai-
sen paperin vientitoimintaa esimerkiksi Kiinan markkinoille (vuoteen 1927 saakka) – Andersson Tuk-
holmasta välitti paperia Elof Hanssonille Göteborgiin, josta se edelleen myytiin Shanghaihin toimini-
melle Strömwall. Kiiskinen 1998, 15, 86–87. 
430  Ks. esim. Kauppasopimuskomitean informaatiojaoston kokouksen pöytäkirja 14.2.1931. Liit-
teet: ”Ulkoasiainministeriölle.” Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton anomuskirjelmä Suo-
men ulkoasiainministeriölle. Helsinki 4.2.1931; ”Brittiläinen Intia.” D. Errolin allekirjoittama muistio. 
Helsinki 15.1.1931. UM 58 Da Kauppasopimuskomitea: informaatiojaoston kokousten pöytäkirjat 
1930–1932. UMA.  
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Amerikan myyntien järjestämiseen liittyneissä keskusteluissa, jotka periaatteelli-

silta kysymyksiltään olisivat voineet yhtä hyvin koskettaa myös yhdistyksen Japa-

nin-viennin järjestelyjä.  

Paperin myyntinäkymien synkistyessä Euroopassa Finnpapin hallintoneuvosto 

otti käsiteltäväkseen kysymyksen viennin uudelleenorganisoimisesta Etelä-Ame-

rikkaan suuntautuneiden myyntien suhteen. Yhdistyksen toimitusjohtajalla Rafael 

von Frenckellillä oli esitettävänään kolme vaihtoehtoa, joilla myynti olisi järjestet-

tävissä kyseiselle markkina-alueelle:  

1. ”Eurooppalaisten vientiliikkeiden kautta kuten tähänkin saakka, jolloin toimi-

tus tapahtuu viejän vastuulla, 

2. Argentiinassa asuvien tuottajien kautta, jolloin yhdistys voisi valita jonkun 

tuottajistaan edustajakseen sekä tarjota hänelle etuja provision tai luoton muo-

dossa taikka siten 

3. että yhdistys ottaisi itsenäisen agentin jolla olisi konttori Argentiinassa. Tämä 

agentti saisi silloin tarjota paperia pääasiallisesti tuojille, ehkä myöskin yksi-

tyistapauksissa jollekin sellaiselle sanomalehdelle, jonka taloudellinen asema 

on sellainen että se voi ostaa suoraan.”431 

Mielipiteensä asiaan lausui myös yhdistyksen Tukholman-agentti Aron Andersson, 

joka ”jyrkästi oli varoittanut luopumasta viejien kautta tapahtuvasta myynnistä, 

koska nämä siinä tapauksessa menettäisivät halunsa toimia yhdistyksen hyväksi. 

Tämän kautta menettäisi yhdistys heidän tilauksensa, jotavastoin on hyvin epävar-

maa voisiko yhdistys muulla tavoin saada tyydyttävää menekkiä tuotteilleen huo-

mioon ottaen Etelä-Amerikan markkinoilla vallitsevat vaikeat olot.”432 

Ilmeisestä riskinotosta huolimatta päätti Finnpapin johto järjestää Etelä-Ame-

rikan vientinsä siten, että kolmannen vaihtoehdon mukaisesti yhdistys tuli asetta-

maan Argentiinaan oman agenttinsa, joksi valikoitui kukapa muu kuin Aron An-

dersson, jonka kautta suomalaista paperia oli aikaisempina vuosina myyty Tukhol-

man välityksellä Etelä-Amerikan lisäksi myös Japaniin. Oman agentin asettamista 

                                                        
431 Hallintoneuvoston toisen kokouksen pöytäkirja 28.10.1930. Protokoll: Förvaltningsrådet, Allmänna 
möten 1930. Finnpapin arkisto. 
432 Hallintoneuvoston toisen kokouksen pöytäkirja 28.10.1930. Protokoll: Förvaltningsrådet, Allmänna 
möten 1930. Finnpapin arkisto. Ks. myös Ahvenainen 1972, 181. 
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tälle kohdemarkkina-alueelle puolsi erityisesti se, että paikalliset olot ja suhdever-

kostot tunteva agentti pystyi ainakin teoriassa menestyksellisesti ylläpitämään ja 

laajentamaan liikesuhteita paikallisten ostajien parissa.433  

Oman agentin välityksellä tapahtuvat suorat myynnit hyödyttivät yhdistystä 

myös siten, että myyjä- ja loppukäyttäjätahot oppivat tuntemaan toisensa, mistä 

saatava hyöty realisoituisi pitkäkestoisina asiakassuhteina ja myyjäosapuolelle siu-

naantuvana markkinatuntemuksena. Finnpapin myyntipolitiikassa valtamertenta-

kaisten markkinoiden osalta oli näin tapahtumassa muutos, joka kuitenkin tuolla 

hetkellä kosketti vain Etelä-Amerikkaan suuntautuvaa vientiä. Se heijasti Finnpa-

pin myyntipolitiikassa laajemminkin tapahtunutta siirtymää, jonka tuloksena oma 

myyntitoiminta aktivoitui sillä seurauksella, että vientiliikkeiden osuus yhdistyk-

sen 1920-luvun alkuvuosien myyntitasosta puolittui 1930-luvun lopulle tulta-

essa.434 Suoran vientiverkoston luominen Etelä-Amerikkaan näyttää saavutettujen 

tulosten valossa todella kannattaneen, sillä Anderssonin aloitettua toimintansa Ar-

gentiinassa vuonna 1932 nousi yhdistyksen vienti tähän maanosaan vain kahden 

vuoden sisällä yli kaksinkertaiseksi.435  

Myyntipolitiikan muutoshalukkuutta ei Finnpapissa kuitenkaan ilmennyt Japa-

nin-viennin järjestelyiden suhteen. Se hoidettiin edelleen eurooppalaisten vienti-

liikkeiden ja Euroopan suurkaupungeissa toimineiden omien agenttien välityksellä, 

kuten aikaisempinakin vuosina. Yhdistyksen johto ja vientiosastot pysyivät Japa-

nin-viennissään täysin riippuvaisina näiltä toimijoilta sekä toisinaan myös Suomen 

Tokion-lähetystöltä tihkuvista Japanin paperimarkkinoiden tapahtumiin liittyvistä 

tiedoista. Välikäsien kautta saatu informaatio oli sananmukaisesti välillistä ja kaik-

kea muuta kuin reaaliaikaista. Tokion-lähetystö asiainhoitaja Ramstedtin johdolla 

toimitti raporttejaan Japanin markkinoiden ja talouden kehityksestä ulkoasiainmi-

nisteriön välityksellä myös Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitolle ja tä-

män kautta vientiyhdistyksille. Tietosisällöltään nämä raportit olivat Keskusliiton 

arvion mukaan kuitenkin ”merkitystä vailla”.436  

Finnpapin monisyinen ja erittäin muutosaltis vientiverkosto Japaniin oli perus-

taltaan lähes täydellisen samankaltainen kuin Suomen Paperiyhdistyksen hajanai-

set myyntikanavat Itä-Aasiaan ennen ensimmäistä maailmansotaa. Molempien yh-

distysten myymän paperin vienti oli riippuvainen kaukana itse kohdemarkkinoilta 

                                                        
433 Hallintoneuvoston ensimmäisen kokouksen pöytäkirja 10.3.1931. Protokoll: Förvaltningsrådet, All-
männa möten 1931. Finnpapin arkisto. 
434 Heikkinen 2000, 135–139. 
435 Kertomukset Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen toiminnasta v. 1930–1934. Finnpapin arkisto. 
436 Asiakirja: ”Aasian maat 1927.” Ulkomaanedustus 1923–1929. Arkistotunnus 1356. SMK:n arkisto. 
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toimivista välittäjistä, jotka vientiliikkeiden tapauksessa olivat esimerkiksi hinta- 

ja toimitusaikatauluja koskettavien muutosten seurauksena valmiita vaihtamaan 

toimittajatahoa niin kuin kulloinkin parhaaksi näkivät. Vientiyhdistysten välittäjä-

riippuvuuden seuraukset saattoivat muodostua hyvinkin kohtalokkaiksi, kuten 

näyttää tapahtuneen 1920-luvun puolivälissä. Tuolloin paperin, selluloosan ja puu-

hiokkeen hinnat elivät noususuhdanteessa, kunnes tarjonta ylitti kysynnän maail-

manmarkkinoilla.437 Tässä tilanteessa vientiliikkeiden ”leikkauslistoille” joutuivat 

ne myyjätahot, joiden valmisteet olivat muun muassa kuljetuskustannukset huomi-

oon ottaen liian kalliita vietäväksi valtamerten taakse. Finnpapin Japanin-viennille 

tämä kehitys merkitsi romahdusta. 

Luottamus eurooppalaisten vientiliikkeiden halukkuuteen ja omien agenttien 

kyvykkyyteen jatkaa suomalaisen paperin vientiä Japaniin muuttuneissa oloissa oli 

Finnpapissa suurempi kuin todellisuus olisi sallinut. Kun vientiluvut myös Kiinaan 

siellä vallinneiden levottomuuksien johdosta näyttivät laskevan ja yhdistyksen 

myynnit Ranskan markkinoille olivat ajautumassa vaikeuksiin vuonna 1927, eh-

dotti vuorineuvos Gösta Serlachius käärepaperiosaston hallituksen kokouksessa, 

että yhdistyksen olisi saatava viennilleen nykyistä parempi jalansija Aasiasta ja 

Etelä-Amerikan Tyynenmeren puoleisista osista. Tämä oli Serlachiuksen mukaan 

mahdollista aloittamalla suoramyynti kyseisille alueille omien agenttien välityk-

sellä. Kenraali Rudolf Waldenin kannattamana kokous päätti ottaa yhdistyksen teh-

täväksi selvittää mahdollisuuksia myyntien järjestämiseen omien agenttien kautta 

Kiinaan, Intiaan ja muille markkinoille Aasiassa.438 

Finnpapin myyntipolitiikassa Kiinan markkinat saivat erityisen painoarvon, 

sillä vienti sinne oli muun muassa japanilaisten aiheuttamasta kilpailusta ja Kiinan 

epävakaista poliittisista oloista huolimatta edelleen mahdollista varsin huomatta-

vienkin myyntimäärien puitteissa. Esitetyistä pohdinnoista huolimatta ei yhdistys 

lopulta kuitenkaan päätynyt asettamaan sinne omaa agenttiaan, sillä muun muassa 

tähän tehtävään ajateltu Suomen Valtamerentakainen Kauppa Oy vetäytyi hank-

keesta kiinnostuksen puutteeseen vedoten.439 Toisin kuin Kiinan-vienti eivät Japa-

nin markkinat houkutelleet Finnpapin johtoa edes hypoteettiseen pohdintaan myyn-

tipolitiikan suunnanmuutoksesta. 

                                                        
437 Juva 1957, 290–291.  
438 Käärepaperiosaston hallituksen toisen kokouksen pöytäkirja 6.7.1927. Styrelseprotokoll för Oms-
lagspappers-Avdelningen 1927. Finnpapin arkisto. 
439 Suomen entinen konsuli Shanghaissa, kapteeni Synnerberg ehdotti Finnpapille vuonna 1930, että se 
tekisi päätöksen suoran myynnin järjestämisestä Kiinaan. Yhdistyksen vastaus Synnerbergin esitykseen 
oli yhtä lakoninen kuin vuosikymmen aikaisemmin Léon Perretille: myynti on mahdollista käteismak-
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Kiinnostus Japania kohtaan nousee, mutta Finnpap epäröi 

Vasta puolen vuosikymmenen kuluttua Japanin-viennin romahduksesta päätti yh-

distyksen sanomalehtipaperiosasto kiinnittää suurempaa huomiota myös tätä mark-

kina-aluetta kohtaan. Suunnanmuutos oli kuitenkin vain hetkellinen, sillä sen taus-

talla oli lyhyen aikavälin pyrkimys helpottaa suuren laman tuottamaa vaikeata me-

nekkitilannetta Euroopassa ja yhdistyksen päämarkkina-alueella Iso-Britanniassa 

varaamalla Japanin-vientiin paperia hyvin alhaisin hinnoin, mitä tuki myös Japanin 

valuutan jenin arvonnousu.440 Tämän seurauksena Finnpapin vienti Japaniin kasvoi 

kääntyäkseen taas laskuun ainoastaan kahden ”tuloksellisen” vuoden jälkeen.441  

Hetkelliseen myyntipiikkiin sekoittui myös yhdistyksen agenttiverkostoa kos-

kettanut muutos, kun Finnpap purki Davies & Roylen kanssa solmimansa sopimuk-

sen ja aloitti yhteistyön Legge Bros (Export) Ltd:n kanssa, josta tuli yhdistyksen 

kaukomarkkinoiden edustaja Lontoossa. Legge Bros (Export) Ltd. ei ilmeisesti kui-

tenkaan perinyt Davies & Roylelta jääneitä edustuksia, sillä ne Finnpap jakoi Corke, 

Sons & Co:n ja toisen ”Legge-yhtiön” eli H.B. Legge & Sons:n kesken. Aluejaol-

taan nämä edustukset koskettivat Britannian lisäksi myös niitä valtamertentakaisia 

markkinoita, joihin yhdistyksellä ei ollut asetettuna omaa edustajaa.442 Suhteet ja-

panilaisiin kauppahuoneisiin toimivat edelleen Lontoon välityksellä, vaikkakin 

vuosikymmenen takaiseen verrattuna varsin pienessä mittakaavassa, mistä kertovat 

esimerkiksi Porin paperitehtaan tuotannosta jyvitetyt myynnit Takata & Co. 

Ltd:lle.443 

Agenttiverkoston muutokset Iso-Britanniassa eivät kuitenkaan vaikuttaneet pi-

ristävästi Japaniin suuntautuneisiin myynteihin. Lontoon lisäksi vientiä tapahtui 

                                                        
sulla eurooppalaisessa pankissa tai remburssia vastaan. Sanomalehtipaperiosaston hallituksen ensim-
mäisen kokouksen pöytäkirja 21.2.1928. Styrelseprotokoll för Tidningspappers-Avdelningen 1928. 
Finnpapin arkisto. Käärepaperiosaston hallituksen ensimmäisen kokouksen pöytäkirja 12.3.1930.  Sty-
relseprotokoll för Omslagspappers-Avdelningen 1930. Finnpapin arkisto. Hallintoneuvoston kolman-
nen kokouksen pöytäkirja 25.9.1931. Liite: ”P.M. koskien myyntejä Intiaan ja Kiinaan.” Protokoll: För-
valtningsrådet, Allmänna möten 1931. Finnpapin arkisto. 
440 Sanomalehtipaperiosaston hallituksen ensimmäisen kokouksen pöytäkirja 12.3.1930. Liite: ”Mark-
nadsberättelse.”; Sanomalehtipaperiosaston hallituksen toisen kokouksen pöytäkirja 8.7.1930. 
Liite: ”Marknadsberättelse.”; Sanomalehtipaperiosaston hallituksen neljännen kokouksen pöytäkirja 
17.12.1930. Liite: ”Marknadsberättelse.” Styrelseprotokoll för Tidningspappers-Avdelningen 1930. 
Finnpapin arkisto. 
441 Käärepaperiosaston hallituksen toisen kokouksen pöytäkirja 25.9.1931. Liite: ”Markkinakatsaus.” 
Styrelseprotokoll för Omslagspappers-Avdelningen 1931. Finnpapin arkisto. 
442 Sakari Heikkisen mukaan Legge Bros (Export) Ltd:ssä toimivat mahdollisesti aikaisemmin Legge, 
Murray & Co:sta eronneet veljekset. Heikkinen 2000, 123–127. 
443 Paperintilaustoimitusten muistio (1932). Kemiallinen metsäteollisuus / puunjalostus: Paperitehdas, 
kansio 2. Rosenlew-museon arkisto. 
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erityisesti Tukholmassa toimineen Aron Anderssonin agentuurin välityksellä, mutta 

myös Berliiniin Mitsubishi Shōji Kaishalle. Vaikeuksia Anderssonille, kuten muil-

lekin Finnpapin käyttämille ruotsalaisille vientiyhtiöille, tuotti Ruotsin valtionpan-

kin vuoden 1931 lopulla liikepankeille antama ohjeistus, jonka mukaan pankit eivät 

saisi rahoittaa muita kuin ruotsalaistavaroiden vientikauppoja. Käytännössä tämä 

kielto-ohjeistus merkitsi sitä, että suomalaisen paperin Ruotsin kautta tapahtuva 

vienti ajautuisi mahdollisesti huomattaviin ongelmiin maksuliikenteen vaikeutumi-

sen takia.444  

Pelko oli aiheellinen, sillä jos ruotsalaiset liikepankit kieltäytyisivät suomalai-

sen tavaran maksua koskevien lankeamattomien maksusitoumusten (vekselien) 

diskonttauksesta eli määräaikaisesta ostamisesta, voisivat ulkomaiset ostajatahot 

hyvin kääntyä hankkimaan vastaavaa ruotsalaista tavaraa helpommin hoidettavien 

maksusuoritusten takia. Samanaikaisesti Ruotsin valtionpankin suunnitelmien 

kanssa ilmoitti laivanvarustamojen Kaukoidän rahtikonferenssi korottavansa hin-

toja vuoden 1932 alussa, minkä johdosta Finnpapin uusi toimitusjohtaja Hjalmar J. 

Procopé katsoi parhaaksi asettua keskusteluyhteyteen skandinaavisten varustamo-

jen Wilhelmsenin, Svenska Ostasiatiska Kompanietin ja Det Danske Østasiatiske 

Kompagnin johtajien kanssa. Keskusteluiden tuloksena Finnpapin toimitusjohtaja 

saattoi vain todeta kyseisten varustamojen olevan myös jatkossa valmiita tarttu-

maan perusrahtien lisäkorotuksiin, jos tarve niin vaatisi.445  

Kaikkien näiden vientiä vaikeuttaneiden ongelmavyyhtien lisäksi Aron An-

dersson jätti Tukholman ja siirtyi Finnpapin edustajaksi Etelä-Amerikkaan vuonna 

1932. Anderssonin Tukholman-konttori jatkoi tämänkin jälkeen toimintaansa, 

mutta yhdistyksen käärepaperiosasto ehti jo samaisena vuonna valitella myyntien 

taantuneen Tukholman välityksellä Anderssonin lähdön jälkeen.446 Edellä kerrotut 

seikat huomioon ottaen ei siis ollut ihme, että vuoden 1932 aikana Finnpapin vienti 

Japaniin laski merkittävästi edellisvuoden myyntitulokseen verrattuna ja pysyi sit-

temmin lähes samalla tasolla aina vuoteen 1937 saakka, jolloin viimeinen erä suo-

malaista paperia laivattiin Japaniin ennen maailmansodan puhkeamista.  

                                                        
444 ”Kiertokirje No. 5. Koskee: herra Andersson’in markkinakertomusta.” Helsinki 5.1.1932. Cirkulär 
1932. Finnpapin arkisto. Paperintilaustoimitusten muistio (1932). Kemiallinen metsäteollisuus / puun-
jalostus: Paperitehdas, kansio 2. Rosenlew-museon arkisto. 
445 ”Kiertokirje No. 51. Kertomus toimitusjohtajan ja joht. Sjöberg’in matkasta Skandinaviaan elo-
kuussa v. 1931.” Allekirjoitus Hj. J. Procopé. Helsinki 30.8.1931. Cirkulär 1931. Finnpapin arkisto. 
446  Käärepaperiosaston hallituksen neljännen kokouksen pöytäkirja 19.12.1932. Liite: ”Markkina-
kertomus.” Styrelseprotokoll för Omslagspappers-Avdelningen. Finnpapin arkisto. 
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Suomalaisen paperin Japanin-viennin laskuun ovat saattaneet vaikuttaa Ruot-

sin valtionpankin muuttunut finanssipolitiikka ja rahtihintojen korotukset Itä-Aa-

sian linjoilla, mutta todennäköisempää on, että näillä tekijöillä ei juurikaan ollut 

merkitystä viennille Japaniin. Tätä käsitystä tukee myös yhdistyksen Kiinan-myyn-

tien kehitys vuosina 1931–1933, jolloin edellä mainitut haittatekijät yhdessä Japa-

nin armeijan Mantšuriassa toteuttaman hyökkäyksen kanssa vaikuttivat korkein-

taan hidastavasti myynnin nousujohteiseen kehitykseen. Finnpapin pienimuotoista 

Japanin-vientiä on siis perusteltava muilla tekijöillä, joihin yhdistyksen sanoma-

lehtipaperiosaston markkinakertomuksessa puututtiin vuoden 1935 alussa. Kysei-

sessä kertomuksessa johtaja Sjöberg toteaa, että Japanin paperimarkkinat 

”(…) ovat useita vuosia olleet meiltä suljetut osaksi riittävän kotimaisen tuo-

tannon, osaksi epätyydyttävien hintojen vuoksi. Viime vuonna on Japanin te-

ollisuudella kuitenkin ollut niin hyvin työtä, että Kanada on voinut viedä tähän 

maahan n. 50 000 tonnia rullapaperia, mutta tämänkin määrän kuitenkin sellai-

siin hintoihin, jotka eivät meitä kiinnosta.”447  

Vuonna 1934 oli Japanin sanomalehtipaperin tuotanto kasvanut ennätyslukemiin, 

ja myös muualla maailmassa, Suomi mukaan lukien, oli tämän paperilajikkeen tuo-

tanto lisääntynyt ennätyksellisesti edellisiin vuosiin verrattuna. Japanilaisen sano-

malehtipaperituotannon kasvu ei suinkaan automaattisesti merkinnyt sen tuonnin 

samansuuruista vähentymistä, sillä maan paperimarkkinoilla kysyntä ylitti nyt tar-

jonnan. Japanissa vallitsevasta markkinatilanteesta hyötyivät erityisesti kanadalai-

set tuottajat, jotka muun muassa suomalaista paperia alhaisemmilla hinnoilla kyke-

nivät valtaamaan Japanin ja Kiinan tuontimarkkinat. Vuosikymmenen puolivälissä 

saattoivat Finnpapin johtajat todeta kilpailun yhdistykselle tärkeillä Kiinan mark-

kinoilla muodostuneen entistä kovemmaksi kanadalaisten aiheuttaman hintapai-

neen ja Kiinassa korotettujen tullimaksujen takia. Finnpapin näkökulmasta oli en-

nen niin musertavaksi katsottu japanilaisten tehtaiden Kiinassa aiheuttama kilpailu 

muuttunut vuoteen 1935 mennessä kanadalaisten tuottajien yhdistyksen viennin 

jatkuvuudelle muodostamaksi uhkatekijäksi.448  

                                                        
447 ”Kiertokirje No. 22. Joht. Sjöberg’in markkinakertomus.” Helsinki 23.2.1935. Cirkulär 1935. Finn-
papin arkisto. 
448  Hallintoneuvoston sekä sanomalehtipaperiosaston ja käärepaperiosaston hallitusten yhteisen ko-
kouksen pöytäkirja 18.8.1933. Liitteet No. 1 ja 2: ”Markkinakertomus.” Pöytäkirjat 1933. Finnpapin 
arkisto. ”Kiertokirje No. 28. Pohjois-Amerikka. Sanomalehtipaperitilastoa v:lta 1927–34.” Helsinki 
18.3.1935; ”Kiertokirje No. 57. Tilastollisia numeroita sanomalehtipaperialalta v:lta 1934.” Helsinki 
24.5.1935. Cirkulär 1935. Finnpapin arkisto. 
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Kanadalaisten saavuttama menestys Itä-Aasian markkinoilla oli Finnpapin joh-

don näkemyksen mukaan seurausta ennen kaikkea pohjoisamerikkalaisten nautti-

mista alhaisista rahtikustannuksista, jotka mahdollistivat kilpailukykyiset myynti-

hinnat. Kanadalaiset voittivat rahdeissa puhtaasti tehtaidensa maantieteellisestä si-

jainnista johtuen, sillä paperin laivaus Pohjois-Amerikasta Kiinaan kesti vain 

kolme viikkoa, kun taas Suomesta paperin matkaan Itä-Aasiaan meni kahdeksan 

viikkoa. Kuljetusaikojen erosta seurasi myös rahtikustannusten välinen ero, joka 

vuonna 1934 oli Kanadan eduksi noin 30 šillinkiä.449 Kanadalaisen paperin mark-

kinahintaa painoivat alas rahtikustannusten lisäksi myös massiivisella valmistuska-

pasiteetilla varustettujen uusien tuotantolaitosten käyttöönotot, joiden ansiosta rea-

lisoitunut lisäys Kanadan paperintuotannossa oli useana vuonna jopa suurempi 

kuin Suomen koko paperiteollisuuden vuosituotanto.450 Näitä kanadalaisen paperin 

alhaiseen hintaan vaikuttaneita tekijöitä vasten on ymmärrettävissä, että Finn-

papissa taivuttiin uskomaan Kanadan ikään kuin luonnostaan haukanneen suuren 

palan Itä-Aasian markkinoista ja että muutkin suuremman tuotantokyvyn ja alem-

pia rahtikustannuksia nauttivat maat, kuten Ruotsi, Norja ja Saksa, aiheuttivat kil-

pailullaan huomattavan esteen suomalaisen paperin viennin kasvattamiselle Itä-Aa-

siaan. 

Suomalaisen paperin vienti eli näissä oloissa epävarmalla pohjalla, josta pois-

pääsemiseksi Finnpapin oli löydettävä uusia keinoja parantaakseen menestysmah-

dollisuuksiaan. Yksi keino oli yhteistyön aloittaminen kilpailijoiden kanssa, jota 

varten Suomen, Ruotsin ja Norjan paperitehtailijat perustivat niin kutsutut Scan-

järjestöt sopimaan tietyn paperiryhmän osalta muun muassa minimihinnoista ja 

tuotantorajoituksista. Ensimmäinen tällainen yhteenliittymä oli vuonna 1932 pe-

rustettu Scankraft eli voimapaperintuottajien järjestö, josta muodostuikin Harald 

Hornborgin sanoin ”täydellisin kartellityyppi, mitä milloinkaan on paperialalla ol-

lut olemassa”. Scankraftin pyrkimyksenä oli luoda markkinavakautta ulkomaisten 

kilpailijatahojen kanssa toteutettavan yhteistyön kautta esimerkiksi Iso-Britannian 

markkinoilla ‒ mutta myös kaukomarkkinoilla, joiden osalta järjestö sopi kanada-

laisten tuottajien kanssa minimihinnoista.451  

                                                        
449 Huom. 1920-luvulla Pohjanmeren ja Itämeren satamista Itä-Aasiaan suuntautuvien laivausten väli-
nen rahtikustannusten ero oli noin 10 šillinkiä. ”Kiertokirje No. 51. Matkakertomus.” Helsinki 
14.6.1933. Cirkulär 1933. Finnpapin arkisto. ”Kiertokirje No. 76. Joht. Sjöberg’in kertomus matkastaan 
loka-marrask. 1934.” Helsinki 9.11.1934. Cirkulär 1934. Finnpapin arkisto. 
450 Häggman 2006, 152. 
451 Hornborg 1943, 90; Heikkilä 2000, 151–153. 
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Scannews eli sanomalehtipaperin tuottajien yhteenliittymä koki päivänvalon 

vuonna 1935. Se tavoitteli sisarjärjestönsä tavoin markkinavakautta yhteistyöllä 

kanadalaisten kanssa muun muassa Itä-Aasian markkinoihin liittyen. Vuoden 1935 

puolella käydyissä neuvotteluissa ei yhteisymmärrystä kanadalaisten ja Scannew-

sin välillä kuitenkaan saavutettu muuten kuin periaatteellisista kysymyksistä.452 

Samoin kävi myös erään kanadalaisen paperintuottajan yksityisesti Finnpapille 

osoittamalle ehdotukselle, jossa suomalaisille tarjottiin osuutta markkinoista Kau-

koidässä vastalahjana Pohjois-Amerikan Tyynenmeren puolen sanomalehtipaperi-

markkinoista. Ehdotuksen hyväksyminen olisi ollut Finnpapin kannalta turhan ris-

kialtista, sillä sen takana ei ollut laajempaa kanadalaisten paperintuottajien yhteen-

liittymää, minkä lisäksi ruotsalaisetkaan eivät osoittaneet kiinnostusta kyseisen ka-

nadalaisen tahon heille aiemmin esittämään vastaavanlaiseen ehdotukseen.453 

Minimihinnoista ja tuotantorajoituksista sopiminen Scan-järjestöjen 454 sisällä 

sekä yhteistyö niiden ulkopuolisten tahojen kanssa olivat osaltaan vaikuttamassa 

paperin hienoisesti nousevaan hintakehitykseen 1930-luvulla,455 mutta kilpailunra-

joituskeinoin ei Itä-Aasiassa kuten muuallakaan uusia ostajia saatu käännytetyksi 

juuri suomalaisen paperin hankkimisen puolelle. Itse asiassa yhteistyö Scan-järjes-

töissä saattoi toisinaan merkitä suomalaisille viejille konkreettisia menetyksiäkin. 

Näin kävi vuonna 1933, jolloin Scankraftin takia ‒ todennäköisesti koskien päätök-

siä voimapaperin minimihinnoista ‒ Finnpapin mahdollisuudet tarjota ainakaan 

suurempia määriä voimapaperia vietäväksi Japaniin skandinaavisten vientiliikkei-

den välityksellä muodostuivat vähäisiksi.456 Tosin ilman Scan-järjestöjäkin hinta-

etu oli harvoin suomalaisen paperin puolella Kiinan ja Japanin markkinoilla 1930-

luvulla, jolloin vientiä näihin maihin hallitsivat pohjoisamerikkalaiset tuottajat.457 

                                                        
452  ”Kiertokirje No. 56. Toimitusjohtajan muistiinpanoja matkaltaan toukokuussa 1935.” Helsinki 
21.5.1935; ”Kiertokirje No. 81. Scan-News’in kokous elokuun 13 p:nä 1935.” Helsinki 
19.8.1935; ”Kiertokirje No. 87. Lontoossa pidetyt neuvottelut syyskuun 5‒9 p:nä Skandinavian, Suo-
men ja Kanadan sanomalehtipaperintuottajain välillä.” Helsinki 16.9.1935. Cirkulär 1935. Finnpapin 
arkisto.  
453 Häggman 2006, 170–171. 
454 Jo mainittujen Scan-järjestöjen lisäksi luotiin 1930-luvulla kaksi muutakin yhteenliittymä, jotka oli-
vat Scangreaseproof eli pergamiinipaperin tuottajien ja Scansulfit eli sulfiittipaperin tuottajien järjestöt. 
Heikkinen 2000, 150. 
455 Heikkinen 2000, 159–160. 
456 ”Kiertokirje No. 17. Marknadsrapport.” Helsinki 28.2.1933. Cirkulär 1933. Finnpapin arkisto. 
457 ”Kiertokirje No. 115. Joht. Sjöbergin markkinakertomus.” Helsinki 14.12.1935. Cirkulär 1935. Finn-
papin arkisto. ”Kiertokirje No. 27. Toimitusjohtajan muistiinpanoja matkaltaan huhtikuussa 1937.” Hel-
sinki 12.4.1937; ”Kiertokirje No. 38. Markkinatilanne.” Helsinki 8.5.1937. Cirkulär 1937. Finnpapin 
arkisto. 
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Finnpap oli haluton ‒ tai ehkä oikeammin sanottuna kyvytön ‒ ryhtymään hintakil-

pailuun pohjoisamerikkalaisten kanssa, jotka painoivat paperin vientihinnat pohja-

lukemiin Itä-Aasiassa.458 Tämän seurauksena vientimäärät Suomesta Kiinaan las-

kivat huomattavasti ja jo valmiiksi vähäiset myynnit Japaniin tippuivat edelleen. 

Tässä tilanteessa Finnpapissa käsitettiin, että säilyttääkseen edes jonkinlaisen sil-

lanpääaseman Itä-Aasian markkinoilla sen oli arvioitava uudelleen sinne harjoitta-

mansa myyntityö ja tässä tehtävässä hyödynnettävät yhteistyöverkostot. 

Yhdistys ottaa askeleen suoran vientiverkoston luomiseksi 

Jotta asetettu tavoite olisi saavutettavissa, päätti Finnpap lähettää edustajansa kier-

tomatkalle Itä-Aasiaan, jossa Kiinan markkinoiden tutkimisen katsottiin olevan en-

siarvoisen tärkeää.459 Tehtävään valittiin yhdistyksen asiamies Pariisissa, varakon-

suli Eino Enegrén, jonka suunniteltiin lähtevän kaukaiseen itään vuoden 1937 ai-

kana.460 Matkan valmistelut aloitettiin kyseisen vuoden keväällä, jolloin päätettiin, 

että Enegrén matkustaisi alustavista suunnitelmista poiketen myös Hollannin Itä-

Intiaan, kun taas Japani jäisi pois matkakohteiden joukosta. Enegrénin lähtö Aasi-

aan päätettiin tapahtuvaksi elokuussa 1937, mutta heinäkuussa Japanin hyökkäyk-

sen seurauksena puhjennut laajamittainen sota Kiinassa mahdollisesti vaikutti hä-

nen lähtönsä viivästymiseen syyskuun puolelle.461  

Enegrénin matkaan liittyen Finnpap oli yhteydessä myös Itä-Aasian myyn-

neissä käyttämiensä englantilaisten vientiliikkeiden, tai ehkä oikeammin sanottuna 

agenttiensa, kanssa. Nämä olivat antaneet Finnpapin suunnitelmalle siunauksensa 

jopa niinkin vapaamielisesti, että erään vientiyhtiön edustaja oli suoraan todennut 

                                                        
458 ”Kiertokirje No. 43. Joht. Sjöberg’in kertomus matkasta 4.4.–26.5.1936.” Helsinki 29.5.1936. Cir-
kulär 1936. Finnpapin arkisto. Vrt. Hallintoneuvoston, sanomalehtipaperiosaston ja käärepaperiosaston 
hallitusten yhteisen kokouksen pöytäkirja 21.6.1932.  Protokoll: Förvaltningsrådet, Allmänna möten 
1932. Finnpapin arkisto. Viimeksi mainitussa pöytäkirjassa todetaan, että yhdistys on pitänyt vuoden 
1932 vaikeassa markkinatilanteessa tärkeänä säilyttää suhteet vanhoihin ostajatahoihin ”mihin hintaan 
tahansa”. Tällainen myyntipolitiikka kosketti ilmeisesti myös yhdistyksen myyntejä Itä-Aasiaan. 
459 Vientiosasto II:n hallituksen ensimmäisen kokouksen pöytäkirja 1.3.1935. Pöytäkirjat 1935. Finnpa-
pin arkisto. Vientiosasto I:n hallituksen ensimmäisen kokouksen pöytäkirja 10.3.1936. Pöytäkirjat 1936. 
Finnpapin arkisto. 
460 Hallintoneuvoston ja molempien vientiosastojen yhteiskokouksen pöytäkirja 11.8.1936. Liite: ”P.M. 
järjestelykysymyksistä.” Pöytäkirjat 1936. Finnpapin arkisto. 
461 Hallintoneuvoston ensimmäisen kokouksen pöytäkirja 13.3.1937; Vientiosasto I:n hallituksen kol-
mannen kokouksen pöytäkirja 21.9.1937. Pöytäkirjat 1937. Finnpapin arkisto. Vihollisuuksien alkami-
sella oli välitön vaikutus myös Itä-Aasian paperimarkkinoihin, sillä sota aiheutti muun muassa Kymin 
Osakeyhtiölle tilausten peruuntumisia syksyllä 1937. Ahvenainen 1972, 262. 
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yhdistykselle olevan parempi hankkia Kiinasta oma edustaja.462 Antaessaan täyden 

tukensa Finnpapin pyrkimyksille järjestää Aasian-vientinsä uusille uomille tekivät 

englantilaiset vientiliikkeet täyskäännöksen suhtautumisessaan siihen tosiasiaan, 

että Finnpapin hankkiessa paikallisia omia edustajia Aasian markkinoilta tulisivat 

myynnit sinne vientiliikkeiden kautta vähentymään tai jopa kokonaan loppumaan.  

Ulkomaisten välittäjien asenteet olivat näin kokeneet jyrkän muutoksen vain 

muutaman vuoden sisällä, sillä Finnpapin lähettäessä Aron Anderssonin edustajak-

seen Etelä-Amerikkaan vuonna 1932 olivat englantilaiset vientiliikkeet ”osoittau-

tuneet erittäin kiihtyneiksi ja uhkailleet kostotoimenpiteillä”. Ne olivat jopa vaati-

neet yhdistystä kutsumaan Anderssonin takaisin Eurooppaan, perumaan hänelle 

myönnetyn yksinedustusoikeuden ja antamaan vientiliikkeille takuut siitä, ettei täl-

laisia irtiottoja tulisi Finnpapin toimesta tapahtumaan muilla vientimarkkinoilla. 

Nämä uhkaukset saivat Gösta Serlachiukselta tuiman vastauksen yhdistyksen hal-

lintoneuvoston kokouksessa kyseisen vuoden toukokuussa, jolloin hän esitti mieli-

piteenään, ettei Anderssonin kutsuminen takaisin tulisi kysymykseenkään ja ettei 

yhdistyksen intressien kannalta olisi järkevää antaa vientiliikkeille sitoumuksia 

muun muassa tärkeille Kiinan markkinoille tapahtuviin myynteihin liittyen. Rudolf 

Walden oli kuitenkin Kiinan-viennin osalta eri mieltä Serlachiuksen kanssa, sillä 

hänen mukaansa Finnpap tarvitsi vientiliikkeiden välityksellä tapahtuvia myyntejä 

säilyttääkseen asemansa näillä markkinoilla.463  

Uhkausten ja vastalauseiden tuloksena oli, että Andersson jäi Etelä-Amerik-

kaan ja Finnpapin vienti Kiinaan, kuten muuallekin Itä-Aasiaan, pysyi yhdistyksen 

eurooppalaisten agenttien hallussa. Kysymykseen siitä, miksi englantilaiset välit-

täjät muuttivat tästä yhteenotosta viisi vuotta myöhemmin suhtautumistaan vienti-

markkinoiden uudelleenjakoon, on vaikea löytää yksiselitteistä vastausta. Mahdol-

lisesti asennemuutoksen taustalla kummitteli Itä-Aasian markkinoita hallitsevan 

pohjoisamerikkalaisen paperin ylivoima yhdessä markkina-ailahteluihin heijastu-

van epävakaan poliittisen tilanteen kanssa, jota säesti Japanin ekspansio Kiinassa. 

                                                        
462 ”Kiertokirje No. 50. Toimitusjohtajan muistiinpanoja matkaltaan heinäkuussa 1937 – Englanti.” Cir-
kulär 1937. Finnpapin arkisto. Myös Suomen Tokion-lähetystön avustaja T. I. Kala kannusti taloudelli-
sessa raportissaan vuodelta 1936 suomalaisia paperintuottajia järjestämään Japanin-myyntinsä uudel-
leen ja luopumaan englantilaisten liikkeiden kautta tapahtuvasta viennistä, minkä tuloksena suomalaisen 
paperin menekki mahdollisesti parantuisi kohdemarkkinoilla. ”Japanin ulkomaankauppa v:n 1936 ensi-
puoliskolla.” Avustaja T. I. Kalan taloudellinen raportti No. 37. Tokio 18.9.1936. UM 56 A Taloudelli-
nen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. 
463 Hallintoneuvoston, sanomalehtipaperiosaston ja käärepaperiosaston yhteisen ylimääräisen kokouk-
sen pöytäkirja 7.5.1932. Protokoll: Förvaltningsrådet, Allmänna möten 1932. Finnpapin arkisto. Ks. 
myös Vientiosasto I:n hallituksen toisen kokouksen pöytäkirja 18.3.1938. Liite: ”P.M. Yhdistyksen ylei-
sestä edustus- ja myyntipolitiikasta.” Pöytäkirjat 1938. Finnpapin arkisto. 
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Tämä voi selittää myös sen, miksi yhdistyksen aiemmasta päätöksestä poiketen 

Enegrénin matkareittiin liitettiin Kiinan, Hollannin Itä-Intian ja muiden maiden 

ohella myös Japani, jonne hän saapui kesällä 1938.464 

Verrattuna Finnpapin lähes kaksikymmentä vuotta suhteellisen muuttumatto-

mana säilyneeseen ja suoraa vientiä vieroksuneeseen myyntipolitiikkaan Itä-Aa-

sian markkinoita koskien, olivat Enegrénin matkallaan tekemät huomiot Kiinan ja 

Japanin paperimarkkinoiden dynamiikasta sekä hänen ehdotuksensa niille suuntau-

tuvan viennin uudelleenjärjestelyistä lähes vallankumouksellisia. Kiinan osalta 

Enegrénillä oli kerrottavanaan muun muassa se, että kanadalaisen paperin 1930-

luvun alkupuolella alkanut vientibuumi oli suurimmalta osin selitettävissä kanada-

laisten tiiviillä henkilökohtaisilla suhteilla ostajapiireihin Shanghaissa ja muualla 

Kiinassa, jonne paperi Kanadan länsirannikon tehtaista vietiin suoraan Vancouve-

riin perustetun myyntiorganisaation The Export Sales Co. Ltd:n ja Kiinassa toimi-

vien agenttien välityksellä. Kanadalaisten nauttimat suomalaisia alhaisemmat rah-

tikustannukset ja lyhyemmät kuljetusajat olivat kylläkin edistäneet pohjoisamerik-

kalaisen paperin voittokulkua Kiinassa ja muualla Itä-Aasiassa, mutta ne eivät suin-

kaan olleet pääsyitä tämän tuotteen menestykselle.465 

Enegrén havaitsi kanadalaisten hyödyntävän edellä kuvattuja menestyksen 

eväitä myös Japanin markkinoilla. Hänen mukaansa Finnpapille ei ollut pelkästään 

suotavaa vaan myös välttämätöntä ottaa palvelukseensa oma Japanissa toimiva 

agentti, jonka välityksellä myynnit japanilaisille maahantuojille tapahtuisivat. Pe-

rusteluna tälle toimenpiteelle kävi se tosiasia, että ainakin viimeksi kuluneina vuo-

sina oli suurin osa Japaniin tuodusta paperista myyty siellä toimivien yritysten vä-

lityksellä, vaikka suuret kauppahuoneet Mitsui ja Mitsubishi toisinaan hankkivat-

kin Euroopan-konttoreidensa välityksellä paperia ja selluloosaa maahantuotavaksi. 

Toisin sanoen Finnpapin soveltama suoran myyntiverkoston luomista vältellyt 

myyntipolitiikka oli lähes täydellisessä ristiriidassa sen kanssa, mitä vienti Japaniin 

                                                        
464 Varakonsuli Enegrén matkareittiin Aasiassa kuuluivat seuraavat kohteet: Intia, Malacca (Malesia, 
Singapore jne.), Siam, Hollannin Itä-Intia, Kiina, Japani ja Mantšukuo sekä Manila Filippiineillä. Ks. 
Enegrénin matkakertomukset 1938.  Reseberättelser 1932–1942. Finnpapin arkisto. Enegrén lähti mat-
kalleen elokuussa 1937. Ensimmäiseksi hän suuntasi ”tärkeimpiin Euroopan maihin”, joissa toiminei-
den vientiliikkeiden kautta suomalainen paperiteollisuus myi tuotteensa Aasian markkinoille. Hän ta-
pasi vientiliikkeiden edustajia Tukholmassa, Göteborgissa, Oslossa, Kööpenhaminassa, Hampurissa, 
Amsterdamissa, Rotterdamissa, Lontoossa ja Pariisissa. Syyskuussa 1937 Enegrén jatkoi matkaansa In-
tiaan ja sen jälkeen muualle Etelä- ja Itä-Aasiaan. ”Kertomus matkasta Etelä- ja Itä-Aasian maihin v. 
1937–1938.” Kirjoittanut Eino Enegrén. Helsinki 20.11.1938. Matkakertomukset 1919–1938. Arkisto-
tunnus 1360. SMK:n arkisto. 
465 ”Berättelse över resan till Kina maj – juli 1938.” Eino Enegrén, Tokio elokuussa 1938. Reseberättel-
ser 1932–1942. Finnpapin arkisto. 
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olisi edellyttänyt. Jos Finnpap mieli Japanin markkinoille, sen oli muutettava 

myyntipolitiikkaansa sopimalla edustussuhteesta Japanissa toimivan agentin 

kanssa ja siten aloittamalla suoran viennin sinne. Enegrén suositteli yhdistyksen 

agenteiksi seuraavia yhtiöitä: Ouchterlony & Co., Ltd. (Wahl & Ouchterlonyn seu-

raajayhtiö) ja Ekman & Co. (Japan) Ltd. Ouchterlony, joka toimi Suomen Sellu-

loosayhdistyksen agenttina, saisi Enegrénin suunnitelmien mukaan hoitaakseen 

pääosan Finnpapin paperilaatujen myynnistä, kun taas Ekmanille jäisi yhden 

greaseproof-paperia tuottavan jäsentehtaan edustus. Molemmille sen sijaan annet-

taisiin yhtäläiset oikeudet myydä kaikkia paperilaatuja Japanin suojeluksessa ole-

vaan Mantšukuon keisarikuntaan.466 

Ehdotus Ouchterlony & Co., Ltd:n asettamisesta Finnpapin ”pääagentiksi” Ja-

panissa oli Enegrénin mukaan perusteltua muun muassa siksi, että Finncell oli il-

maissut tyytyväisyytensä yhtiön toimintaan, minkä lisäksi ‒ ja toisin kuin yleinen 

käytäntö muilla markkina-alueilla olisi antanut odottaa ‒ oli selluloosan ja paperin 

myynti saman välittäjän toimesta varsin tavallista Japanissa. Suomen pääkonsuli 

Ouchterlonyn valintaa agentiksi puolsi myös pitkäkestoinen ja laaja kokemus pai-

kallisesta liike-elämästä, minkä lisäksi hänen lähimpänä liikekumppaninaan Ouch-

terlony & Co:ssa toimi japanilainen johtaja Masami Yamamoto, jonka kanssa 

Ouchterlony oli työskennellyt jo 15 vuoden ajan. Enegrénin arvion mukaan Ouch-

terlony & Co:lla oli näin ollen hyvät edellytykset luoda jalansija suomalaiselle pa-

perille Japanissa. Tämän päämäärän eteen työskentelyä eivät Ouchterlony & Co:n 

osalta rasittaisi muiden paperintuottajien edustukset ‒ toisin kuin ruotsalaisia Stora 

Kopparbergia ja Billerudia edustaneen Ekmanin suhteen.467  

Luovuttaessaan ehdotuksensa Finnpapin johdolle Japaniin ja Kiinaan tapahtu-

vien myyntien uudelleenjärjestelystä suoran viennin kannalle Enegrén tiedosti,468 

että varsinkin Japanin osalta olisivat suunnitelmat tuolloin (1938) maahantuontia 

vaikeuttaneesta valuuttasäännöstelystä johtuen ennen kaikkea tulevaisuuteen täh-

tääviä toimenpiteitä. Vaikka myynnit Japaniin eivät olisikaan mahdollisia lähitule-

vaisuudessa, Enegrén katsoi, että Finnpapille olisi suotavaa järjestää edustussuhde 

                                                        
466 ”Berättelse över resan till Japan och Mandsjukuo juli/augusti 1938.”  Eino Enegrén, Helsinki loka-
kuun lopulla 1938. Reseberättelser 1932–1942. Finnpapin arkisto. 
467 Ibid. 
468 Etelä-Kiinaan suuntautuneen viennin osalta Enegrén päätyi ehdottamaan suoran vientikanavan avaa-
mista englantilaisen (Chas. Morgan) ja/tai norjalaisen (Thoresen & Co.) Hongkongissa konttoriaan pi-
tävän toiminimen kautta. Shanghaihin ja Pohjois-Kiinaan vienti tulisi järjestetyksi ainakin toistaiseksi 
eurooppalaisten vientiliikkeiden välityksellä ja Mantšuriaan olojen vakiinnuttua mahdollisesti Saksan 
tai Japanin kautta. ”Berättelse över resan till Kina maj – juli 1938.” Eino Enegrén, Tokio elokuussa 
1938. Reseberättelser 1932–1942. Finnpapin arkisto. 
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valmiiksi jo hyvissä ajoin ennen vientinäkymien parantumista, minkä lisäksi oman 

agentin välityksellä olisi mahdollista saada ajankohtaisia tietoja Japanin paperite-

ollisuuden ja markkinoiden liikkeistä.469 

Näiden ehdotusten mukaisesti päätti yhdistyksen johto käynnistää neuvottelut 

Ouchterlony & Co:n kanssa yhteistyön aloittamisesta. Neuvotteluiden tuloksena 

tälle agentille myönnettäisiin yhdistyksen edustusoikeus Japanissa – tosin ilman 

yksinoikeutta – sekä oikeus myynteihin Mantšukuoon ja japanilaisten vientiliikkei-

den välityksellä myös Kiinaan. Ekman & Co:lle ei sen sijaan katsottu tarpeelliseksi 

myöntää greaseproof-tehtaan edustusta sen ja ruotsalaisten käärepaperitehtaitten 

läheisistä suhteista johtuen. Kiinan-myyntiverkoston osalta ei lopullista päätöstä 

tehty ”epävarmojen olosuhteiden takia”.470 Neuvottelut Ouchterlonyn kanssa aloi-

tettiin hetimmiten, ja vuoteen 1941 mennessä oli viimeistään päästy sopimukseen 

edustussuhteesta.471 

Finnpap oli näin ottanut Itä-Aasian myyntipolitiikassaan uuden suunnan, joka 

Enegrénin matkan alustavista suunnitelmista poiketen ei ratkaisuiltaan muuttanut 

erityisen tärkeäksi katsottua Kiinan-vientiä vaan sen sijaan loi uuden pohjan yli 

vuosikymmenen paitsioasemassa olleelle Japanin-myyntiverkostolle. Tehdessään 

päätöksen Ouchterlony & Co:n asettamisesta yhdistyksen agentiksi Finnpapin 

johto antoi välillisesti tunnustuksen Finncellin onnistuneelle myyntityölle tällä vai-

keaksi katsomallaan markkina-alueella. Toisin kuin Finnpap, oli Suomen Selluloo-

sayhdistys hyödyntänyt sille 1920-luvun alussa avautuneen mahdollisuuden suoran 

viennin järjestämiseksi suomalaisten liikemiesten omistaman Perret & Wahl Co:n 

ja myöhemmin Wahl & Ouchterlonyn välityksellä. Tämän agentuurin johdolla sel-

luloosa nousi Suomen tärkeimmäksi vientituotteeksi Japaniin ‒ jopa niin, että 

1930-luvun puolivälin jälkeen ei Suomesta käytännössä viety Itä-Aasian johtavaan 

valtioon muuta kuin selluloosaa, josta suurin osa oli tekosilkkiselluloosaa. Miten ja 

miksi Finncellistä tuli johtava suomalainen viejä Japaniin 1920-luvun lopulta läh-

tien, ja mitkä tekijät selittävät suomalaisen selluloosan menestyksen siellä? 

                                                        
469 ”Berättelse över resan till Japan och Mandsjukuo juli/augusti 1938.”  Eino Enegrén, Helsinki loka-
kuun lopulla 1938. Reseberättelser 1932–1942. Finnpapin arkisto. 
470 Vientiosasto I:n hallituksen viidennen kokouksen pöytäkirja 16.12.1938. Liite No. 6. ”P.M. myyn-
neistä valtamerentakaisille markkinoille.” ja Liite No. 7. ”P.M. allekirjoittaneen Enegrénin ehdotuksista 
Yhdistyksen myyntien järjestämiseksi Aasiassa sekä johtokunnan huomautuksia asiassa.”; Vientiosasto 
II:n hallituksen neljännen kokouksen pöytäkirja 16.12.1938; Hallintoneuvoston neljännen kokouksen 
pöytäkirja 16.12.1938. Pöytäkirjat 1938. Finnpapin arkisto. 
471 Vientiosasto I:n hallituksen ensimmäisen kokouksen pöytäkirja 17.3.1939. Liite: ”P.M. myyntien 
järjestelyistä Aasiaan.” Pöytäkirjat 1939. Finnpapin arkisto. ”II osaston tiedoitus No. 2. Kosk. markki-
nakertomusta.” Helsinki 21.2.1941. Kiertokirjeet ja tiedonannot 1941. Finnpapin arkisto. 
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2.2.3 Vienti Finncellin käsiin 

Suora vientiverkosto kehittyy mutkien kautta 

Vuosi 1925 toi tullessaan sekä Finncellille että Finnpapille Japanin-viennissä jyr-

kän myyntilukujen pudotuksen. Finncellin osalta myynneissä tapahtunut lasku oli 

kuitenkin tilapäinen, sillä jo seuraavana vuonna vientimäärät lähtivät jälleen nou-

suun yltäen lähes edellisen vuoden (1924) tasolle. Finncellin myyntipolitiikassa 

olivat Japanin markkinat kaikkea muuta kuin paitsioasemassa, sillä yhdistys pai-

notti intensiivisen myyntitoiminnan tärkeyttä sekä läheisillä että kaukaisilla mark-

kina-alueilla, joihin suuntautuvaa vientiä oli jatkettava pienten hinnanalennusten-

kin uhalla.472 Finncellin myynnit Japaniin agenttinsa Wahl & Ouchterlonyn väli-

tyksellä eivät vuosikymmenen puolivälin jälkeen olleet yhdistyksen johdon mie-

lestä määrältään toivottavan suuruisia, vaikka myynneistä saadut hinnat olivatkin 

saavuttaneet tyydyttävän tason. Yhdistyksen mukaan odotettua alhaisemmaksi jää-

neet vientimäärät johtuivat ”myyntityössä ja laivauksissa koetuista vaikeuksista”. 

Havaittuja myynti- ja laivaustoiminnan ongelmia, joita ei kuitenkaan tämän tar-

kemmin määritelty asiakirjoissa, ei vielä tuolla hetkellä sälytetty herrojen Wahl ja 

Ouchterlonyn niskoille, joiden uskottiin vilpittömästi ahkeroineen paremman me-

nekin saavuttamiseksi suomalaiselle selluloosalle Japanissa.473  

Näille uskotuille miehilleen Finncell löysi selluloosan myyntityön lisäksi myös 

muuta käyttöä, kun vuosina 1926–1927 yhdistyksen jäsentehtaat painivat selluloo-

san tuotannossa tarvittavan rikin, glaubersuolan ja kloorikalkin hinnankorotusten 

paineessa. Japanista, joka ei kuulunut niin kutsuttuun ”renkaaseen” – tällä toden-

näköisesti tarkoitettiin kyseisten valmisteiden kansainvälistä hintakartellia – uskot-

tiin saatavan hankituksi rikkiä yleistä tasoa alhaisemmin hinnoin. Uskomus osoit-

tautui kuitenkin katteettomaksi, sillä Wahl & Ouchterlony tiedotti yhdistyksen toi-

mitusjohtajalle Walter Gräsbeckille rikin kysynnän ylittäneen tarjonnan Japanissa, 

mistä johtuen sieltä ei ollut saatavissa edullista rikkiä suomalaistehtaiden tarpei-

siin.474 

                                                        
472 Hallituksen kokouksen pöytäkirja15.6.1926. Protokoll 1926. Arkistotunnus 9. Finncellin arkisto.   
473 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 15.6.1926. Liitteet: ”Redogörelse.” ja ”Japan.” Protokoll 1926. 
Arkistotunnus 9. Finncellin arkisto.  
474  Hallituksen kokouksen pöytäkirja 17.12.1926. Protokoll 1926. Arkistotunnus 9. Finncellin ar-
kisto. ”Cirkulär Nr. 22. Betr. export av svavel från Japan.” Helsinki 19.2.1927. Cirkulär 1927. Ar-
kistotunnus 144. Finncellin arkisto.  
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Finncellin vienti Japaniin oli 1920-luvun ensimmäisellä puoliskolla jatkunut 

myyntimääriä ja -arvoja heitellein muutoksin vuoden 1921 viennin huippuarvosta 

aina neljä vuotta myöhemmin koittaneeseen aallonpohjaan. Jotta yhdistyksen vienti 

Japaniin olisi saatavissa vakaalle ja nousujohteiselle pohjalle, oli Finncellin ja sen 

agentin Wahl & Ouchterlonyn luotava läheisemmät ja pitkäkestoisemmat vuoro-

vaikutussuhteet japanilaisiin ostajatahoihin. Tämän mahdollistaakseen oli Finncel-

lin kyettävä tarjoamaan asiakkailleen, kuten Suzukin ja Mitsuin kauppahuoneille, 

sellaista selluloosalaatua, jonka ennakoitavissa oleva kasvusuuntainen kulutus loisi 

perustan pitkän aikavälin läheisille yhteistyösuhteille. Tähän tarkoitukseen sopi-

vaksi valmistelaaduksi oli 1920-luvun kuluessa nousemassa niin kutsuttu tekosilk-

kiselluloosa eli korkealaatuinen valkaistu sulfiittiselluloosa. Tekosilkkiselluloosaa 

hyödynnettiin viskoosin (tekosilkin) raaka-aineena, jota puolestaan käytettiin esi-

merkiksi sekoitteina lankoihin sekä vaatetuskankaisiin, toisin sanoen Japanin sil-

loisen päävientiteollisuuden tuotteiden yhtenä raaka-aineena. 

Suomalaisen tekosilkkiselluloosan Japanin-viennille olivat tulevaisuuden nä-

kymät ainakin periaatteessa hyvin otolliset, sillä 1920-luvun lopulle tultaessa oli 

tekosilkkituotteiden valmistuksesta muodostunut Japanissa tekstiiliteollisuuden 

suurhaara. Tämän teollisuudenalan historia Japanissa oli varsin nuori, sillä tekosil-

kin kotimainen tuotanto oli ponnistanut nollatasosta mutta yltänyt noin kahden vuo-

sikymmenen kuluessa 5 147 tonniin vuonna 1927, jolloin eri puolilla Japania oli 

toiminnassa yli 10 000 tekosilkkituotteita valmistavaa erisuuruista tehdasta. Japa-

nilaisia tekosilkkituotteita päätyi kotimaankulutuksen lisäksi erityisesti Kiinaan, 

Intiaan ja Kaakkois-Aasiaan suuntautuneeseen vientiin.475 Japanilaistehtaiden te-

kosilkin vuosituotanto osoitti huomattavaa kasvua, jonka edellyttämän selluloosa-

tarpeen tyydyttämisen syrjään Finncell pyrki tarttumaan vuosikymmenen toisella 

puoliskolla. 

                                                        
475 The Osaka Commercial Museum 1930, 18–19. Kyseisessä teoksessa mainittu tekosilkin tuotanto-
määrä on muutettu nauloista tonneiksi käyttäen muuntokertoimena 1 naula = 454 grammaa. Suomen 
Tokion-lähetystön avustajan, T. I. Kalan taloudellisessa raportissa vuodelta 1934 todetaan Japanin te-
kosilkin tuotannon olleen vuonna 1927 noin 4 763 tonnia. ”Japani tekosilkin tuottajana.” Avustaja T. I. 
Kalan taloudellinen raportti No. 8. Tokio 27.2.1934. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 
1924–1936. UMA. Tilastoitujen tuotantolukujen erotus selittyy sillä, että eräät japanilaiset tekosilkin-
tuottajat salasivat tuotantolukunsa julkisuudelta ja kilpailijoiltaan. Näin ollen tekosilkin tuotantotilastot 
tarjoavat ainoastaan suuntaa-antavan informaation. Ks. ”Japanin tekosilkkituotanto v. 1934.” Avustaja 
T. I. Kalan taloudellinen raportti No. 5. Tokio 11.2.1935. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: 
Japani 1924–1936. UMA. 



180 

Ruotsalaiset selluloosatehtaat olivat 1920-luvun puolivälissä suomalaisia sel-

keästi edellä tekosilkkiselluloosan tuotannossa ja markkinoinnissa, sillä eurooppa-

laiset tekosilkin valmistajat muun muassa Italiassa, Sveitsissä, Iso-Britanniassa ja 

Ranskassa kääntyivät tavanomaisesti ruotsalaisten puoleen hankkiakseen tuotan-

tonsa laatuvaatimukset täyttävää selluloosaa. Kiinnostus tekosilkkiselluloosan val-

mistusta kohtaan nousi myös suomalaisten tuottajien piirissä sitä mukaa kuin teko-

silkkivalmisteiden tuotanto ja menekki kasvoivat maailmalla ja erityisesti Yhdys-

valloissa, jossa tekosilkki oli jo tuohon mennessä vakiinnuttanut paikkansa vaate-

tusmarkkinoilla.476 Finncellin jäsentehtaista Oy Kaukas Ab kulki suomalaisen te-

kosilkkiselluloosatuotannon kärjessä. Tässä toiminnassa yhtiön johtoa motivoi var-

sinkin kyseisen selluloosalaadun myynneistä odotetut korkeammat hinnat verrat-

tuna muun valkaistun sulfiittimassan hintoihin. Kaukas oli jo ennen 1920-lukua 

toimittanut joitakin eriä tekosilkkiselluloosaa venäläisille ostajille, mutta varsinai-

sesti tämän selluloosalaadun tuotannon kehitystyö pääsi Kaukaalla käyntiin vasta 

kyseisen vuosikymmenen kuluessa, jolloin sen valmistaman silkkiselluloosan 

vienti alkoi muun muassa Italiaan ja Ranskaan, minkä lisäksi markkinoita etsittiin 

myös Saksasta ja kaukaisemmista maista.477 

 

Kaavio 11. Finncellin vienti Japaniin ja Kiinaan v. 1920–1939. Määrät tonneina. Lähde: 

Berättelser över Finska Cellulosaföreningens verksamhet 1920–1925; Kertomukset 

Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta 1926–1939. Årsberättelser / Vuosikerto-

mukset 1918–1942. Arkistotunnukset 122–126. Finncellin arkisto. 

                                                        
476 ”Cirkulär N:o 123.” Helsinki 25.10.1926. Cirkulär 1926. Arkistotunnus 143. Finncellin arkisto.  
477 Standertskjöld 1973, 317–319. Hallituksen kokouksen pöytäkirja 15.6.1926. Liitteet: ”Redogörelse.” 
ja ”Tyskland.” Protokoll 1926. Arkistotunnus 9. Finncellin arkisto. 
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Finncellin markkinoiman suomalaisen tekosilkkiselluloosan vienti Japaniin käyn-

nistyi alussa pieninä erinä Suzuki & Co:lle, joka sittemmin kiinnostui tutkimaan 

mahdollisuuksia laajempien hankintojen toteuttamiseksi suomalaiselta toimittajalta. 

Tätä tarkoitusta varten saapui kesällä 1926 Suomeen Finncellin vieraaksi kolmen 

miehen delegaatio, johon kuuluivat yhdistyksen Japanin-edustaja William Wahl,478 

hiroshimalaista Teikoku Artifical Silk Companya edustanut insinööri W. Ohashi 

(kyseinen yhtiö oli Suzukin omistuksessa) sekä nimeltä mainitsematon Suzuki & 

Co:n Lontoon-konttorin edustaja.479 Vierailun lopputulos jää kuitenkin arvailujen 

varaan, sillä asiakirjat eivät kerro, mitä Finncellin ja japanilaisten välillä sovittiin 

tai jätettiin sopimatta. Jos japanilaiset olivat luvanneet Finncellille pysyvämpää yh-

teistyötä suurempien tekosilkkiselluloosatilauksien muodossa, niin nämä suunni-

telmat eivät kuitenkaan ehtineet täydessä mitassaan realisoitua ennen kuin Suzuki 

& Co. ajautui konkurssiin vierailua seuranneena vuonna Japanissa tapahtuneen 

suuren finanssikriisin seurauksena.480 

Finncellille Suzuki & Co:n konkurssia seurannut asiakassuhteen katkeaminen 

merkitsi arvatenkin tuntuvaa kolahdusta, joka vaikutti yhdistyksen Japanin-viennin 

laskuun vuonna 1927. Tuolloin Finncell myi Japaniin ainoastaan 87 tonnia sellu-

loosaa, mikä tarkoitti yhdistyksen lähes vuosikymmenen kestäneessä toiminnassa 

Japaniin toimitettujen selluloosamäärien ehdottomasti huonointa tulosta, vaikka 

viennin arvo ei tippunutkaan yhtä dramaattisesti edellisen vuoden tulokseen verrat-

tuna (vrt. kaaviot 5. ja 7.). Vuosina 1927–1928 jäi yhdistyksen vienti Japaniin mää-

rältään jopa Kiinan-myyntejä alhaisemmaksi, mikä merkitsi varsin poikkeuksel-

lista tapahtumaa aikana, jolloin vienti Japanin markkinoille yleisesti ottaen hallitsi 

suomalaisen selluloosan myyntejä Itä-Aasiaan maailmansotien välillä. 

Finncellin johto teki omat päätelmänsä romahtaneista vientimääristä ja ilmoitti 

alkusyksystä 1928 Wahl & Ouchterlonylle sanovansa irti sen kanssa solmitun edus-

tussopimuksen huonojen myyntitulosten johdosta.481  Yhdistys oli irtisanomisen 

                                                        
478 Konsuli William Wahlin nekrologissa vuodelta 1931 kerrottiin hänen yhtenä saavutuksenaan olleen 
suomalaisen selluloosan myyntien aloittaminen japanilaiselle tekosilkkiteollisuudelle, jolle tapahtunut 
vienti muodostui ajan mittaan vakaalle pohjalle. ”Consul William Wahl.” Suomen Paperi- ja Puutava-
ralehti No. 11. 15.6.1931.  
479 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 15.6.1926. Liitteet: ”Redogörelse.” ja ”Japan.” Protokoll 1926. 
Arkistotunnus 9. Finncellin arkisto. Roberts 1989, 242. 
480  Suzuki & Co:n raunioille entiset suzukilaiset perustivat Nisshon kauppahuoneen vuonna 1928. 
Maeda 1990b, 102. Mitsui ja Mitsubishi saivat haltuunsa Suzukin liikeimperiumin arvokkaimmat osat. 
Roberts 1989, 243–244. 
481 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 7.9.1928. Protokoll 1928. Arkistotunnus 11. Finncellin arkisto.  
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jälkeen vapaa järjestämään Japanin-edustuksensa uudelleen, mikä säilyneiden asia-

kirjojen valossa näyttää kuitenkin jääneen tekemättä. Ilmeisesti yhdistyksen halli-

tus perui tekemänsä päätöksen vähin äänin, sillä mitkään lähteet eivät osoita Finn-

cellin tosiasiallisesti etsineen uutta agenttia Japanin-vientiä varten eikä myöskään 

löydy viitteitä siitä, että Wahl & Ouchterlonyn toimintaan olisi myöhemmin koh-

distettu minkäänlaista arvostelua yhdistyksen johdon taholta. Päinvastoin, vuodet 

1927–1928 näyttävät tilastojen valossa olleen vedenjakajia Finncellin Japanin-

viennissä, sillä niiden jälkeen myynnit lähtivät nopeaan kasvuun. 

Olivatko romahtaneet myyntiluvut kuitenkaan yksistään syynä sille, että Finn-

cell oli periaatteellisesti valmis lopettamaan yhteistyön agenttinsa kanssa? Ilmei-

sestikään eivät, sillä laskeneiden vientimäärien taustalla vaikutti suomalaisten sel-

lunvalmistajien välinen kilpailuasetelma: vuonna 1927 Finncellin Japanin-vienti 

muodostui vain 87 tonnista, kun taas kokonaisuudessaan Suomesta myytiin Japa-

niin kyseisenä vuonna 3 353 tonnia selluloosaa. Tämä vientilukujen ero selittyy 

tuolloin Finncelliin kuulumattoman Diesen Wood Company Ab:n Pitkärannassa si-

jainneen selluloosatehtaan (myöhemmältä nimeltään Pitkäranta Oy) myynneistä, 

joita hoiti myös Diesenin agenttina toiminut Wahl & Ouchterlony. Kun Finncellin 

myynnit Japaniin sinnittelivät vaatimattomissa luvuissa vuosina 1927–1928, oli 

Diesen Woodin vienti Wahl & Ouchterlonyn välityksellä yhdistyksen saavuttamiin 

tuloksiin verrattuna huomattavasti suurempi, mikä ilmeisin perustein aiheutti Finn-

cellin johdossa ristiriitaisen asennoitumisen yhteistyön jatkamisen edellytyksiin Ja-

panin-agenttinsa kanssa. Mahdollisesti Finncellin perimmäisenä tarkoituksena oli-

kin irtisanomisilmoituksen muodossa näpäyttää agenttiaan, jonka olisi pitänyt Die-

senin viennin edistämisen sijasta keskittyä yhdistyksen myyntien kasvattamiseen. 

Tätä intressiristiriitaa ei ratkaistu yhteistyön lopettamisella Wahl & Ouchterlonyn 

kanssa, sillä tilanne raukesi muuta tietä – Pitkärannan selluloosatehdas liittyi Finn-

celliin vuonna 1931.482 

Jos Finncell olisi kuitenkin kaikesta huolimatta toteuttanut tekemänsä irtisano-

mispäätöksen ja siten keskeyttänyt yhteistyön Wahl & Ouchterlonyn kanssa, olisi 

yhdistys joutunut mitä todennäköisimmin sille samalle epäsuoran viennin tielle yh-

dessä Finnpapin kanssa, josta ponnistaminen uuteen nousuun olisi ollut erittäin 

haasteellista tai jopa mahdotonta. Toisin sanoen Finncell olisi tällaisessa tilanteessa 

joutunut yhä enemmän turvautumaan agentteihinsa Euroopassa ja ulkomaisiin 

                                                        
482 Fabritius & Ojala 1930, 266‒267, 273‒275, 282; The Foreign Firms’ Directory of Kobe 1928, 125–
126. Cronström, Eige & Tanner, Timo (1968). Suomen Selluloosayhdistys 1918–1968 ja Suomen Sel-
luloosateollisuus. s. 123–124. Käsikirjoitukset 1968 (Yhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu). Arkistotun-
nus 754. Finncellin arkisto. Kulha 2004, 110–116. 
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vientiliikkeisiin, kuten Elof Hanssoniin, jonka kautta yhdistys harjoitti koko 1920-

luvun ajan vientiä Japaniin siitäkin huolimatta, että sillä oli oma edustaja Japanin 

markkinoilla vuodesta 1922 lähtien. Suoran vientiväylän lopettaminen olisi ollut 

ristiriidassa myös tuona aikana Suomen puunjalostusteollisuuden ja ulkomaankau-

pan toimijoiden piirissä virinneiden mielipiteiden kanssa, joiden mukaan suoma-

laisten olisi siirrettävä vientitoimintaansa ulkomaisten välittäjien hyödyntämisestä 

eli epäsuorasta viennistä yhä enemmän suomalaisten omiin käsiin suorien vienti-

väylien perustamisen tuloksena.483 Omaksi onnekseen Finncell päätti pysyä Wahl 

& Ouchterlonyn välityksellä suoraan edustettuna Japanin markkinoilla, jonne suu-

remman luokan myynnit pääsivät käyntiin vasta vuosien 1927–1928 kujanjuoksun 

jälkeen. 

Valoa tunnelin päässä oli havaittavissa jo loppukesästä 1928, jolloin Finncel-

lille saapui tilauksia Japanista seuraavan vuoden toimituksia varten. Niihin sisältyi 

muun muassa Mitsui & Co:n 1 000 tonnia käsittänyt tekosilkkiselluloosan ti-

laus,484mikä osaltaan antoi odottaa lähitulevaisuuden myyntikehityksen muuttuvan 

aikaisempaa suotuisammaksi. Kaukaan selluloosa, erityisesti valkaistu sulfiittisel-

luloosa tekosilkin valmistusta varten, oli tekemässä läpimurron Japanin markki-

noilla vuosikymmenten vaihteessa, sillä vuoden 1930 toimituksiin merkittiin jo 

edellisvuoden puolella 3 000 tonnia käsittävä varaus.485 Väylä Finncellin viennin 

kasvattamiseksi Japaniin oli myyntilukujen vähittäisestä noususta huolimatta ka-

rikkoinen, mikä osittain aiheutui yhdistyksen ja sen jäsentehtaiden omasta toimin-

nasta ja siinä havaituista puutteista. Niin kutsutut laatureklamaatiot eli ostajilta 

ja/tai välittäjiltä saapuneet valitukset toimitetuista selluloosaeristä eivät ainakaan 

tasoittaneet Finncellin tietä Japanin eivätkä muidenkaan maiden markkinoilla vuo-

sikymmenen vaihteessa, jolloin maailmanlaajuiseksi levinnyt lama kiristi sellun-

tarjoajien välistä kilpailua. Tässä suhteessa erityisen lohduton oli yhdistyksen Ja-

                                                        
483 ”Kauppaneuvos Raf. Haarla.” Jäljennös konsuli Eino Kyllösen kirjeestä kauppaneuvos Raf. Haarlalle. 
Helsinki 13.2.1930; ”Veli hyvä.” Jäljennös kauppaneuvos Raf. Haarlan kirjeestä tuomari Yrjö Pulkki-
selle. Tampere 15.2.1930. Kirjeenvaihto: Solitander Axel 1929–1931. Arkistotunnus 688. SMK:n ar-
kisto. 
484 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 7.9.1928. Liite: ”Finska Cellulosaföreningens rapport över för-
sålda kvantiteter cellulosa per 16/8 – 31/8 1928.”; Hallituksen kokouksen pöytäkirja 12.12.1928. Liite 
A: ”Försäljning av sulfit- & sulfatcellulosa för år 1929.” Protokoll 1928. Arkistotunnus 11. Finncellin 
arkisto. 
485 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3.12.1929. ”Liite: 5. Sulfiitti- ja sulfaattiselluloosa myynnit v. 
1930. per 28/11 1929.” Protokoll 1929. Arkistotunnus 12. Finncellin arkisto. ”Cirkulär Nr 12 till för-
säljningsavdelningarna. Betr. produktion av konstsilkescellulosa Kaukas.” Helsinki 3.2.1930. Cirkulär 
1930. Arkistotunnus 147. Finncellin arkisto. 
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panin-viennin tilanne vuonna 1928, jolloin myynnit käsittivät ainoastaan 848 ton-

nia, mutta tästäkin vähäisestä määrästä ilmeni valituksen aihetta: Elof Hansson jou-

tui esittämään laatureklamaation toimituksiin kuuluneesta 400 tonnin Walkiakos-

ken sulfiittierästä, ja näitä reklamaatioita oli kyseiseltä viejätaholta luvassa lisää 

myös myöhempinä vuosina.486  

Finncell suhtautui laatureklamaatioihin kaikella vakavuudella ja ohjeisti jäsen-

tehtaita huomautuksella, ”että paras tulos saadaan jos valmistaja todellakin haluaa 

toimittaa sellaisen tavaran, jonka ostajat ja markkina vaatii”.487 Sen lisäksi, että jä-

sentehtaiden oli kiinnitettävä suurempaa huomiota ostajien vaatimuksiin, oli suo-

malaisten valmistajien yhdistyksen mukaan suunnattava voimavarojaan yhä enem-

män eri selluloosalaatujen jalostukseen ja pidemmälle kehittyvään erikoistumiseen. 

Jalostuksen ja erikoistumisen tärkeyttä painottivat myös Finncellin edustajat ulko-

markkinoilla, joilla laman kiristämä kilpailu edellytti suomalaisia muuttamaan tä-

hän saakka soveltamaansa ”suurennetun tuotannon avulla pienennettyjen valmis-

tuskustannusten periaatetta” jalostusta ja erikoistumista painottavaan suuntaan. 

Suomalaisen tekosilkkiselluloosan jalostustyön osalta Finncell saattoi todeta edis-

tystä tapahtuneen, mutta huolestuneisuutta aiheutti yleisesti ottaen sulfiittiselluloo-

saa tuottaneiden jäsentehtaiden varsin ponneton suhtautuminen konkreettiseen ke-

hitystyöhön lukuun ottamatta yhtä (lähteessä nimeltä mainitsematonta) tehdasta, 

joka oli uskaltanut voimalla ryhtyä kansainväliseen kilpailuun aseenaan pitkälle 

tähtäävä jalostustyö.488 Tällä yhdistyksen jäsentehtaalla tarkoitettiin mitä todennä-

köisimmin Oy Kaukas Ab:ta, joka vuoden 1931 alussa otti käyttöönsä sellutehtaan 

yhteyteen perustamansa koetehtaan tekosilkin valmistusta varten tarkoituksenaan 

valmistaa korkeampilaatuista tekosilkkiselluloosaa muun muassa italialaisia, japa-

nilaisia ja ranskalaisia asiakkaitaan varten.489  

Vuosittaisten myyntilukujen valossa Finncellin Japanin-vienti ei ainakaan 

päällisin puolin kärsinyt lama-ajan vaikutuksista, mikä näyttää päteneen myös yh-

distyksen vuosittaisen tonnimääräisen kokonaismyynnin kehitykseen 1920-luvun 

lopulta aina 1930-luvun puoliväliin saakka. Ainoastaan vuonna 1930 Finncellin ko-

                                                        
486 Valituksenaihetta teetti muun muassa sellun liian korkea vesipitoisuus ja ”raakuus”. ”Cirkulär No. 
38.”; ”Kvalitetsreklamationer 1928.” Cirkulär 1929. Arkistotunnus 146. Finncellin arkisto. ”Kiertokirje 
No. 67. Kosk. Jaappania.” Cirkulär 1931. Arkistotunnus 148. Finncellin arkisto. 
487 ”Kiertokirje No. 31.”; muistio otsikolla ”Laatutarkastus.” Helsinki 21.3.1930. Cirkulär 1930. Arkis-
totunnus 147. Finncellin arkisto. 
488 ”Kiertokirje No. 8. Laatujen jalostus.” Helsinki 19.1.1931. Cirkulär 1931. Arkistotunnus 148. Finn-
cellin arkisto. 
489 Standertskjöld 1973, 319–322. 
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konaismyynti laski hieman edeltäneeseen vuoteen verrattuna mutta nousi huomat-

tavasti jo sitä seuraavana vuonna. Japanin-myyntien osalta notkahduksia tänä ai-

kana ei tapahtunut,490 mikä osoittaa Finncellin ja sen agentin onnistuneen luomaan 

aikaisempaa läheisemmät ja vakiintuneemmat yhteistyösuhteet japanilaisiin osta-

jatahoihin lujittuneen myyntiverkostonsa välityksellä. Moni Finncellin jäsenteh-

taista pääsi osallistumaan kasvavaan Japanin-vientiin, sillä vuoden 1930 osalta eri 

sulfaattilaatuja toimitettiin tätä vientiä varten muun muassa Enson, Kotkan ja Hal-

lan tehtailta, kun taas sulfiittilaatuja toimitettiin Enqvistin, Hackmanin, Rauman, 

Veitsiluodon, Rosenlewin ja Woikan tehtailta. Ylivoimaisesti suurin toimittaja oli 

kuitenkin Kaukas, jonka tekosilkkiselluloosan vienti oli nyt päässyt voimallisem-

min käyntiin.491 

Myyntiverkosto lujittuu – Ouchterlony ottaa ohjat 

Kobessa ja sieltä käsin liiketoimintaa harjoittanut Wahl & Ouchterlony oli Suzuki 

& Co:n konkurssin jälkeen keskittynyt muiden myyntikanavien lujittamiseen, 

joista erityisen vahvoiksi näyttävät muodostuneen yhteydet Mitsui Bussan Kaishan 

(Mitsui & Co.), Ataka & Co., Ltd:n ja Iwai & Co., Ltd:n kanssa. Kukin näistä kaup-

pahuoneista hoiti suomalaisen selluloosan hankintansa pääasiassa tai kokonaan 

Osakan-konttorinsa kautta.492  Wahl & Ouchterlony oli pitkällisen yrittämisen ja 

vaikeuksien jälkeen onnistunut vakiinnuttamaan yhteytensä japanilaisiin ostajata-

hoihin, joiden suomalaisen selluloosan hankinnat kasvoivat 1930-luvun alusta läh-

tien huomattavasti edellisen vuosikymmenen myyntilukuihin verrattuna. Tätä suo-

malaisen selluloosan vastikään alkanutta menestystaivalta Japanin markkinoilla 

                                                        
490 Kertomukset Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta 1927–1936. Vuosikertomukset 1927–1937. 
Arkistotunnukset 123–125. Finncellin arkisto. 
491 Kertomus Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta 1930. Vuosikertomukset 1927–1931. Arkis-
totunnus 123. Finncellin arkisto. 
492 Näiden kauppahuoneiden lisäksi suomalaisen selluloosan ja/tai paperin japanilaisia ostajia olivat 
muun muassa seuraavat liikeyritykset (huom. nimet on kirjoitettu ko. lähteiden ilmoittamassa muo-
dossa): Nagata Shoten (Osaka), Ryosan Shokai (Osaka), Shima Trading Co., Ltd. (Osaka), Shimada 
Shoten (Osaka), Asano Bussan K.K. (Osaka), Toyo Shokai (Tokio) ja Daiichi Yoshiten (Osaka). Nämä 
ostajatahot hankkivat suomalaisen valmisteen joko suoraan (Finncellin agentin) tai epäsuoraan (euroop-
palaisten vientiliikkeiden) välityksellä. ”Herr Envoyé.” Konsuli H. Ouchterlonyn kirjelmä liitteineen 
lähettiläs H. Valvanteelle Tokioon. Osaka 18.6.1934. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: 
Talouspoliittiset asiat 1924–1942. Kotelo 49. ToLA. Suomen Tokion-lähetystön kirjelmä ja sen 
liite ”Lisäosotteita Finnish Trade Review’in jakelua varten.” Suomen Vientiyhdistykselle. Tokio 
25.10.1930. Fb Japania koskeva kirjeistö 1924–1941: V:1930 (Muut Suomen viranomaiset ja yksityiset 
Suomessa). Kotelo 11. ToLA.  



186 

varjosti kuitenkin William Wahlin kuolema Kobessa toukokuussa 1931,493 minkä 

jälkeen Henrik Ouchterlony jatkoi Wahl & Ouchterlony -yhtiön toimintaa. Konsuli 

Wahlin poismenon seurauksena nousivat esiin kysymykset Suomen ulkoasiainmi-

nisteriön osalta Koben-konsulaatin toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja Suomen 

Selluloosayhdistyksen osalta jatkosuunnitelmista koskien sen myyntiedustusta Ja-

panissa. Suomen Tokion-asiainhoitaja Georg Winckelmannin mukaan nämä kysy-

mykset linkittyivät oleellisesti toisiinsa, sillä 

”(…) yhteyden ulkomaisen edustuksemme ja kotimaan elinkeinoelämän välillä 

pitäisi olla niin läheinen kuin mahdollista, sekä että välttämättömästi olisi py-

rittävä siihen, että suomalaisten tuotteiden myynti ulkomailla keskitettäisiin 

mahdollisimman paljon suomalaisten myyntiedustajien käsiin. Viimemaini-

tussa suhteessa on suomalaisten tuotteiden myynnissä Japanissa vielä paljon 

toivomisen varaa. Vaikkakaan Japani ei kuulu tärkeimpiin vientimaihimme, 

voitaisiin täällä kuitenkin tarmokkaalla ja hyvin organisoidulla edustuksella 

saada suuriakin aikaan, vieläpä nykyisena pula-aikanakin, mutta jos nykyistä 

systeemiä jatketaan, ei voida odottaa Suomen viennin Japaniin kasvavan, vaan 

päinvastoin nykyistäänkin pienenevän.”494 

Winckelmannin ajatukset edustivat Suomen ulkoasiainministeriössä tuolloin laa-

jemminkin sovellettua pyrkimystä yhdistää sen ja suomalaisten vientipiirien intres-

sit ja toiminta kiinteämmin toisiinsa kunniakonsuliverkoston kautta erityisesti kau-

kaisemmilla ja toistaiseksi vähempimerkityksellisillä alueilla, jonne suomalaisten 

tuotteiden myyntejä olisi kasvatettava lama-ajan vuosina. Ongelmattomaksi ei kat-

sottu skandinaavien – eli mahdollisten kilpailijatahojen – nimittämistä Suomen 

kunniakonsuleiksi, joiden tehtävänä olisi Suomen kaupallisten etujen valvominen 

kaukomailla.495 Tästä johtuen Henrik Ouchterlony, joka oli Ruotsin kansalainen ja 

maan konsuli Kobessa, ei ainakaan Winckelmannin näkemyksen mukaan soveltu-

nut ensisijaisena ehdokkaana Suomen konsuliksi Wahlin jälkeen, saati sitten Finn-

cellin edustajaksi. Winckelmannin mielestä suomalaisen puunjalostusteollisuuden 

vientiliittymien olisi asetettava Japaniin yhteinen suomalainen yksinedustaja, joka 

asettuisi Kobeen hoitamaan myyntitoimintaa sekä Suomen kunniakonsulin tehtäviä. 

                                                        
493 ”LCD Ulkoasiat Helsinki.” Sähke Suomen Tokion-lähetystöstä ulkoasiainministeriölle Helsinkiin 
21.5.1931. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: VIII Sähkösanomat 1931. Kotelo 14. 
ToLA. 
494 ”Koben kunniakonsulinviran täyttäminen ja järjestely.” Asiainhoitaja Winckelmannin kirjelmä No. 
135. Suomen ulkoasiainministeriölle. Tokio 30.5.1931. UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O4 b. 
Ouchterlony H.W.A. Osakan kunniakonsuli, nim. pääkonsuliksi 1/4 -38. UMA. 
495 Paasivirta 1968, 215–224. 
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Jos tämä suunnitelma ei olisi toteutettavissa, voitaisiin Winckelmannin mukaan 

harkita Ouchterlonyn nimittämistä väliaikaisesti Suomen konsuliksi Kobessa, mitä 

tehtävää tämä olikin useasti viransijaisena hoitanut Wahlin ollessa matkoilla.496 

Wahlin kuoleman jälkeen Ouchterlony oli määrätietoisesti päättänyt pyrkiä 

Finncellin edustajaksi siitäkin huolimatta, että Winckelmann oli suorasanaisesti 

kieltäytynyt suosittelemasta häntä tähän toimeen. 497  Selluloosayhdistys oli 

Winckelmannin ajatuksiin nähden asiasta toista mieltä, sillä syyskuussa 1931 saat-

toi yhdistyksen hallitus todeta väliaikaisen sopimuksen tulleen tehdyksi Ouchter-

lonyn kanssa Finncellin myyntiedustuksen jatkumisesta Japanissa.498 Tähän pää-

tökseen oli mitä todennäköisimmin vaikuttanut yhdistyksen johdossa vallinnut 

puhtaan pragmaattinen näkemys käytännön myyntityön jatkamisesta sellaisen 

agentin kanssa, joka jo entuudestaan tunsi japanilaiset ostajatahot ja kykeni siten 

keskeytyksettä hoitamaan liiketoimintaa. Se, että Finncellin ja Ouchterlonyn välillä 

solmittu edustussopimus oli luonteeltaan väliaikainen, johtui mahdollisesti 

Winckelmannin esille nostamasta näkemyksestä, jonka mukaan Japaniin tulisi aset-

taa suomalainen myyntimies ‒ tätä ajatusta Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes-

kusliitto piti hyvinkin suotavana.499  

Ouchterlony oli tietoinen näistä suunnitelmista ja käytti niitä hyväkseen ehdot-

tamalla suomalaisen liikemiehen lähettämistä yrityksensä palvelukseen, jos Finn-

cell suostuisi luovuttamaan myyntiedustuksensa hänelle.500 Vaikka Selluloosayh-

distys, Keskusliitto ja ulkoasiainministeriö omilla tahoillaan ja yhdessä pohtivat 

mahdollisuutta suomalaisen liikemiehen lähettämisestä Japaniin, ei asiassa päästy 

sen pitkään jatkunutta käsittelyä pidemmälle, sillä ylivoimaiseksi esteeksi nousi 

                                                        
496 ”Koben kunniakonsulinviran täyttäminen ja järjestely.” Asiainhoitaja Winckelmannin kirjelmä No. 
135. Suomen ulkoasiainministeriölle. Tokio 30.5.1931. UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O4 b. 
Ouchterlony H.W.A. Osakan kunniakonsuli, nim. pääkonsuliksi 1/4 -38. UMA. 
497 Ibid. 
498 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 24.9.1931. Protokoll 1931. Arkistotunnus 14. Finncellin arkisto. 
499 ”Ulkoasiainministeriölle, Helsinki.” Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton kirjelmä Suo-
men ulkoasiainministeriölle 26.11.1931. Ulkoasiainministeriö, konsulit ja kunniakonsulit 1923–1934. 
Arkistotunnus 685. SMK:n arkisto. 
500 Ouchterlony kertoi Finncellille epäilevänsä suomalaisen liikemiehen lähettämisestä koituvaa hyötyä 
myyntien kasvattamisen kannalta. Japanin talouden vaikea tilanne 1930-luvun alkupuolella ei Ouchter-
lonyn mukaan antanut riittävää kannustetta tällaisen suunnitelman toteuttamiselle. Jäljennös H. Ouch-
terlonyn kirjelmästä Finncellille. Kobe 19.1.1933. Kauppa: Japani 1922–1961. Arkistotunnus 1990. 
SMK:n arkisto. 
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palkkauskysymyksen ratkaiseminen.501 Vielä keväällä 1933 anoi Keskusliitto ulko-

asiainministeriöltä vuosiksi 1933–1936 vuotuista avustusta ”ammattimiehen lähet-

tämiseksi Suomesta Japaniin sikäläisten selluloosamarkkinain kehittämiseksi Suo-

men vientiä varten”,502 mutta asia raukesi ehdotetun avustussumman ollessa pyy-

dettyä pienempi. Näin ollen Ouchterlonylle siunaantui Finncellin edustus ilman, 

että hänen oli otettava suomalainen liikemies yrityksensä palvelukseen, minkä li-

säksi Suomen konsuliedustus Kobessa lankesi automaattisesti, vaikkakin epäviral-

lisesti, hänen hoidettavakseen Suomen ulkoasiainministeriön jahkaillessa asian jär-

jestämisen kanssa vielä toista vuotta Wahlin poismenon jälkeen.503  

Ratkaisun hetki konsulikysymyksessä koitti vasta vuoden 1932 lopulla, jolloin 

Ouchterlony ilmoitti Winckelmannille ja tämä Suomen ulkoasiainministeriölle en-

sin mainitun olevan halukas ryhtymään Suomen konsuliksi sen jälkeen, kun oli en-

sin muuttanut Kobesta noin puolen tunnin junamatkan päässä sijaitsevaan Osakan 

kaupunkiin. Ouchterlonyn muuttosuunnitelmat liittyivät Finncellin edustustehtä-

vien hoitoon, sillä suomalaisen selluloosan menestyksellinen myyntitoiminta edel-

lytti konttorin siirtämistä Osakaan, jonne ”Japanin tekosilkkiteollisuus on melkein 

kauttaaltaan keskittynyt”. Winckelmannin alkujaan nuiva suhtautuminen Ouchter-

lonya kohtaan oli sittemmin kokenut täydellisen muutoksen, sillä nyt Suomen asi-

ainhoitaja suositteli lämpimästi tätä suomalaisen selluloosan myyntejä menestyk-

sellisesti hoitanutta ja tyypiltään kansainväliseksi luonnehtimaansa liikemiestä 

Suomen kunniakonsuliksi Osakaan, joskin konsulin tuleva toimipiiri kattaisi sekä 

Osakan että Koben kaupungit. Winckelmannin muuttuneeseen asennoitumiseen oli 

Ouchterlonyn menestyksellisesti hoitaman liiketoiminnan lisäksi vaikuttanut tä-

                                                        
501 ”Koben kunniakonsulinviran täyttäminen ja järjestely.” Kopio asiainhoitaja Winckelmannin kirjel-
mästä No. 135. Suomen ulkoasiainministeriölle. Tokio 30.5.1931. Huom. viimeiselle sivulle lyijyky-
nällä merkityt muistiinpanot. Ulkoasiainministeriö, konsulit ja kunniakonsulit 1923–1934. Arkistotun-
nus 685. SMK:n arkisto. 
502 Kauppasopimuskomitean työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 5.5.1933. Liite 3: ”Ulkoasiainminis-
teriölle.” Allekirjoitus Axel Solitander. Helsinki 26.4.1933. UM 58 Da Kauppasopimuskomitea: työva-
liokunnan kokousten pöytäkirjat 1932–37. UMA.   
503 ”Herra Kansliapäällikkö.” Asiainhoitaja Winckelmannin kirjelmä No. 71. Suomen ulkoasiainminis-
teriölle. Tokio 18.4.1932. UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O4 b. Ouchterlony H.W.A. Osakan kun-
niakonsuli, nim. pääkonsuliksi 1/4 -38. UMA. 
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män aikomus luopua Ruotsin Koben-konsulin tehtävistä Osakaan siirtymisen yh-

teydessä.504 Henrik Ouchterlonyn nimitys Suomen kunniakonsuliksi varmistui ke-

säkuussa 1933,505 minkä jälkeen hänen käsissään oli lähes täydellisesti suomalai-

nen vientikauppa Japanissa sekä Suomen kaupallisten intressien valvominen Osa-

kassa ja Kobessa Suomen valtion mandaatilla. 

Finncellin johdossa tervehdittiin tyytyväisyydellä Ouchterlonyn tarmokasta 

toimintaa yhdistyksen agenttina, sillä selluloosan vientimäärien valossa liiketoi-

minta jatkui noususuhteisena koko 1930-luvun ensimmäisen puoliskon. Näkymät 

Japanin markkinoilla eivät kuitenkaan olleet mutkattomat yhdistyksen viennin kas-

vattamiselle, sillä pohjoisamerikkalaisten tuottajien aiheuttaman kovan kilpailun 

takia selluloosan hintakehitys oli Finncellille hyvin epäedullinen, vaikkakin mää-

rällisesti suomalainen selluloosa kohtasi lisääntyvää kysyntää japanilaisten ostajien 

taholta. Kilpailutekijöiden lisäksi valuuttavaikeudet ja Japanin jenin kurssin lasku 

mutkistivat suomalaisen selluloosan myyntitoimintaa.506 Näillä tekijöillä ei kuiten-

kaan ollut suurempaa merkitystä viennin pidemmän aikavälin kehitykselle, sillä 

suomalaisen selluloosan vienti Japaniin ei enää 1930-luvun alkupuolella ollut yhtä 

epävakaalla pohjalla kuin vuosikymmen aikaisemmin. Konkreettisesti tämä myyn-

titoiminnan vakaus, toisin sanoen se seikka, että Finncell oli onnistunut yhdessä 

agenttiensa William Wahlin ja Henrik Ouchterlonyn kanssa luomaan vakaat ja py-

syvät linkit japanilaisiin ostajiin, kävi ilmi Japanin hallituksen korotettua selluloo-

san tullimaksuja vuonna 1932. Tuolloin Ouchterlony saattoi tiedottaa yhdistyksen 

johdolle Helsinkiin, etteivät tullinkorotukset vaikuttaneet mitenkään suomalaisen 

selluloosan menekkiin Japanin markkinoilla, sillä esimerkiksi suomalaisen teko-

silkkiselluloosan huomattavin japanilainen ostaja, kauppahuone Mitsui, oli ilmoit-

tanut jatkavansa suomalaisen selluloosan ostoja korotetuista tulleista huolimatta. 

Mitsuin ostohalukkuutta motivoi myös japanilaisen tekosilkkiteollisuuden kasvava 

raaka-ainetarve, jolla oli vaikutuksensa myös muiden kuin suomalaisen tekosilkki-

selluloosan nousevaan tuontikehitykseen.507 

                                                        
504 ”Koben konsulinviran täyttäminen.” Asiainhoitaja Winckelmannin kirjelmä No. 285. Suomen ulko-
asiainministeriölle. Tokio 16.12.1932; ”Hyvä Veli.” Asiainhoitaja Winckelmannin allekirjoittama kirje. 
Tokio 17.12.1932.  UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O4 b. Ouchterlony H.W.A. Osakan kunniakon-
suli, nim. pääkonsuliksi 1/4 -38. UMA. 
505 ”Osakan kunniakonsulinvirasto.” Suomen ulkoasiainministeriön kirjelmä Suomen Tokion-lähetys-
tölle. Helsinki 30.6.1933. UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O4 b. Ouchterlony H.W.A. Osakan kun-
niakonsuli, nim. pääkonsuliksi 1/4 -38. UMA. 
506 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 23.8.1932. Protokoll 1932. Arkistotunnus 15. Finncellin arkisto. 
507  Hallituksen kokouksen pöytäkirja 13.6.1932. Protokoll 1932. Arkistotunnus 15. Finncellin ar-
kisto. ”Kiertokirje No. 95. Kosk. Selluloosalle pantua tullia Japanissa.” Helsinki 4.6.1932. Cirkulär 
1932. Arkistotunnus 149. Finncellin arkisto. ”Selluloosatullin korottaminen.” Jäljennös asiainhoitaja 
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Finncell pyrki kiihdyttämään myyntityötään kaikilla markkinoilla vuoden 

1932 lopulla siten,508  ettei maailmalla vallinnut selluloosan vaikea hintatilanne 

huonontuisi vielä entisestään. Yhdistyksen myyntejä ei siis haitannut ainoastaan 

suomalaisen selluloosan epäedullinen hintataso Japanissa vaan alhaiset hinnat 

myös muilla markkinoilla, mikä tuotti sellutehtailijoiden kesken tarpeen sopia toi-

menpiteistä epäsuotuisan hintakehityksen hillitsemiseksi. Vuonna 1931 perustettiin 

kansainvälinen sulfiittikartelli nimeltään Sulphite Pulp Suppliers eli lyhyemmin 

S.P.S., johon liittyivät Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi Itävallan, Memelin alueen, 

Saksan ja Tšekkoslovakian sulfiittiselluloosan tuottajat. 1930-luvun kuluessa yh-

teistoiminta S.P.S:n piirissä vaikutti hintojen laskun pysähtymiseen sovittujen sul-

fiittisellun tuotantorajoitusten ja minimihintojen avulla.509 Saavutetuista tuloksista 

huolimatta S.P.S.-yhteistyö ei suinkaan ollut mutkatonta, sillä varsin pian Finncel-

lin johdossa nousi esille näkemyksiä, joissa painotettiin muun muassa yhdistyksen 

tarvetta mahdollistaa myynnit niihin hintoihin, jotka olisivat ensisijassa ostajien ta-

holta hyväksyttävissä, eikä niinkään minimihintasopimuksilla rajoitettuja.510 Mini-

mihintoihin kohdistuneen tyytymättömyyden seurauksena suomalaiset irtisanoivat 

S.P.S:n hintasopimuksen elokuussa 1934 ja tekivät ehdotuksen uudeksi S.P.S.-so-

pimukseksi. Sulfiittiselluloosan tuottajat jatkoivat S.P.S.-yhteistyötä erimielisyyk-

siä sovitellen myös myöhempinä vuosina.511 

Japanissa protektionismi kerää voimiaan – suomalainen selluloosa 

porskuttaa 

Yhteistyö S.P.S:n piirissä ei tarjonnut ainoastaan keinoa taistella alhaista hintatasoa 

vastaan mutta myös välineen vastata 1930-luvun alussa kiihtyneen protektionismin 

haasteisiin maailmankaupassa. Euroopassa suomalaisen selluloosan vientiä uhka-

                                                        
Winckelmannin kirjelmästä Suomen ulkoasiainministeriölle. Tokio 20.5.1932. Fc Tokion lähetystöä 
koskeva kirjeistö 1924–1943: I:UM 1932. Kotelo 12. ToLA. ”Japanin selluloosamarkkinoista vuonna 
1935.” Va. asiainhoitaja Kalan taloudellinen raportti No. 19. Tokio 18.5.1936. UM 56 A Taloudellinen 
tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. 
508 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 23.8.1932. Protokoll 1932. Arkistotunnus 15. Finncellin arkisto.  
509 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 16.12.1930. Protokoll 1930. Arkistotunnus 13. Finncellin arkisto. 
Häggman 2006, 171–172. 
510 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 29.8.1934. Protokoll 1934. Arkistotunnus 17. Finncellin arkisto. 
511 Vuonna 1934 S.P.S:n piiristä poistettiin ”eurooppalaiset minimihinnat”, mutta USA:ssa noudatetta-
vat myyntihinnat pysytettiin samoina. Hallituksen kokouksen pöytäkirja 20.11.1934; Yhdistyksen ko-
kouksen pöytäkirja 20.11.1934. Protokoll 1934. Arkistotunnus 17. Finncellin arkisto. 
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sivat korotetut tuontitullit ja muut kauppaa rajoittaneet toimenpiteet eri maiden hal-

litusten toimesta.512 Myös Japanissa oli selluloosan tuontitulleja korotettu vuonna 

1932, kuten jo edellä on todettu. Kaksi vuotta myöhemmin (1.5.1934) Japanissa 

saatettiin voimaan ”ulkomaankaupan suojelua tarkoittava laki” (Trade Adjustment 

and Safeguarding Law),513 joka antoi hallitukselle laajat valtuudet ryhtyä vastatoi-

menpiteisiin sellaista maata kohtaan, joka suoraan tai välillisesti syrji Japanin vien-

tikauppaa. Laki merkitsi Japanin kauppapoliittisen asennoitumisen selkeää jyrken-

tymistä ja vastareaktiota niitä toimenpiteitä kohtaan, joiden tuloksena esimerkiksi 

Kanadassa oli ryhdytty valuutta- ja tulliasein hillitsemään japanilaisten tavaroiden 

tuontia maahan. Kanadalla oli huomattava ylijäämä kaupassaan Japanin kanssa, jo-

ten se oli japanilaisesta näkökulmasta katsottuna oivallinen kohde kauppapoliitti-

sille vastatoimenpiteille ja niiden testaamiselle ensimmäistä kertaa sitten edellä 

mainitun ”suojelulain” voimaantulon.514 

Suomalaisen selluloosan viennin kannalta oli Japanin ja Kanadan välisen kaup-

pariidan kiristyminen kesällä 1935 sanalla sanoen hykerryttävä, sillä Finncellille 

tärkeän tekosilkkiselluloosan myynneissä Japaniin oli Kanada ollut Suomen To-

kion-lähetystön keräämien vuoden 1934 tilastojen mukaan paljoudessa mitattuna 

kolmanneksi suurin vientimaa Yhdysvaltojen ja Norjan jälkeen (Suomi oli neljän-

neksi suurin), ja samalle sijalle Kanada ylsi myös kaikkien selluloosalajien Japaniin 

tuonnissa ainoastaan Yhdysvaltojen ja Ruotsin ollessa sen edellä (Suomi oli viiden-

neksi suurin).515 Myyntiverkostonsa kehittämisen osalta Finncell oli tehnyt valmis-

teluja Japanin-vientinsä kasvattamiseksi nimittämällä Henrik Ouchterlonyn mark-

kinoimansa tekosilkki- ja paperiselluloosan yksinedustajaksi Japanissa vuonna 

1934.516 Tällöin Finncell luopui Japanin-viennissään eurooppalaisten vientiliikkei-

den, kuten ruotsalaisen Elof Hanssonin, myyntikanavien hyödyntämisestä, jota oli 

                                                        
512 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 15.3.1932. Protokoll 1932. Arkistotunnus 15. Finncellin arkisto.  
513 Uyeda 1936, 83–84. 
514 ”Japanin taistelu ulkomaankaupan esteitä vastaan.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 
17. Tokio 2.5.1935. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. Ikeda 2008, 
133; Howe 1999, 174. 
515 ”Selluloosan tuonti Japaniin v. 1934.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 4. Tokio 6.2.1935. 
UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. 
516 ”Agenturavtal mellan H. Ouchterlony, Osaka, och Finska Cellulosaföreningen, Helsingfors.” Yh-
teensä kaksi sopimusasiakirjaa samalla otsikolla, jotka päivätty 15.1.1934 ja 1.7.1934. Edustussopimuk-
set 1934–1992 (Lähi-itä, Kaukoitä, USA, Etelä-Amerikka, Afrikka): Japani. Arkistotunnus 734. Finn-
cellin arkisto. Vuonna 1937 Ouchterlony yhdessä liikekumppaneidensa kanssa perusti osakeyhtiön ni-
meltä Ouchterlony & Co., Ltd., jolle Finncell luovutti selluloosan myyntien yksinoikeuden. ”Agentu-
ravtal mellan Ouchterlony & Co. Ltd., Osaka, och Finska Cellulosaföreningen, Helsingfors.” Helsinki 
1.7.1937. Edustussopimukset 1934–1992 (Lähi-itä, Kaukoitä, USA, Etelä-Amerikka, Afrikka): Japani. 
Arkistotunnus 734. Finncellin arkisto. Sahi 2015a, 39–40. 
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kestänyt aina yhdistyksen toiminnan ensivuosista lähtien. Finncell ei kuitenkaan 

varauksetta luovuttanut selluloosansa yksinedustusta Ouchterlonylle, sillä agentin 

oli saavutettava vuositasolla vähintään 15 000 tonnin myyntimäärä.517 Yksinedus-

tussopimuksen solmimisvuonna Finncellin vienti Japaniin kasvoi ainoastaan muu-

tamalla sadalla tonnilla, mihin olivat osaltaan vaikuttaneet syksyllä Osakan alueella 

suuria tuhoja aiheuttanut taifuuni sekä Japanin jenin arvon lasku, jotka hillitsivät 

tuontia ja kysyntää Japanin selluloosamarkkinoilla.518  

Seuraavana vuonna näkymät muuttuivat kuitenkin valoisammiksi, kun Japanin 

ja Kanadan kauppakiista oli virittymässä äärimmilleen. Ouchterlonyn alustavien 

arvioiden mukaan tullisodan syttyminen kyseisten maiden välillä ei kuitenkaan vä-

littömästi tuottaisi hyötyä suomalaisen selluloosan viennille, sillä japanilaiset osta-

jat pyrkisivät ensisijaisesti hankkimaan tarvitsemansa sellun kotimaisilta tuottajilta 

ja halvan yhdysvaltalaisen selluloosan myyjiltä. Ouchterlony kuitenkin arveli, että 

ajan mittaan kanadalaisen tekosilkkiselluloosan poissaolo markkinoilta aiheuttaisi 

japanilaisille ostajille lisääntyvän tarpeen kasvattaa myös suomalaisen selluloosan 

hankintojaan. Erityisen suuriksi eivät Finncellin myynnit Ouchterlonyn mukaan 

kuitenkaan muodostuisi, sillä yhdistyksen jäsentehtaat eivät kykenisi lyhyessä 

ajassa kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan ‒esimerkiksi S.P.S:n piirissä sovitut 

rajoitukset huomioiden ‒ eivätkä siirtämään muille markkina-alueille vietävää sel-

lua Japaniin toimitettavaksi vain siihen perusteluun vedoten, että japanilaiset osta-

jat olisivat hetkellisesti valmiita kasvattamaan hankintojaan Suomesta.519  

Japanin hallitus asetti kanadalaiselle selluloosalle ylimääräisen 50 prosentin 

tullin heinäkuussa 1935, minkä jälkeen asiat etenivät jotakuinkin Ouchterlonyn en-

nustusten mukaisesti. Elokuussa lakkasi kanadalaisen tekosilkkiselluloosan tuonti, 

ja Kanadasta saapuneen paperiselluloosan tuonti väheni merkittävästi. Yhdysval-

tain ja Ruotsin selluloosantuottajat olivat ensimmäisinä täyttämässä kanadalaisten 

jättämää markkina-aukkoa, ja tullisodan pitkittyessä kuukausilla myös Finncell en-

nätti apajille kasvattamaan omaa saalistaan.520 Tämän kehityksen sekä Japanin pa-

peri- ja tekosilkkiteollisuuksien samanaikaisen huomattavan tuotannon kasvun seu-

                                                        
517  ”Herr H. Ouchterlony. Här.” Toimitusjohtaja Walter Gräsbeckin kirjelmä H. Ouchterlonylle 
16.1.1934. Edustussopimukset 1934–1992 (Lähi-itä, Kaukoitä, USA, Etelä-Amerikka, Afrikka): Japani. 
Arkistotunnus 734. Finncellin arkisto. 
518 ”Kiertokirje No. 100.” Helsinki 26.10.1934. Cirkulär 1934 II. Arkistotunnus 153. Finncellin arkisto. 
519 ”Herr Envoye.” Konsuli Ouchterlonyn kirjelmä ministeri Valvanteelle. Osaka 5.7.1935. Fc Tokion 
lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: 70 Kauppasopimukset 1934–35. Kotelo 49. ToLA. 
520 ”Puuvanukkeen tuonti Japaniin tammi-elokuussa 1935.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 
45. Tokio 7.11.1935. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. 
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rauksena yhdistyksen ja sen yksinedustajan saavuttama tulos vuoden 1935 myyn-

neissä Japaniin muodostui paljoudessa mitattuna suuremmaksi kuin minään muuna 

vuonna koko maailmansotien välisenä aikana: vuonna 1935 Finncell vei Japaniin 

noin 27 400 tonnia selluloosaa, josta valtaosa oli sulfiittia tekosilkin ja paperin val-

mistusta varten. Lisäystä myynneissä aikaisempaan vuoteen verrattuna kertyi noin 

49 prosenttia, mikä ei kuitenkaan muuttanut Japanin tilastollista sijoittumista Finn-

cellin myyntimaiden joukossa – Japani oli viennin paljoudessa mitattuna yhdistyk-

sen kuudenneksi tärkein markkina-alue edellään Englanti, USA, Ranska, Italia ja 

Saksa. 521  Kaiken kaikkiaan Suomesta vietiin selluloosaa Japaniin kyseisenä 

vuonna noin 29 200 tonnia.522 Erotus tämän Suomen ulkomaankauppatilaston an-

taman ja Finncellin oman vientiluvun välillä selittyy Käkisalmessa toimineen sak-

salaissomisteisen Oy Waldhof Ab:n myynneillä, joita Japanin markkinoilla hoiti 

norjalainen edustaja Aall & Co.523 

Japani ja Kanada sopivat kauppakiistansa vuoden 1935 lopulla, minkä seurauk-

sena kanadalaisten tuotteiden lisätulli poistettiin seuraavan vuoden alussa.524 Ka-

nadalainen selluloosa teki täten paluun Japanin markkinoille, millä ei kuitenkaan 

ollut sanottavaa vaikutusta suomalaisen selluloosan kysynnälle japanilaisten osta-

jatahojen jatkaessa hankintojaan lähes menneen vuoden tapaan. Kanadalainen sel-

luloosa oli kauppakiistan aikana etsiytynyt yhä voimallisemmin läntisille markki-

noille, jonne Kanada jatkoi vientiä senkin jälkeen, kun kauppapoliittinen tilanne oli 

Japanissa muuttunut.525  Kanadan kanssa selvitettyjen ongelmien jälkeen Japani 

ajautui vuorostaan kauppapoliittiseen konfliktiin Australian kanssa, sillä viimeksi 

mainittu nosti toukokuussa 1936 huomattavasti japanilaisten puuvilla-, silkki- ja 

                                                        
521 Berättelser över Finska Cellulosaföreningens verksamhet 1920–1925; Kertomukset Suomen Sellu-
loosayhdistyksen toiminnasta 1926–1939. Årsberättelser / Vuosikertomukset 1918–1942. Arkistotun-
nukset 122–126. Finncellin arkisto. ”Puuvanukkeen tuonti Japaniin v. 1935.” Avustaja Kalan taloudel-
linen raportti No. 6. Tokio 7.2.1936. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. 
Ks. myös Ikeda 2008, 78. 
522 Paperin valmistukseen tarkoitettu selluloosa myytiin Japaniin monen suomalaistehtaan tuotannosta, 
mutta ehdottomasti suurin osa tekosilkkiselluloosasta tuli Kaukaan tehtaalta ja pienempi osa Finncellin 
ulkopuoliselta Waldhofin tehtaalta Käkisalmesta. ”Puuvanukkeen tuonti Japaniin v. 1935.” Avustaja 
Kalan taloudellinen raportti No. 6. Tokio 7.2.1936. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 
1924–1936. UMA. SVT I A:55. Ulkomaankauppa v. 1935. 
523 ”Japanin uudet valuuttamääräykset ja Suomen vienti.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 1. 
Tokio 20.1.1937. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
524 ”Japanin ulkomaankauppa v. 1935.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 7. Tokio 15.2.1936. 
UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. Ikeda 2008, 133–134. 
525 ”Puuvanukkeen tuonti Japaniin tammi-elokuussa 1936.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 
42. Tokio 25.11.1936. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. 



194 

tekosilkkikankaiden tuontitulleja vaikeuttaen näin Japanin vientiä maahan.526 Vas-

tareaktiona Japani antoi kesäkuussa määräyksen villan, joka oli yksi Australian 

päävientitavaroista Japaniin, maahantuonnin lopettamisesta ilman viranomaisten 

myöntämää erillistä tuontilupaa (lisenssiä). Kyseinen päätös oli Japanin kannalta 

kuin kaksiteräinen miekka, sillä reagoimalla tällä tavoin Australian asettamiin kau-

panesteisiin Japani vaikeutti samalla myös oman tekstiiliteollisuutensa raaka-ai-

neensaantia. Japani ja Australia pääsivät kauppakiistassaan molempia tyydyttävään 

ratkaisuun vuoden 1936 lopulla, ja virallisesti kauppavaihto maiden välillä norma-

lisoitui seuraavan vuoden alussa australialaisen villan ja japanilaisten tekstiilien 

barter- (eli vaihtokauppa-) järjestelmästä sovitun ratkaisun myötä.527 

Suomen Tokion-lähetystö ja sen avustaja T. I. Kala arvioivat, että Japanin 

kauppapoliittiset ongelmat Australian kanssa tarjoaisivat jälleen mahdollisuuden 

kasvattaa suomalaisen tekosilkkiselluloosan myyntimääriä sen viennille tärkeillä 

Japanin markkinoilla.528 Yhteys suomalaisen tekosilkkiselluloosan ja australialai-

sen villan myyntien välillä oli siinä, että molempia käytettiin japanilaisen tekstiili-

teollisuuden raaka-aineena ja että näistä toisen tuonnin loputtua olisi odotettavissa 

lisäys toisen raaka-aineen maahantuonnissa.529 Tekosilkkiselluloosan viennin kas-

vattamisen potentiaalisesta mahdollisuudesta huolimatta Finncellin Japanin-myyn-

tien tulos jäi vuonna 1936 edellisvuoden vientiin verrattuna noin 5 000 tonnia pie-

nemmäksi, mihin oli ennen kaikkea vaikuttanut yhdistyksen kokonaismyynneissä 

realisoitunut suotuisa kehitys. Finncellin jäsentehtaiden tuotanto oli vuoden 1936 

toimitusten osalta myyty loppuun, minkä lisäksi seuraavan vuoden tuotanto oli jo 

marraskuussa lähes kokonaan varattu tulevia toimituksia varten.530  Selluloosan 

viennin vetäessä eri markkinoille ympäri maailman oli yhdistyksellä niin sano-

tusti ”varaa mistä valita” eli myyntejä kiihdytettiin niille markkinoille, joilta sellu-

loosasta oli saatavissa parhain tuotto. Avustaja Kala uskoi, että suomalaisen teko-

silkkiselluloosan vientimäärät Japaniin vuonna 1936 olisivat voineet olla paljon 

suurempiakin, jos Finncellillä olisi ollut tarjottavanaan myymättömiä varastoja.531 

                                                        
526 Uyeda 1936, 23, 58, 119–121. 
527 Ikeda 2008, 162–165. 
528 ”Puuvanukkeen tuonti Japaniin tammi-elokuussa 1936.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 
42. Tokio 25.11.1936. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. 
529  ”Japanin ulkomaankauppa vuonna 1936.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 7. Tokio 
9.3.1937. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. ”Tekosilkkiteollisuu-
desta. II.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 52. Tokio 31.12.1936. UM 56 A Taloudellinen 
tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA.  
530 Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja 25.11.1936. Protokoll 1936. Arkistotunnus 19. Finncellin arkisto. 
531 ”Puuvanukkeen tuonti Japaniin tammi-syyskuussa 1936.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 
46. Tokio 10.12.1936. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. 
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Kaupanesteet kasautuvat 

Yhdistyksen myynnit japanilaisille asiakkaille olivat jo hyvää vauhtia käynnissä 

vuodelle 1937, kun jo marraskuussa 1936 voitiin Finncellin johdossa todeta, että 

tulevia Japanin-toimituksia varten oli varattuna noin 25 000 tonnia selluloosaa, 

josta 22 000 tonnia oli Kaukaan tekosilkkiselluloosaa.532 Vuodenvaihteessa 1936–

1937 vaikutti liiketoiminta Finncellin ja sen japanilaisten asiakkaiden välillä jatku-

van normaalisti ja ilman muutoksia, kunnes tulevaisuuden näkymät synkentyivät 

kertaheitolla 8. tammikuuta Japanissa voimaantulleen ”valuuttakontrollilain” (Ex-

change Control Law) seurauksena. 533  Suomen Tokion-lähetystön antaman tie-

donannon mukaan tähän lakiin sisältyvien määräyksien nojalla oli japanilaisten 

tuontiliikkeiden  

”(…) tästä lähtien saatava ulkomaanvaluutan hankkimiseksi [Japanin] finans-

siministeriön lupa. Määräys siis tarkoittaa sitä, että finanssiministeriö saa päät-

tää, mille tuontiliikkeille myönnetään ulkomaanvaluuttaa ja mille ei. (…) Tämä 

asetus on Japanin ulkomaankaupan vapauden loppu, ja oli jotain sen kaltaista 

odotettavissa jo siitä lähtien kuin kävi ilmi, että vapaat rahamarkkinat eivät 

enää jaksaneet absorboida yhä lisääntyneiden sotilasmenojen peittämiseksi 

emittoituja valtion lainoja.”534 

Lain tarkoituksena oli estää japanilaisten tuontiliikkeiden spekulatiivinen tuontitoi-

minta, johon maahantuojia olivat kannustaneet jo tehdyt ja vielä odotettavissa ol-

leet tullinkorotukset. Jotta voitaisiin turvata maan valuutan eli jenin arvo, keskitet-

tiin ulkomaanvaluutan myynnit viranomaisten käsiin, ja tammikuusta 1937 lähtien 

nämä saattoivat ”mielensä mukaan säännöstellä tuontia”. Suomen viennille Japa-

niin tästä laista ei Tokion-lähetystön arvion mukaan tulisi ainakaan lähitulevaisuu-

dessa olemaan haittaa, sillä selluloosan tuontitarve oli vakaalla pohjalla. Huolenai-

hetta kuitenkin tuotti epätietoisuus viranomaisten tulevista toimintatavoista ja -pe-

riaatteista tuontilupa-anomuksia päätettäessä, sillä ”[o]n vaara tarjolla, että muutkin 

kuin vain tavalliset liikenäkökohdat pääsevät vaikuttamaan sen ratkaisuihin”.535 

                                                        
532 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 24.11.1936. Liite: ”1937. Statistiska läget för år 1937 per den 1 
nov. 1936.”; Liite: ”Orderstock 1937 per 31/10 1936.” Protokoll 1936. Arkistotunnus 19. Finncellin 
arkisto. 
533 Kawashima 1939, 5.  
534 ”Japanin uudet valuuttamääräykset ja Suomen vienti.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 1. 
Tokio 20.1.1937. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
535 ”Japanin uudet valuuttamääräykset ja Suomen vienti.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 1. 
Tokio 20.1.1937. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. Kawashima 1939, 
5. 
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Valuuttakontrollilain vaikutukset tuntuivat Finncellin liiketoiminnassa varsin 

nopeasti, sillä japanilaiset ostajat painottivat yhdistykselle, etteivät tilauksissa en-

nalta sovitut hinnat ja siten toimituksia koskevat maksumääräykset saisi ylittyä so-

vitulta rahamäärältään, sillä valuuttarajoituksista johtuen ostajille ei myönnettäisi 

viranomaisten taholta lisää ulkomaanvaluuttaa. Tämän seurauksena oli Finncellin 

jäsentehtaiden oltava erityisen tarkkoina, etteivät sovitut toimituserät ylittyisi ton-

nimäärältään ja siten tuottaisi rasitteita yhdistyksen ja sen japanilaisten asiakkaiden 

välisiin yhteistyösuhteisiin, joita vuoden 1937 kuluessa rasitti Japanissa entisestään 

tiukentunut ulkomaankaupan kontrollointi.536 Japanin kesällä aloittama hyökkäys-

sota Kiinassa merkitsi maan ulkomaankaupalle alistumista sotatalouden rattaisiin, 

jotta Japanin hallitus saisi ensinnäkin rahoitettua armeijansa sodankäynnin ja 

toiseksi pidettyä jenin kurssin vakaalla pohjalla. Näitä tarkoitusperiä varten Japanin 

parlamentti hyväksyi syyskuussa uuden ulkomaankauppaa rajoittavan lain (Law 

Concerning Emergency Dispositions Relative to Imports and Exports), jolla Suo-

men Tokion-lähetystön antaman selvityksen mukaan 

”(…) oli tarkoitus antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle valtuus nimetä tava-

roita sekä rajoittaa tai ehkäistä niiden tuonti tai vienti, mikäli poikkeuksellisen 

tilanteen sattuessa koko maan etu sitä vaatii. Edelleen kauppa- ja teollisuusmi-

nisteriö saisi huomattavassa määrässä ohjata raaka-aineiden jakaantumista eri 

tuotantolaitoksille.”537 

Saamansa valtuutuksen nojalla Japanin kauppa- ja teollisuusministeriö ryhtyi välit-

tömästi toimiin ulkomaankaupan rajoittamiseksi sotatalouden asettamien vaati-

musten mukaisesti. Syyskuussa ilmoitettiin julkisuuteen 300 tullinimikkeen eli ta-

varalajin tuonnin täydellisestä kiellosta tai rajoittamisesta. Seuraavassa kuussa mi-

nisteriö julkaisi ”Asetuksen väliaikaisesta vienti- ja tuontilupasäännöstelystä” (Or-

dinance Concerning Regulations for Temporary Permits for Exports and Imports). 

Asetuksessa tavaralajit jaettiin kolmeen ryhmään: A-, B- ja C-listoihin. A- ja B-

listat sisälsivät ne tavaralajit, joiden maahantuonti oli tästä lähtien kauppa- ja teol-

lisuusministeriön myöntämän lisenssin eli tuontiluvan varassa. Nämä määräykset 

hermostuttivat liike-elämän toimijat Japanissa, sillä varsinkin A-listaan oli sisälly-

tetty tavaralajeja, kuten puuvilla, villa ja selluloosa, jotka olivat maan taloudelle 

välttämättömiä joukkohyödykkeitä. Aluksi Japanin tekosilkki- ja villateollisuuden 

                                                        
536 ”Kiertokirje No. 74. Kosk. toimituksia Japaniin.” Helsinki 5.10.1937. Cirkulär 1937 II. Arkistotun-
nus 157. Finncellin arkisto.  
537 ”Viimeaikaiset Japanin ulkomaankaupan säännöstelytoimenpiteet.” Avustaja Kalan taloudellinen ra-
portti No. 12. Tokio 23.12.1937. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
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edustajat kohdistivat arvostelua A-listan tavaroita koskenutta päätöstä kohtaan, 

mutta tämä arvostelu kuitenkin vaimeni varsin nopeasti, kun kauppa- ja teollisuus-

ministeriön antaman asetuksen käsitettiin olevan vain yksi lisäeste maahantuonnille, 

jota oli jo vuoden 1937 alusta rajoittanut valuuttakontrolli eli ulkomaisen valuutan 

ostolupakäytäntö. Tilannetta rauhoitti myös ministeriön antama vakuutus jatkaa A-

listan tavaroiden tuontia lupamenettelyn puitteissa, minkä lisäksi ministeriön teke-

mällä päätöksellä oli lokakuusta alkaen Japanin kotimarkkinoita varten tuotettaviin 

villa- ja puuvillatuotteisiin sekoitettava synteettistä keinovillaa (staple fibre) eli 

korkea-alfakuituista, valkaistua sulfiittiselluloosaa.538 Tämä päätös ainakin periaat-

teessa lupasi hyvää Finncellin lähitulevaisuuden Japanin-vientiä ajatellen. 

Käytännössä tilanne oli kuitenkin toinen, sillä Finncellin johto joutui elokuussa 

toteamaan, ettei Japanista ollut saapunut kuukauteen ainuttakaan uutta kyselyä, 

sillä viimeksi tehdyt kaupat kyseisille markkinoille oli sovittu heinäkuun puolivä-

lissä seuraavan vuoden toimituksia varten.539 Täydellisen toivottomaksi ei yhdis-

tyksen Japanin-myyntien tilannetta kuitenkaan voinut kutsua, sillä vuodelle 1938 

oli tilauksia jo toukokuun 1937 loppuun mennessä kertynyt noin 18 000 tonnin 

edestä.540 Japanissa toimeenpantu valuuttakontrolli ei siten ollut vuoden 1937 en-

simmäisellä puoliskolla juurikaan kurittanut Finncellin vientiä, mutta kesän ja syk-

syn aikana säädetyt uudet ulkomaankaupan rajoitukset synkistivät entisestään jo 

muutenkin sumuisia lähiaikojen myyntinäkymiä yhdessä rahtihintojen nousun 

kanssa – näin jopa siinä määrin, että yhdistys joutui joulukuun aikana hetkellisesti 

keskeyttämään laivaukset Japaniin. Toisin kuin valuuttakontrollin ja tuontilupien 

tapauksessa saattoi Finncell taistella Suomesta käsin markkina-asemastaan Japa-

nissa hakemalla ratkaisua lähes 16 prosentin nousuun Japanin toimitusten rahtihin-

                                                        
538 ”Viimeaikaiset Japanin ulkomaankaupan säännöstelytoimenpiteet: 1. Valuuttakontrolli.” Avustaja 
Kalan taloudellinen raportti No. 11. Tokio 22.12.1937; ”Viimeaikaiset Japanin ulkomaankaupan sään-
nöstelytoimenpiteet: 2: Tullilainsäädäntö ja kiintiöinnit.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 12. 
Tokio 23.12.1937. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. ”Report from 
The Finnish Consulate in Osaka For the Year 1937.” Konsuli H. Ouchterlonyn vuosiraportti. Osaka 
3.3.1938. Kauppa: Japani 1922–1961. Arkistotunnus 1990. SMK:n arkisto.  
539 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 24.8.1937. Liite: ”P.M. hintojen suunnasta G. Sundquist’in osas-
tolla.” Helsinki 20.8.1937. Protokoll 1937. Arkistotunnus 20. Finncellin arkisto.  
540 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 27.5.1937. Liite: ”Vuoden 1938 tilaukset (per 25.5.1937).” Hel-
sinki 25.5.1937. Protokoll 1937. Arkistotunnus 20. Finncellin arkisto. 
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noissa. Mahdollistaakseen Japanin-vientinsä jatkuvuuden kallistuneilla rahtimark-

kinoilla, yhdistys solmi rahtisopimuksen Japania varten korotetuin hinnoin ensim-

mäiselle puolivuotiskaudelle 1938.541 

Finncellin vienti Japaniin vuonna 1937 oli olosuhteet huomioiden tulokseltaan 

erittäin suotuisa, sillä paljoudessa mitattuna lisäystä kertyi aikaisempaan vuoteen 

verrattuna noin 20 prosenttia.542 Tämä kasvu selittyy osittain sillä, että Japanin vi-

ranomaiset olivat kohdistaneet rajoituksia ensisijaisesti korkean jalostusasteen 

tuotteiden maahantuontiin. Näin ollen teollisen puolivalmisteen eli selluloosan 

tuontia ei vielä tässä vaiheessa ollut juurikaan rajoitettu,543 ja Suomen vienti Japa-

niin oli siten toistaiseksi välttynyt uhkakuvien toteutumiselta. Tämä tilanne ei kui-

tenkaan voinut kovinkaan kauan jatkua muutoksetta, sillä sota Kiinassa oli suuresti 

vaikeuttanut muun muassa Japanin tekosilkkiteollisuuden toimintaa hintojen las-

kun, varastojen kasvun ja tuotantosupistusmääräysten seurauksena, kun teollisuu-

delle tärkeät markkinat Kiinassa olivat vaarantuneet vihollisuuksien sytyttyä.544  

Suomen konsuli ja Finncellin agentti Henrik Ouchterlony otaksui vielä vuoden 

1938 alussa, ettei selluloosan tuontitilanne juurikaan muuttuisi alkaneena vuonna, 

sillä hän kertoi Suomen lähettiläälle ministeri Hugo Valvanteelle uskovansa viran-

omaisten rajoittavan tekosilkkiselluloosan tuontia viime vuoteen verrattuna noin 30 

prosentilla. Hieman myöhemmin Ouchterlony joutui kuitenkin tarkastamaan arvi-

oitaan, kun oli saanut kuulla viranomaisten suunnittelevan radikaalia vähennystä 

paperiselluloosan tuontiin ja huomattavia supistuksia tekosilkkiselluloosan hankin-

toihin ulkomailta. Maahantuojien ja viranomaisten välisten lisenssineuvotteluiden 

odotettiin muodostuvan vaikeiksi, mistä johtuen Ouchterlony pyysi ensimmäistä 

                                                        
541 ”Kiertokirje No. 35. Kosk. rahtisopimusta Japania varten.” Helsinki 23.4.1937. Cirkulär 1937 II. 
Arkistotunnus 157. Finncellin arkisto. Hallituksen kokouksen pöytäkirja 24.8.1937. Protokoll 1937. Ar-
kistotunnus 20. Finncellin arkisto. Kertomus Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta v. 1937. Vuo-
sikertomukset 1933–1937. Arkistotunnus 125. Finncellin arkisto. 
542 Kertomukset Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta 1936–1937. Vuosikertomukset 1933–1937. 
Arkistotunnus 125. Finncellin arkisto. Vuonna 1937 Suomesta vietiin Japaniin selluloosaa yli 37 000 
tonnia, mistä voidaan päätellä Oy Waldhof Ab:nkin lisänneen huomattavasti myyntejään kyseisille 
markkinoille. SVT I A:57. Ulkomaankauppa v. 1937.  
543 Kaikille Finncellin myymille selluloosaerille myönnettiin tuontilisenssit vuonna 1937 tai viimeistään 
vuoden 1938 alussa. Sitä vastoin ruotsalaisen selluloosan tuojat eivät olleet vuoden 1937 aikana saaneet 
kaikille toimituksilleen lisenssejä, mistä johtuen Ruotsin lähetystö Tokiossa oli joutunut tekemään asi-
asta useita esityksiä Japanin ulkoasiainministeriölle. ”Selluloosan tuontilisenssit.” Ministeri Valvanteen 
taloudellinen raportti No. 14. Tokio 12.3.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–
1949. UMA. 
544  ”Japanin ulkomaankauppa vuonna 1937.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 11. Tokio 
28.2.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
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kertaa Suomen lähetystön ja sen päällikön ministeri Valvanteen apua ajettaessa suo-

malaisen selluloosan tuontilisenssihakemusten läpimenoa. Valvanteella ei ollut ti-

lanteen vakavuudesta mitään harhakuvia, sillä hän käsitti tuontisupistussuunnitel-

mien vaarallisuuden Suomen Japanin-viennin jatkuvuudelle ‒ sehän eli lähes täy-

dellisesti selluloosan myyntien varassa.545  

Suomalaisen selluloosan tuonnin jatkumista ajaakseen Valvanne siirtyi keskus-

teluyhteyteen Japanin ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston Suomen asi-

oita hoitaneen ensimmäisen jaoston päällikön Itaro Mizunon kanssa. Suomen ulko-

asiainministeriölle kirjoittamassaan raportissa Valvanne selvitti Mizunon kertoneen 

”(…) Japanin panevan erittäin suurta arvoa sille, että Suomi ei ollut, niinkuin 

niin monet muut maat, asettanut esteitä Japanin kaupalle. Mutta hän huomautti, 

että Japanin oli pakko Kiinan-selkkauksen vuoksi säästää ulkomaista valuut-

taansa ja että sen vuoksi oli valitettavasti rajoitettava Japanin teollisuudelle niin 

tärkeän tarvikkeen kuin selluloosankin tuontia. Rajoitusten täytyi kohdistua 

kaikkiin maihin, joista Japaniin tuotiin selluloosaa.”546 

Keskustelun tuloksena oli Valvanteelle annettu vakuutus, että Japanin ulkoasiain-

ministeriö pyrkisi vaikuttamaan ”finanssi- ja kauppaministeriöihin Suomen 

eduksi”. 547 Valvanteen, Ouchterlonyn ja Finncellin kannalta oli kuitenkin valitet-

tavaa, että Japanin ulkoasiainministeriön mahdollisista yrityksistä huolimatta suo-

malaisen selluloosan tuonti edelleen vaikeutui, kun lisenssien myöntäminen syystä 

tai toisesta viivästyi ja japanilaiset ostajat olivat pakotettuja siirtämään Suomesta 

maaliskuussa toteutettavaksi suunnitellut laivaukset myöhempään ajankohtaan.548 

Tämä ”lisenssien viivästyminen” oli kuitenkin vain alkusoitto vakavampien han-

kaluuksien edellä, sillä heinäkuussa Japanin kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoitti 

tehneensä päätöksen paperiselluloosan maahantuonnin täydellisestä keskeyttämi-

sestä, joten toimituksia ei enää sallittu lähetettäväksi maahan tehdyistä myyntiso-

pimuksista huolimatta. Suomalaisen tekosilkkiselluloosan myyntienkin osalta ti-

lanne kehittyi kevään aikana toivottomaksi, sillä toukokuussa sen tuontia ei enää 

tapahtunut Japaniin.  

                                                        
545 ”Selluloosan tuontilisenssit.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 14. Tokio 12.3.1938. 
UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
546 Ibid.  
547 Ibid. 
548 ”Suomen-Japanin kauppa vuoden 1938 ensi neljänneksellä.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti 
No. 26. Tokio 21.5.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
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Kaavio 12. Selluloosan ja painopaperin tuonti Japaniin v. 1930–1945. Määrät tonneina. 

Lähde: Honma, Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1868–1945 / Japanese 

Economic Statistics 1868–1945. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 56. 549  

Finncellin ja samalla koko Suomen vientikauppa Japaniin oli kesään 1938 men-

nessä ajautunut lamaan, kun tuontilisenssien saanti oli tyrehtynyt. Suomalaisen sel-

luloosan maahantuontiin kohdistuneet vaikeudet eivät kuitenkaan koskettaneet 

kaikkia tuontilähteitä, sillä Valvanteen mukaan tuontirajoitusten yleisestä kiristy-

misestä huolimatta oli selluloosaa ryhdytty tuomaan Japaniin ”aivan uusista tuon-

timaista”.550 Tämä luonnollisesti aiheutti suurta tyytymättömyyttä Finncellissä ja 

Suomen ulkoasiainministeriössä, josta tiedotettiin heinäkuussa Tokion-lähetystölle, 

että Suomen ja Japanin välinen kauppatase on jyrkässä epätasapainossa ja että Ja-

panin olisi hetimmiten myönnettävä tuontilisenssit suomalaiselle selluloosalle.551 

Suomi ja Japani olivat nyt nopealla tahdilla ajautumassa ensimmäiseen konkreetti-

seen kauppapoliittiseen kiistaansa.  

                                                        
549 Selluloosan tuontimäärissä yhdistyvät sekä paperin että tekstiilin valmistukseen tarkoitettu selluloosa. 
Paperin tuontiluvut Japaniin on ko. tilastojulkaisussa ilmoitettu ainoastaan painopaperin osalta. 
550  ”Suomen-Japanin kauppasuhteet.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 32. Tokio 
14.7.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
551 Sähkösanomajäljennös J 18 (Suomen–Japanin kauppa) Suomen ulkoasiainministeriöltä Tokion-lä-
hetystölle 17.8.1938. UM 58 B 1 Japani. 1922–1952: Suomen–Japanin kauppaneuvottelut 1938–1939, 
noottienvaihdolla 1.5.1939 tehty sopimus. UMA. 
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2.2.4 Japanilaiset tekstiilit tulevat! – Mitsui Bussan Kaishan suora 

vientiverkosto 

Japanilaisen tuonnin virta kasvaa 

Suomen ja Japanin välillä solmitun kauppa- ja merenkulkusopimuksen ratifiointi 

loppuvuodesta 1926 ja sen kautta voimaansaatettu molemminpuolinen suosituim-

muus kaupassa ja merenkulussa antoi periaatteellisen perusteen odottaa maiden vä-

lisen kaupan volyymin kasvua. Sopimuksella ei kuitenkaan ollut välitöntä ja laa-

jemmin kaupallista toimintaa piristävää vaikutusta, sillä Suomen vienti Japaniin 

laahasi volyymiltaan koko 1920-luvun jälkipuoliskon päästen huomattavaan kas-

vuun vasta 1930-luvun alussa. Sen sijaan japanilaisten tavaroiden tuonti Suomeen 

kasvoi vuodesta 1926 lähtien pysyen kuitenkin arvoltaan varsin pienenä aina seu-

raavan vuosikymmenen alkuun saakka. Tavarajakaumaltaan tuonti Japanista oli hy-

vin monipuolinen verrattuna suomalaisten tuotteiden Japaniin suuntautuneeseen 

vientiin, joka nojautui pääasiassa selluloosan myynteihin. Erityisen huomattavaksi 

nousi vuonna 1926 Suomen ulkomaankauppatilastoihin ilmestyneen japanilais-

ten ”öljyjen, rasvojen ja vahojen sekä niistä tehtyjen tuotteiden” -tavararyhmän 

tuonti, joka nousi jopa merkittävimmäksi Japanista tilastoiduksi tuontitavararyh-

mäksi 1930-luvun alussa. Kyseiseen tavararyhmään lukeutui muun muassa ”sper-

maseettiöljy ja traani”, joiden kokonaistuonnista Suomeen vuonna 1930 tuli Japa-

nista paljoudessa mitattuna 29 prosenttia.552  

Kuten tämä esimerkki osoittaa, saattoi yksittäisten tavaroiden tai tavararyhmän 

tuonti Japanista muodostua tuotekohtaisesti hyvinkin merkittäväksi, mitä Japanista 

saapunut tuonti kokonaisuudessaan ei Suomen virallisten tilastojen valossa kuiten-

kaan ollut 1930-luvun alussa. Vuonna 1930 oli Japanin-tuonnin osuus Suomen 

koko tuontikaupasta noin 0,05 prosenttia, kun seitsemän vuotta myöhemmin eli 

vuonna 1937 Japanin osuus oli noussut yhteen prosenttiin.553 Tuonti Japanista kas-

voi näiden vuosien välillä yli neljäkymmentäkertaiseksi, millä oli huomattava mer-

kityksensä sekä maiden välisissä kauppapoliittisissa suhteissa että kilpailussa Suo-

men markkinoilla etenkin puuvillakankaiden ja kalaverkkojen osalta. Miten ja 

miksi tämä kasvu Japanista tapahtuneessa tuonnissa oli ollut mahdollista? Mikä 

vaikutus japanilaisen tuonnin lisääntymisellä oli Suomen tekstiilitavaramarkkinoi-

                                                        
552 SVT I A:46, 50. Ulkomaankauppa v. 1926, 1930. 
553 SVT I A:50, 57. Ulkomaankauppa v. 1930, 1937. 
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hin ‒ erityisesti kotimarkkinateollisuuden näkökulmasta? Millainen vaikutus japa-

nilaisen tuonnin kasvulla oli Suomen ja Japanin välisiin kauppapoliittisiin suhtei-

siin? 

1930-luvun alussa Japanin kokonaisvientikauppa nojautui edelleen tekstiilita-

varoiden myynteihin, joista muodostui noin 60 prosenttia koko viennistä. Tekstiili-

tavaroiden osuus Japanin vientikaupasta kuitenkin laski vuosikymmenen lopulle 

tultaessa noin 40 prosenttiin, kun erityisesti metallituotteiden ja koneiden suhteel-

linen osuus viennissä lisääntyi. 554  Maan teollisuustuotannossa koettiin vuosien 

1931–1934 aikana jopa yli 80 prosentin lisäys samalla kun Japanin talous elpyi 

vuosikymmenen vaihteen maailmanlamasta huomattavasti nopeammassa tahdissa 

kuin Euroopan maat ja Yhdysvallat yleensä. Teollisuustuotannon kasvu linkittyi 

Japanin vientikaupan merkittävään lisääntymiseen, kun se lähes kaksinkertaistui 

vuosien 1930–1936 välillä, ja Japanista tuli johtava puuvillatavaroiden vientimaa 

maailmassa samalla kun puuvillakankaat valtasivat raakasilkiltä paikan suurim-

pana vientiartikkelina Japanin ulkomaankaupassa. Kasvaneiden vientilukujen 

osoittama Japanin aktiivisempi osallisuus maailmankaupassa johti aggressiiviseen 

kritiikkiin eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten kilpailijoiden toimesta, kun nämä 

syyttivät japanilaisia tuottaja- ja myyjätahoja niin sanotusta sosiaalisesta dumpin-

gista eli sellaisten tavaroiden polkumyynnistä, joiden tuotantokustannukset olivat 

erityisen alhaiset matalasta palkkatasosta johtuen.555 

                                                        
554 Kauppila 2000, 29–30. 
555 Gordon 2009, 191; Itani 1939, 14–15. 



203 

Kaavio 13. Japanilaisten tavaroiden tuonti Suomeen v. 1930–1933. Arvot euroina (2011). 

Lähde: SVT I A:50–53. Ulkomaankauppa v. 1930–1933. 

Japanin viennin kasvun perustana eivät kuitenkaan yksistään olleet palkkatason 

mataluus ja sen mahdollistama tuotannon alhainen kustannustaso, sillä varsinkin 

maan valuutan jenin irtautuminen kultakannasta joulukuussa 1931 (myös Suomi 

jätti kultakannan samana vuonna) ja sen seurauksena jenin arvon jyrkkä lasku suh-

teessa muihin valuuttoihin tarjosivat japanilaisille vientikauppiaille mahdollisuu-

den uusien markkinoiden valtaamiseen. 556  Japanilaisten vientitavaroiden, kuten 

puuvilla- ja tekosilkkikankaiden, lastenlelujen, polkupyöränkumien ja yksinker-

taisten sähkölaitteiden, kauppaaminen muodostui erityisen otolliseksi sellaisille 

                                                        
556 Gordon 2009, 191; Kauppila 2000, 35. Christopher Howen mukaan Japanin tekstiiliviennin ekspan-
siota selittävät muun muassa seuraavat tekijät: 1) Alhaisten työvoimakustannusten mahdollistama suh-
teellinen kilpailuetu, 2) teollisuuden tekninen edistyneisyys, 3) suurten japanilaisten kauppahuoneiden 
kyky tutkia ja tiedottaa teollisuudelle eri markkinoiden tarpeista ja vaatimuksista sekä luoda tehokkaita 
markkinointisysteemejä, 4) yksityisen ja julkisen sektorin kyky neuvotella ja koordinoida tuotantoa ja 
kauppaa. Howe 1999, 218–220. 
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markkina-alueille, joilla yleinen tulotaso, kulutustottumukset ja kaupanteonkäytän-

nöt olivat lähellä Japanin kotimaanmarkkinoiden tottumuksia.557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 14. Japanilaisten tavaroiden tuonti Suomeen v. 1934–1938. Arvot euroina (2011). 

Lähde: SVT I A:54–58. Ulkomaankauppa v. 1934–1938. Vuoteen 1934 saakka tuontiluvut 

on merkitty ostomaan mukaan ja vuodesta 1935 lähtien alkuperämaan mukaan. 

Maailmansotien välisenä aikana elintason ja sen mukana ostokyvyn nousu Suo-

messa merkitsivät kulutustottumusten muutosta heijastuen muun muassa kansalais-

ten vaatetustilanteen parantumiseen.558  Suomessa kotimainen puuvillakankaiden 

tuotanto joutui kiristyvään kilpailuun 1920-luvun jälkipuoliskolla, kun eduskunta 

laski vuoden 1925 tullitariffissa puuvilla- ja villakankaiden tulleja 1/5:lla. Puuvilla- 

ja villakankaiden tuonti etenkin Saksasta, Englannista, Tšekkoslovakiasta ja Ruot-

                                                        
557 ”Japanin ulkomaankauppa v. 1934.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 2. Tokio 19.1.1935. 
UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. Gordon 2009, 191; Lockwood 1954, 
396.  
558 Ahvenainen 1982, 308–311.  
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sista lähti nousuun vuosikymmenen lopulla aiheuttaen markkinoista käydyssä kil-

pailussa kotimarkkinateollisuuden etujärjestön Suomen Teollisuusliiton ja sen yli-

johtajan V. M. J. Viljasen mukaan huomattavia vaikeuksia suomalaisille tuotta-

jille.559 Vuonna 1930 tullitasoa korotettiin, minkä seurauksena puuvillakankaiden 

tuontimäärät lähtivät jyrkkään laskuun: kyseisenä vuonna tuonnin osuus paljou-

dessa mitattuna oli koko maan kulutuksesta 15,6 prosenttia, kun se oli vuotta aikai-

semmin ollut 25,6 prosenttia.560 

Japanilaisten puuvilla- ja muiden kangaslaatujen osuus ei 1920-luvun tuon-

tiekspansiossa ollut tilastollisesti merkittävä, vaikka suomalainen puuvillateolli-

suus katsoi japanilaisten kankaiden maahantuonnin jo vuosikymmenen alussa muo-

dostuneen ”kiusalliseksi tekijäksi kotimaisille tehtaille” väitettyjen dumping-

myyntien561  seurauksena.562  Suomen ja Japanin välillä vuodesta 1926 vallinneen 

kaupan ja merenkulun suosituimmuuden nojalla japanilaisten kankaiden viejillä ja 

niiden suomalaisilla tuojilla oli ainakin periaatteessa kaikki valtit käsissään lisätä 

myös japanilaisten valmisteiden tuontia maahan. Suomen ulkomaankauppatilasto-

jen valossa japanilaisten kankaiden tuonti pysyi kuitenkin varsin vaatimattomana 

koko vuosikymmenen ajan. Se ei kuitenkaan käytännössä tarkoittanut sitä, etteikö 

japanilaisten tavaroiden tuontia olisi voinut suuremmassa mittakaavassa tapahtua 

kolmansien maiden kautta ja siten päätyä tilastoissa oikean alkuperämaan eli Japa-

nin sijasta kauttakulkumaiden tilille. 1930-luvun alkupuolella tämä kävi entistä sel-

vemmäksi, kun muun muassa Kauppalehti uutisoi vuoden 1934 alussa, 

                                                        
559 ”Pula-aikaan johtaneet syyt ja toimenpiteet sen lieventämiseksi.” Ylijohtaja V. M. J. Viljasen puhe 
taloudellisen neuvottelukunnan kokouksessa lokak. 23 p:nä 1928 valtioneuvostossa; Viljanen, V. M. J. 
(1934). Kotimarkkinateollisuutemme ja sen merkitys maamme taloudessa. s. 23. Esitelmät ja lehtiartik-
kelit 1919–1959. Arkistotunnus 69. STE:n arkisto. ”Kankaitten tuonti tänä vuonna.” Suomen Teollisuus 
No. 9. 2.5.1930. Julkaisut Suomen Teollisuus 1924–1930. Arkistotunnus 55. STE:n arkisto. 
560  ”P.M. Puuvillakangastuonnin kiintiöinti.” Allekirjoitus [Lauri] Luoma. Tampere 2.5.1939. 
Liite: ”Kutomateollisuustuotteiden tuotanto ja tuonti.” Kirjeenvaihto 1939 Q‒Ö. Arkistotunnus 124. 
STE:n arkisto. Ks. myös ”Seuraukset kotimaisen työn ja tuotannon riittämättömästä suojaamisesta päi-
vänvaloon.” Suomen Teollisuus No. 20. 16.10.1929.  Julkaisut Suomen Teollisuus 1924‒1930. Arkis-
totunnus 55. STE:n arkisto. Kallioinen 2006, 138–143, 145. 
561 1920-luvulla dumping-myynnit jaettiin teoreettisesti kolmeen lajiin, joita olivat 1) liikatuotannon ai-
heuttama dumping, 2) destruktiivinen eli tuhoava dumping ja 3) valuuttadumping. Dumpingissa itses-
sään on kysymys tavaran myynnistä tuotantokustannus- tai tätä alemmin hinnoin. Destruktiivisen dum-
pingin tarkoituksena on tuotannon tuhoaminen tuontimaassa, kun taas valuuttadumping on seuraus vien-
timaassa valuutan arvon laskun tuloksena alentuneista tuotantokustannuksista. Dumpingiksi voitiin lu-
kea myös välillisiin tai välittömiin vientipalkkioihin tukeutuva halpahintainen vienti. Käytännössä dum-
ping-ilmiö ei ollut selkeästi määriteltävissä, sillä toisinaan markkinoiden kovasta kilpailusta seurannutta 
hintojen laskua voitiin tapauskohtaisesti nimittää dumpingiksi. ”Dumping ja sen torjuminen.” Suomen 
Teollisuus No. 6 & 7. 1.7.1924. Julkaisut Suomen Teollisuus 1924–1930. Arkistotunnus 55. STE:n ar-
kisto. 
562 Stjernschantz 1949, 165. 
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että ”[t]uonti on tapahtunut pääasiassa japanilaisilla Kööpenhaminassa ja Tukhol-

massa olevista kauppavarastoista. Siten se ei nykyisessä kauppatilastossamme 

esiinny tuontina Japanista, vaan näistä välikäsimaista.” Tämän lisäksi oli lehdellä 

kerrottavanaan, että huhut japanilaisten suunnittelemasta ”suurvarastosta” Helsin-

kiin olivat alkaneet levitä kaupungilla.563 

Suoraan kuluttajille tarkoitettujen japanilaisvalmisteiden maahantuonti kasvoi 

vuodesta 1932 lähtien. Suomen kotimarkkinateollisuuden yhden tärkeimmän pää-

haaran eli kutomateollisuuden564 näkökulmasta aiheutti halpahintaisten japanilais-

ten tuotteiden, kuten puuvillakankaiden ja kalaverkkojen, tarjonnan lisääntyminen 

sen kotimarkkinoilla kasvavaa huolta. Vuonna 1932 suomalaiset kalaverkonval-

mistajat havaitsivat japanilaisten verkkojen ilmestymisen dumping-hinnoilla Suo-

men markkinoille, joskaan niiden tuontimäärät eivät vielä tuolloin olleet erityisen 

suuria.565  Toisin kuin kalaverkonvalmistajat, eivät suomalaiset puuvillatehtailijat 

vielä tässä vaiheessa kantaneet erityistä huolta japanilaisen tuonnin lisääntymisestä, 

sillä ulkomaisista kilpailijoista suurimmat löytyivät Euroopasta. Suomalaiset teh-

tailijat olivat kuitenkin tietoisia Japanin teollisuuden edistyneisyydestä, kun japa-

nilaiset valmistajat haastoivat Iso-Britannian suurvalta-aseman puuvillakankaiden 

maailmanmarkkinoilla vuosikymmenen alussa. Vuonna 1933 Japani lopulta ohitti 

Iso-Britannian puuvillakappaletavaran viejänä.566  

Japanilaisten kutomatuotteiden rynnistys alkaa – kauppapolitiikan 

näkökulma 

Kauppapoliittinen lähtölaukaus japanilaisen kangas- ja verkkotavaran maahan-

tuonnille Suomeen koitti loppuvuodesta 1933, jolloin eduskunta ratifioi Suomen ja 

                                                        
563 ”’Keltainen vaara’ uhkaa jo vakavasti Suomen markkinoita.” Kauppalehti No. 13. 17.1.1934. Ks. 
sama artikkeli lehtileikkeenä UM 73 Japanin ja Saksan dumpingin torjumista tarkottavat toimenpiteet 
eri maissa: UM 73 T3c Japanin polkumyynti. Japanilaisille tavaroille asetetut tuontirajoitukset. UMA. 
564 Lähteissä on järjestään käytetty termiä kutomateollisuus viitattaessa kangas-, lanka- ja verkkoteolli-
suuksien harjoittajiin.  
565  ”Valtioneuvostolle.” Jäljennös Maatalousseurojen Keskusliiton maatalous-teollisuusvaliokunnan 
valtioneuvostolle osoittamasta kirjelmästä 7.3.1938. Kiertokirjeet ja niiden vastaukset 1938. Arkisto-
tunnus 195. STE:n arkisto. Suomen Teollisuusliiton laatima selvitys Suomen kauppavaihdosta erinäis-
ten maiden mm. Ruotsin kanssa. Allekirjoitus V. M. J. Viljanen. Helsinki 10.10.1938. Kirjeenvaihto 
1938 L‒T. Arkistotunnus 121. STE:n arkisto. 
566 ”Englannin ja Japanin välisestä puuvillakilpailusta.” Suomen Teollisuus No. 17. 1.9.1930. Julkaisut 
Suomen Teollisuus 1924–1930. Arkistotunnus 55. STE:n arkisto. Lockwood 1954, 366; Maeda 1990b, 
104. Ikedan mukaan Japani ohitti Englannin puuvillatekstiilien viejänä jo vuonna 1931. Ikeda 2008, 159. 
Robertsin mukaan Japani ohitti Englannin puuvillatavaroiden viejänä vuonna 1932. Roberts 1989, 260. 
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Iso-Britannian välillä saman vuoden syyskuussa solmitun kauppasopimuksen. So-

pimuksen tarkoituksena oli maiden välisen kauppavaihdon tasapainottaminen Iso-

Britannialle myönnettyjen tullinalennusten kautta ja Suomen viennin jatkuvuuden 

turvaaminen Iso-Britannian markkinoille. Sopimusta seuranneena vuonna sekä Iso-

Britannian että Suomen vienti toistensa markkinoille kasvoivat, ja Suomen tästä 

kaupasta saama ylijäämä kasvoi aina vuoteen 1938 saakka.567 Kauppasopimuksella 

oli kahdenvälisiä suhteita laajempikin vaikutus Suomen tuontikauppaan, sillä Iso-

Britannialle myönnetyt tullinalennukset tulivat samalla kertaa myös muiden Suo-

men suosituimmuuskumppanien nautittaviksi. Suomen puuvillateollisuuden näkö-

kulmasta syntynyt tilanne oli huolestuttava, sillä sopimuksen tuloksena Suomi 

myöntyi laskemaan puuvillatuotteiden tulleja 20 prosentilla. Tämän seurauksena 

painettujen kankaiden valmistus uhkasi käydä Suomessa kannattamattomaksi. Suo-

men puuvillateollisuuden näkökulmasta kotimainen puuvillatavaratuotanto oli jou-

tunut kärsijän asemaan, jotta suomalaisen puunjalostusteollisuuden ja maatalous-

tuotteiden vienti voisi edelleen kehittyä Iso-Britannian markkinoille.568 

Suomen kauppapolitiikan kannalta Iso-Britannian kanssa solmittu sopimus oli 

ongelmallinen siitä johtuen, että se mahdollisti alennetuin tullimaksuin tuonnin 

myös muista maista, joilla oli voimassaoleva suosituimmuussopimus Suomen 

kanssa.569 Korjatakseen tätä tilannetta Suomi ryhtyi neuvottelemaan uusia kauppa-

sopimuksia Saksan, Puolan ja Tšekkoslovakian kanssa sillä tarkoituksella, että suo-

situimmuutta rajoitettaisiin joidenkin Iso-Britannialle myönnettyjen tullinalennus-

ten suhteen. Suomella oli alijäämäinen kauppavaihto kunkin edellä mainitun maan 

kanssa, mikä osaltaan tarjosi perustellun syyn ryhtyä kauppasopimuksia uudista-

viin neuvotteluihin. Suomen Teollisuusliiton näkökulmasta hallituksen vastuulla 

oli laajemminkin estää Iso-Britannialle myönnettyjen tullietujen ajautuminen suo-

situimmuuskäytännön välityksellä kolmansien maiden nautittaviksi.570 Jotta tämä 

                                                        
567 Asetus No. 288. Suomen ja Ison-Britannian sekä Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan vä-
lisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta. Annettu Helsingissä 22.11.1933. Suomen Asetusko-
koelma 1933. Lamberg 1999, 82–85.  
568 Kallioinen 2006, 187, 221. 
569 Vrt. Lamberg 2009, 43–44. Juha-Antti Lambergin mukaan Suomen ja Iso-Britannian välillä solmitun 
uuden kauppasopimuksen lisäksi neuvotellut niin sanotut herrasmiessopimukset brittiläisten tuotteiden 
hankinnoista merkitsivät Suomen suosituimmuuspolitiikan de facto loppumista. Käsillä olevan tutki-
muksen empiiristen näyttöjen valossa ei kuitenkaan voida puhua Suomen suosituimmuuspolitiikan lop-
pumisesta käytännössä vielä 1930-luvun alkupuoliskolla – ei ainakaan Suomen ja Japanin välisten kaup-
pasuhteiden tapauksessa – vaan pikemminkin siinä tapahtuneesta muutoksesta, jonka tuloksena suosi-
tuimmuussopimusten rinnalle tulivat tavarakiintiösopimukset. 
570 ”Suunnitelmallisuutta maamme kauppasopimuspolitiikkaan! Suomen Teollisuusliiton tammikuun 11 
p:nä 1934 Valtioneuvostolle jättämä kirje.” Historia-aineistot 1921–1971. Arkistotunnus 620. STE:n 
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Teollisuusliiton esittämä vaatimus olisi ollut toteutettavissa, olisi Suomen pitänyt 

aloittaa kauppasopimusneuvottelut myös niiden maiden kanssa, joiden vienti Suo-

meen oli niihin saapunutta suomalaista tuontia pienempi. Tämä oli kauppapoliitti-

sesti erittäin vaikea kysymys muun muassa Japania koskien, sillä Suomen vienti 

sinne vuonna 1933 ylitti arvoltaan seitsemänkertaisesti Japanista tapahtuneen tuon-

nin. 

Suomen ja Iso-Britannian välinen kauppasopimus tullinalennuksineen huomi-

oitiin myös Japanin Tukholman-lähetystön ja sen alaisuudessa toimineen Helsin-

kiin akkreditoidun diplomaattiedustajan Hikotarō Ichikawan toimesta. Heidän mu-

kaansa Japanin olisi vaadittava Suomen Iso-Britannialle myöntämiä puuvillatuot-

teiden tullinalennuksia, minkä tuloksena japanilaisvalmisteiden vienti Suomeen 

voisi kasvaa.571 Ilmeisesti sekä Ichikawa että hänen kollegansa Tukholmassa olivat 

tietämättömiä siitä tosiasiasta, että kyseiset alennukset koskettivat automaattisesti 

myös Japania maiden välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen perusteella. Suo-

situimmuuden ansiosta japanilaiset tavarat saapuivat maahan tullitariffin osalta 

yhtä edullisesti kuin muidenkin suosituimmuusmaiden tuotteet. Näin ollen japani-

laisilla kutomateollisuustuotteiden viejillä oli tullimaksujen osalta käsissään me-

nestyksen avaimet myyntien kasvattamiseksi Suomeen. Kun muualla Euroopassa 

halpahintaisten japanilaisvalmisteiden tuontia oli alettu 1930-luvun alussa hillitä 

erilaisin kauppapoliittisin keinoin,572 ei Suomessa sovellettu mitään erityisesti ja-

panilaisten tavaroiden tuontia koskevia rajoituksia. 

Suomen Teollisuusliitolle kotimarkkinateollisuuden edunvalvojana merkitsi 

Suomen ja Iso-Britannian välinen kauppasopimus todellisia mutta myös osin en-

nenaikaisesti liioiteltuja kauppapoliittisia ongelmia. Totta oli, että kauppasopimuk-

sella Iso-Britannia sekä muut Suomen kanssa suosituimmuussopimuksen tehneet 

maat saattoivat alennetuin tullein viedä tuotteitaan Suomeen, jonka kotimainen 

                                                        
arkisto. Viljanen, V. M. J. (1934). Kotimarkkinateollisuutemme ja sen merkitys maamme taloudessa. s. 
17–19. Esitelmät ja lehtiartikkelit 1919–1959. Arkistotunnus 69. STE:n arkisto. 
571 ”Kuukausiraportti Suomesta.” Syyskuu 1933. Suomessa olevan Japanin edustajan Hikotarō Ichika-
wan raportti ulkoasiainministeri Hirotalle. Shogaikoku naisei kankei zassan. Finrando koku no bu. Dai 
ikkan. Arkistotunnus A.6.0.0.1–11 (I). GGS. Sähke Japanin Ruotsissa olevalta lähettiläältä Fujiilta ul-
koasiainministeri Hirotalle 20.11.1933; ”Iso-Britannian ja Suomen välisestä tullisopimuksesta.” II. lä-
hetystösihteeri Ichikawan raportti ulkoasiainministeri Hirotalle 23.11.1933. Kakkoku kanzei narabini 
hōki kankei zakken. Finrando no bu. Arkistotunnus E.3.1.2. XI–FI1. GGS. 
572 Euroopan maissa, kuten Iso-Britanniassa, Hollannissa, Ranskassa, Saksassa ja Tšekkoslovakiassa, 
oli ryhdytty japanilaisten tuotteiden tuontia rajoittaviin suojelutoimenpiteisiin. Näitä olivat muun mu-
assa tullinkorotukset, tuontikiintiöt ja valuuttakontrolli. ”P.M. Japanilaisten tavarain tuonnista.” Kaup-
pasopimuskomitean sihteerin J.A. Tammisen muistio. Helsinki 8.3.1934. UM 58 B 1 Japani. 1922–1952. 
UMA. 
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puuvillateollisuus ei kuitenkaan 1930-luvulla lisääntyneestä maahantuonnista huo-

limatta ollut lähelläkään vararikon parrasta: puuvillatuotteiden kulutuksesta Suo-

messa vuonna 1933 oli tuonnin osuus alle 24 prosenttia, mutta vuonna 1938 sen 

osuus oli lähes 42 prosenttia.573 Kotimainen tuotanto kattoi maahantuonnin huip-

puvuosinakin yli puolet maan puuvillatuotteiden kokonaiskulutuksesta. Suomalai-

sen kalaverkkoteollisuuden näkökulmasta maahantuonti muodostui kuitenkin erit-

täin vakavaksi ongelmaksi, sillä vuodesta 1934 lähtien oli suurin osa tuonnista sekä 

paljoudessa että arvossa mitattuna japanilaisvalmisteita, jotka valtasivat verkkoalan 

markkinat Suomessa vuosikymmenen kuluessa.574 

Todellisten ja osin kuviteltujen uhkakuvien säikäyttämänä kävi Suomen Teol-

lisuusliitto kauppapoliittiseen hyökkäykseen näköpiirissä siintänyttä ulkomaista 

halpatuontia vastaan vuoden 1933 lopulla.575 Marraskuun viimeisenä päivänä Te-

ollisuusliiton hallitus määritteli ”eräänlaisen yleisen kauppasopimuspoliittisen oh-

jelman”, jonka mukaan Suomen olisi uudistettava kauppasopimuksensa muun mu-

assa Puolan, Tšekkoslovakian ja Saksan kanssa, jotta kotimarkkinateollisuus ei jou-

tuisi kärsimään niiden mahdollisesti lisääntyvästä viennistä Suomen markkinoille 

tullinalennusten seurauksena. Tämän lisäksi Teollisuusliiton näkemys oli, että 

Ruotsin kanssa solmittu sopimus oli saatava uudistettua kauppavaihdon epäsuhtai-

suudesta johtuen ja ”kauppasopimus Japanin kanssa olisi tarkistettava, koska Japa-

nin taholta tapahtuva polkumyynti ehkäisee oman teollisuutemme tuotteiden me-

nekkiä”.576 Puolan, Tšekkoslovakian ja Saksan osalta Suomi neuvottelikin uudet 

sopimukset vuonna 1934, mutta Ruotsin ja Japanin tuonti sai edelleen jatkua va-

paana ilman muutoksia. Japanin osalta Teollisuusliitto ei kuitenkaan jättänyt asiaa 

                                                        
573 Kallioinen 2006, 150, 218, 224. 
574 ”Valtiovarain Valiokunnan Tullijaostolle.” Suomen kalaverkkoteollisuuden anomuskirjelmä. Hel-
sinki 22.3.1938. Liite: ”Promemoria Suomen verkkoteollisuudesta ja ehdotus sen suojaamiseksi ulko-
laiselta polkumyynniltä.” Kiertokirjeet ja niiden vastaukset 1938. Arkistotunnus 195. STE:n arkisto. 
SVT I A:54–58. Ulkomaankauppa v. 1934–1938. 
575  Suomen kotimarkkinateollisuuden näkökulmasta Japani nousi kauppapoliittiseksi ongelmakysy-
mykseksi ensisijaisesti Suomen ja Iso-Britannian välisen kauppasopimuksen johdosta vuoden 1933 lo-
pulla. Suomen Teollisuusliittoa on tämän lisäksi saattanut motivoida myös Ruotsissa samanaikaisesti 
esitetyt vaatimukset japanilaiseen tuontiin kohdistettavista protektionistisista toimenpiteistä. Ottosson 
2010, 211–215. 
576 Koskelainen, Yrjö (1936). Teollisuutemme talouspoliittiselta taistelurintamalta. Piirteitä Suomen Te-
ollisuusliiton toiminnasta viisivuotiskautena 1931–1936. Teoksessa Suomen Teollisuusliitto 1921–1936. 
Helsinki: Suomen Kauppa- ja Teollisuus Oy s. 62. Historiikit 1921–1936 10- ja 15-vuotisjulkaisut. Ar-
kistotunnus 614. STE:n arkisto. Kauppasopimuskomitean työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 
18.10.1933. Liite: Suomen Teollisuusliiton kirjelmä No. 1301. ulkoasiainministeriölle. Allekirjoitus V. 
M. J. Viljanen. UM 58 Da Kauppasopimuskomitea: työvaliokunnan kokousten pöytäkirjat 1932–1937. 
UMA. 
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sikseen, sillä sen toimesta julkaistiin vuonna 1934 kirjanen ”Japanin polkumyynti” 

ja liitto jätti kirjelmän valtioneuvostolle Japanin kauppasopimuksen tarkistami-

sesta.577 Kyseisessä kirjelmässä Teollisuusliitto esitti, että 

”[t]osiasia, jota Teollisuusliiton julkaisussa [Japanin polkumyynti] valaistaan 

ja monilukuisin esimerkein tähdennetään on, että mainittu polkumyynti Suo-

men markkinoilla kiihtymistään kiihtyy kohdistuen yhä useampiin semmoisiin 

teollisuustuotteisiin, joita oma teollisuutemme valmistaa. Kun tämän polku-

myynnin syiden ja luonteen selvittely paljastaa sen tosiasian, että kyseessä on 

järjestelmällinen uusien markkina-alueiden valtauspyrkimys, jota vastaan 

Suomi on voimaton, jos se jättää portit avoimiksi Japanin tänne ohjaamalle 

tavaratulvalle ja että tämän valtauspolitiikan takana on Japanin valtio, katsoo 

Suomen Teollisuusliitto maamme taloudellisen itsepuolustuksen vaativan sa-

mansuuntaisia suojelutoimenpiteitä, kuin mihin monilukuiset muut valtiot ovat 

olleet pakotetut ja joista julkaisussamme tarkemmin tehdään selkoa.”578 

Näihin perusteluihin nojaten Teollisuusliitto vaati valtioneuvostolta 1) tullien ko-

rotusta niiden tavaroiden osalta, joita Japanista tuotiin polkuhinnoilla, 2) tavaroiden 

alkuperämerkintäpakon soveltamista Japanista polkuhinnalla myytyihin tuotteisiin 

ja 3) Japanin kanssa solmitun kauppa- ja merenkulkusopimuksen irtisanomista sekä 

uuden tullisopimuksen solmimista, jolla Japani saisi tullietuja osakseen ainoastaan 

sellaisissa tavaranimikkeissä, joiden osalta ei esiintyisi kilpailua Suomen kotimark-

kinateollisuuden kanssa.579 Jo ennen näiden vaatimustensa esittämistä valtioneu-

vostolle oli Teollisuusliitto hyvissä ajoin onnistunut mobilisoimaan lehdistön aja-

mansa asian taakse. Helsingin Sanomissa, Suomen Sosialidemokraatissa ja Uu-

dessa Suomessa julkaistiin selostuksia joko suoraan lainaten tai muuten Teollisuus-

liiton näkemyksiin tukeutuen.580  Kirjoitusten otsikoissa muita lehtiä pidemmälle 

                                                        
577 Koskelainen, Yrjö (1936). Teollisuutemme talouspoliittiselta taistelurintamalta. Piirteitä Suomen Te-
ollisuusliiton toiminnasta viisivuotiskautena 1931–1936. Teoksessa Suomen Teollisuusliitto 1921–1936. 
Helsinki: Suomen Kauppa- ja Teollisuus Oy s. 62–63. Historiikit 1921–1936 10- ja 15-vuotisjulkaisut. 
Arkistotunnus 614. STE:n arkisto. Kallioinen 2006, 224. 
578 ”Valtioneuvostolle.” Suomen Teollisuusliiton kirjelmä No. 366. valtioneuvostolle. Helsinki 5.3.1934. 
UM 73 Japanin ja Saksan dumpingin torjumista tarkottavat toimenpiteet eri maissa: UM 73 T3c Japa-
nilaisten tavarain polkumyynti Suomeen. Suomen Teollisuusliiton anomus. UMA. 
579 Ibid.  
580 ”Japanilaisille tavaroille eri maissa asetetut tuontirajoitukset.” Helsingin Sanomat No. 9. 11.1.1934. 
Ko. artikkelin sisältö on lainattu Suomen Teollisuusliiton kirjasesta ”Japanin polkumyynti”. UM 73 
Japanin ja Saksan dumpingin torjumista tarkottavat toimenpiteet eri maissa: UM 73 T3c Japanilaisten 
tavarain polkumyynti Suomeen. Suomen Teollisuusliiton anomus. UMA. ”Japanin polkumyynti uhkaa 
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Japanin vientiekspansion ja sen vaikutusten kuvaamisessa menivät Kauppalehti ja 

Suomen Vientiyhdistyksen julkaisema Suomen ulkomaankauppa -aikakauslehti, 

jotka kertoivat ”keltaisen vaaran” uhkaavan Suomen kotimarkkinoita.581 Totunnai-

semmin julkisuudessa ”auringonnousun maaksi” tituleeratun Japanin leimaami-

nen ”keltaisen vaaran” maaksi ei sinänsä ollut Suomessa uusi asia, sillä jo vuonna 

1907 oli Kauppalehti kyseisen otsikon alla kertonut, ”että on pelätty Japanin ja Kii-

nan teollisuuden hintojensa halvemmuudella aikaa voittaen tekevän varsinkin Eu-

roopalle kilpailun mahdottomaksi”.582  1930-luvun maailmanlaman synnyttämän 

protektionismin vuosina tällaiset ajatukset voimistuivat ympäri Eurooppaa ja Suo-

messakin, jossa japanilainen tuonti joutui Suomen Teollisuusliiton suurennuslasin 

alle loppuvuodesta 1933. 

Teollisuusliiton valtioneuvostolle jättämä Japanin-kauppaa koskeva esitys kä-

siteltiin ulkomaankauppapoliittisia asioita hoitavassa kauppasopimuskomitean toi-

meenpanevassa elimessä eli työvaliokunnassa.583 Asian selvittämistä varten laadi-

tutti työvaliokunta muistion ”Japanilaisten tavarain tuonnista”, jonka mukaan Ja-

panin niin kutsutun vientiekspansion syinä olivat 1) Japanin luopuminen kultakan-

nasta vuonna 1931, 2) teollisuuden uudenaikaistaminen ja rationalisointi, 3) Japa-

nin valtion antama tuki ulkomaankaupan järjestelmälliselle kehittämiselle sekä te-

ollisuuden kartellisoituminen ja 4) halvat työpalkat.584 Huomionarvoista tässä pe-

rusteluiden listassa on muun muassa se, että kyseiset tekijät, joista Japania syytet-

tiin, olivat osittain myös Suomen puunjalostusteollisuuden menestyksen taustalla 

1930-luvun maailmanmarkkinoilla. Kiistämätön tosiasia kuitenkin oli, että japani-

laiset kulutustavarat olivat tuotekohtaisesti hyvinkin halpoja Suomessa ja muualla 

tuotettuihin valmisteisiin verrattuna. Kauppasopimuskomitean työvaliokunta kat-

soi, että japanilaisten tuotteiden edullisuus sekä kotimaasta ja ulkomailta kantautu-

neet tiedot Japanin vientiekspansiosta eivät antaneet painavia perusteluita Suomen 

                                                        
jo Suomeakin.” Suomen Sosiaalidemokraatti No. 53. 24.2.1934. ”Japanin kilpailu Suomen markki-
noilla.” Uusi Suomi No. 64. 7.3.1934. ”Japanin polkumyynnin estämiseksi…” Helsingin Sanomat No. 
64. 7.3.1934.  
581 ”’Keltainen vaara’ uhkaa jo vakavasti Suomen markkinoita.” Kauppalehti No. 13. 17.1.1934. ”Kel-
tainen vaara tosiasiaksi muuttuneena.” Suomen ulkomaankauppa No. 24. 22.12.1933.  
582 ”Keltainen vaara.” Kauppalehti No. 18. 2.5.1907. ”Japani maailman markkinoilla.” Helsingin Sano-
mat No. 321. 26.11.1933. Ks. myös Fält 2015, 26; Kjellén 1918, 241–247. 
583 Lamberg 1999, 35. 
584 ”P.M. Japanilaisten tavarain tuonnista.” Kauppasopimuskomitean sihteerin J. A. Tammisen muistio. 
Helsinki 8.3.1934. UM 58 B 1 Japani. 1922–1952.UMA. Sama muistio on arkistoitu myös sarjaan UM 
73 Japanin ja Saksan dumpingin torjumista tarkottavat toimenpiteet eri maissa: UM 73 T3c Japanilaisten 
tavarain polkumyynti Suomeen. Suomen Teollisuusliiton anomus. UMA. 
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Teollisuusliiton vaatimusten hyväksymiselle ‒ varsinkaan, kun Suomen vienti Ja-

paniin oli sieltä tapahtunutta tuontia monin verroin suurempi. Lisäksi työvaliokun-

nan mielipiteenä oli, ettei ”tuontia ole toistaiseksi voitu todeta tapahtuneen siinä 

laajuudessa, että se vaarantaisi kotimaisen teollisuuden asemaa (…)”.585 Tästä joh-

tuen työvaliokunta päätyi ehdottamaan, ettei Suomi irtisanoisi kauppasopimusta 

Japanin kanssa eikä korottaisi tulleja japanilaisille tuotteille. Työvaliokunnan mu-

kaan tuontirajoituksiin ei olisi syytä ryhtyä, mutta japanilaisiin tuotteisiin olisi so-

vellettava tammikuussa 1934 säädettyä lakia tuontitavaroiden pakollisesta alkupe-

rämerkinnästä ja Suomen Tokion-lähetystölle olisi annettava tehtäväksi ryhtyä neu-

votteluihin Japanille myönnetyn suosituimmuuden rajoittamisesta eräiden kutoma-

teollisuustuotteiden osalta samassa laajuudessa kuin mihin Saksa oli suostunut hie-

man aikaisemmin.586 

Suomen ulkoasiainministeriö hyväksyi kauppasopimuskomitean työvaliokun-

nan esittämät näkemykset ja tiedotti asiasta Tokion-lähetystölle. Ministeriö ei suun-

nitellut ryhtyvänsä välittömästi neuvotteluihin Japanin edustajien kanssa, sillä tar-

koituksena oli ensin tunnustella Tokion-lähetystön näkemyksiä ehdotetusta suosi-

tuimmuuden rajoittamisesta, jonka vastikkeena Suomi tulisi tarjoamaan Japanille 

omalta osaltaan suosituimmuudesta luopumista ”joihinkin toisarvoisiin suomalai-

siin vientitavaroihin nähden”.587 Jo ennen ministeriön lähetystölle osoittamaa lau-

suntopyyntöä oli Tokion-lähetystöstä tiedotettu sähkeitse Helsinkiin, ettei Suomen 

tulisi missään tapauksessa ryhtyä Teollisuusliiton esittämiin toimenpiteisiin, sillä 

ensinnäkin suosituimmuus- ja tuontirajoituksilla olisi hyvin todennäköisesti nega-

tiivinen vaikutus suomalaisen selluloosan Japanin-viennille ja toiseksi ”Suomelle 

                                                        
585 ”Herra Ulkoasiainministerille.” Kauppasopimuskomitean työvaliokunnan antama lausunto koskien 
Suomen Teollisuusliiton anomusta Japanin-kaupasta. Allekirjoitus Lauri Relander. Helsinki 14.4.1934. 
UM 73 Japanin ja Saksan dumpingin torjumista tarkottavat toimenpiteet eri maissa: UM 73 T3c Japa-
nilaisten tavarain polkumyynti Suomeen. Suomen Teollisuusliiton anomus. UMA. 
586 Kauppasopimuskomitean työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 10.4.1934 ja liitteet 3 kpl. UM 58 
Da Kauppasopimuskomitea: työvaliokunnan kokousten pöytäkirjat 1932–1937. UMA. ”Herra Ulkoasi-
ainministerille.” Kauppasopimuskomitean työvaliokunnan antama lausunto koskien Suomen Teolli-
suusliiton anomusta Japanin-kaupasta. Allekirjoitus Lauri Relander. Helsinki 14.4.1934. UM 73 Japanin 
ja Saksan dumpingin torjumista tarkottavat toimenpiteet eri maissa: UM 73 T3c Japanilaisten tavarain 
polkumyynti Suomeen. Suomen Teollisuusliiton anomus. UMA. Laki No. 13. tuontitavaroiden pakolli-
sesta alkuperämerkinnästä. Annettu Helsingissä 10.1.1934. Suomen Asetuskokoelma 1934.  
587 ”Japanilaisten tavarain polkumyynti.” Allekirjoitus osastopäällikkö K. R. Savolahti ja jaostosihteeri 
H. v. Knorring. Suomen ulkoasiainministeriön kirjelmä lähetystölle Tokiossa. Helsinki 24.4.1934. UM 
73 Japanin ja Saksan dumpingin torjumista tarkottavat toimenpiteet eri maissa: UM 73 T3c Japanilaisten 
tavarain polkumyynti Suomeen. Suomen Teollisuusliiton anomus. UMA. 
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poliittisesti erittäin tärkeä Japanin ystävyys vaarantuisi”.588 Suomen Tokion-lähet-

tiläs Hugo Valvanne yhdessä konsuli Henrik Ouchterlonyn kanssa pelkäsivät Japa-

nin ryhtyvän suomalaisen selluloosan tuontiin kohdistettaviin rajoitustoimiin, jos 

Suomi asettaisi esteitä japanilaisille tuotteille. Lisäksi Valvanne katsoi, että Japani 

oli maantieteellispoliittisista syistä johtuen Neuvostoliiton naapurimaana Suomelle 

paljon tärkeämpi kumppani poliittisesti kuin taloudellisesti ja että Japanin ystävyys 

saattaisi muodostua hyvinkin kallisarvoiseksi tekijäksi kansainvälispoliittisen ti-

lanteen kärjistyessä.589 Japanilaisiin tuotteisiin kohdistetut tuontirajoitukset saattai-

sivat vähentää Japanissa Suomea kohtaan tunnettua ystävällistä mielialaa, jonka 

jatkuvuutta suomalaisten ei olisi Valvanteen mukaan syytä vaarantaa kaupanesteitä 

kasaamalla. 

Japanin Helsingissä toiminut diplomaattiedustaja Ichikawa oli alkuvuodesta 

huomioinut lehdissä ilmestyneet Japanin tuontia arvostelleet kirjoitukset ja Suomen 

Teollisuusliiton aktiivisuuden asiassa. Aluksi hän kävi julkisuudessa puolustamaan 

japanilaisten tavaroiden tuontia muistuttaen, että Suomella oli maiden välisessä 

kaupassa huomattava ylijäämä.590 Toukokuussa Ichikawa tiedotti ulkoasiainminis-

teriölleen Tokioon Suomen Teollisuusliiton masinoimasta hyökkäyksestä japani-

laista tuontia vastaan selvittäen, että tämän toiminnan taustalla oli hänen näkemyk-

sensä mukaan Suomessa kasvanut huolestuneisuus brittiläisten tavaroiden kilpailu-

kyvystä japanilaisten tuotteiden rinnalla. Ichikawan mukaan tällainen huolestunei-

suus brittiläisten tuotteiden menekistä Suomen markkinoilla saattaisi muuttua tule-

vaisuudessa vielä vakavammaksi, jos japanilainen tuonti tästä edelleen kasvaisi sa-

malla vallaten markkinoita brittiläisiltä viejiltä. Tällaisessa tilanteessa olisi odotet-

tavissa näiden vientitahojen ja Suomen kotimarkkinateollisuuden toimesta Japanin 

                                                        
588 ”Ulkoasiat Helsinki.” Salasähkösanomajäljennös Tokiosta/Moscou 30.3.1934. UM 73 Japanin ja 
Saksan dumpingin torjumista tarkottavat toimenpiteet eri maissa: UM 73 T3c Japanilaisten tavarain 
polkumyynti Suomeen. Suomen Teollisuusliiton anomus. UMA.  
589 ”Suomen Teollisuusliiton hyökkäys Japania vastaan.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 
14. Tokio 30.3.1934. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. ”Suomen 
teollisuusliiton 5 päivänä maaliskuuta 1934 Valtioneuvostolle jättämä kirjelmä.” Ministeri Valvanteen 
kirjelmä No. 174–75 ulkoasiainministeriölle. Tokio 8.6.1934.  UM 73 Japanin ja Saksan dumpingin 
torjumista tarkottavat toimenpiteet eri maissa: UM 73 T3c Japanilaisten tavarain polkumyynti Suomeen. 
Suomen Teollisuusliiton anomus. UMA. Ks. myös Fält 1982, 156–159. 
590 ”Suomi myy Japaniin enemmän kuin ostaa sieltä tavaroita.” Helsingin Sanomat No. 65. 8.3.1934. 
Hikotarō Ichikawa kertoo yhdessä vaimonsa kanssa kirjoittamassaan ja vuonna 1940 julkaistussa Suo-
mea koskevassa muistelmateoksessaan, että Helsingin Sanomien päätoimittaja Eljas Erkko oli suostunut 
julkaisemaan lehdessään Ichikawan kirjoittaman artikkelin ilman muutoksia aikana, jolloin englantilais-
ten tavaroiden tuojat olivat hyökänneet japanilaisvalmisteiden Suomeen tuontia vastaan. Kirjassaan Ic-
hikawa ei kerro milloin kyseinen artikkeli julkaistiin. Ichikawa 1940, 39–41. 
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vastaisen kampanjoinnin kiihtyminen. Jotta vihamielinen suhtautuminen japani-

laista tuontia kohtaan Suomessa olisi tulevaisuudessa vältettävissä, tulisi Japanin 

Ichikawan mukaan hankkia Suomesta enemmän selluloosaa ja vastaavasti vähentää 

sen ostoja Kanadasta. Toisin sanoen japanilaisten olisi suosittava Suomea Kanadan 

kustannuksella, mikä ajatustasolla linkittyi tuolloin Japanin ja Kanadan välillä ki-

ristyneeseen kauppapoliittiseen kiistaan. Ichikawa oli kuitenkin vakuuttunut, ettei-

vät Suomessa julkaistut japanilaista tuontia arvostelleet uutiset olleet Japanin kan-

nalta erityisen vaarallisia, sillä Suomen hallitus ei hänen mukaansa tekisi aloitetta 

maiden välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen muuttamiseksi, jolloin Suomi 

joutuisi riskeeraamaan poliittisesti ystävälliset suhteet Neuvostoliiton rajanaapuriin 

Japaniin.591 

Vaikka Suomen ja Japanin väliset poliittiset suhteet olivatkin ystävällismieliset 

ja maiden diplomaattiedustajat toistensa pääkaupungeissa painottivat yhteneviä po-

liittisia intressejä koskien Neuvostoliittoa, eivät nämä intressit kuitenkaan olleet 

ensisijaisessa asemassa ratkaistaessa kysymystä siitä, mihin toimenpiteisiin Suo-

men ulkoasiainministeriön olisi ryhdyttävä Japanin tuontikauppaan liittyen. Suo-

men ulkomaankauppatilastot osoittivat, että Suomella oli selvä vientiylivoima Ja-

panin-kaupassaan, joten konkreettista ja ennen kaikkea molemmille osapuolille hy-

väksyttävää perustelua tullien korottamiseksi, suosituimmuuden rajoittamiseksi tai 

kauppasopimuksen purkamiseksi ei ollut löydettävissä. Tästä johtuen Suomen Te-

ollisuusliiton käynnistämä prosessi japanilaisen tuontikaupan rajoittamiseksi lope-

tettiin vähin äänin vuoden 1934 aikana. Tuontitavaroiden alkuperämerkintäpakon 

osalta asiat etenivät kuitenkin Teollisuusliiton toivomusten mukaisesti, sillä mar-

raskuussa merkintäpakonalaisiksi tavaroiksi asetettiin muun muassa villaiset puku- 

ja päällysvaatekankaat sekä puuvillakankaat lukuun ottamatta joitakin poikkeuk-

sia.592 Merkintäpakonalaisiksi joutuivat yhtäläisesti kaikki kyseiset valmisteet riip-

pumatta niiden tuotantomaasta. Kyse ei ollut varsinaisesta tuontirajoituksesta vaan 

valmistekohtaisesta tuontikontrollista, jolla ei ollut käytännössä hidastavaa vaiku-

tusta japanilaisten tavaroiden tuonnille. 

                                                        
591 ”Kuukausiraportti Suomesta.” Huhtikuu 1934. Suomessa olevan Japanin edustajan Hikotarō Ichika-
wan raportti ulkoasiainministeri Hirotalle 10.5.1934. Shogaikoku naisei kankei zassan. Finrando koku 
no bu. Dai ikkan. Arkistotunnus A.6.0.0.1–11 (I). GGS. ”Yleistilanne Suomessa vuonna 1934.” Suo-
messa olevan Japanin edustajan Hikotarō Ichikawan raportti ulkoasiainministeri Hirotalle 27.1.1935. 
Shogaikoku naisei kankei zassan. Finrando koku no bu. Dai nikkan. Arkistotunnus A.6.0.0.1–11 (II). 
GGS. Ks. myös Fält 2009, 176. 
592 Asetus No. 400. tuontitavaroiden pakollisesta alkuperämerkinnästä. Annettu Helsingissä 16.11.1934. 
Asetuskokoelma 1934. Suomen Teollisuusliiton Tiedonantoja No. 14. Huhtikuu 1935. s. 4–5. Suomen 
Teollisuusliiton vuosikertomukset 1931–1940 [1921–1940]. Arkistotunnus 38. STE:n arkisto.  
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Japanilaisvalmisteiden maahantuonti sai näin ollen jatkua rajoituksetta ja yhtä 

alhaisin tullein kuin Iso-Britanniastakin saapunut tuonti. Japani ei siten ollut kaup-

papoliittisesti epäedullisessa asemassa kilpailijaansa Iso-Britanniaan nähden, mutta 

toisaalta Japanilla ei ollut poikkeuksellisia kauppapoliittisia etujakaan nautittavana 

Suomen markkinoilla. Puuvillatavaran tuonnin osalta Suomen ja Iso-Britannian vä-

lisen kauppasopimuksen tuottamat tullinalennukset synnyttivät tilanteen, joka saat-

toi antaa virikkeen japanilaisen tuonnin laajentumiselle Suomeen. Tullinalennukset 

eivät kuitenkaan täysin selitä sitä, miksi Japanin vienti Suomeen kasvoi huomatta-

vasti vuodesta 1933 lähtien. Jos alhaiset tullit yksistään selittäisivät kasvavat tuon-

timäärät, niin jo 1920-luvun jälkipuoliskolla olisi ollut syytä odottaa huomattavasti 

laajempaa japanilaisten puuvillakankaiden tuontia Suomeen, jossa niiden tulleja oli 

laskettu vuoden 1925 tullitariffissa. Tästä johtuen selitystä japanilaisen tuonnin 

yhtäkkiselle kasvulle Suomessa on etsittävä tullien sijaan tuontikaupan verkostojen 

kehityksestä. 

Mitsuin kauppahuone luo suoran myyntiverkoston Pohjois-Eurooppaan – 

tuonti Suomeen räjähtää 

Kuten John G. Roberts historiateoksessaan Mitsuin suvusta ja liiketoiminnasta on 

osuvasti todennut, oli Japanin talous 1920-luvun lopulla tilanteessa, jota kuvasi lau-

sahdus ”Vie tai Kuole”. Japanin ulkomaankaupan tuontivoittoisuus yhdessä japa-

nilaisten tuotteiden vientiä eri maissa vaikeuttaneiden protektionististen toimien 

seurauksena saivat japanilaiset zaibatsuiksi kutsutut suurkonsernit, niistä Mitsui 

suurimpana, aloittamaan ulkomaankaupan vienninedistämiskampanjan Japanin 

hallituksen siunauksella.593 Myyntitoiminnan kiihdyttämisen tuloksena vienti ulko-

maille kasvoi, mutta tuonti jatkui edelleen sitä suurempana, lukuun ottamatta vuotta 

1935.594  

Laivanvarustusta, tekstiili-, puunjalostus-, kemian- ja vuoriteollisuutta sekä 

monia muita aloja hoitaneen Mitsuin zaibatsun liiketoiminnan ytimeen kuulunut 

Mitsuin kauppahuone – Mitsui Bussan Kaisha eli Mitsui & Co. – oli Japanin ulko-

maankaupan ja vienninedistämistoiminnan keskiössä 1930-luvulla. Mitsui Bussa-

nin merkitys Japanin taloudelle oli erittäin huomattava, sillä kauppahuoneen kautta 

hoidettiin lähes puolet koko maan ulkomaankaupasta ja vielä tätäkin suurempi 

osuus Japanin ja sen merentakaisten alueiden Formosan (eli Taiwanin), Korean ja 

                                                        
593 Roberts 1989, 259.  
594 Maeda 1990b, 104. 
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Mantšurian välisestä kaupasta. Kauppahuone myi maailmalle Mitsuin zaibatsuun 

kuuluneiden liikeyritysten tuotannon ja hankki maailmalta niiden tehtaiden tarvit-

semat raaka-aineet, teollisuuden puolivalmisteet (kuten selluloosan), ja tuotanto-

laitteet. Tässä toiminnassa kauppahuoneella oli apunaan Mitsuin laaja kauppalai-

vasto, joka muodostui viidestätoista moottorilaivasta ja kahdestakymmenestä höy-

rylaivasta.595 Merikuljetusyhteyksien ohella Mitsui Bussan tarvitsi toimivat ja kas-

vukykyiset kaupan verkostot, joiden kehittäminen oli tullut entistäkin tärkeäm-

mäksi aikana, jona japanilaisten tavaroiden vienti eripuolilla maailmaa oli kohdan-

nut kauppapoliittisia esteitä.  

Kaupassa suomalaisten liikeyritysten kanssa olivat kauppahuoneet Mitsui ja 

Mitsubishi järjestäneet vientitoimintansa osalta verkostot siten, että Mitsui & Co:n 

konttori Lontoosta ja Mitsubishi Shoji Kaisha GmbH:n konttori Berliinistä käsin 

hoitivat myynnit suomalaisille maahantuojille. Suomalaisten vientiyhtiöiden, kuten 

Finncellin, myynnit Japaniin hoidettiin sen sijaan suoraan yhdistyksen Osakan-

agentin välityksellä Mitsui Bussanille.596 Vienti Mitsuille oli täten järjestetty Finn-

cellin puolesta suoraksi Japanin markkinoilla toimineen oman agentin välityksellä, 

mutta Mitsuin vienti Suomeen yhteistyössä suomalaisten maahantuojien kanssa 

hoidettiin epäsuorana Lontoosta käsin vielä 1930-luvun alussa. Lisätäkseen vienti-

kauppaa Euroopassa Mitsui teki päätöksen kehittää vientiverkostoaan Pohjois-Eu-

roopassa. Tähän toimintaan kauppahuonetta kannustivat protektionismin vaikeut-

tama kaupankäynti muilla suuremmilla markkina-alueilla Euroopassa, viennin tär-

keyttä painottava Japanin kauppapolitiikka sekä ennen kaikkea jenin arvon laskusta 

seurannut japanilaisten tuotteiden edullisuus ulkomarkkinoilla.  

Pohjois-Eurooppa merkitsi japanilaiselle vientikaupalle ja Mitsuin kauppahuo-

neelle niin kutsuttua ”uutta markkina-aluetta”, jonne suuntautuvia yhteyksiä paran-

nettiin japanilaisten virallisten ja puolivirallisten laitosten sekä alueella liikkunei-

den kauppamatkustajien välityksellä. Todellinen lähtölaukaus Mitsuin rynnistyk-

selle Pohjois-Euroopassa ja siellä Suomen markkinoille koitti kesällä 1934, jolloin 

kauppahuone perusti Tukholmaan markkinoimiensa tuotteiden myyntikeskuksen 

eli haarakonttorin, joka toimi Mitsui & Co:n Lontoon-konttorin alaisuudessa. 

                                                        
595 Gordon 2009, 142–143; Roberts 1989, 245–246, 260–262; Russell 1939, 260–261; Sakamoto 1990, 
47. 
596 ”Hardened fish oil for soap manufacturing in Finland.” Mitsubishi Shōji Kaisha, Ltd:n kirje Suomen 
Yokohaman-konsulaatille 1.7.1932; ”Aug. Paukkonen ja Kumpp. O.Y., Viipuri.” Suomen Tokion-lähe-
tystön kirjelmä No. 176. Aug. Paukkonen ja Kumpp. Oy:lle 20.7.1932. Fc Tokion lähetystöä koskeva 
kirjeistö: V Muut Suomen viranomaiset sekä yksityiset 1932. Kotelo 14. ToLA. ”Japanin pyrkiminen 
Pohjois-Euroopan markkinoille.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 7. Tokio 18.2.1935. UM 56 
A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. 
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Myyntikeskuksen ja sen johtajan Eejirō Takaokan tehtävänä oli varsinkin kutoma-

teollisuustuotteiden vienti toimialueelleen, joka kattoi Skandinavian ja Itämeren 

alueen maat, mukaan lukien Suomi.597  

Mitsui ei toiminut ainoana läheisempien yhteistyösuhteiden luojana Japanin 

Suomeen suuntautuneessa kaupassa, sillä eräät suomalaiset maahantuojat olivat 

myös aktiivisesti ja oma-aloitteisesti mukana luomassa uusia kontakteja japanilais-

ten tuotteiden myyjiin Euroopassa. Yksi heistä oli helsinkiläinen ulkomaankaupan 

agentti V. W. Heinonen, joka syyskuussa 1934 otti yhteyttä Suomen Lontoon-lähe-

tystöön saadakseen jonkin Lontoossa toimivan japanilaisen myyntikonttorin yh-

teystiedot tarkoituksenaan aloittaa yhteistyö tämän kanssa. Lähetystön Heinoselle 

antaman ilmoituksen mukaan Lontoossa oli 11 japanilaista myyntikonttoria, joiden 

lisäksi lähetystöllä oli tarjota 13:n japanilaisia tavaroita maahantuovan englantilais-

yrityksen osoitteet.598 Tiedossa ei ole toteutuivatko Heinosen suunnitelmat yhteis-

työstä japanilaisen myyntikonttorin kanssa, mutta varmaa kuitenkin on, että 1930-

luvun puolivälissä syntyi lukuisia yhteistyösuhteita japanilaisten ja suomalaisten 

toiminimien välillä. Japanilaisten tuotteiden maahantuonnille ”ystävällisen” Suo-

men markkinat houkuttelivat japanilaisia kauppamatkustajia saapumaan apajille. 

Eräs heistä oli Shinichi Yokoi, joka vuonna 1935 perusti Helsinkiin kangas- ja ly-

hyttavaran maahantuontiin erikoistuneen agentuuriliikkeen nimeltä S. Yokoi.599 

Tämä agentuuri loi yhden suoran ulkomaankaupan verkoston japanilaisten tuottei-

den maahantuonnille Suomeen. 

                                                        
597 ”Japanin pyrkiminen Pohjois-Euroopan markkinoille.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 7. 
Tokio 18.2.1935. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. Honshitenbu 
shucchōjo hashutsuin shozaichi: Rondon-shiten no ran Sutokkuhorumu chuuzaiin (E. Takaoka). Mitsui 
Bussan Kabushiki Kaisha. Shokuinroku 29 ban (Shōwa 9-nen 10-gatsu 31-nichi shirabe). Shiryō bangō 
– Bussan 51–25. Mitsui Bunko. Japanilaisten tavaroiden tuonnissa koettiin sekä Suomessa että Ruot-
sissa merkittävä nousu vuosien 1933–1934 aikana. Japanin Ruotsiin suuntautunut vienti kasvoi kyseis-
ten vuosien kuluessa 140,5 prosenttia, kun taas vienti Suomeen nousi jopa 238 prosenttia. Ottosson 2010, 
191. SVT I A:53–54. Ulkomaankauppa v. 1933–1934. Mitsui & Co:n yrityshistoriikissa todetaan, että 
kauppahuone oli siirtänyt puuvillatavaroiden myyntinsä kokonaisuudessaan yhtiön nimeltä Oriental 
Cotton Tradingin hoidettavaksi. Mitsui & Co., Ltd. 1977, 127. Käsillä olevassa tutkimuksessa hyödyn-
netty arkistoaineisto kertoo kuitenkin yksiselitteisesti Mitsui & Co:n vieneen Suomeen nimenomaan 
puuvillatuotteita. Sahi 2015a, 40–42. 
598  ”Suomen Lähetystö, Lontoo.” V. W. Heinosen kirje Suomen Lontoon-lähetystölle. Helsinki 
20.9.1934; ”Japanilaiset tuotteet.” Konsuli Ilmari Wäänäsen kirje V. W. Heinoselle 27.9.1934. 
Liite: ”Firms dealing in Japanese goods. (in London).”  Tunniste Fa: 357. Asia: Japanilaiset myynti-
konttorit Lontoossa. V. Heinosen tiedustelu. F Kirjeistö: 60.B:34. Japanilaiset myyntikonttorit Lon-
toossa. LoLA. 
599 Kaupparekisteritiedot yrityksestä S. Yokoi, inneh. Shinichi Yokoi. 6.8.1935. Yrityksen kaupparekis-
terinumero 77.515. Patentti- ja rekisterihallituksen asiakirjat. KA. Sininen Kirja. Suomen talouselämän 
hakemisto 1937. Kustannusliike Suomen Kauppa- ja Teollisuus Oy. s. 180. 
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Mitsuin säännöllinen kutomatuotteiden vienti Suomeen alkoi vuonna 1934 ja 

yhtiön Tukholman-konttorista muodostui tämän toiminnan keskus. Kauppahuo-

neen luomaa Pohjois-Euroopan myyntiverkkoa voidaan kutsua myös Suomen-kau-

pan osalta suoraksi ulkomaankaupan verkoksi, sillä siitä huolimatta, että myynti-

keskus sijaitsi Tukholmassa, oli sen kiinteä toiminta ulotettu koskemaan myös 

maantieteellisesti läheisiä naapurimarkkinoita Suomessa. Puuvillatuotteiden vien-

nistä muodostui nopeasti Mitsuin menestyksen runko suomalaisten kanssa käy-

dyssä kaupassa. Keskusosuusliikkeistä ja maakauppiasyhtymistä tuli japanilaisten 

puuvillakankaiden suurostajia kahden vuoden sisällä säännöllisen viennin alkami-

sesta, jolloin vastikään (1935) perustettu yksityisten tukkuliikkeiden omistama 

Suomen Tukkukauppiaiden Osakeyhtiö600 havahtui myös tarpeeseen ryhtyä yhteis-

työhön Mitsuin kanssa. Tukkukauppiaiden Oy:n yhtenä tehtävänä oli eräiden tuon-

titavaroiden yhteisostojen järjestäminen osakasliikkeilleen, ja tätä tarkoitusta var-

ten yhtiö teki syksyllä 1936 sopimuksen Mitsuin kanssa puuvillakankaiden suuros-

tosta. Osakasliikkeilleen Tukkukauppiaiden Oy perusteli yhteistyön aloittamista 

Mitsuin kanssa sillä, että kilpailijat, eli keskusosuusliikkeet ja maakauppiasyhtymät, 

olivat suurostajina saaneet japanilaisten puuvillatuotteiden tarjoajilta etuja, jotka 

heikensivät yhtiön ja sen osakkaiden kilpailukykyä markkinoilla. Tämän lisäksi 

Mitsui oli Tukkukauppiaiden Oy:n mukaan Japanin suurin ja vakavaraisin puuvil-

layhtymä, jonka säännöllinen vienti Suomeen ei ollut aiheuttanut ”ainoatakaan 

muistutusta tavaran laatuun nähden”.601 Mitsuita pidettiin siis maineeltaan luotet-

tavana yhteistyökumppanina, jonka kanssa toteutettava liiketoiminta lepäisi va-

kaalla perustalla.  

Tukkukauppiaiden Oy odotti puuvillakankaiden – printersin, ginghamin, ser-

tingin, sinikuituisen twillin ja pukukankaan – yhteisostosta koituvan myös talou-

dellista hyötyä sen osakasliikkeille, sillä japanilaiset olivat yhtiön mukaan valmiita 

hinnoittelussaan osoittamaan joustavuutta suurhankintoja kohtaan. Tukkukauppiai-

den Oy:n tarkoituksena oli saada alennuksin varustetut kankaat markkinoille ke-

väällä 1937, jota ennen olisi toteutettava niiden tilaukset, tuotanto ja toimitus, joista 

pelkästään merikuljetus Japanista Suomeen kestäisi noin kaksi kuukautta. Yhteis-

                                                        
600 Suomen Tukkukauppiaiden Oy:n osakaskuntaan liittyi 62 yksityistä tukkuliikettä. Vuonna 1942 it-
senäisten tukkuliikkeiden yhteisistä toiminimistä Suomen Tukkukauppiaiden Oy:stä tytäryhtiöineen, 
Tukkukunta r.l:stä ja Tulitikku Oy:stä muodostettiin keskusliike Tukkukauppojen Oy eli lyhyemmin 
Tuko. Hoffman 2004, 65–67.  
601 ”S.H.T. Luottamuksellinen.” Suomen Tukkukauppiaiden Oy:n kiertokirje osakasliikkeilleen. Hel-
sinki 25.9.1936. Kirjeenvaihto 1936–1940 U‒Ö. Arkistotunnus 245. Tuko Oy:n arkisto. 
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oston käytännön järjestelyt oli jaettu siten, että Tukkukauppiaiden Oy hoiti tilaus-

järjestelyt omassa piirissään keräämällä osakasliikkeiltä niiden puuvillakangasti-

laukset ja toimittamalla ne edelleen Mitsuille. Kauppahuone puolestaan hoiti tava-

ran tuotanto- ja laivausjärjestelyt Osakan sekä Nagoyan satamista Lontoon kautta 

kevään ja kesän 1937 aikana suomalaiseen satamaan, jossa toimitusten täkäläisenä 

huolitsijana toimi John Nurminen Oy.602  

Tukkukauppiaiden Oy:n junailema suunnitelma Mitsuilta tapahtuvasta yhteis-

ostosta kohtasi osakasliikkeiden parissa välitöntä suosiota. Sen seurauksena alkoi 

tilauksia sadella yhtiön konttorille Helsinkiin syys-lokakuun 1936 aikana eripuo-

lilla Suomea toimivista yksityisistä tukku- ja vähittäisliikkeistä, joita olivat muun 

muassa Ylä-Savon Tukkuliike Oy (Iisalmi), Oy. Berglund & Ylkänen Ab (Vaasa), 

Osakeyhtiö Minna Canth’in Perilliset (Kuopio), J. Illikainen (Oulu), Stockmann 

Oy (Helsinki) ja Länsi-Suomen Tukkukauppa-Osakeyhtiö (Rauma). 603  Kaiken 

kaikkiaan Tukkukauppiaiden Oy vastaanotti tilauksia japanilaisista puuvillakan-

kaista 19 liikkeeltä, mikä vastasi lähes kolmannesta yhtiön koko osakaskunnasta.604 

Arvatenkin kaikkia yhteisostoon osallistuneita liikkeitä motivoi japanilaisten kan-

kaiden mainostettu edullisuus, joka ei Tukkukauppiaiden Oy:n mukaan kuitenkaan 

merkinnyt laadussa tinkimistä. Japanilaisten puuvillakankaiden hankintaan kan-

nusti myös eräs toinen tekijä, joka oli jo pitkään leimannut puuvillakangasmarkki-

                                                        
602 ”S.H.T. Luottamuksellinen.” Suomen Tukkukauppiaiden Oy:n kiertokirje osakasliikkeilleen. Hel-
sinki 25.9.1936. Liite: ”Hintaluettelo japanilaisille puuvillakankaille. (cif Etelä-Suomi).” Kirjeenvaihto 
1936–1940 U‒Ö. Arkistotunnus 245. Tuko Oy:n arkisto. ”John Nurminen O/Y, Täällä.” Suomen Tuk-
kukauppiaiden Osakeyhtiön kirjejäljennös 17.6.1937. Kirjeenvaihto 1936–1940 John Nurminen Oy. Ar-
kistotunnus 250. Tuko Oy:n arkisto. ”P.H. Kaihola Osakeyhtiö, Mikkeli.” Suomen Tukkukauppiaiden 
Osakeyhtiön lähettämä toimitusilmoitus 21.5.1937. Kirjeenvaihto 1936–1940 K. Arkistotunnus 232. 
Tuko Oy:n arkisto. 
603 ”Suomen Tukkukauppiaiden Osakeyhtiö, Helsinki.” Ylä-Savon Tukkuliike Oy:n tilauskirje. Iisalmi 
29.10.1936. Kirjeenvaihto 1936–1940 U–Ö. Arkistotunnus 245. Tuko Oy:n arkisto. ”Oy. Berglund & 
Ylkänen Ab., Vaasa.” Suomen Tukkukauppiaiden Oy:n lähettämä tilausvahvistus. Helsinki 
8.1.1937; ”Osakeyhtiö Minna Canthin Perilliset, Kuopio.” Suomen Tukkukauppiaiden Oy:n lähettämä 
tilausvahvistus. Helsinki 8.1.1937. Kirjeenvaihto 1936–1940 B–E. Arkistotunnus 227. Tuko Oy:n ar-
kisto. ”T:mi J. Illikainen, Oulu.” Suomen Tukkukauppiaiden Oy:n lähettämä tilausvahvistus. Helsinki 
8.1.1937. Kirjeenvaihto 1936–1940 I–J. Arkistotunnus 231. Tuko Oy:n arkisto. ”Ab. Stockmann Oy., 
Täällä.” Suomen Tukkukauppiaiden Oy:n lähettämä tilausvahvistus. Helsinki 9.1.1937. Kirjeenvaihto 
1936–1940 Sk–Suomal. Arkistotunnus 242. Tuko Oy:n arkisto. ”Länsi-Suomen Tukkukauppa-Osake-
yhtiö, Rauma.” Suomen Tukkukauppiaiden Oy:n lähettämä tilausvahvistus. Helsinki 9.1.1937. Kirjeen-
vaihto 1936–1940 Lips–Lö. Arkistotunnus 234. Tuko Oy:n arkisto. 
604 Ks. arkistoyksiköt: Kirjeenvaihto 1936–1940 B–G, I–L, N–P, R–Ö. Arkistotunnukset 227–228, 231–
232, 234, 237–238, 240, 242, 244–245, 250. Tuko Oy:n arkisto. Suomen Tukkukauppiaiden Liittoon 
kuului hieman yli 20 tekstiilitukkuliikettä 1930-luvun lopulla. Hoffman 2004, 55.  
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noita Suomessa. Länsi-Suomen Tukkukauppa-Osakeyhtiö puki japanilaisten puu-

villakankaiden tilauskirjeessään sanoiksi yksityisen tukkuliikkeen tunteman ahdin-

gon ahtailla markkinoilla seuraavanlaisesti: 

”Vaikkakin etupäässä on suosittava kotimaista, niin periaatteessa olemme sillä 

kannalla, että missä ei kotimainen teollisuus halua mukautua ja seurata ai-

kaansa, tuskin meillä yleensä on muuta keinoa kuin ostaa sieltä missä meitä 

paremmin käsitetään. Vaikkakaan me emme muutamiin vuosiin ole kangasta 

myyneet, tiedämme kyllä että parina viime ja varsinkin jo kuluvana vuotena on 

Japanilaisia puuvillatuotteita tuotettu Suomeen huomattavia määriä.”605 

Länsi-Suomen Tukkukauppa-Osakeyhtiön ilmaisema tyytymättömyys kotimaisen 

teollisuuden haluttomuudesta ”mukautua ja seurata aikaansa” kumpusi mitä toden-

näköisimmin tukku- ja vähittäisliikkeitä jo vuosia vaivanneesta puuvillatuotteiden 

jälleenmyyjäansioiden vähäisyydestä. Suomen puuvillateollisuuden pyrkimys val-

voa puuvillatuotteiden kotimaisia markkinoita oli vuosisadan alussa johtanut tämän 

teollisuushaaran kartellisoitumiseen, minkä seurauksena tukkuliikkeet olivat joutu-

neet alistettuun asemaan puuvillatehtaisiin nähden. Suomen puuvillatehtaiden yh-

tymäksi kutsuttu kartelli ja sitä jatkamaan vuoden 1932 lopulla perustettu Puuvil-

latehtaitten Myyntikonttori pyrkivät hinnanalennusehdoin estämään tukkuliikkeitä 

tuomasta ulkomaisia tuotteita sen kotimarkkinoille.606 

Tämä muodostui käytännössä hyvin vaikeasti saavutettavaksi tavoitteeksi, sillä 

markkinoiden sääntelypyrkimykset hinnanalennuksilla tuottivat negatiivisen vai-

kutuksen kartellin omaan markkina-asemaan. 1920-luvun lopulla kiihtynyt puuvil-

latuotteiden maahantuonti oli osittain ollut seurausta kartellin sisällä sovituista puu-

villatuotteiden hinnoista, sillä niiden noudattaminen merkitsi julkisten hintaluette-

loiden käyttämistä ja hintojen tunnetuksi tekemistä, jolloin tukku- ja vähittäiskaup-

piaan myynneistä saama voittomarginaali supistui. Tästä johtuen kotimaisten tuot-

teiden välittämisestä muodostui tukku- ja vähittäisliikkeille ulkomaiseen tavaraan 

verrattuna vähemmän kannattavaa alhaisempien välityspalkkioiden johdosta. 607 

Suomen Tukkukauppiaiden Liiton mukaan markkinatilanne muuttui jälleenmyy-

jien kannalta vaikeaksi myös 1930-luvun alkupuolella, kun Puuvillatehtaitten 

Myyntikonttori ja sen ulkopuolelle jäänyt Porin Puuvilla Oy kävivät keskinäiseen 

                                                        
605 ”Suomen Tukkukauppiaiden Osakeyhtiö, Helsinki.” Länsi-Suomen Tukkukauppa-Osakeyhtiön ti-
lauskirje. Rauma 20.10.1936. Kirjeenvaihto 1936–1940 Lips–Lö. Arkistotunnus 234. Tuko Oy:n arkisto. 
606 Kallioinen 2006, 61, 80–81, 100–104, 136–140, 189, 196–201. 
607 ”Teollisuuden tullikysymys.” Suomen Teollisuusliiton julkaisu. Helsinki 1.12.1927. Julkaisut 1921–
1942. Arkistotunnus 53. STE:n arkisto. 
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hintasotaan. 608  Kilpailussa puuvillatuotteiden hinnat poljettiin mahdollisimman 

alas, jolloin jälleen kerran, mutta nyt vapaan kilpailun johdosta, jälleenmyyjien an-

siot supistuivat lähes olemattomiin.609 Tällöin maahantuojat kiihdyttivät ulkomai-

sen tavaran tuontia liikevoiton kasvattamiseksi ja saadakseen helpotusta tukkuliik-

keiden välillä kotimaisten tuotteiden myynnissä käytyyn kiivaaseen kilpailuun. 

Tukkuliikkeitä koskettaneiden ongelmien keskellä ei Suomen Tukkukauppiai-

den Oy jäänyt yksin hyödyntämään japanilaisten puuvilla- ja muiden kutomateol-

lisuustuotteiden edullista tarjontaa vuosikymmenen toisella puoliskolla. Tuolloin 

myös Suomen suurimmaksi tukkuliikkeeksi kasvanut Lassila & Tikanoja Osake-

yhtiö kiinnittyi japanilaisvalmisteiden maahantuontiin. Tekstiilikauppaan keskitty-

nyt Lassila & Tikanoja aloitti yhteistyön useiden japanilaisten tarjoajien, kuten Mit-

subishi Shōji Kaishan (printers-kankaiden tuonti), osakalaisen Tabata Buttons & 

Co:n (muun muassa takin- ja liivinnappien tuonti) ja kuuden muun japanilaisen 

kangas- ja vaatetustavaran valmistajan / toimittajan kanssa, joista osan tuotteet ovat 

mahdollisesti tulleet välitetyiksi japanilaisen kauppahuoneen Iida & Co., Ltd:n 

Lontoon-konttorin kautta. Saavutetuista yhteyksistä huolimatta ei japanilaisvalmis-

teiden hankinta muodostunut Lassila & Tikanojalle erityisen huomattavaksi kau-

paksi, sillä yhtiön koko liiketoimintaan suhteutettuna oli maahantuontitoiminta kai-

ken kaikkiaan varsin vähäistä.610 Merkityksetöntä ei Lassila & Tikanojan toiminta 

tässä suhteessa kuitenkaan ollut, sillä siitä ja sen kaltaisista muista pienistä ja suu-

remmistakin japanilaisten tuotteiden maahantuonnin puroista kasvoi vuolas virta 

1930-luvun lopulle tultaessa, jolloin tuonnin rajoittamista vaatineet äänet voimis-

tuivat entisestään. 

Tuonnin kasvu aiheuttaa vastareaktion 

Japanilaisten kutomateollisuustuotteiden voittokulku Suomen markkinoilla konk-

retisoitui vuosien 1934–1938 aikana, jolloin puuvillakankaiden ja kalaverkkojen 

                                                        
608 Porin Puuvilla Oy liittyi Myyntikonttoriin vuoden 1936 alussa, jolloin hintasota niiden välillä päättyi 
ja kartellin sitovat kotimaisten puuvillatuotteiden jälleenmyyntihinnat tulivat voimaan. 
609 Kertomus Suomen Tukkukauppiaiden Liiton toiminnasta v. 1933. s. 13; Kertomus Suomen Tukku-
kauppiaiden Liiton toiminnasta v. 1935. s. 14; Kertomus Suomen Tukkukauppiaiden Liiton toiminnasta 
v. 1937. s. 20. Suomen Tukkukauppiaiden Liiton vuosikertomukset 1932–1940. STL:n arkisto. Ks. 
myös Kallioinen 2006, 203–212. 
610 ”Luettelo eri tehtaista toimitetuista valmisteista ennen vuotta 1939.” Päiväämätön asiakirja yht. neljä 
sivua. Sekalaiset asiakirjat. Lassila & Tikanojan arkisto. ”Iida & Co., Ltd. (Takashimaya Iida Kabushiki 
Kaisha).” Iida & Co., Ltd:n kalenteri vuodelle 1937. Sekalaiset asiakirjat. Lassila & Tikanojan arkisto. 
Hoffman 2004, 48, 55; Koskivirta 2005, 64. 
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tuonti Japanista kasvoi lyhyessä ajassa räjähdysmäisesti. Vuodesta 1935 lähtien ja-

panilaiset kalaverkot hallitsivat tämän tavaran koko maahantuontia sekä Suomen 

markkinoita lähes suvereenisti, sillä kyseisenä vuonna kalaverkkojen koko tuon-

nista paljoudessa mitattuna tuli Japanista 82 prosenttia ja arvossa mitattuna 77 pro-

senttia. Kolme vuotta myöhemmin eli vuonna 1938 tilanne oli pysynyt lähes muut-

tumattomana japanilaisten verkkojen osuuden ollessa paljoudessa mitattuna 83 pro-

senttia ja arvossa 75 prosenttia.611 Myös japanilaisen kalaverkkoteollisuuden näkö-

kulmasta Suomen markkinoiden merkitys sen viennille oli kaikkea muuta kuin vä-

häpätöinen. Vuosikymmenen lopulla Suomesta tuli Japanin kalaverkkoteollisuu-

delle merkittävä vientikohde, mistä kertoi Suomen sijoitus japanilaisten kalaverk-

kojen neljänneksi suurimpana tuontimaana Euroopassa vuonna 1939.612 

Kasvava maahantuonti aiheutti vastareaktion, kun suomalaiset kalaverkonval-

mistajat vaasalaisen Oy Aino Lindeman Ab:n johdolla kävivät hyökkäykseen japa-

nilaista tuontia vastaan vaatimalla sen totaalista lopettamista tai vähintäänkin huo-

mattavaa tullinkorotusta maahantuotaville verkoille. Viimeksi mainitusta toimen-

piteestä yhtiö teki esityksen hallitukselle ja eduskunnalle syksyllä 1936, mikä ei 

kuitenkaan johtanut sen toivomaan tulokseen.613  Tästä huolimatta Lindeman ja 

muut kolme suomalaista kalaverkonvalmistajaa eivät jättäneet asiaa sikseen. Ke-

sällä 1937 alkanut Japanin hyökkäyssota Kiinassa antoi suomalaiselle verkkoteol-

lisuudelle hetkellisen toivonkipinän japanilaisen tuonnin mahdollisesta hiipumi-

sesta sodan seurauksena. Tämä toiveajattelu osoittautui hyvin pian perusteetto-

maksi, sillä tuontitilastot kertoivat yhä kasvavasta japanilaisten kalaverkkojen 

tuonnista Suomen markkinoille vuoden 1937 kuluessa ja sitä seuraavan vuoden 

alussa. Tässä tilanteessa suomalaiset kalaverkonvalmistajat kääntyivät yhteisrinta-

massa Suomen Teollisuusliiton ja Maatalousseurojen Keskusliiton kanssa valtio-

vallan puoleen helmi-maaliskuussa 1938 vaatien jälleen kerran tullinkorotusta ul-

komaista, toisin sanoen japanilaista, polkumyyntiä vastaan.614 Tullinkorotusvaati-

mukset eivät kesään 1938 mennessä olleet johtaneet toivottuun tulokseen, jolloin 

                                                        
611 Osuudet on laskettu tavaran alkuperämaan mukaan. SVT I A:55, 58. Ulkomaankauppa v. 1935, 1938. 
612 Suomen edellä olivat Portugali, Norja ja Hollanti. Ruotsin sijoitus japanilaisten kalaverkkojen tuon-
timaana oli seitsemäs. Guide to Japan’s Exports. Textile Products 1947. Export Library no. 9. Textile 
Foreign Trade Corporation. 
613 ”Kosk. kiertokirjettänne N:o 2, 21/1-1937.” Oy Aino Lindeman Ab:n kirjelmä Suomen Teollisuus-
liitolle. Vaasa 5.2.1937; ”Maisteri W. Lindgrenin kyselykaavake uutta tullitariffia varten.” Oy Aino 
Lindeman Ab:n kirjelmä Suomen Teollisuusliitolle. Vaasa 7.7.1937. Kiertokirjeet ja niiden vastaukset 
1936–1937. Arkistotunnus 194. STE:n arkisto. 
614 ”Valtioneuvostolle.” Aino Lindeman Oy:n, Oy Saaristokaupan, Geo Knowles Verkkokutomon ja 
Anders Ohls’in Verkkokutomon esityskirjelmä. Helsinki 23.2.1938; ”Valtioneuvostolle.” Maatalous-
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Lindemanin verkkotehdas joutui toteamaan markkinatilanteen jatkuvan muuttu-

mattomana japanilaisten kalaverkkojen tuonnin pysyessä vapaana.615 

Suomen kalaverkkoteollisuuden ohella kävi Puuvillatehtaitten Myyntikonttori 

omaa taisteluaan lisääntyvää japanilaisten puuvillatavaroiden tuontia vastaan. Eng-

lantilaisten puuvillatuotteiden tuonti oli edelleen suurinta, mutta japanilaiset val-

misteet haastoivat niiden ja saksalaisten valmisteiden asemia Suomen markkinoilla, 

joita Puuvillatehtaitten Myyntikonttori yritti mustasukkaisesti vahtia. Puuvillakan-

kaiden kokonaistuonti kasvoi vuodesta 1932 lähtien samalla kun niiden osuus koko 

maan kulutuksesta nousi kyseisen vuoden 11 prosentista 31 prosenttiin vuonna 

1937.616 Kokonaistuonnin nousua ruokki japanilaisten puuvillakankaiden maahan-

tuonnin huomattava lisääntyminen erityisesti vuonna 1937, jolloin Japanista tuli 

paljoudessa mitattuna Suomen suurin puuvillakankaiden tuontimaa. Japanin osuus 

puuvillakankaiden kokonaistuonnista oli kuitenkin paljoudessa huomattavasti suu-

rempi kuin arvossa mitattuna: vuonna 1937 japanilaiset puuvillakankaat lohkaisi-

vat paljoudessa 37 prosentin osuuden, kun taas arvossa laskettuna osuus jäi 22 pro-

senttiin. Arvoltaan englantilaisten puuvillakankaiden tuonti oli edelleen suurinta, 

sillä sen osuus oli jopa 40 prosenttia.617 

 

                                                        
seurojen Keskusliiton maatalous–teollisuusvaliokunnan esityskirjelmä 7.3.1938; ”Valtiovarain Valio-
kunnan Tullijaostolle.” Aino Lindeman Oy:n, Oy Saaristokaupan, Geo Knowles Verkkokutomon ja An-
ders Ohls’in Verkkokutomon esityskirjelmä. Helsinki 22.3.1938. Liite: ”Promemoria Suomen verkko-
teollisuudesta ja ehdotus sen suojaamiseksi ulkolaiselta polkumyynniltä.”  Kiertokirjeet ja niiden vas-
taukset 1938. Arkistotunnus 195. STE:n arkisto.  
615 ”Suomen Teollisuusliitto, Helsinki.” Oy Aino Lindeman Ab:n vastauskirjelmä Suomen Teollisuus-
liiton. Vaasa 22.6.1938. Liite: ”Vastaukset kiertokirjeenne N:o 10 kysymyksiin.” Kiertokirjeet ja niiden 
vastaukset 1938. Arkistotunnus 195. STE:n arkisto.  
616  ”P.M. Puuvillakangastuonnin kiintiöinti.” Muistion on allekirjoittanut [Lauri] Luoma. Tampere 
2.5.1939. Liite: ”Kutomateollisuustuotteiden tuotanto ja tuonti.” Kirjeenvaihto 1939 Q–Ö. Arkistotun-
nus 124. STE:n arkisto.  
617 Osuudet on laskettu alkuperämaan mukaan. SVT I A:57. Ulkomaankauppa v. 1937. 
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Kaavio 15. Brittiläisten, saksalaisten ja japanilaisten puuvillakankaiden (tilastonumerot 

350–370) tuonti Suomeen vuosina 1932–1937. Osuudet prosentteina kokonaistuonnista 

ostomaan (1932–1934) ja alkuperämaan (1935–1937) mukaan paljoudessa mitattuna. 

Lähde: ”Tuomari Lauri Luoma, Tampere.” Saatekirje No. 184. Allekirjoitus J. V. W. Waire. 

Helsinki 6.2.1939. Liite: ”Puuvillatuotteiden tuonti Suomeen vv. 1932–1936.” Kirjeen-

vaihto 1939 A–P. Arkistotunnus 123. STE:n arkisto. SVT I A:55–57. Ulkomaankauppa v. 

1935–1937. 

Japanilaisten puuvillatuotteiden tuontihinnat olivat todellakin jopa satumaisen 

edulliset, sillä niiden väitettiin olevan tapauskohtaisesti noin 50 prosenttia alhai-

semmat kuin englantilaisten tuontihinnat. Tämä aiheutti suurta huolestuneisuutta 

sekä englantilaisen puuvillatavaran vienti- ja tuontitahojen että Suomen puuvilla-

teollisuuden piirissä, sillä kotimaisilla tuottajilla ei katsottu olevan mitään mahdol-

lisuuksia kilpailla japanilaisvalmisteita vastaan, kun englantilaisetkin olivat lähes 

aseettomia niiden edessä. Lisääntyneen japanilaisen tuonnin jalkoihin jäivät myös 

saksalaisvalmisteet, jotka esimerkiksi puuvillaisten neuletuotteiden osalta menetti-

vät tuonnissa johtavan asemansa japanilaisille.618 Tässä tilanteessa Puuvillatehtait-

ten Myyntikonttori kävi julkiseen taisteluun japanilaisia puuvillatuotteita vastaan 

suojellakseen kaventuneita markkina-asemiaan niiden halpatuonnilta. 

Japanilaisten puuvillakankaiden ja muiden kutomatuotteiden ehdoton valttite-

kijä Suomessa ja muualla oli niiden laajalti tunnettu edullisuus. Japanilaisvalmis-

                                                        
618 ”H.V.” Lauri Luoman (Suomen Kutomateollisuuden Työnantajain Liitto) kirjelmä vuorineuvos V. 
M. J. Viljaselle (Suomen Teollisuusliitto). Tampere 17.10.1938. Kirjeenvaihto 1938 L–T. Arkistotun-
nus 121. STE:n arkisto. ”Kauppavaltuuskunnan matka Englantiin.” Suomen Kutomateollisuuden Työn-
antajain Liiton kiertokirje No. 18. Allekirjoitus Lauri Luoma. Tampere 28.4.1939. Kirjeenvaihto 1939 
Q–Ö. Arkistotunnus 124. STE:n arkisto. ”Valtiovarainministeriölle.” Suomen Teollisuusliiton kirjelmä 
No. 1439. valtiovarainministeriölle. Allekirjoitus V. M. J. Viljanen. Helsinki 27.10.1938. Liitteet: ”Puu-
villateollisuus ja erinäiset tähtitullit v:ksi 1939.”; ”Trikooteollisuus ja neuletuotteiden tähtitullit.” Kier-
tokirjeet ja niiden vastaukset 1938. Arkistotunnus 195. STE:n arkisto.  
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teiden mainetta kuitenkin söivät tuote- ja valmistajakohtaisesti vaihtelevat laatute-

kijät, joihin Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin oli helppo tarttua tarkoituksenaan 

julkisuudessa todistaa suomalaisten puuvillakankaiden laadullinen ylivertaisuus ja-

panilaisiin tuotteisiin verrattuna. Myyntikonttorin toimeksiannosta asiaa tutki pro-

fessori Emil J. Simola Teknillisen korkeakoulun tekstiiliteknillisessä laboratoriossa 

saavuttaen toimeksiantajansa kannalta suotuisia tutkimustuloksia. Teknillisessä Ai-

kakauslehdessä (1937) Simola selvitti tutkimustensa osoittavan, että suomalaisval-

misteet olivat japanilaisiin verrattuna laadultaan huomattavasti kestävämpiä ja niin 

muodoin parempia. Selvityksessään Simola ei tyytynyt ainoastaan kankaiden laa-

tua koskevien tulosten esille tuomiseen, sillä hän puuttui myös kaupallisiin kysy-

myksiin syyttäen suomalaisia kauppaliikkeitä japanilaisen kutomateollisuuden 

avustamisesta Suomen puuvillatehtaiden mallikokoelmissa olleiden kangasmallien 

jäljentämisessä.619 

Kyseiset tutkimustulokset ja väittämät olivat arvatenkin mannaa suomalaisille 

puuvillatehtailijoille, joiden näkökulmasta malliltaan kotimaisia valmisteita muis-

tuttavien ja heikkolaatuisiksi julistettujen japanilaiskankaiden lisääntynyt maahan-

tuonti aiheutti vahinkoa kotimarkkinateollisuudelle sekä koitui lopulta suomalais-

ten kuluttajien tappioksi. Yleistyksenä Simolan tutkimus on kuitenkin jossain mää-

rin harhaanjohtava, sillä kaikki Suomessa kaupatut japanilaiskankaat eivät suin-

kaan olleet laadultaan yhtäläisesti heikkoja. Tästä antaa viitteen muun muassa eräi-

den japanilaisten puuvillakankaiden hankkijatahojen, kuten Stockmannin,620 tun-

netusti hyvä maine laatutavaran välittäjinä. Näiden maahantuojien ja vähittäiskaup-

piaiden näkökulmasta edullisilla tuontihinnoilla hankitut valmisteet tarjosivat mah-

dollisuuden kasvattaa välittäjäportaalle jäävää kateosuutta tukku- ja vähittäismyyn-

tihinnoissa. Kauppiaille japanilaiskankaat tarjosivat siten voittojensa kartutta-

miseksi houkuttelevan vaihtoehdon markkinoilla, joita kotimaisten valmistajien 

myyntikartelli, Puuvillatehtaitten Myyntikonttori, pyrki itsepintaisesti valvomaan. 

                                                        
619 ”Koskee Japanin kilpailua.” Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin kirjelmä Suomen Teollisuusliitolle 
1.10.1938. Liite: ”Markkinoillamme tavattavien suomalaista- ja japanilaista alkuperää olevien gingham-
kankaiden vertailua.” Eripainos Teknillisestä Aikakauslehdestä N:osta 2, 1937.  Kirjeenvaihto 1938 L–
T. Arkistotunnus 121. STE:n arkisto. XVI:17. Suomalaisten puuvillakankaiden paremmuus japanilaisiin 
verraten: muistio ”Suomalaisten puuvillakankaiden paremmuus japanilaisiin verraten todetaan tieteelli-
sissä tutkimuksissa.” Kirjelmät ja lausunnot 1936–1937. Arkistotunnus 237. STE:n arkisto. Kallioinen 
2006, 221. 
620 Viimeistään 1930-luvulta lähtien myytiin Stockmannilla laadukkaita valmisvaatteita, ja olipa yhtiö 
perustanut oman naisille tarkoitetun muotisalonginkin vuonna 1935. Finnilä 2012, 230.  
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Kiistämätön tosiasia kuitenkin oli, että korkealaatuisten japanilaiskankaiden li-

säksi niin Suomessa kuin muillakin markkinoilla kaupattiin myös laadultaan heik-

koja ja ”parempia” kankaita jäljitteleviä japanilaisvalmisteita, joiden olemassa 

oloon kiinnitti huomiota muun muassa diplomaatti Hikotarō Ichikawa Helsingissä. 

Hänen mukaansa osa Japanista tuoduista puuvilla- ja silkkitekstiileistä oli laadul-

taan ala-arvoisia, vaikka niihin oli liitetty japanilainen tarkastusmerkintä. Ichikawa 

uskoi, ettei huonolaatuisia tekstiilejä ollut todellisuudessa tarkastettu Japanissa, 

mistä huolimatta ne olivat saaneet hyväksyntää osoittavan merkinnän. Ichikawa 

katsoi tällaisten väärinkäyttötapausten vahingoittavan japanilaisten tekstiilituottei-

den sekä muiden japanilaisvalmisteiden mainetta Suomen markkinoilla. Kaiken li-

säksi ne antoivat japanilaisten tuotteiden kilpailijoille, kuten englantilaisten tekstii-

lien suomalaisille maahantuojille perusteen vaatia japanilaisen tuonnin rajoitta-

mista Suomessa. Jotta japanilaisvalmisteiden tuonti ei lähitulevaisuudessa joutuisi 

vaikeuksiin, pyysi Ichikawa Japanin ulkoasiainministeriötä ottamaan asian hoi-

toonsa ja välittämään siitä tiedon Tokion, Nagoyan, Osakan ja Koben kauppakama-

reille vakavasti otettavana varoituksena.621 

Japanilaisvalmisteiset kankaat eivät olleet ainoita tuontitavaroita, joiden laatu 

saattoi tapauskohtaisesti vaihdella huomattavasti. Markkinoilla esiintyi myös huo-

nolaatuisia ja suomalaisvalmisteita jäljitteleviä englantilaisia kankaita, joiden tuon-

tia ei kuitenkaan vaadittu rajoitettavaksi yhtä ponnekkaasti kuin halvempihintaisten 

japanilaisten, tšekkoslovakialaisten ja puolalaisten kankaiden tapauksissa. 622 

Vaikka Puuvillatehtaitten Myyntikonttori oli hyökännyt japanilaisvalmisteiden 

tuontia vastaan nimenomaan viitaten niiden laadulliseen epätasaisuuteen, oli arvos-

telun perimmäisenä vaikuttimena kuitenkin näiden tavaroiden hintaedullisuus ko-

timaisiin ja englantilaisiin hyvä- mutta myös huonolaatuisiin tuotteisiin verrattuna. 

Kotimarkkinateollisuuden näkökulmasta tuontitavaroiden laatua oli helppo arvos-

tella julkisuudessa valikoituja esimerkkejä hyväksikäyttäen; sen sijaan hankalam-

                                                        
621 ”Suomeen viedyistä japanilaisista tekstiileistä.” Hikotarō Ichikawan kirjelmä ulkoasiainministeri Hi-
rotalle 10.4.1935. Kakkoku ni okeru yushutsu kinshi oyobi seigen kankei zakken. Finrando no bu. Ar-
kistotunnus E.3.7.0. XI–FI1. GGS. 
622 ”Koskee alkuperämerkintää.” Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin kirjelmä Suomen Teollisuusliitolle 
3.2.1936. Annetut lausunnot 1934–1947. Arkistotunnus 92. STE:n arkisto. ”Kauppa- ja teollisuusminis-
teriölle.” Suomen Teollisuusliiton kirjelmä No. 164. kauppa- ja teollisuusministeriölle. Helsinki 
19.2.1936. Kirjeenvaihto 1936. Arkistotunnus 117. STE:n arkisto. Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin 
kirjelmä Suomen Teollisuusliitolle 5.2.1937. Kiertokirjeet ja niiden vastaukset 1936–1937. Arkistotun-
nus 194. STE:n arkisto. ”Koskee: Puola.” Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin kirjelmä Suomen Teolli-
suusliitolle 15.8.1939. Kiertokirjeet ja kiertokyselyt asiamiehille sekä jäsenille 1939: Kiertokirjeet 1939. 
Arkistotunnus 196. STE:n arkisto. 
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paa oli perustella kuluttajille ja maahantuojille sitä, että heidän olisi kotimarkkina-

teollisuuden ja sen edunvalvojien näkemystä seuraten omalla toiminnallaan vapaa-

ehtoisesti rajoitettava halpahintaisten ulkomaisten valmisteiden hankintoja.  

Suomen ulkoasiainministeriön jaostopäällikön ja Teollisuusliiton kauppapoliit-

tisen asiantuntijan Tauno Jalannin mukaan tuontikauppiaiden ja kuluttajien 

oli ”opittava ajattelemaan kauppapoliittisesti ja koko maan edut huomioon ottaen.” 

Jalannin mielestä maahantuojat ja kuluttajat olivat ostokäyttäytymisellään avain-

asemassa vaikuttamassa Suomen ulkomaankaupan rakenteen kehitykseen, jossa oli 

suosittava kotimaisten valmisteiden lisäksi tavaroita sellaisista maista, jotka olivat 

erityisen tärkeitä Suomen vientikaupalle.623 Vaikka Japanin asema Suomen vienti-

kaupassa ei maan kokonaisvientiin suhteutettuna ollut yhtä huomattava kuin tär-

keimmän vientimaan eli Iso-Britannian, oli Japanista tullut yksi huomattavimmista 

suomalaisen selluloosan ostomaista 1930-luvun kuluessa. Suomen Japanin-kaupan 

vientivoittoisuudesta huolimatta Jalanti katsoi Japanin tuottajien ja Suomen koti-

markkinateollisuuden välisen kilpailun muodostuneen ”vuosi vuodelta tuntuvam-

maksi ja pelottavammaksi” tuonnin nopean kasvun johdosta.624 

Kauppapoliittisen ajattelun tärkeyden alleviivaaminen kuluttajille ja maahan-

tuojille oli haasteellista aikana, jolloin esimerkiksi poliittinen vasemmisto sosialis-

tilehtien palstoilla julisti työväen ostokyvyn oleellisuutta päätettäessä Suomen tul-

likysymyksistä. Periaatteellisesti sosialistit kannattivat alhaisia hintoja myös maa-

hantuonnissa, mikä joulukuussa 1937 säädettyjen tullinalennusten kautta sai lisä-

pontta. Alennuksista hyötyi erityisesti japanilaisvalmisteiden, muun muassa väril-

listen puuvillakankaiden (pääasiassa ginghamin), maahantuonti, jonka aiheuttama 

kiristynyt kilpailu markkinoilla pakotti Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin alenta-

maan tuotteidensa hintoja alkuvuodesta 1938.625  Kotimarkkinateollisuuden kan-

nalta tilanne markkinoilla synkentyi entisestään kesään mennessä, jolloin tarve 

                                                        
623 Suomen Teollisuusliiton kiertokirje. Allekirjoitus V. M. J. Viljanen. Helsinki 7.9.1937. Liite: ”Tuon-
nin säännöstely ja tuontikaupan käyttäminen viennin tukemiseen.” Ulkoasiainministeriön jaostopääl-
likkö Tauno Jalannin kirjoittama muistio. Hallitus ja valiokunnat kirjeenvaihto 1937. Arkistotunnus 630. 
STE:n arkisto. Lamberg 1999, 33. 
624 Suomen Teollisuusliiton kiertokirje tullivaliokunnan jäsenille ja varajäsenille. Allekirjoitus V. M. J. 
Viljanen. Helsinki 17.3.1938. Liite: ”Suomen kauppasopimuspolitiikka pulavuosina.” Kirjoittanut asi-
ainhoitaja Tauno Jalanti.  Hallitus ja valiokunnat kirjeenvaihto 1938. Arkistotunnus 631. STE:n arkisto. 
625 ”Tullitariffiehdotus sanomalehdistön kuvastimessa.” Suomen Teollisuusliiton sanomalehtikatsaus 
toukokuulla v. 1938. Historia-aineistot 1921–1971. Arkistotunnus 620. STE:n arkisto. ”H.V.” Lauri 
Luoman (Suomen Kutomateollisuuden Työnantajain Liitto) kirjelmä vuorineuvos V. M. J. Viljaselle 
(Suomen Teollisuusliitto). Tampere 17.10.1938. Kirjeenvaihto 1938 L–T. Arkistotunnus 121. STE:n 
arkisto.”Koskee: Kirjeessänne 19.3.38 esitettyjä kysymyksiä.” Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin vas-
tauskirjelmä Suomen Teollisuusliitolle 26.3.1938. Kiertokirjeet ja niiden vastaukset 1938. Arkistotun-
nus 195. STE:n arkisto. 
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puuvillateollisuuden ”riittävän tullisuojan sekä vakituisen työrauhan” puolesta kas-

voi yhä painavammaksi.626 

Keinot tämän tavoitteen saavuttamiseksi olivat kuitenkin vähäiset, sillä tullita-

soa oli eräiden puuvillakankaiden osalta laskettu vain puoli vuotta aikaisemmin 

eikä välittömässä näköpiirissä vaikuttanut olevan kauppapoliittisia mahdollisuuk-

sia puuttua japanilaisten kankaiden yhä kasvavaan maahantuontiin. Kaiken kukku-

raksi alkoi Japanista heinä-elokuun aikana kantautua Suomen selluloosateollisuu-

den vientikaupalle vakavia uutisia Japanin asettamista tuontirajoituksista johtuen. 

Tilanne oli Suomen kannalta muodostunut hyvin ongelmalliseksi, sillä samanaikai-

sesti kun japanilaiset kutomateollisuustuotteet saapuivat rajoituksetta maahan ko-

timarkkinateollisuuden vastustuksesta huolimatta, eivät viranomaiset Japanissa ol-

leet enää kuukausiin myöntäneet tuontilisenssejä suomalaiselle selluloosalle. Miten 

tämä kauppapoliittiseksi kiistaksi kehkeytyvä tilanne oli ratkaistavissa?  

2.2.5 Kauppapoliittiset suhteet törmäyskurssilla 

Suhteet kauppa- ja merenkulkusopimuksen solmimisen jälkeen 

Kaupallisten yhteyksien merkitys Suomen ja Japanin välisissä suhteissa oli lisään-

tynyt sitä mukaa kuin kahdenkeskinen kauppavaihto oli kasvanut 1920-luvun 

alusta ja erityisesti sitä seuraavan vuosikymmenen kuluessa. Kauppapoliittiset suh-

teet samoin kuin valtapoliittiset suhteetkin olivat säilyneet pitkälti ongelmattomina, 

sillä kauppa- ja merenkulkusopimuksen solmimisen (1924) jälkeen oli suomalais-

ten kiinnostus nauliintunut pyrkimykseen lisätä Japaniin suuntautuvaa vientikaup-

paa suosituimmuuteen rakentuvan kauppasopimusjärjestelmän ja ulkomaankaupan 

vapautta painottaneen kauppapoliittisen linjan mukaisesti. Japanin vientikauppa 

Suomeen aktivoitui samojen periaatteiden nojalla 1930-luvun alkupuoliskolla, 

mutta jo tätä ennen oli muun muassa Japanin ulkoasiainministeriö painottanut 

kauppapoliittisten suhteiden tärkeyttä peruuttaessaan Helsingin-edustustoonsa, 

joka virallisesti toimi Japanin Tukholman-lähetystön alaisuudessa vuoteen 1936 

saakka, kohdistuneen lakkautusuhan 1920-luvun puolivälissä.627 

                                                        
626 ”Kiertokirje 10.” Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin kirje Suomen Teollisuusliitolle 2.7.1938. Kier-
tokirjeet ja niiden vastaukset 1938. Arkistotunnus 195. STE:n arkisto. 
627 ”Japanin edustus Helsingissä.” Asiainhoitaja Ramstedtin kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle. 
Tokio 29.1.1926. UM 6 Japani (Lähettiläät): UM 6 O15 Japanin edustus Suomessa 1925–1944. UMA. 
Momosen mukaan Japanin ulkoasiainministeri Shidehara peruutti Helsingin-edustuston lakkautusuhan, 
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Kyseisen vuosikymmenen alkupuolella oli myös Suomessa pohdittu maan To-

kion-lähetystön lakkauttamista, minkä perusteluna oli käytetty muun muassa valti-

olle siitä mahdollistuvia säästöjä sekä edustuston vähäistä poliittista ja kauppapo-

liittista merkitystä Suomen intresseille Itä-Aasiassa. Eduskunnassa ja julkisuudessa 

käytyyn polemiikkiin Tokion-lähetystön merkityksestä oli vahvasti nivoutunut 

henkilökohtainen ja puoluepoliittinen arvostelu asiainhoitaja Ramstedtia kohtaan, 

jonka ei katsottu omaavan riittävää kaupallisten asioiden tuntemusta, jollainen olisi 

mahdollistanut Suomen kauppapoliittisten ja kaupallisten etujen tehokkaamman 

edistämisen Japanissa. Arvostelun tuloksena eduskunta poisti Tokion-lähetystön 

määrärahat vuoden 1923 tulo- ja menoarviosta sillä seurauksella, että lähetystön 

toiminta määrättiin päättyväksi kyseisen vuoden huhtikuussa. Tästä hieman myö-

hemmin määrärahat kuitenkin palautettiin, sillä lähetystön olemassa oloa erityisesti 

puoltaneet Suomen kaupalliset intressit Japanissa ja muualla Itä-Aasiassa olivat lo-

pulta painavampia kuin Ramstedtiin kohdistettu kritiikki.628 

Molempien maiden edustustot ja niiden tehtäväkentät asemamaissaan etsivät 

uomiaan virallisten suhteiden ensivuosina, jolloin valtiovallan taholla ryhdyttiin 

vähitellen kiinnittämään kaupallisten yhteyksien kehittämiseen yhä enenevässä 

määrin huomiota. Kauppasuhteiden merkityksen kasvu konkretisoitui muun mu-

assa diplomaattien henkilövalinnoissa ja tehtävänimikkeissä: Suomen Tokion-lähe-

tystöön asetettiin 1920-luvun lopulla kauppa-attasea asiainhoitajan avuksi,629  ja 

muutamaa vuotta myöhemmin Japanin Helsingin-edustuston johtoon nimitettiin 

diplomaatti, jonka tehtävänä oli ”omistaa aikansa ja tarmonsa kauppasuhteiden kai-

kinpuoliselle kehittämiselle asemamaansa ja kotimaansa välillä”.630 Japani vieläpä 

korotti Helsingin-edustustonsa lähetystöksi vuonna 1936, mikä tapahtui samanai-

kaisesti kun maan ulkoasiainministeriö muuten joutui toimimaan säästöpolitiikan 

rajoissa. Ei siis mikään ihme, että Suomen ulkoasiainministeriö ja sen lähetystö 

                                                        
kun asiainhoitaja Ramstedt oli kertonut hänelle Suomen hallituksen pitävän tärkeänä suhteiden ylläpi-
tämistä Japanin kanssa. Momose 1973, 17. 
628 Kysymystä Tokion-lähetystön lakkauttamisesta on käsitelty laajasti teoksessa Uola 1995, 89–104. 
629 ”Lähetystön väliaikainen hoito.” Asiainhoitaja Ramstedtin kirjelmä No. 185. Suomen ulkoasiainmi-
nisteriölle. Tokio 25.10.1929. UM 5 G Tokio a‒p (1918–1950): 5 G 15 a Tokio Perustaminen ja hoito 
1919–1935. UMA. 
630 ”Herra Ministeri.” Asiainhoitaja Winckelmannin kirjelmä No. 95. ulkoasiainministeri A. S. Yrjö-
Koskiselle. Tokio 18.4.1931.  UM 6 Japani (Asiainhoitajat): UM 6 O15 Gunji, Tomomaro – Japanin 
asiainhoitaja Suomessa 1927–1931. UMA. 
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Tokiossa katsoivat Suomen suhteiden Japaniin olleen sekä kaupallisesti että poliit-

tisesti ”erinomaiset” aina 1930-luvun lopulle saakka.631  

1930-luvun mittaan Suomen kauppapoliittisia suhteita Japaniin, kuten myös 

muihin maihin, leimasivat epävirallisesti niin sanotut talousnationalistiset pyrki-

mykset, jotka korostivat tarvetta lisätä vientiponnisteluja samanaikaisesti kun tuon-

tia oli tarkoitus vähentää ainakin sellaisten tavaroiden osalta, joita kotimarkkinate-

ollisuus kykeni tuottamaan.632 Tällaisen ajattelun äänitorvi oli Suomen Teollisuus-

liitto, joka tuontirajoitusvaatimustensa ohella katsoi Suomen kansantaloudelle tar-

peelliseksi valloittaa viennilleen uusia markkina-alueita muun muassa Itä-Aasi-

asta.633 Siitä huolimatta, että Teollisuusliittokin tunnusti vienti-intressien tärkeyden 

maan kauppapolitiikassa, eivät suinkaan kaikki kaupalliset toimijat Suomessa kat-

soneet Itä-Aasian markkinoita erityisen houkutteleviksi. Eräs tällaisista ”vähätteli-

jöistä” oli ehkä yllättäenkin Suomen Keskuskauppakamari, joka syyskuussa 1938 

antoi kielteisen lausunnon kysymyksessä Suomen osallistumisesta Tokiossa 

vuonna 1940 järjestettävään maailmannäyttelyyn. Vaikka kyseinen tapahtuma 

myöhemmin peruutettiin, piti Suomen Tokion-lähettiläs ministeri Hugo Valvanne 

Keskuskauppakamarin esittämää näkemystä lähes käsittämättömänä, sillä sen mu-

kaan osallistuminen ei ollut perusteltua Suomen ja Itä-Aasian vielä kehittymättö-

mien kaupallisten suhteiden takia. Valvanteen mukaan kaupan kehittymättömyys 

oli pikemminkin osallistumista puoltava peruste.634 

Keskuskauppakamari oli täten arvioinut Suomen kaupalliset suhteet Itä-Aasi-

aan ”kehittymättömiksi”, mutta vastasiko tämä näkemys kuitenkaan todellisuutta 

Suomen suhteissa Japaniin? Vastoin Keskuskauppakamarin näkemystä on todet-

tava, että Suomen ja Japanin välisiä kaupallisia suhteita oli varsin perusteetonta 

määritellä kehittymättömiksi enää 1930-luvun lopulla, sillä Suomen puunjalostus-

teollisuus oli jo vuosia ollut vankasti kiinni Japanin markkinoissa tuloksena Finn-

                                                        
631 ”Tokion-lähetystön toimintakertomus vuodelta 1936.” Allekirjoitukset ministeri Hugo Valvanne ja 
lähetystönharjoittelija T. I. Kala 22.2.1937. UM 5 G Tokio q‒v (1918–1950): 5 G 15 t Tokio Vuosiker-
tomukset 1924, 1933–1942. UMA. 
632 Suomen lisäksi, ja ehkäpä vielä ponnekkaammin, muissakin Euroopan maissa talousnationalismi 
nosti päätään, jolloin tuontikaupan hillitsemiseksi vaadittiin korkeampia tullimuureja ja erilaisia kaup-
papoliittisia toimenpiteitä, kuten valuuttakontrollia ja lisenssisysteemiä, ulkomaankaupan tasapainotta-
miseksi. Ks. Ottosson 2010, 133.  
633 Viljanen, V. M. J. (1936). Tulli- ja kauppasopimuspolitiikkamme. s. 58–59. Julkaisut 1921–1942. 
Arkistotunnus 53. STE:n arkisto. 
634 ”Tokion-lähetystön toimintakertomus vuodelta 1938.” Allekirjoitukset ministeri Hugo Valvanne ja 
vt. avustaja T. I. Kala 30.1.1939. UM 5 G Tokio q‒v (1918–1950): 5 G 15 t Tokio Vuosikertomukset 
1924, 1933–1942. UMA. 
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cellin suorasta vientiverkosta, jolle valtiovalta oli antanut tukensa konsulinimitys-

ten kautta. Finncellin ja sen tekosilkkiselluloosaa tuottavan Kaukaan jäsentehtaan 

tyytyväisyys Japanin-agenttinsa konsuli Ouchterlonyn saavuttamiin tuloksiin oli 

kesään 1937 mennessä noussut jo sellaisiin sfääreihin, että ne katsoivat myyntiensä 

edelleen kehittämiseksi ja agenttinsa palkitsemiseksi aiheelliseksi ehdottaa Suo-

men ulkoasiainministeriölle Ouchterlonyn nimittämistä Suomen kunniapääkonsu-

liksi. Ministeri Valvanteen mielestä Ouchterlonyn arvonkorotus ei kuitenkaan ollut 

täysin aiheellista, sillä konsuli oli toiminut tehtävissään virallisesti vasta neljä 

vuotta, minkä lisäksi menestys suomalaisen vientikaupan agenttina ei itsessään ol-

lut riittävä peruste, kun suomalaisten kunniamerkkienkään myöntämisessä suoma-

laisyhtiöiden ulkomaalaisille agenteille ei perusteeksi riittänyt pelkästään ansioitu-

minen kaupallisessa toiminnassa. Valvanne oli kuitenkin valmis puoltamaan Ouch-

terlonyn nimitystä mutta ei katsonut aiheelliseksi Osakan–Koben kunniakonsulin-

viraston korottamista kunniapääkonsulinvirastoksi.635 

Vaikka selluloosanviejät olivat näin saaneet esitykselleen ministeri Valvanteen 

hyväksynnän, ei Suomen ulkoasiainministeriö katsonut arvonimen korotusta tar-

peelliseksi ja ilmoitti asian siten rauenneen tammikuun lopulla 1938. Finncell ei 

kuitenkaan jättänyt arvonimikysymystä sikseen, vaan painosti ministeriötä etene-

mään asiassa kevään mittaan, kun selluloosan vienti Japaniin alkoi hankaloitua ki-

ristyneiden tuontirajoitusten seurauksena. Ikään kuin tuleviin ongelmiin varustau-

tuakseen teki ulkoasiainministeriö lopulta päätöksen Ouchterlonyn nimittämisestä 

kunniapääkonsuliksi huhtikuun alusta lukien, jolloin myös virasto muutettiin pää-

konsulinvirastoksi.636 Uuden arvonimen turvin Ouchterlonyllä oli paremmat mah-

dollisuudet päästä keskusteluyhteyteen korkeiden japanilaisvirkamiesten kanssa 

tuonti- ja valuuttalupa-asioissa. 

Japanilaisten kaupallisten toimijoiden näkökulmasta olivat maiden väliset yh-

teydet myös huomattavasti kehittyneet 1930-luvun kuluessa, jolloin suurin kaikista 

eli Mitsuin kauppahuone oli luonut suoran myyntiverkoston Suomeen Tukholmasta 

käsin yhteistyössä suomalaisten maahantuojien kanssa. Mitsuin kauppahuoneessa 

                                                        
635 ”Till Ministern för utrikesärendena.” Allekirjoitukset Jakob von Julin, Aktiebolaget Kaukaus Fabri-
ket ja Walter Gräsbeck, Finska Cellulosaföreningen. Helsingfors den 13 augusti 1937; ”Konsuli Ouch-
terlony.” Ministeri Valvanteen kirjelmä No. 688‒140. Suomen ulkoasiainministeriölle. Tokio 
29.12.1937. UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O4 b. Ouchterlony H. W. A. Osakan kunniakonsuli, 
nim. pääkonsuliksi 1/4 -38. UMA. 
636 Sähke: Fo 5 Weman J 8. No. 152. Läh. 3.3.1938 Suomen ulkoasiainministeriöltä Tokion-lähetys-
tölle; ”Konsuli Ouchterlonyn nimittäminen pääkonsuliksi.” Ulkoasiainministeri Rudolf Holstin kirjelmä 
Tokion-lähetystölle. Helsinki 18.3.1938. UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O4 b. Ouchterlony H. W. 
A. Osakan kunniakonsuli, nim. pääkonsuliksi 1/4 -38. UMA.  
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katsottiin Suomen markkinoiden kasvaneen merkitykseltään jopa niin huomatta-

viksi, että paroni Takaharu Mitsui 637 oli saattanut keväällä 1938 Suomen Tokion-

lähetystölle tiedoksi kauppahuoneen harkitsevan ”haaraosaston” perustamista Hel-

sinkiin. Tällaiselle suoralle investoinnille oli olemassa hyvin vankat perusteet, sillä 

Japanin koko puuvillatuotteiden viennistä Suomeen vuonna 1937 oli Mitsui Bussan 

Kaishan osuus ollut noin 50 prosenttia.638 Mitsui oli täten ylivoimaisesti suurin ja-

panilainen puuvillatuotteiden viejä Suomen markkinoille. 

Suomen lähetystön näkökulmasta Mitsuin liikekonttorin perustaminen Suo-

meen olisi ollut omiaan vähentämään kaupan välikäsien tarvetta japanilaisten tava-

roiden tuonnissa mutta samalla saattanut huomattavan osan maiden välisestä kau-

pasta japanilaisiin käsiin.639 Ilmeisesti suomalaisen selluloosan viennin Mitsuille 

Japaniin oli edelleen tarkoitus jatkua jo olemassa olleen Finncellin myyntiverkos-

ton välityksellä. Pääsivätpä Mitsuin suunnitelmat kuinka pitkälle tahansa, jäi Hel-

singin-haaraosasto lopulta kuitenkin perustamatta, mihin oli luultavimmin vaikut-

tanut kauppapoliittisen tilanteen kiristyminen maiden välillä vuoden 1938 kesästä 

alkaen sekä viimekädessä maailmansodan syttyminen Euroopassa syyskuussa 1939. 

Samalla hautautui myös Mitsuin suunnitelma Japanin ja Suomen välisestä suorasta 

laivalinjasta, josta suomalaiskenraali K. M. Wallenius oli saanut Japanin-vierai-

lunsa aikana (1937–1938) kuulla itse paroni Takaharu Mitsuilta.640  

Neuvottelut Tokiossa alkavat 

Jo vuonna 1936 oli Suomen Tokion-lähetystö huomioinut suomalaisen selluloosan 

viennin olevan ”hyvin arka poliittisten rauhattomuuksien tapauksessa”, jolloin 

                                                        
637 Mainittakoon tässä, että paroni Mitsui oli vuonna 1934 vieraillut Suomessa ja tehnyt Helsingin yli-
opiston kirjastolle 100 000 markan lahjoituksen Japania koskevan kirjallisuuden hankintaa varten. ”To-
kiossa olevan lähetystön vuosikertomus vuodelta 1934.” Allekirjoitukset ministeri Hugo Valvanne ja 
lähetystönharjoittelija T. I. Kala 31.12.1935. UM 5 G Tokio q‒v (1918–1950): 5 G 15 t Tokio Vuosi-
kertomukset 1924, 1933–1942. UMA. Fält 1982, 250.  
638 Vuoden 1937 ensimmäisen puoliskon aikana oli puuvillatuotteiden vienti Japanista Suomeen arvol-
taan 1 157 000 jeniä. Siitä Mitsuin osuus oli 631 000 jeniä. Kyseisen vuoden toisen puoliskon aikana 
ko. tuotteiden Suomeen suuntautuneen viennin arvo oli 1 366 000 jeniä, josta Mitsuin osuus oli 630 000 
jeniä. Mitsui Bussan gyōmu sōshi. Shōwa 12-nen kamiki. Menpu menseihin. Mitsui Bunko. Mitsui Bus-
san gyōmu sōshi. Shōwa 12-nen shimoki. Menpu menseihin. Mitsui Bunko. 
639 ”Suomen – Japanin kauppa vuonna 1937.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 12. Tokio 
3.3.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
640 Wallenius 1938, 258. Mitsuin pyrkimys suoran laivalinjan perustamisesta liittyi Japanissa noussei-
siin laajempiin suunnitelmiin kasvattaa japanilaisvarustamojen toimintaa maailman merillä ‒ mukaan 
lukien kuljetukset Japanin ja Pohjois-Euroopan välillä 1930-luvun lopulla. Ks. Ottosson 2010, 253. 
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rahti- ja vakuutusmaksujen korotukset koituisivat vahingoksi erityisesti eurooppa-

laisille tuottaja- ja myyjätahoille.641 Vuonna 1937 syttynyt sota Kiinassa oli rahti-

hintojen nousun kautta koskettanut suomalaisen selluloosan vientiä Japaniin, mutta 

kauppaa estäväksi tekijäksi siitä ei kuitenkaan ollut. Vakavaksi ongelmaksi muo-

dostui vasta kevät-kesällä 1938 alkanut selluloosan tuontilupien eli lisenssien 

myöntämisen lopettaminen, jota japanilaisviranomaiset perustelivat sota-ajan seu-

rauksena kiristyneellä valuuttapulalla. Tilanne oli ratkaistavissa vain kauppapoliit-

tisin keinoin eli valtioiden välisin neuvotteluin, joiden tuloksena toisen osapuolen 

asettamaa kaupanestettä pyrittiin sovittelemalla lieventämään kaupanteon jatku-

vuuden turvaamiseksi. Suomen kannalta selluloosan tuontiin kohdistetut rajoituk-

set olivat erittäin vakavia, sillä käytännössä ne kertaheitolla lopettivat suomalaisen 

viennin Japaniin samanaikaisesti kun japanilaisten tekstiili- ja muiden tavaroiden 

tuonti sai rajoituksetta jatkua maiden välisen suosituimmuuslausekkein varustetun 

kauppa- ja merenkulkusopimuksen nojalla. Vuonna 1937 oli selluloosan osuus 

Suomen kokonaisviennistä Japaniin arvossa mitattuna lähes 98 prosenttia.642 

 

Kaavio 16. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 1919–1938. Arvot miljoonin euroin 

(2011). Lähde: SVT I A:39–58. Ulkomaankauppa v. 1919–1938.  

                                                        
641 ”Puuvanukkeen tuonti Japaniin v. 1935.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 6. Tokio 7.2.1936. 
UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. 
642 SVT I A:57. Ulkomaankauppa v. 1937. 
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Heinäkuussa 1938 ryhtyi ministeri Valvanne yhdessä ja erikseen pääkonsuli Ouch-

terlonyn kanssa keskusteluihin Japanin ulkoasiainministeriön ja sen kauppaosaston 

päällikön Shikao Matsushiman kanssa. Japanin ulkoasiainministeriön puolesta 

Matsushima pahoitteli syntynyttä tilannetta, joka oli seurausta maan ulkomaankau-

pan yleistilanteen heikentymisestä sekä siihen vaikuttaneista sodan aiheuttamista 

rasituksista. Jos Matsushimalla oli suomalaisille jotakin positiivista kerrottavaa, 

niin se oli annettu vakuutus siitä, että Japani kohtelisi vastaisuudessakin Suomea 

suosituimmuuden pohjalta, kun tulevaisuudessa mahdollisesti aloitettaisiin jälleen 

selluloosan tuontilisenssien jakaminen tuojamaiden kesken.643 Suomalaisten näkö-

kulmasta tämä oli kuitenkin laiha lohtu, kun otetaan huomioon se tosiseikka, että 

selluloosan viennin loppuessa Japaniin jatkui japanilaisten tavaroiden ja erityisesti 

puuvillakankaiden tuonti edelleen rajoituksetta Suomen markkinoille samalla teh-

den kahdenkeskisen kaupan Japanille ensikertaa ylijäämäiseksi sitten vuonna 1919 

toteutuneen sokerituonnin. 

Epämääräiset lupailut tulevaisuuden tuontilisensseistä eivät vakuuttaneet Val-

vannetta, joten hän joutui huomauttamaan Matsushimalle, että Suomessa ”voitiin 

nyt ryhtyä vakavasti harkitsemaan kauppasopimuksen tarkastamista”. Valvanteen 

mukaan tätä toimenpidettä tuki muun muassa se tosiasia, että samanaikaisesti kun 

suomalaisen selluloosan tuonti oli lopetettu, ei Japani ollut kuitenkaan keskeyttänyt 

selluhankintoja yhtäläisesti kaikista tuontilähteistä. Tällainen menettely voitiin 

suomalaisten näkökulmasta tulkita maiden välisessä kauppa- ja merenkulkusopi-

muksessa määritellyn suosituimmuuskohtelun rikkomukseksi. Tämän ymmärretty-

ään Matsushima ehdotti maiden välisessä kaupassa barter- eli vaihtokauppajärjes-

telmään siirtymistä, jota Japanin hallitus suosi. Barter-kaupoissa suomalaiset ja ja-

panilaiset tavarat vaihtaisivat omistajia ilman valuutan käyttöä, mikä Matsushiman 

mukaan mahdollistaisi sen, ettei voimassaolevaa kauppasopimusta tarvitsisi tarkis-

taa. Valvanne suhtautui ehdotukseen barter-järjestelmästä varauksellisesti, mutta 

lupasi pyytää pääkonsuli Ouchterlonya myöhemmin keskustelemaan asiasta Mat-

sushiman kanssa.644 

Lähtökohtaisesti Ouchterlony tervehti suosiolla ehdotusta barter-järjestelmän 

käyttöönotosta, sillä hänen mukaansa se mahdollistaisi vallitsevissa oloissa sellu-

loosan viennin jatkumisen, tosin sillä edellytyksellä, että Suomessa suhtauduttai-

siin myötämielisesti ajatukseen jatkaa japanilaisten tavaroiden tuontia nykytasolla 

                                                        
643  ”Suomen-Japanin kauppasuhteet.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 32. Tokio 
14.7.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
644 Ibid. 
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tai jopa sitä suurempana. Myöhemmin Ouchterlony kuitenkin muutti mielipidet-

tään, sillä japanilaiset edellyttivät vaihtokauppajärjestelyihin kuuluvassa clearing- 

eli selvitystilissä käytettäväksi Japanin valuuttaa jeniä, jonka arvossa mahdollisesti 

tapahtuvat laskut koituisivat lopulta Finncellin myyntien vahingoksi. Tästä johtuen 

Ouchterlony suositteli pysymistä aikaisemmassa maksujärjestelyssä, jossa viejä-

osapuoli sai maksun dokumentteja vastaan Lontoossa toimivasta pankista japani-

laisen ostajatahon takaaman luoton eli remburssin kautta. Tämän lisäksi vaihto-

kauppajärjestelmässä oli Ouchterlonyn mukaan myös se ongelma, että varsinkin 

japanilainen vienti Suomeen saattoi tapahtua järjestelmän ohitse kolmansien mai-

den kautta, jolloin maiden välinen kauppa ei pysyisi tasapainotettuna nimenomai-

sista yrityksistä huolimatta.645 

Finncellin näkökulmasta tilanne oli sietämätön, sillä yhdistyksellä oli hoidet-

tavanaan voimassaolevat toimitussopimukset muun muassa Kaukaan ja Enqvistin 

tekosilkkiselluloosasta Mitsuille – sellun loppukäyttäjänä oli Mitsuin zaibatsuun 

kuulunut Toyo Rayon Ltd. – sekä Iwai & Co., Ltd:lle.646 Finncell oli kesällä 1938 

täydellisen tietämätön näiden ostajatahojen jo laivattaviksi sovittujen ja vielä tule-

vien kuukausitoimitusten kohtalosta. Tilanne aiheutti yhdistykselle tuntuvia talou-

dellisia tappioita, kun se sopimusten mukaisesti joutui varaamaan jäsentehtaiden 

tuotannosta osuudet Japanin-toimituksia varten, jotka kuitenkin näyttivät siirtyvän 

yhä kaukaisempaan tulevaisuuteen.647 Kun elokuulle tultaessa japanilaisviranomai-

set eivät olleet vieläkään myöntäneet lisenssejä suomalaiselle selluloosalle, ilmoitti 

Suomen ulkoasiainministeriö ‒ ilmeisesti Finncellin painostuksesta ‒ Tokioon, että 

Valvanteen olisi välittömästi vaadittava tuontilupia. Jo tätä ennen oli ministeriö il-

moittanut kieltäytyvänsä barter-järjestelmän käyttöönotosta sillä perusteella, että 

Suomen vienti nojasi teollisuuden puolivalmisteeseen eli selluloosaan, kun taas ja-

                                                        
645 ”Herr Envoyé.” Pääkonsuli Ouchterlonyn kirje ministeri Valvanteelle. Osaka 21.6.1938; ”Herr En-
voyé.” Pääkonsuli Ouchterlonyn kirje ministeri Valvanteelle. Osaka 6.9.1938. Fc Tokion lähetystöä 
koskeva kirjeistö 1924–1943: 70 Kauppasopimukset 1938. Kotelo 49. ToLA. 
646 Finncellillä oli vuonna 1938 lisäksi sopimukset selluloosasta paperinvalmistusta varten seuraavien 
ostajatahojen kanssa (huom. yhtiöiden nimet on kirjoitettu siten kuin ne on merkitty ko. asiakirjaan): 
Masudaya, Tokio; Asano Bussan, Tokio; Okamoto, Osaka. ”Memorandum Re Finnish Cellulose.” Päi-
väämätön asiakirja, jossa on listattu suomalaisen selluloosan ostajat ja sopimukset vuonna 1938. Fc 
Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: 70 Kauppasopimukset 1938. Kotelo 49. ToLA. Stan-
dertskjöld 1973, 324. 
647 ”Herr Envoyé.” Pääkonsuli Ouchterlonyn kirje ministeri Valvanteelle. Osaka 21.6.1938. Liite: ”Me-
morandum.” Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: 70 Kauppasopimukset 1938. Kotelo 
49. ToLA. 
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panilainen vienti Suomeen käsitti pääsääntöisesti kuluttajille tarkoitettuja valmis-

tavaroita, kuten puuvillakankaita.648 Kaupan rakenteen erilaisuus esti täten suoma-

laisten näkökulmasta barter-järjestelmän hyväksymisen. 

Tokiossa Valvanne joutui Suomen ulkoasiainministeriön vaatimusten alla jok-

seenkin hankalaan asemaan, sillä niihin sisältyi ehto Japanille Suomessa kuuluvan 

tullisuosituimmuuden rajoittamisesta vastavetona Japanin suomalaisen selluloosan 

tuonnille asettamalle rajoitukselle. Valvanteen mukaan tällaisen uhkauksen toteut-

tamisella olisi kahdenlaiset vaikutukset: ensinnäkin se lopettaisi japanilaisten tava-

roiden tuonnin Suomeen tai ainakin vähentäisi sitä. Toiseksi suomalaisen selluloo-

san vienti ei tulevaisuudessa enää käynnistyisi Japanin hallituksen pistäessä Suo-

melle kovan kovaa vastaan. Näistä syistä johtuen Valvanne piti tärkeämpänä välttää 

liian jyrkkiä vaatimuksia, kun vielä samanaikaisesti Finncellille huhuttiin lähitule-

vaisuudessa lohkeavan noin 4 800 tonnin osuus 58 000 tonnin tekosilkkiselluloo-

san tuontierästä, jonka viranomaiset olivat aiemmin kesällä jo ehtineet kerran perua. 

Suomalaisen selluloosan pääostajat olivat Valvanteen ja Ouchterlonyn mukaan li-

senssiasiassa hyvin toiveikkaita,649  joten tuontilupia päätettiin Tokiossa odottaa 

muutaman viikon verran. 

 Lopulta Valvanne ryhtyi Helsingistä sähkötettyihin jatkotoimiin elokuun lo-

pulla, kun Japanin ulkoasiainministeriöstä tai muiltakaan viranomaistahoilta ei 

kuulunut minkäänlaista ratkaisua tuontilupakysymykseen. Valvanne kertoi Mat-

sushimalle Suomen suunnittelevan Japaniin kohdistuvaa tullisuosituimmuuden ra-

joittamista, ja että vakuuttelut tulevista lisensseistä eivät enää riittäneet Suo-

melle.650 Matsushima vastasi harkitsevansa vakavasti Suomen vaatimusta, ja syys-

kuun puolivälissä Valvanne sai viimein Japanin ulkoasiainministeriöltä vastauskir-

jelmän sekä suullisen selvityksen vastapuolen kannasta. Matsushima kertoi Japa-

nille olevan täysin mahdotonta hyväksyä Suomen vaatimusta, sillä se olisi tarkoit-

tanut maan vapaaehtoista alistumista suosituimmuutensa rajoittamiseen ja käytän-

nössä japanilaisten tavaroiden syrjintää Suomen markkinoilla. Japanin näkemyk-

sestä kiista oli ratkaistavissa vain kahdella tavalla, jos Suomi edelleen pidättyisi 

vaatimuksessaan: ”[N]ykyinen Suomen-Japanin kauppasopimus pidetään edelleen 

voimassa tai Suomi irtisanoo sopimuksen”. Sopimuksen pysyessä voimassa Japani 

                                                        
648 ”Suomen-Japanin kauppasuhteet. II.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 33. Tokio 
22.7.1938; ”Suomen-Japanin kauppasuhteet. IV.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 40. 
Tokio 19.8.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA.  
649 ”Suomen-Japanin kauppasuhteet. II.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 33. Tokio 
22.7.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
650 ”Suomen-Japanin kauppasuhteet. IV.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 40. Tokio 
19.8.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA.  
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kohtelisi Suomea suosituimmuudella jaettaessa tulevia selluloosan tuontieriä. Toi-

sin olisi kuitenkin siinä tilanteessa, jossa Suomi ilmoittaisi sopimuksen irtisanomi-

sesta. Tällöin Japani jatkaisi kauppasopimuksessa määritellyn kuuden kuukauden 

irtisanomisajan sisällä tuotteidensa normaalia vientiä Suomeen mutta ei samanai-

kaisesti myöntäisi Suomelle yhtäkään selluloosan tuontilisenssiä.651 

Näin Matsushima vastasi uhkaukseen uhkauksella, joka ei varmaankaan jättä-

nyt Valvannetta kylmäksi. Jotta neuvottelut eivät olisi saaneet äkkijyrkkää päätöstä, 

oli Japanilla tarjottavana Suomelle varsin houkutteleva vastaehdotus, jonka mukai-

sesti loppuvuoden 1938 aikana maahantuotavaksi arvioidusta noin 8 800 tonnista 

tekosilkkiselluloosaa taattaisiin Suomelle 1 500 tonnin osuus ja vuoden 1939 koko 

tuonnista annettaisiin Suomelle vähintään 20 prosentin osuus. Tämä Suomelle lu-

pailtu kiintiö seuraavan vuoden tuonnista oli noin puolet suurempi verrattuna suo-

malaisvalmisteen edellisvuosien osuuteen tekosilkkiselluloosan kokonaistuonnista 

Japaniin. Korkealla sellutuonnin prosenttiosuudella höystetty vastaehdotus oli Ja-

panin taholta tarkoitettu suomalaisille syötiksi, jonka vuoksi Suomenkin näkökul-

masta neuvotteluiden jatkaminen oli tarkoituksenmukaisempaa kuin niiden kes-

keyttäminen ja kauppa- ja merenkulkusopimuksen tarkistaminen. Japanin tarjo-

amien etuuksien ehtona oli Suomen luopuminen suunnitelmistaan rajoittaa Japanin 

suosituimmuutta. Valvanne alisti Japanin antaman vastaehdotuksen ratkaistavaksi 

Helsingissä, mutta välitti siitä tiedon myös Ouchterlonylle, joka piti saatua tarjousta 

Suomen kannalta yllättävän edullisena. Myös Ouchterlonyllä oli Valvanteelle po-

sitiivista kerrottavaa, sillä Finncellille oli vastikään tarjottu tuontilisenssiä 600 ton-

nista paperiselluloosaa, jos yhdistys suostui peruuttamaan muut vielä toimittamat-

tomat paperiselluloosaerät.652 Suomalaisen selluloosan vienti Japaniin sai täten jat-

koa, vaikkakin hyvin pienimuotoisena aikaisempaan tasoon verrattuna. Mitään rat-

kaisua kyseinen lisenssi ei kuitenkaan tuonut maiden välillä syvenevään kauppa-

poliittiseen kiistaan. 

Kesän ja syksyn 1938 kuluessa oli Matsushima tarjonnut Valvanteelle useaan 

otteeseen lupauksia ja vakuutteluja siitä, että suomalaisen selluloosan tuonti Japa-

niin pääsisi lähitulevaisuudessa jälleen käyntiin, kun vain annettaisiin ajan kulua 

eikä kauppasopimuksen tarkastamiseen ryhdyttäisi. Ratkaisua viivyttelemällä ja 

                                                        
651 ”Suomen-Japanin kauppasuhteet. V.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 42. Tokio 
15.9.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
652 ”Dear Mr. Minister.” Osastopäällikkö Matsushiman muistio ministeri Valvanteelle. Tokio 17.9.1938. 
Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: 70 Kauppasopimukset 1938. Kotelo 49. 
ToLA. ”Suomen-Japanin kauppasuhteet. V.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 42. Tokio 
15.9.1938; ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. XV.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 
22. Tokio 2.6.1939. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
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vastauhkauksilla Japani pelasi itselleen aikaa, jolloin kärsijänasemassa pysyivät 

Finncell ja sen ulkopuolinen Waldhof Oy. Suomalaiset eivät kuitenkaan olleet sel-

luloosan tuontirajoitusten kourissa ainoita kärsijöitä, sillä vuoden 1938 aikana sel-

luhankinnat Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta olivat kokonaisuudessaan huomat-

tavasti laskeneet samalla kun Japani oli kasvattanut tuontia niin sanotuista jeni-

blokin maista (Mantšukuo, miehitetty Kiina ja Kwantung).653  Japanin antamaan 

vastaehdotukseen Suomen ulkoasiainministeriö vastasi vaatimuksella, että kauppa-

sopimuksen tarkastamisen sijaan Japanin olisi suostuttava vapaaehtoisiin puuvilla-

kankaiden vientirajoituksiin, joihin Japani oli aikaisemmin suostunut viennissään 

Filippiineille. Rajoitusten oli toteuduttava ennen kuin Suomi olisi valmis antamaan 

virallisen vastauksensa Japanin syyskuussa ehdottamaan ratkaisuun.654 

Vaatimus vapaaehtoisista vientirajoituksista kohtasi Japanin taholta jyrkän vas-

tustuksen, mistä huolimatta Valvanne tehosti ulkoasiainministeriönsä kantaa tuo-

malla lokakuun neuvotteluissa esille sen seikan, että Suomi oli kaiken lisäksi val-

mis turvautumaan vientikaupan turvaamisesta annetun lain (411/1937) mahdollis-

tamiin kauppapoliittisiin vastatoimiin Japania kohtaan ilman kauppasopimuksen ir-

tisanomistakin.655 Tämä merkitsi Suomen taholta jo kolmatta Japanille suunnattua 

uhkausta. Sillä näyttää olleen vaikutuksensa Matsushimaan, joka ei enää reagoinut 

uhkaukseen vastauhkauksella, vaan pyrki sovitteluun tarjoamalla periaatteellista 

mahdollisuutta päästä asiassa molempia tyydyttävään ”herrasmiessopimukseen”. 

Valvanne ei enää suostunut nielemään Matsushiman vakuutteluja siitä, että Japanin 

näkemyksen mukaan Suomea ei ollut mitenkään syrjitty selluloosan tuonnissa.656 

Valvanteen viesti oli selvä: nyt oli synnyttävä edes väliaikainen ratkaisu suomalai-

sen selluloosan viennin turvaamiseksi tai Suomi ryhtyisi vastatoimiin! 

Jälleen kerran Japanin vastaus Suomen esitykseen antoi odottaa itseään, sillä 

neuvottelut olivat lokakuusta lähtien jumittuneet tilanteeseen, jossa Suomi odotti 

                                                        
653 ”Japanin ulkomaankauppa heinä-syyskuussa 1938.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 50. 
Tokio 12.11.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
654 ”Suomen-Japanin kauppasuhteet. VII.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 46. Tokio 
12.10.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. ”Voluntary limitation 
of shipments of Japanese cotton textiles to the Philippine Islands.” Department of State: Press Releases. 
No. 316. 19/10 -35. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: 70 Kauppasopimukset 1938. 
Kotelo 49. ToLA. 
655 Lain 411/1937 (hallituksen oikeuttamisesta antamaan tarpeenvaatimia säännöksiä Suomen vienti-
kaupan turvaamiseksi) mukaan Suomi olisi voinut asettaa japanilaiselle tuonnille Suomeen samanlaisia 
rajoituksia kuin Japani oli asettanut selluloosan maahantuonnilleen. Suomen Asetuskokoelma 1937. 
656 ”Suomen-Japanin kauppasuhteet. VII.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 46. Tokio 
12.10.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA.  
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Japanin reaktiota vaatimukseensa vapaaehtoisista puuvillakankaiden vientirajoi-

tuksista. Selluloosan tuontilisenssien suhteen tapahtui kuitenkin positiivista kehi-

tystä, kun japanilaisviranomaiset marraskuussa yllättäen ilmoittivat sallivansa jo 

aikaisemmin perutuksi ilmoitetun 58 000 tonnin tekosilkkiselluloosan tuontierän. 

Siitä oli Suomelle varattu 6 800 tonnin osuus, joka muodostui Finncellin 4 800 ton-

nin ja Waldhofin 2 000 tonnin eristä. Valvanne ja Ouchterlony pitivät tätä erinomai-

sena saavutuksena, kun vielä muistettiin Japanin syyskuussa lupaama yli neljä ker-

taa pienempi kiintiö, jota Suomen näkökulmasta oli pidetty jo sinänsä hyvin edul-

lisena tarjouksena.657 

Finncellin ja Waldhofin saadessa näin tekosilkkiselluloosalleen tuontilisenssit 

esitti osastopäällikkö Matsushima toivomuksen, että Suomi tässä tilanteessa pe-

ruuttaisi ehdotuksensa japanilaisten puuvillakankaiden vientirajoituksesta.658 Suo-

men ulkoasiainministeriö oli asiassa kuitenkin toista mieltä, sillä siitä huolimatta, 

että suomalaisille oli nyt viimein herunut suurempia tuontilisenssejä, ei kauppa-

kiista ollut itsessään saanut lopullista ratkaisua. Ongelman ydin oli edelleen avoin: 

Japani jatkoi tuontikauppansa rajoittamista lupamenettelyin, kun taas Suomi ei ra-

joittanut kauppaansa Japanin kanssa millään keinoin. Saadut tuontilisenssit eivät 

kuitenkaan jääneet huomiotta Suomen ulkoasiainministeriön taholla, sillä ehdotto-

man puuvillakankaiden vientirajoitusvaatimuksen sijaan se oli valmis kuulemaan 

Japanilta vastaehdotuksen. Japanin ulkoasiainministeriö ei puolestaan ollut kiin-

nostunut setvimään asiaa enempää vuoden 1938 lopulla vaan ehdotti neuvottelui-

den jatkamista seuraavan vuoden puolella, jos vielä pakottavaa syytä ilmenisi. Tä-

ten Japani pyrki viivyttelemään asian lopullista ratkaisua, ja etenkin sellaista, jossa 

se joutuisi tekemään myönnytyksiä vientikauppaansa koskien. Tehostaakseensa tä-

män pyrkimyksen onnistumista Matsushima kertoi Valvanteelle Japanin olevan 

valmis peruuttamaan myönnetyt tuontilisenssit, jos ”Suomi asettuisi epäystävälli-

selle kannalle”.659 

                                                        
657 ”Suomen-Japanin kauppasuhteet. VIII.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 48. Tokio 
5.11.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA.  
658 Ibid. 
659 ”Suomen-Japanin kauppasuhteet. IX.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 49. Tokio 
11.11.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA.  
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Suomalaisten vienti- ja kotimarkkinateollisuuksien reaktiot ja tavoitteet 

kauppakiistassa 

Vuosi 1938 oli Finncellille haasteita täynnä sekä läheisillä että kaukaisimmilla 

markkina-alueilla. Vuorineuvos Gösta Serlachius, joka oli ollut vahvasti mukana 

Finncellin eri vaiheissa sen perustamisesta lähtien, painotti kesän mittaan tarvetta 

säilyttää toimivat edustussuhteet kaikissa yhdistyksen viennin kohdemaissa siten, 

ettei millään markkina-alueella saisi tapahtua yhdistyksen asemaa vahingoittavia 

laiminlyöntejä. Samanaikaisesti kun tilanne Japanin markkinoilla vaikeutui kevään 

ja kesän mittaan, lisääntyi kanadalaisten ja yhdysvaltalaisten tuottajien aiheuttama 

kilpailu uhkaavasti Euroopan markkinoilla. Finncell oli vielä alkuvuodesta ollut 

haluton ryhtymään tuotannon supistuksiin, toisin kuin muiden S.P.S.-maiden edus-

tajat. Yhdistyksessä ajatukset tämän suhteen kuitenkin muuttuivat varsin pian, mi-

hin auttamattomasti oli vaikuttanut muiden tekijöiden ohella myös Japaniin ky-

seiseksi vuodeksi myytyjen 26 450 tonnin sellutoimitusten lykkääntyminen ja lo-

pulta peruuntuminen. Heinäkuussa Finncell teki viimein päätöksen tuotannon-

supistuksista yhteistyössä ruotsalaisten ja norjalaisten tuottajatahojen kanssa.660 

Tokion-neuvotteluihin Finncell otti aktiivisesti osaa edustajansa pääkonsuli 

Ouchterlonyn ja kotimaasta käsin Suomen ulkoasiainministeriön kautta. Ilmeisesti 

yhdistyksen ja ulkoasiainministeriön välinen yhteistyö tapahtui suurimmaksi 

osaksi Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton välityksellä ja toimesta. 

Keskusliitolle ja sen kautta myös ulkoasiainministeriölle Finncell teroitti loka-

kuussa Japanin-vientinsä jatkamisen tärkeyttä, minkä taustalla vaikutti kyseisten 

markkinoiden keskeisyys suomalaisen tekosilkkiselluloosan aikaisemmalle ja tule-

valle menekille. Finncell piti Japania Italian ohella tärkeimpänä suomalaisen teko-

silkkiselluloosan vientimaana, jonne oli mahdollistettava myynnit vaikeissakin 

olosuhteissa. Tästä johtuen Suomen oli yhdistyksen mukaan kaikin keinoin vältet-

tävä ryhtymistä kauppasotaan Japanin kanssa vain sillä perusteella, että selluloosan 

vienti oli nyttemmin vähentynyt. Kiistan syventämisen sijaan ulkoasiainministe-

riön olisi Finncellin mukaan saatava korotetuksi Japanin syyskuussa tekemää tar-

jousta 1 500 tonnin tuontilisenssistä ja luvatusta 20 prosentin osuudesta seuraavan 

vuoden tuonnista. Tämä tarjous oli yhdistyksen näkökulmasta jo itsessään riittävän 

                                                        
660 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 24.3.1938; Hallituksen kokouksen pöytäkirja 29.7.1938. Liite 
E: ”Markkinatilanne Euroopassa ja valtamerentakaisissa maissa.”; Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja 
29.7.1938. Pöytäkirjat 1938. Arkistotunnus 21. Finncellin arkisto. 
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arvokas, niin ”että se pahimmassa tapauksessa olisi sellaisenaankin hyväksyt-

tävä”.661 

Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto käsitteli kysymystä ”selluloosan vienti-

vaikeuksista Japanissa” useaan otteeseen kauppapoliittisen valiokuntansa kokouk-

sissa kesän ja syksyn kuluessa.662 Kun tänä aikana ratkaisua suomalaisen selluloo-

san tuontilisenssien suhteen ei Tokiosta kuulunut, nivoutui valiokunnan kokouk-

sissa käyty keskustelu Suomen mahdollisista kauppapoliittisista toimenpiteistä Ja-

pania kohtaan myös Suomen kauppapoliittisiin suhteisiin tärkeimmän kauppa-

kumppaninsa Iso-Britannian kanssa. Valiokunnan elokuun kokouksessa vierailleen 

maisteri Tauno Jalannin mukaan,663 joka tuolloin toimi Suomen Lontoon-lähetys-

tön kaupallisena avustajana, olisi suomalaisten vienti-intresseille eduksi osoittaa 

Iso-Britannialle jollakin ”kauniilla eleellä”, että Suomella oli hyvä tahto kehittää 

kahdenkeskisiä kauppasuhteita. Jalanti katsoi, että 

”[t]ällaiseksi sopisi Japanin-kauppammekin kannalta juuri nyt Suomen-Japa-

nin voimassaolevan kauppasopimuksen irtisanominen ja neuvottelut uudesta 

sopimuksesta rajoitetun suosituimmuuden pohjalla; samalla voitaisiin Japa-

nilta kiristää etuja selluloosan viennillemme. Tämä olisi tehtävä niin, että Eng-

lanti käsittäisi sen tapahtuneen Englannista-ostojemme lisäämiseksi, vaikka se 

tietysti tapahtuisi lähinnä oman teollisuutemme vuoksi.”664 

Jalannin mielestä oli Japanin-kaupan tulevaisuus täten varsin kivuttomasti uhratta-

vissa Suomen ja Iso-Britannian välisten kauppasuhteiden ja kotimarkkinateollisuu-

den etunäkökohtien alttarilla. Tästä osoituksena hän vielä syyskuussa ilmoitti, että 

olisi Lontoossa tilaisuuden tullen valmis Suomen lähetystön nimissä ilmoittamaan 

Iso-Britannian hallitukselle Suomen ja Japanin välisen tullisuosituimmuuden su-

pistamisesta. Edelleen hän samassa yhteydessä kertoisi tämän toimenpiteen olevan 

                                                        
661 ”Koskee silkkimassan vientiä Japaniin.” Finncellin muistio Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes-
kusliitolle. Helsinki 3.10.1938. UM 58 B1 Japani. 1922–1952: Suomen – Japanin kauppaneuvottelut 
1938–1939. UMA. 
662 Keskusliiton kauppapoliittisen valiokunnan kokouksen pöytäkirja 26.7.1938; Keskusliiton kauppa-
poliittisen valiokunnan kokouksen pöytäkirja 21.10.1938. Kauppapoliittinen valiokunta 1936–1947. Ar-
kistotunnus 564. SMK:n arkisto.  
663 Tauno Jalanti oli toisen maailmansodan aikana keskeinen kauppapolitiikan vaikuttaja. Vuonna 1941 
hänet nimitettiin Suomen ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston päälliköksi. Aunesluoma 
2011, 70–72. 
664 Keskusliiton kauppapoliittisen valiokunnan kokouksen pöytäkirja 24.8.1938. Kauppapoliittinen va-
liokunta 1936–1947. Arkistotunnus 564. SMK:n arkisto. 
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seurausta siitä, että Suomi on huomioinut Britannian vienti-intressit omilla tekstii-

limarkkinoillaan.665 Tämä Jalannille ilmeisen mieluisa tehtävä ei lopulta koskaan 

mahdollistunut, vaikka suomalaisten Britannian-kaupassa mukana olleiden toimi-

joiden piirissä olikin yleisesti tiedossa brittien tuntema tyytymättömyys japanilais-

ten kutomatuotteiden ekspansiota kohtaan Suomen markkinoilla.666  

Valiokunnan elokuisessa kokouksessa Finncelliä edustaneen eversti Paavo Tal-

velan mukaan oli Japanin suhteen toimittava kuitenkin kaikkea varovaisuutta nou-

dattaen, sillä sen markkinat olivat yhdistykselle erittäin merkitykselliset. Tästä joh-

tuen Talvela päätyi ehdottamaan, että Suomi ainoastaan uhkaisi kauppasopimuksen 

irtisanomisella eikä siten ryhtyisi hätiköityihin ja osin peruuttamattomiin toimen-

piteisiin, jotka saattaisivat koitua jopa suuremmaksi vahingoksi selluloosan viennin 

tulevaisuudelle kuin kauppasopimuksen voimassaolon ja niin muodoin myös japa-

nilaisten puuvillakankaiden tuonnin normaali jatkuminen. Varatuomari Jacob von 

Julin, joka myös edusti Finncelliä, kannatti kauppasopimuksen jatkamista ainakin 

toistaiseksi, sillä Tokiossa vielä tuolloin vireillä ollut lisenssiasia oli ennen jyrkem-

piin toimenpiteisiin ryhtymistä saatava pois päiväjärjestyksestä ja saatettava mah-

dollisimman positiiviseen lopputulokseen. Hänen mukaansa oli Finncellin kannalta 

lisäksi mahdotonta ratkaista suhtautumista Japaniin ottamalla huomioon Suomen 

ja Iso-Britannian välisten kauppasuhteiden näkökulma.667 Käytyjen keskustelujen 

ja asian myöhemmän käsittelyn tuloksena otti Keskusliitto lopulta suurimman suo-

malaisen Japanin-viejän eli Finncellin kannan, jonka mukaan maiden välisen kaup-

pasopimuksen irtisanomisen sijaan oli panostettava selluloosan viennin jatkuvuu-

den edistämiseen ja syyskuussa Japanin seuraavaksi vuodeksi Suomelle lupaaman 

20 prosentin tuontiosuuden kasvattamiseen neuvotteluiden kautta.668 Tämän näkö-

kannan omaksui pääpiirteissään myös Suomen ulkoasiainministeriö, joka sähkeitse 

Tokioon ministeri Valvanteelle lähettämissään vähäsanaisissa neuvotteluohjeissa 

painotti lisenssikysymyksen positiivisen ratkaisun saavuttamisen ensisijaisuutta. 

                                                        
665 ”Suomen ja Japanin väliset kaupalliset neuvottelut.” Lontoon-lähetystön kirjelmä No. 5514/764. Al-
lekirjoittanut kaupallinen avustaja Tauno Jalanti. Lontoo 22.9.1938. UM 58 B1 Japani. 1922–1952: 
Suomen – Japanin kauppaneuvottelut 1938–1939. UMA. 
666 Jäljennös kirjeestä N:o 1333. maanviljelysneuvos A. Konnulle. Helsinki 3.10.1938. Kirjeenvaihto 
1938 A‒K. Arkistotunnus 120. STE:n arkisto. 
667 Keskusliiton kauppapoliittisen valiokunnan kokouksen pöytäkirja 24.8.1938. Kauppapoliittinen va-
liokunta 1936–1947. Arkistotunnus 564. SMK:n arkisto. 
668 Keskusliiton kauppapoliittisen valiokunnan kokouksen pöytäkirja 21.10.1938; Keskusliiton kauppa-
poliittisen valiokunnan kokouksen pöytäkirja 14.12.1938. Kauppapoliittinen valiokunta 1936–1947. Ar-
kistotunnus 564. SMK:n arkisto. 
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Suomen Teollisuusliitto oli kotimarkkinateollisuuden edustajana Japanin-kau-

pan kysymyksessä eri linjalla Finncellin ja Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton 

kanssa, vaikka sen piirissä hyvin tiedostettiin vientiteollisuuden intressien tärkeys. 

Tauno Jalannin hahmottelemat Japaniin kohdistettavat toimenpiteet olivat keino-

jensa osalta yhteneväiset Teollisuusliiton näkökantojen kanssa, mikä selittyi muun 

muassa sillä, että Jalanti oli aikaisemmin avustanut Teollisuusliittoa kauppapoliit-

tisten kysymysten valmistelussa.669  Teollisuusliiton näkökulmasta Iso-Britannian 

vientietujen huomioiminen ei kuitenkaan ollut edes periaatteellisesti etusijalla rat-

kaistaessa Suomen ja Japanin välisen kaupan tulevaisuutta, sillä ehdottomasti tär-

keintä oli saada Japanille kuuluvaa suosituimmuutta supistettua kotimaisen kuto-

mateollisuuden markkina-asemien parantamiseksi. Tätä tarkoitusta varten oli Teol-

lisuusliitto jo vuonna 1936 vaatinut Suomen hallitusta ryhtymään välittömiin toi-

menpiteisiin, jotka olisivat tähdänneet Japanin suosituimmuuden rajoittamiseen.670 

Tuolloin, kuten myöhemminkään, ei Suomen hallitus ryhtynyt toimenpiteisiin 

Suomen ja Japanin välisen kauppasopimuksen tarkistamiseksi, mikä ei kuitenkaan 

estänyt Teollisuusliittoa jatkamasta painostustyötään sille mieleisen lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Teollisuusliiton sekä sen jäsenyhtiön Puuvillatehtaitten Myynti-

konttorin tavoitteena oli saada japanilaisten puuvillatuotteiden tuontia vähenne-

tyksi, jotta sen aiheuttamaksi väitetty vakava vaara Suomen kansantaloudelle olisi 

ollut selätettävissä. Kun puunjalostusteollisuus Finncellin johdolla kuitenkin vas-

tusti maiden välisen kauppasopimuksen tarkistamista, mille kannalle myös Suomen 

ulkoasiainministeriö mukautui, ehdotti Teollisuusliitto syksyllä 1938, että perustet-

taisiin erityinen komissio tai kanslia, jonka tehtäväksi annettaisiin japanilaisten ta-

varoiden laatutarkkailun toteuttaminen niiden polkumyynnin ehkäisemiseksi.671  

Tämäkään ehdotus ei ilmeisesti kohdannut sanottavaa vastakaikua, mihin oli 

mahdollisesti vaikuttanut Suomeen tuotujen japanilaisten puuvillakankaiden ylei-

sesti ottaen parantunut laatutaso, jonka myös kotimarkkinateollisuuden edustajat 

                                                        
669 Ks. esim. Tauno Jalannin Suomen Teollisuusliitolle laatima muistio ”Suomen kauppasopimuspoli-
tiikka pulavuosina” ja siihen liittyvä lähetekirjelmä Teollisuusliiton jäsenille 17.3.1938, allekirjoitus V. 
M. J. Viljanen. Hallitus ja valiokunnat kirjeenvaihto 1938. Arkistotunnus 631. STE:n arkisto. 
670 ”Suomen Teollisuusliiton toiminta v. 1936” Suomen Teollisuusliiton Tiedonantoja N:o 18. Huhtikuu 
1937. Suomen Teollisuusliiton vuosikertomukset 1931–1940 [1921–1940]. Arkistotunnus 38. STE:n 
arkisto. 
671 Otsikoimaton esityskirjelmä, jonka on mahdollisesti laatinut tohtori T. T. Kaila Suomen Teollisuus-
liitosta. Helsinki 7.10.1938; Suomen Teollisuusliiton toimitusjohtajan V. M. J. Viljasen kirje ministeri 
V. Tannerille. Helsinki 3.10.1938. UM 58 B1 Japani. 1922–1952: Suomen – Japanin kauppaneuvottelut 
1938–1939. UMA. 
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olivat panneet merkille.672 Heidän näkökulmastaan japanilaisvalmisteiden aiheut-

tama ongelma kotimarkkinoilla oli tämän kehityksen seurauksena jopa pahentunut, 

sillä laadultaan parantuneet mutta edelleen halvat kankaat söivät entistä tehok-

kaammin kotimaisten valmisteiden markkina-asemia. Tässä tilanteessa Teollisuus-

liitto ryhtyi suunnitelmalliseen mustamaalauskampanjaan, jonka tavoitteena oli ne-

gatiivisen julkisuuden kautta vahingoittaa japanilaiskankaiden menekkiä. 

Kampanjan tarkoituksia varten luotavalle uutisviestille loivat sopivan pohjan 

marraskuussa 1938 maakunnista Helsinkiin kantautuneet tiedot japanilaisesta kan-

kaasta valmistetuista huonolaatuisista nenäliinoista. Teollisuusliiton toimesta tätä 

uutista levitettiin kautta maan Suomen Tietotoimiston välityksellä ja eri lehtien 

palstoilla. Niissä tehtiin tiettäväksi, että kyseiset nenäliinat olivat korkean liisteri-

pitoisuutensa takia lähestulkoon kertakäyttöhyödykkeitä, joiden ostajille hankinta 

aiheutti vain taloudellisen menetyksen. Näiden seikkojen lisäksi Teollisuusliiton 

muotoilemassa uutisessa painotettiin, että ”vilpillisiä keinoja käyttäen” suomalaisia 

ostajia houkuteltiin alhaisin hinnoin käyttämään arvotonta ulkomaista tavaraa sa-

malla kun kotimainen teollisuus tuotti ensiluokkaisia hyödykkeitä kohtuullisin hin-

noin. Erityisen raskauttavaa oli Teollisuusliiton mukaan se väittämä, että kyseisiä 

nenäliinoja oli kaiken lisäksi myyty merkinnällä ”kotimainen valmiste”.673  

Poliisiviranomaisten tutkimuksissa kävi myöhemmin ilmi, että nenäliinat oli 

valmistanut japanilaisesta kankaasta eräs tehtailija Lahdessa. Tämä oli lakimiehel-

tään saanut ennen nenäliinojen markkinointia tietää, että nimitystä ”kotimainen val-

miste” oli luvallista käyttää tällaisessa tapauksessa, jossa tavaran lopullinen muok-

kaus ja valmistus tapahtuivat kotimaisen tuottajan toimesta. Tästä johtuen suoma-

laisen kuluttajan holhoojan roolin ottaneessa Teollisuusliitossa katsottiin varsinai-

sen ongelman piilevän senhetkisessä lainsäädännössä, joka salli kyseisenlaisen ti-

lanteen kuluttajien ja erityisesti kotimaisen teollisuuden vahingoksi. Niinpä Teolli-

suusliiton toimitusjohtaja V. M. J. Viljanen lähestyi asiassa kauppa- ja teollisuus-

ministeriötä vaatimuksella selventää ja täsmentää voimassaolevaa alkuperämerkin-

tää koskevaa lakia, jotta vastaavaa ei enää pääsisi tapahtumaan.674  

                                                        
672 Jäljennös Lauri Luoman allekirjoittamasta kirjelmästä ministeri Kaarle R. Savolahdelle. Tampere 
30.9.1938. Kirjeenvaihto 1938 L‒T. Arkistotunnus 121. STE:n arkisto. 
673 Jäljennös lähetekirjeestä N:o 1494. tohtori E. A. Bergille, Suomen Tietotoimisto Oy:lle. Helsinki 
7.11.1938.  Liite nenäliinoja koskevasta uutisesta. Kirjeenvaihto 1938 A‒K. Arkistotunnus 120. STE:n 
arkisto. 
674 ”Kauppa- ja Teollisuusministeriölle.” Jäljennös toimitusjohtaja V. M. J. Viljasen kirjelmästä kauppa- 
ja teollisuusministeriölle. Helsinki 16.11.1938. Kirjeenvaihto 1938 A‒K. Arkistotunnus 120. STE:n ar-
kisto. 
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Lainsäädännön uudistamista ja kauppasopimuksen tarkistamista nopeampi 

keino japanilaisten tavaroiden tuonnin hillitsemiseksi oli niiden laadullisen mai-

neen kyseenalaistaminen, mikä itse asiassa olikin Teollisuusliiton masinoiman uu-

tispropagandan varsinainen tarkoitus ja tavoite. Vaikka korkeaa liisteripitoisuutta 

oli marraskuussa 1938 tavattu todistettavasti ainoastaan kohutuista nenäliinoista, 

julkaisi Suomen Sosialidemokraatti -lehti Suomen ja Japanin välisiä kaupallisia 

suhteita käsittelevän artikkelin, jonka alaotsakkeessa yleistettiin (kaikkien) japani-

laisten puuvillakankaiden sisältävän puoliksi liisteriä ja muita täyteaineita. Lehti-

jutussa haastatellun Teollisuusliiton edustajan tohtori T. T. Kailan mukaan japani-

lainen tuonti oli aiheuttamistaan ongelmistaan huolimatta ymmärrettävää ja oikeu-

tettua niin kauan kuin suomalainen vienti Japaniin tapahtuisi ilman rajoitteita eikä 

Suomen kotiteollisuus joutuisi kärsimään halpatuonnista. Jutussa Kailan edustama 

Teollisuusliitto ei varsinaisesti esittänyt mitään vaatimuksia Japanin-kaupan lopet-

tamisesta tai edes merkittävästä hillitsemisestä, sillä sen tarkoituksena oli pääasi-

assa alleviivata kotimaisen teollisuuden ja kuluttajan kärsijänasemaa japanilaisen 

tuontikaupan ekspansion kynsissä – uutisen mukaan Japani oli vienyt Suomeen 

vuonna 1937 lähes 60 prosenttia Eurooppaan toimittamastaan vistrakankaan koko-

naismäärästä.675 

Japanilaista tuontia arvostelleet lehtiuutiset huomioitiin muun muassa Japanin 

Helsingin-lähetystössä, joka tiedotti uutisoinnin kehityksestä ministeriölleen Toki-

oon pitkin syksyä 1938. Japanin ulkoasiainministeriön kannalta oli käynnissä ollei-

den neuvotteluiden vuoksi oleellisen tärkeää tietää, miten Suomen lehdistössä suh-

tauduttiin suomalaisen selluloosan viennin vaikeutumiseen Japanin markkinoille ja 

japanilaisten tavaroiden maahantuontiin. Japanin Helsingin-lähettilään Yujiro 

Sugishitan mukaan olivat selluloosan viennin kohtaamat vaikeudet Suomessa nos-

taneet esiin pohdintoja toimenpiteistä, joihin olisi ryhdyttävä kaupan normalisoi-

miseksi Japanin kanssa. Sugishitan mielestä Japanin olisi turvattava ainakin jossain 

määrin suomalaisen selluloosan viennin jatkuminen omille markkinoilleen, sillä 

asetetut tuontirajoitukset tarjosivat Japanin-kaupan arvostelijoille Suomessa perus-

tellun argumentin vaatia Japanin vastaisia toimenpiteitä. Tämän lisäksi Sugishita 

huomioi, että Suomen perimmäinen tavoite oli jatkaa puunjalostusteollisuutensa 

                                                        
675 ”Suomi on Japanin pääasiakas useiden teollisuustuotteiden alalla.” Suomen Sosialidemokraatti No. 
305. 10.11.1938.  
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vientitoimintaa Japanin markkinoille, mitä varten se olisi taipuvainen kompromis-

siratkaisuun kiistassa. Sugishita oli syyskuussa käynyt asiasta keskustelun ulkoasi-

ainministeri Rudolf Holstin kanssa.676 

Tokion-neuvotteluiden pitkittyessä muuttuivat äänenpainot Suomessa yhä jyr-

kemmiksi, jolloin myös huhut japanilaisille tuotteille asetettavista korkeammista 

tulleista alkoivat kiertää kaupan toimijoiden piirissä. Sugishita arveli, että tällaisten 

huhujen takana olivat mahdollisesti japanilaisten tuotteiden kilpailijatahot, jotka 

hyväksikäyttivät suomalaisen selluloosan vientivaikeuksia keinona estää japani-

laisten tavaroiden tuonnin Suomeen. Tämän lisäksi julkisuuteen oli levinnyt – il-

meisesti Suomen Tukkukauppiaiden Liiton toimesta – ilmoitus, jonka mukaan ja-

panilaisten tavaroiden kauppa pian lopetettaisiin, sillä Japanin ja Suomen välinen 

kauppasopimus oli sellun vientivaikeuksien takia käytännössä jo lähestulkoon lak-

kautettu ja sen voimassaolo päättyisi virallisesti muutaman kuukauden kuluttua. 

Tämä perusteeton ja todellisuutta vääristelevä huhu oli Japanin lähettilään mielestä 

jopa niin vakava, että hän vaati Suomen ulkoasiainministeriötä ja hallitusta puuttu-

maan siihen ja aloittamaan huhuja koskevan tutkinnan.677 

Japanin ulkoasiainministeriössä ei suhtauduttu ymmärtäväisesti näihin huhui-

hin Japanin-kaupan loppumisesta eikä Japanin-kauppaa arvostelleisiin lehtikirjoi-

tuksiinkaan, sillä ministeriön näkemyksestä ne ainoastaan aiheuttivat viivästyksiä 

sille työlle, jonka tarkoituksena oli neuvotteluteitse saavuttaa ratkaisu käsillä ollee-

seen kauppakiistaan. Kun kaiken lisäksi Sugishita marraskuussa sähkötti Tokioon 

Suomessa toimeenpannuksi väittämästään japanilaisten tuotteiden boikotista, pyysi 

kauppaosaston päällikkö Matsushita lähettiläs Valvanteelta Suomea hillitsemään 

japanilaiseen tuontiin kohdistuneita rajoituksia.678 Todellisuudessa mitään boikot-

tia ei Sugishitan viestittelyistä huolimatta ollut Suomessa asetettu Japanin tuontia 

kohtaan, vaan siinä tapahtunut lasku loppuvuodesta 1938, jonka Sugishita oli il-

meisesti Suomen ulkomaankaupan kuukausitilastoja silmäilemällä tulkinnut boiko-

                                                        
676 Sähke Helsingistä lähettiläs Sugishitalta ulkoasiainministeri Ugakille 2.9.1938; Sähke Helsingistä 
lähettiläs Sugishitalta ulkoasiainministeri Ugakille 3.9.1938; Sähke Helsingistä lähettiläs Sugishitalta 
ulkoasiainministeri Ugakille 5.9.1938. Teikoku bōeki seisaku kankei zakken. Tai ōshū shokoku (Ei, 
Futsu, Oranda nozoku). Arkistotunnus E.3.1.1.4. GGS.  
677 Sähke Helsingistä lähettiläs Sugishitalta ulkoasiainministeri Konoelle 14.10.1938.  Kakkoku kanzei 
narabini hōki kankei zakken. Finrando no bu. Arkistotunnus E.3.1.2. XI–FI1. GGS. Sähkeessä Sugishita 
mainitsee kauppasopimuksen lopettamista koskeneen ilmoituksen taustalla olleen ”Oroshiurishō ku-
miai”, jolla mahdollisesti tarkoitetaan Suomen Tukkukauppiaiden Liittoa.  
678 Salasähke n:o 61 Suomen Tokion-lähetystöltä Suomen ulkoasiainministeriölle 2.12.1938. Fc Tokion 
lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: 70 Kauppasopimukset 1938. Kotelo 49. ToLA. Ks. myös Fält 
1982, 252–253. 
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tiksi, johtuikin itse asiassa Tokion-neuvotteluista ja mahdollisesti myös Teollisuus-

liiton julkisuuskampanjasta seuranneesta varovaisuudesta japanilaisten tavaroiden 

maahantuojien piirissä.679 

Kauppakiistan pitkittymisestä sen ratkaisuun 

Marras-joulukuussa 1938 käynnistyi suomalaisen selluloosan vienti pitkän odotuk-

sen jälkeen saatujen tuontilisenssien turvin samalla kun Suomen markkinoilla ja-

panilaisten puuvillakankaiden tuonti näytti hienoisesti laskevaa suuntaa. Japanilai-

sen tuonnin vähentymiseen oli suomalaisten maahantuojien varovaisuuden lisäksi 

vaikuttanut yleensäkin Japanin vientikaupassa koettu lasku, mikä puolestaan johtui 

raaka-aineiden tuontiin kohdistetuista rajoituksista. Kun Japanin vientiteollisuus ei 

saanut riittävästi tarvitsemiaan raaka-aineita, kuten puuvillaa kankaiden tuotantoa 

varten, ei viennilläkään jeni-blokin (Mantšukuo, miehitetty Kiina ja Kwantung) ul-

kopuolisiin maihin ollut realistisia edellytyksiä kasvaa tai edes pysyttäytyä aikai-

semmalla tasollaan.680 Tässä tilanteessa vaikutti kauppakiista saavan Japanin ulko-

asiainministeriöstä katsottuna kuin itsestään molempia osapuolia tyydyttävän rat-

kaisun – eli japanilaisten tavaroiden tuonnin vähentymisen normaaliteitse ilman 

kauppasopimuksen tarkistamista ja suomalaisen selluloosan viennin jatkumisen Ja-

panin markkinoille. Tätä näkemystä eivät suomalaiset kuitenkaan jakaneet japani-

laisten kanssa, sillä Suomen ulkoasiainministeriö vaati edelleen itsepintaisesti Ja-

pania ryhtymään vapaaehtoisiin vientirajoituksiin. Huolimatta siitä, että japanilai-

sen tuonnin odotettiin laskevan Suomessa vuonna 1939, vaati ministeri Valvanne 

osastopäällikkö Matsushimalta Suomen ulkoasiainministeriön ohjeistuksen mukai-

sesti japanilaisille puuvillakankaille vapaaehtoisesti asetettavia vientirajoituksia.681 

Niihin Japani ei edelleenkään ollut valmis suostumaan.  

Alkuvuonna 1939 kauppakiista ei ollut vielä lähelläkään ratkaisua. Kiistaa 

hämmensi omalla panoksellaan lähettiläs Sugishita, joka jatkoi boikoteista ja japa-

nilaisen tuonnin arvostelusta kertovien sähkeiden lähettämistä Helsingistä Japanin 

                                                        
679 Sähke Suomen ulkoasiainministeriöltä Tokion-lähetystölle 9.12.1938. Fc Tokion lähetystöä koskeva 
kirjeistö 1924–1943: 70 Kauppasopimukset 1938. Kotelo 49. ToLA. 
680 ”Japanin ulkomaankauppa heinä-syyskuussa 1938.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 50. 
Tokio 12.11.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
681 Salasähke n:o 65 Suomen Tokion-lähetystöltä Suomen ulkoasiainministeriölle 9.12.1938. Fc Tokion 
lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: 70 Kauppasopimukset 1938. Kotelo 49. ToLA. 
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ulkoasiainministeriölle Tokioon.682 Ministeriön virkamiehet ottivat puolestaan boi-

kottiuutiset keskustelun aiheeksi neuvotteluissaan ministeri Valvanteen kanssa, 

joka valitellen joutui vakuuttelemaan, ettei mitään boikottia ollut olemassakaan. 

Mitä Suomen Japanilta vaatimiin vapaaehtoisiin puuvillakankaiden vientirajoituk-

siin tuli, eivät japanilaisviranomaiset halunneet kuullakaan ”puhuttavan Japania 

diskriminoivasta viennin kontrolloinnista”.683 Tässä tilanteessa oli neuvotteluiden 

tuleva suunta kaikkea muuta kuin selvä, sillä kumpikaan osapuoli ei ollut valmis 

perääntymään vaatimuksissaan ja etsimään kompromissiratkaisua. 

Neuvotteluiden pitkällinen kesto oli saanut Valvanteen miettimään, oliko japa-

nilaisten suunnitelmana vain venyttää asian käsittelyä ja saada viivyttelytaktiikan 

turvin suomalaiset taipumaan tahtoonsa. Valvanteen mukaan suomalaisissa leh-

dissä julkaistut japanilaista tuontia arvostelleet uutiset olivat antaneet Matsushi-

malle ja tämän kollegoille ”tervetulleen lisäaiheen” neuvotteluiden pitkittämiseksi. 

Suomen kutomateollisuus, tarkemmin sanottuna Suomen Teollisuusliitto, oli Val-

vanteen mukaan tehnyt itselleen vain hallaa pannessaan julkisuudessa alulle Japa-

nin-kauppaa arvostelleen kirjoittelun ‒ ja vieläpä samanaikaisesti, kun marras-

kuussa 1938 Japanin taholta oli periaatteellisesti luvattu harkita tekstiilitavaran va-

paaehtoisten vientirajoitusten asettamista.684 Tammikuuhun 1939 tultaessa oli täl-

laiset ajatukset japanilaisten taholla jo tosiasiallisesti poispyyhitty, mikä ei kuiten-

kaan estänyt osastopäällikkö Matsushimaa silloin tällöin vihjailemasta Valvanteelle 

tämän mahdollisuuden puolesta ja pitämästä sen varjolla Suomen edustajaa tiukasti 

neuvottelupöydässä kiinni.685  

Neuvotteluiden pitkittyminen ei kuitenkaan ollut kiinni ainoastaan japanilai-

sesta osapuolesta, sillä Suomen ulkoasiainministeriön vaatimus japanilaisten puu-

villakankaiden vapaaehtoisista vientirajoituksista oli itse asiassa perimmäinen neu-

votteluja viivästyttänyt syy. Vientirajoituksia vaatimalla ulkoasiainministeriö vai-

kutti tavallaan ajavan Suomen kotimarkkinateollisuuden etuja neuvotteluissa, 

mutta tosiasiallisesti vientirajoitusvaatimukset näyttelivät vain metodin osaa varsi-

naisen tavoitteen ollessa kiinni selluloosan tuontilisenssien saannissa Finncellille 

ja Waldhofille. Kun tammikuun lopulla 1939 Finncell ja Waldhof olivat jälleen 

                                                        
682 Sähke Helsingistä lähettiläs Sugishitalta ulkoasiainministeri Aritalle 20.1.1939. Teikoku bōeki sei-
saku kankei zakken. Tai ōshū shokoku (Ei, Futsu, Oranda nozoku). Arkistotunnus E.3.1.1.4. GGS.  
683 ”Suomen-Japanin kauppasuhteet. X.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 54. Tokion 
9.12.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
684 Ibid. 
685 Ks. esim. ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 1. 
Tokio 10.1.1939; ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. II.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti 
No. 3. Tokio 27.1.1939. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
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vailla uusia lisenssejä, vaati Suomen ulkoasiainministeriö Japanilta vastausta loka-

kuussa esittämäänsä vientirajoitusvaatimukseen, johon Valvanne oli Tokiossa odot-

tanut vastausta jo kolme ja puoli kuukautta. Jos Japani ei vastaisi Suomen esityk-

seen tai tekisi vastaehdotusta, ilmoitti Valvanne nyt Matsushimalle Suomen ryhty-

vän japanilaisen tuonnin rajoitustoimiin – toisin sanoen Suomi vaati selluloosalleen 

uusia tuontilisenssejä.686 

Kaupanesteillä uhkailu näytti aluksi tuottavan toivottavaa tulosta, sillä tammi-

helmikuun vaihteessa suomalaiset saivat kraft-selluloosalle kahdet lisenssit. Suo-

men lisäksi myös Kanada sai, joskin suomalaisia pienemmän, lisenssin samaiselle 

selluloosalaadulle Ruotsin jäädessä vielä tällä haavaa ilman tuontilupia. Tilanne 

kuitenkin muuttui Suomelle ja Finncellille epäedulliseksi, kun Japanin kauppa- ja 

teollisuusministeriö maaliskuun alussa ilmoitti yksioikoisesti siirtävänsä ulkoasi-

ainministeriöltä saamansa ohjeistuksen mukaisesti seuraavan 800 tonnin kraft-sel-

luloosan oston tapahtuvaksi vain Ruotsista, vaikka vähintään puolet siitä oli luvattu 

Suomelle. Japanilaisten antaman ilmoituksen mukaan syynä suomalaisen selluloo-

san oston peruuntumiselle oli ollut maiden välisten neuvotteluiden senhetkinen ju-

miutunut tila ja se, että japanilaisten mielestä Suomen vaatimukset olivat yksinker-

taisesti kohtuuttomia.687  Japanilaisviranomaisten ratkaisuun oli enemmän tai vä-

hemmän vaikuttanut lähettiläs Sugishitan antama arvio maiden välillä vallitsevien 

näkökantaerojen yhteensovittamisen epätodennäköisyydestä. Sen lisäksi Sugishita 

viestitti Tokioon Suomessa entisestään voimistuneista vaatimuksista purkaa tai ai-

nakin tehdä suosituimmuutta rajoittavia muutoksia maiden väliseen kauppa- ja me-

renkulkusopimukseen.688 Tässä tilanteessa Japani halusi tehdä Suomelle tiettäväksi, 

että aikaisemmin esitetyissä vaatimuksissa oli peräännyttävä kompromissiratkai-

sun mahdollistamiseksi. 

Kompromissin saavuttamiseksi Suomi oli kuitenkin jo helmikuussa ehdottanut 

Japanille, että se olisi valmis luopumaan japanilaisten puuvillakankaiden vapaaeh-

toisesta vientirajoitusvaatimuksestaan sillä edellytyksellä, että Japani ”huolehtisi” 

puuvillakankaiden viennin vähentymisestä sen nykyisestä tasosta ja että Suomi 

voisi asettaa kangastuonnin ehdoksi suoran laivauksen Japanista. Tämän myönny-

tyksen vastapainoksi Suomi pyysi Japanilta takausta siitä, että suomalaiset viejät 

                                                        
686 ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. II.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 3. Tokio 
27.1.1939. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
687 Finncellin saatekirje 28.3.1939 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitolle ja sen liite ”Gentle-
men: Re: 800 tons Kraft Pulp.” Jäljennös H. Ouchterlonyn kirjelmästä Finncellille. Osaka 9.3.1939. 
Kauppa: Japani 1922–1961. Arkistotunnus 1990. SMK:n arkisto.  
688 Sähke Helsingistä lähettiläs Sugishitalta ulkoasiainministeri Aritalle 3.2.1939. Teikoku bōeki seisaku 
kankei zakken. Tai ōshū shokoku (Ei, Futsu, Oranda nozoku). Arkistotunnus E.3.1.1.4. GGS. 
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saisivat vähintään 25 prosentin osuuden jokaisesta tekosilkkiselluloosan lisenssija-

osta. Suopeamieliseksi katsomalleen ehdotukselle Suomen ulkoasiainministeriö 

odotti nopeaa ratkaisua ja siten neuvotteluiden päättämistä.689 

Tämän jälkeen Valvanteen ja Matsushiman neuvottelut muuttuivat luonteeltaan 

lähelle paralleelikauppaneuvotteluita, joissa yleisesti ottaen tarkoituksena on eh-

dollistaa määrätyt vienti- ja tuontitapahtumat toisiinsa. Toisin kuin Suomen ulko-

asiainministeriö oli toivonut, neuvottelut kävivät entistä intensiivisemmiksi ja 

verkkaisemmiksi, sillä asiankäsittely oli nyt siirtynyt kaupan rajoituksista kaupan 

reunaehtojen viilaamiseen eli siihen, kuinka paljon Suomi saisi viedä Japaniin sel-

luloosaa ja vastavuoroisesti Japani kankaitaan Suomen markkinoille. Suomalaisen 

selluloosan ja japanilaisten kankaiden kauppa sidottiin neuvotteluissa toisiinsa si-

ten, että helmikuun lopulla Japani ehdotti Suomeen tapahtuvan vuotuisen kangas-

vientinsä arvoksi 3–2,5 miljoonaa jeniä, kun taas Suomi saisi tuoda korkeintaan 

viiden miljoonan jenin arvosta tekosilkkiselluloosaa Japaniin. Suomen vaatimaa 25 

prosentin osuutta koko sellutuonnista Japani piti liian suurena, mutta 20 prosentin 

osuus oli vielä hyväksyttävissä. Viimeksi mainittua prosenttiosuutta Japani oli itse 

asiassa ehdottanut Suomelle jo syyskuussa 1938. Jos suomalaisen selluloosan 

tuonti ylittäisi viiden miljoonan raja-arvon, saisi Japani ehdotuksensa mukaan 

viedä Suomeen jeneissä laskettuna vastaavalla määrällä kankaita yli kolmen mil-

joonan arvosta.690 

Suomen ulkoasiainministeriön näkökulmasta oli Japanin ehdottama kolmen 

miljoonan jenin kangasviennin arvo liian suuri hyväksyttäväksi siitäkin huolimatta, 

että suomalainen selluloosa saisi arvossa mitattuna viennilleen tätä huomattavasti 

suuremman osuuden tulevien tuontilisenssien kautta. Suomalaisten kannalta ongel-

man tässä kysymyksessä tuotti se, että Japani vaati kangasvientinsä ylärajaksi lähes 

miljoona jeniä suurempaa summaa verrattuna vuonna 1938 toteutuneeseen suoran 

kangasviennin arvoon, joka tilastosta riippuen oli ollut noin kahden miljoonan jenin 

korvilla. Kumpikaan osapuoli ei ollut valmis perääntymään vaatimuksissaan, joi-

den mukaan Suomi halusi laskea tulevan kangasviennin arvoa alle kolmen miljoo-

nan jenin ja Japani puolestaan pysyttää sen arvon ehdottamallaan tasolla. Tämän 

                                                        
689 ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. III.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 4. Tokio 
8.2.1939. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
690 ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. IV.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 5. Tokio 
23.2.1939. Liitteinä Valvanteen ja Matsushiman kirjelmät yht. 2 kpl. UM 56 A Taloudellinen tiedotus-
toiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
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neuvotteluita jumittavan umpisolmun lisäksi Matsushima toi maaliskuussa neuvot-

telupöytään aivan uusia artiklaehdotuksia, joiden takia keskustelut entisestään pit-

kittyivät Valvanteen harmistukseksi.691 

Neuvottelut liikahtivat aimo askeleen eteenpäin vasta huhtikuussa, jolloin Val-

vanteen yllätykseksi Suomen ulkoasiainministeriö ilmoitti luopuneensa japanilais-

ten puuvillakankaiden tuonnin arvorajoitusvaatimuksistaan ja lupaavansa Japanille, 

ettei Suomi irtisanoisi maiden välistä kauppasopimusta ainakaan ennen heinäkuun 

alkua 1939. Vastapalveluksi Suomi vaati Japanilta tekosilkkiselluloosan tuonnista 

20 prosentin osuutta. Valvanne arvioi ulkoasiainministeriössä tapahtuneen suun-

nanmuutoksen olleen seurausta japanilaisten puuvillakankaiden Suomeen tuon-

nissa toteutuneesta laskusta vuoden ensipuoliskolla ‒ aivan kuten jo edellisen vuo-

den lopulla oli ennustettu.692 Suomen asettamat uudet ehdot olivat Japanille hel-

pommin hyväksyttävissä; tosin huhti-toukokuun neuvotteluissa sovittiin lopulta so-

pimusehdoksi, ettei voimassa olevaa kauppasopimusta saanut irtisanoa ennen vuo-

den 1939 loppua. 

Vaikka ministeri Valvanne ja osastopäällikkö Matsushima olivat neuvottelui-

den kuluessa tehneet hyvinkin yksityiskohtaisia sopimusehdotelmia erilaisine 

vienti- ja tuontiarvoineen, oli noottienvaihdolla toukokuun alussa solmittu sopimus 

muodoltaan ja sisällöltään varsin pelkistetty. Sen mukaan Suomi lupasi olla asetta-

matta rajoituksia japanilaiselle tuonnille Suomeen ja sai siitä hyvästä vähintään 20 

prosentin osuuden Japanin koko tekosilkkiselluloosan tuonnista aikavälillä 1.5.–

31.12.1939 edellyttäen, että suomalaisten tarjoama selluloosa oli laadultaan ja hin-

naltaan vähintään yhtä hyvää tai vielä parempaa kuin muu, ei-suomalainen sellu-

loosa.693 Finncellin ja Waldhofin kannalta sopimus tehtiin niin sanotusti ”kreivin 

aikaan”, sillä samaisen kuun alussa Japanin kauppaministeriö avasi tarjouksille 

40 000 tonnin – myöhemmin määrä nousi 55 000 tonniin – tekosilkkiselluloosan 

                                                        
691 ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. IV.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 5. Tokio 
23.2.1939; ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. VII.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 
13. Tokio 23.3.1939; ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. VIII.” Ministeri Valvanteen taloudellinen 
raportti No. 14. Tokio 30.3.1939. Liitteet yht. 4 kpl. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 
1937–1949. UMA. 
692 ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. X.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 16. Tokio 
19.4.1939. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
693 Ks. alkuperäinen nootti ulkoasiainministeri Aritalta ministeri Valvanteelle ja jäljennös ministeri Val-
vanteen nootista ulkoasiainministeri Aritalle. Molemmat on päivätty 1.5.1939, mutta tosiasiallisesti 
noottienvaihto tapahtui 11.5.1939. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: 70 Kauppasopi-
mukset 1939–40. Kotelo 49. ToLA. ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. XIV.” Ministeri Valvanteen 
taloudellinen raportti No. 20. Tokio 11.5.1939. Liitteet yht. 2 kpl. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoi-
minta: Japani 1937–1949. UMA. 
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tuontierän kesä-joulukuun toimitusjaksolle, josta suomalaiset saivat antamiensa 

tarjousten nojalla noottienvaihdolla tehdyn sopimuksen edellyttämän osuuden 

tuontilisensseinä. Maittain ja määrittäin lisenssit jakaantuivat siten, että Yhdysval-

lat sai 15 000, Kanada 13 000, Suomi 12 000, Norja 10 000 ja Ruotsi 5 000 tonnia. 

Näin ollen Suomen osuudeksi muodostui 21,8 prosenttia tekosilkkiselluloosan 

tuonnista tämän lisenssijaon osalta, ja se käsitti vain Finncellin myymää Kaukaan-

tehtaan selluloosaa, sillä Waldhofin tarjousta japanilaiset eivät hyväksyneet.694 

Noottienvaihdon ja lopulta selluloosan myyntisopimusten tuloksena Suomi 

ohitti, ainakin hetkellisesti, Ruotsin ja Norjan tekosilkkiselluloosan viejänä Japa-

niin; kahtena edellisenä vuotena ne olivat vieneet Suomea enemmän silkkimassaa 

Japanin markkinoille. Muun muassa Ruotsia närkästytti Suomen saama huomatta-

vasti korkeampi prosenttiosuus sellun tuonnissa, sillä jo ennen lopullisia sopimuk-

sia olivat ruotsalaiset yhdysvaltalaisten ohella ennättäneet tehdä asiasta Japanin ul-

koasiainministeriölle jopa virallisen valituksen, jonka perusteena oli ollut huhu 

Suomelle annettavasta selluloosan tuonnin kiinteästä prosenttimäärästä.695 

Miksi suomalaisten onnistui saada näin edullinen prosenttiosuus tekosilkkisel-

luloosan tuonnista Japaniin vuonna 1939? Vastaus tähän kysymykseen on kaksita-

hoinen. Ensinnäkin lähes kymmenen kuukautta kestäneissä neuvotteluissa saavu-

tettuun lopputulokseen vaikutti se, ettei Suomi lukuisista uhkauksistaan huolimatta 

lopulta toteuttanut tai edellyttänyt maiden välisen kauppasopimuksen tarkistamista, 

japanilaisille puuvillakankaille vaatimiaan tai uhkaamiaan vienti- ja tuontirajoituk-

sia eikä muitakaan pakotuskeinoja, jotka olisivat kohdistuneet japanilaiseen tuon-

tiin Suomessa. Toiseksi maiden väliset kaupan ristiriidat olivat lopulta sovittavissa, 

kun Suomi sai riittävät takeet prosenttiosuuksineen selluloosan viennin jatkuvuu-

desta ja kun japanilaisten puuvillakankaiden tuonti Suomeen tosiasiallisesti vähen-

tyi vuoden 1939 ensimmäisellä puoliskolla. Kangastuonnin vähentymiseen oli vai-

kuttanut muun muassa japanilaistuotteiden kohonnut hintataso. Lisäksi Japanin ul-

komaankaupan säännöstelytoimet olivat nostaneet maassa raakapuuvillan tuonti-

                                                        
694 ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. XII.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 18. To-
kio 6.5.1939; ”Selluloosan tuonti Japaniin.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 21. Tokio 
18.5.1939. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA.  
695 ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. XI.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 17. Tokio 
28.4.1939; ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. XV.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 
22. Tokio 2.6.1939. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
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hintoja ja vähentäneet puuvillakankaiden tuotantomääriä ja siten myös vientiä Suo-

men markkinoille.696 Suomen ja Japanin välisissä kauppasuhteissa oli neuvottelui-

den kuluessa vältytty suuremmilta sudenkuopilta, sillä kaikesta päätellen suhteet 

jatkuivat hyvinä, ellei jopa erinomaisina sekä kauppapolitiikan että kaupan toimi-

joiden näkökulmista katsottuna.697 Sopimus oli ennen kaikkea osoitus saavutetusta 

yhteisymmärryksestä ja halusta jatkaa kaupallisten suhteiden kehittämistä maail-

mansodan kynnyksellä. 

Suomen ja Japanin välinen kauppakiista merkitsi alkua ulkomaankaupan sään-

nöstelyn ajanjaksolle, joka kesti yli kaksi vuosikymmentä aina 1960-luvun alkuun 

saakka. Kahdenkeskisissä suhteissa Japani oli se osapuoli, joka ensimmäisenä 

asetti ulkomaankaupalleen rajoitteita. Niiden seurauksena maiden välillä kehkeytyi 

kauppakiista suomalaisen selluloosan viennin vaikeuduttua kevätkesästä 1938 läh-

tien. Kauppakiistan perimmäisenä syynä oli siis ollut selluloosan viennin vaikeu-

tuminen Japanin asettamien tuontiluparajoitusten seurauksena, ja kiista päättyi 

vasta kun suomalaisen selluloosan tuonti Japaniin pääsi jatkumaan suurempina 

määrinä kauppapoliittisen ratkaisun tuloksena toukokuussa 1939. Kauppakiista ei 

itsessään ollut seurausta japanilaisten puuvillakankaiden kasvaneesta tuonnista 

Suomeen, vaikka suomalaiset käyttivätkin sitä argumenttinaan ja lyömäaseenaan 

taivutellessaan japanilaisia avaamaan tuontilupahanansa. Ratkaisun saavuttaminen 

kauppakiistaan kesti lähes vuoden päivät, sillä Japani ei tosiasiallisesti ollut valmis 

vapaaehtoisesti rajoittamaan vientiään eikä suosituimmuuttaan Suomen markki-

noilla. Suomen osalta ongelman tuotti se, että vaikka Japani oli periaatteellisesti 

luvannut Suomelle jo syyskuussa 1938 antavansa seuraavan vuoden tekosilkkisel-

luloosan tuonnista 20 prosentin osuuden, ei suomalaisilla vielä tuolloin ollut mitään 

takeita siitä, kuinka suureksi selluloosan tuonti Japanissa lähitulevaisuudessa muo-

dostuisi.698 Japanin tarjotessa samaa prosenttimäärää Suomelle toukokuussa 1939 

oli tilanne jo toinen, sillä nyt suomalaisilla oli konkreettinen käsitys siitä, mihin 

                                                        
696 ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. VIII.” Ministeri Valvanteen taloudellinen raportti No. 48. To-
kio 5.11.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. Suomen Teollisuus-
liiton uutispropagandalla on mahdollisesti ollut myös vaikutuksensa kangastuonnin vähentymiseen, 
mutta japanilaiskankaiden yleiseksi väitetty heikkolaatuisuus tuskin oli tähän suurimpana syynä. Vrt. 
Kallioinen 2006, 221; Kohvakka 1996, 109–110. 
697 Vrt. Fält 1982, 254.  
698 Neuvotteluiden kuluessa Japani muutti tai määritteli ylimalkaisesti epävirallisia tarjouksiaan Suo-
melle annettavasta selluloosan tuontiosuudesta vuodelle 1939 ja siten vaikeutti ratkaisun löytämistä 
kauppakiistaan. Ks. esim. ”Suomen-Japanin kauppasuhteet. VIII.” Ministeri Valvanteen taloudellinen 
raportti No. 48. Tokio 5.11.1938; ”Suomen-Japanin kauppaneuvottelut. VIII.” Ministeri Valvanteen ta-
loudellinen raportti No. 14. Tokio 30.3.1939. Liitteet yht. 4 kpl. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoi-
minta: Japani 1937–1949. UMA. 
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määrään kokonaistuonti kohoaisi, ja siten 20 prosentin osuudesta saatava hyöty oli 

mahdollista arvioida riittävän suureksi. Täten kauppakiista sai ratkaisunsa ilman 

maiden välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen tarkistamista, mikä toteutues-

saan olisi merkinnyt kauppasuhteiden ajautumista luotaamattomille vesille. 
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Yhteenveto 

Vientikauppa Japaniin 

Suomalaisyhtiöiden kaupalliset kontaktit Japaniin ja japanilaisten toiminimien 

kanssa virisivät 1800-luvun lopulta lähtien. Tällöin luodut vientikaupan verkostot 

olivat pääsääntöisesti tyypiltään epäsuoria, sillä useassa tapauksessa ne johtivat 

Keski- ja Länsi-Euroopan maiden kautta Japaniin. Näin suomalaiset vientituotteet, 

kuten puuhioke, pahvi ja paperi, löysivät tiensä kaukaisen idän markkinoille eu-

rooppalaisten agenttien toimesta ja eurooppalaisten kauttakulkusatamien ja laiva-

linjojen välityksellä. Yleisesti ottaen Suomen suuriruhtinaskunnan kauppavaihto 

Japanin kanssa oli ennen ensimmäistä maailmansotaa varsin pientä, joskaan ei mer-

kityksetöntä, sillä esimerkiksi Suomen Puuhiomoyhdistyksen myymälle pahville ja 

puuhiokkeelle avautuivat Japanissa yhdistyksen ensimmäiset ulkoeurooppalaiset 

markkinat, ja vienti sinne käynnistyi vuonna 1902. Myös Suomen Paperiyhdistys 

aloitti paperin viennin Japaniin vuonna 1906, jota varten yhdistys käytti useita ul-

komaisia agentteja. Toisin kuin Puuhiomoyhdistyksellä, joka oli luonut muun mu-

assa suoran vientiverkoston Japanissa toimivan agentin kautta sikäläisille markki-

noille, ei Paperiyhdistyksellä ollut suoraa yhteyttä Japanin markkinoille, jonne sen 

vienti kulki pelkästään Euroopassa toimineiden agenttien välityksellä. Sekä Puu-

hiomoyhdistyksen että Paperiyhdistyksen vienti Japaniin loppui viimeistään 1914, 

mutta jo sitä ennen oli Paperiyhdistyksen tapauksessa vientimäärien kasvattamista 

vaikeuttanut ‒ tai tarkemmin sanottuna estänyt ‒ epäsuora vientiverkosto, joka ei 

mahdollistanut yhdistykselle kohdemarkkinoiden tuntemusta eikä vastavuoroisesti 

suomalaisen paperin japanilaisille asiakkaille tavaran varsinaisen tuottaja- ja myy-

jätahon tuntemusta. Puuhiomoyhdistyksen myynneille puolestaan tuottivat ongel-

mia erityisesti pohjoisamerikkalaisten aiheuttama kilpailu markkinoilla, rahtimak-

sujen nousu ja Japanissa toteutetut tullinkorotukset 1910-luvun alussa. 

Maailmansodan lopulla perustetut uudet puunjalostusteollisuuden vientiyhdis-

tykset Finnpap ja Finncell lähtivät sodan päätyttyä etsimään uusia markkinoita pa-

perille ja selluloosalle muun muassa Japanista. Aluksi Finnpapin ja Finncellin 

myyntipolitiikkaa ohjasivat samankaltaiset tavoitteet vientiverkostojen luomisessa, 

sillä molemmat pyrkivät mahdollistamaan viennin Japaniin käyttämällä Euroo-

passa toimineiden agenttien ja vientiliikkeiden kautta kulkeneita epäsuoria vienti-

kanavia. Kummallekin yhdistykselle tarjoutui aikanaan tilaisuus avata suora myyn-

tiverkosto Japaniin siellä toimineen agentin tai tuontiliikkeen välityksellä, mutta 
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vain Finncell oli näistä kahdesta se, joka yhteistyössä Puuhiomoyhdistyksen kanssa 

loi Yokohamassa toimineen suomalaisagentuurin Perret & Wahlin välityksellä suo-

ran vientiväylän Japaniin vuonna 1922. Menestystä suomalaisen selluloosan myy-

neille Japanissa ei siunaantunut hetkessä, sillä vienti sinne pysyi varsin pienenä 

koko 1920-luvun ajan. Myyntien verkkainen kehitys selittyy Japanin talouden ja 

sellumarkkinoiden yleiskehityksen ohella ennen kaikkea sillä, että suoran viennin 

alkuvuosina yhteistyösuhteet japanilaisiin ostajatahoihin olivat vasta muotoutu-

massa. Vuosikymmenen lopulta lähtien virinnyt suomalaisen korkealaatuisen teko-

silkkiselluloosan vienti Japaniin pääsi suurempina määrinä käyntiin 1930-luvun al-

kupuolella, mihin mennessä yhteistyösuhteet suuriin japanilaisiin asiakkaisiin, ku-

ten Mitsuin kauppahuoneeseen, oli perustettu vakaalle pohjalle. 

Finncellin menestyksen avain oli sen luoma suora vientiverkosto myyntiagent-

tinsa – Perret & Wahl, jota seurasivat Wahl & Ouchterlony ja myöhemmin Ouch-

terlony & Co., Ltd. – kautta erityisesti Japanin tekosilkkiselluloosamarkkinoille, 

joilla Suomesta kehkeytyi viides suuri tuontimaa Kanadan, Yhdysvaltain, Norjan 

ja Ruotsin rinnalle. Suoran vientiverkoston ansiosta Finncell vakiinnutti asemansa 

Japanissa, jonka markkinoilla Suomessa valmistettu selluloosa opittiin lopulta tun-

temaan ”suomalaisena”; sitä ei siis enää 1920-luvun jälkeen identifioitu epäsuo-

rassa ulkomaankaupan verkostossa hyödynnettävän vientiliikkeen kansallisuuden, 

kuten ruotsalaisen Elof Hanssonin, mukaan.699  

1930-luvulla virinnyt protektionismi Japanin markkinoilla korkeampien tullien 

sekä valuutta- ja tuontilupasäätelyn muodossa ei estänyt suomalaisen selluloosan 

myyntien kasvua ennen vuotta 1938, jolloin Japanin hallitus ryhtyi kovaotteisesti 

rajoittamaan ulkomaankauppaa Kiinan-sodan seurauksena. Tätä ennen Finncellistä 

oli tullut ylivoimaisesti suurin suomalainen viejätaho Japaniin: sen myynneistä yh-

dessä Waldhof Oy:n selluloosan viennin kanssa muodostui lähes koko Suomen 

vientikauppa Japaniin. Finncellille edulliseksi muodostunut suora vientiverkosto ei 

kuitenkaan koitunut Puuhiomoyhdistyksen myyntien hyödyksi, sillä jälkimmäisen 

markkinoimien puuhiokkeen ja pahvin myynnit Japaniin hiipuivat jo 1920-luvun 

lopulla. Tähän oli ensisijassa syynä Japanin kotimaisessa tuotannossa tapahtunut 

kasvu ja kiristynyt tullipolitiikka. 

                                                        
699 Jan Kuuse on tutkimuksessaan todennut ruotsalaisten kauppahuoneiden Ekmanin ja Elof Hanssonin 
selluloosamyyntien Japaniin olleen huomattavia maailmansotien välisenä aikana mutta tippuneen 1930-
luvun lopulle tultaessa. Kuusen mukaan myynneissä tapahtunut lasku selittyy Japanin ja Kiinan välisellä 
sodalla, poliittisella kuohunnalla Itä-Aasiassa ja pohjoisamerikkalaisen selluloosan aiheuttamalla ko-
valla kilpailulla. Kuuse 1999, 110. Näiden Kuusen mainitsemien tekijöiden lisäksi voidaan todeta suo-
malaisen selluloosan suorien myyntien vaikuttaneen kiristyneeseen kilpailuun selluloosan tuontimark-
kinoilla Japanissa.  
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Finnpapin tapauksessa kääntyi 1920-luvun alkupuoliskolla realisoitunut nou-

sujohteinen vienti Japaniin muutamassa vuodessa jyrkkään laskuun. Tämä oli seu-

rausta muun muassa Japanin kotimaisen paperituotannon kasvusta ja sen vaikutuk-

sesta paperimarkkinoiden yleiskehitykseen mutta erityisesti yhdistyksen epäonni-

sista agenttivalinnoista, hajautetuista epäsuorista myyntiväylistä ja haluttomuu-

desta muuttaa myyntipolitiikkaa, joka painotti jo olemassa olleiden vientiväylien 

hyödyntämistä. Vaikka Finnpap jatkoi pienimuotoista vientiään Japaniin 1930-lu-

vun alussa, yhdistys oli valmis myyntiverkostoa koskeviin muutoksiin Japanin-

vientinsä suhteen vasta kun vienti Itä-Aasiaan oli kokonaisuudessaan vaarantu-

massa vuosikymmenen lopulla Kiinan-sodan seurauksena. Tällöin Finnpap otti as-

keleen suoran vientiverkon luomiseksi Japanin markkinoille Ouchterlony & Co., 

Ltd:n kautta, mutta lähestyvä maailmansota romutti suunnitelmien toteuttamisen ja 

viennin uudelleen aloittamisen sillä haavaa.  

Tuontikauppa Suomeen 

Japanilaisten tavaroiden tuonti Suomeen käynnistyi suomalaisvalmisteiden Japa-

nin-viennin tavoin eurooppalaisten välittäjien kautta viimeistään 1800- ja 1900-lu-

kujen vaihteessa. Ensimmäisen maailmansodan vuosiin saakka tuontikauppa Japa-

nista oli hyvin pienimuotoista, mutta sodan synnyttämässä tilanteessa japanilaisten 

tavaroiden hankinnat kasvoivat merkittävästi muiden tuontilähteiden hiipumisen 

seurauksena. Vuonna 1917 Japanista tuli tilastojen mukaan jopa Suomen suurin 

Euroopan ulkopuolinen tuontimaa. Japanin kanssa käyty tuontikauppa vähentyi 

kuitenkin merkittävästi Suomen itsenäistymistä seuranneena vuonna, kunnes se Ja-

panin pääsaarilta ja Formosalta tapahtuneen sokerituonnin seurauksena vuonna 

1919 nousi taas moninkertaisesti. Ennen maailmansotaa olivat suomalaiset maa-

hantuojat hankkineet japanilaishyödykkeet ulkomaisten, usein saksalaisten, agent-

tien kautta, mutta joitakin välittömiä kaupan verkostoja oli ennättänyt muodostua 

suomalaisten ja japanilaisten toiminimien välille, kuten maailmansodan aikainen 

esimerkkitapaus turkulaisen ja osakalaisen yhtiön välisestä yhteydenpidosta osoit-

taa. 

Japanilainen sokerituonti vuonna 1919 mahdollistettiin epäsuoran tuontiver-

koston avulla, jonka oli luonut Suomen Sokeri Oy Lontoossa toimineen välittäjänsä 

kautta japanilaisen kauppahuoneen Suzuki & Companyn kanssa. Näiden toimijoi-

den välinen yhteistyö ei muodostunut pitkäaikaiseksi, mistä olikin seurauksena ul-

komaankaupan tilastoissa japanilaisessa tuonnissa koettu merkittävä lasku 1920-
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luvun alussa. Tuonti Japanista laahasi arvossa ja määrässä mitattuna koko vuosi-

kymmenen, mikä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö yhteistyötä olisi tapahtunut 

suomalaisten ja japanilaisten toiminimien välillä mitä erilaisimpien tavaroiden, 

useimmiten kulutushyödykkeiden, maahantuonnin suhteen. Suuret japanilaiset 

kauppahuoneet Mitsui ja Mitsubishi eivät vielä 1920-luvulla sanottavasti keskitty-

neet pyrkimyksiin kasvattaa Suomen-vientiään, jota hoidettiin Lontoon ja Berliinin 

konttoreiden kautta. Niiltä suomalaiset maahantuojat hankkivat muiden epäsuorien 

tuontikanavien ohella tarvitsemansa japanilaishyödykkeet, joiden tilastoitu tuonti 

pysyi yleisesti ottaen ja suomalaisen selluloosan Japaniin suuntautuneeseen vien-

tiin verrattuna hyvin pienimuotoisena aina 1930-luvun puoliväliin saakka. Suzuki 

& Co. oli jo varhain osoittanut kiinnostusta kehittää vientiään Suomeen, mutta 

kauppahuoneen konkurssi vuonna 1927 romutti kaupan kehityssuunnitelmat, mu-

kaan lukien kaavailut suomalaisen tekosilkkiselluloosan hankinnoista. 

1930-luvulla käynnistynyt Japanin vientikaupan ekspansio konkretisoitui Poh-

jois-Euroopassa ja Suomessa seurauksena japanilaisten kauppahuoneiden kasva-

neesta kiinnostuksesta myyntien lisäämiseen näillä markkinoilla. Mitsui toimi Poh-

jois-Eurooppaan suuntautuneen ekspansion pioneerina perustamalla myyntikontto-

rin Tukholmaan, josta harjoitettiin säännöllistä ja suoraa puuvillatuotteiden ja mui-

den tavaroiden vientiä Suomen markkinoille yhteistyössä suomalaisten maahan-

tuojien, kuten Suomen Tukkukauppiaiden Oy:n, kanssa. Suora myyntiverkosto yh-

dessä japanilaisten tavaroiden Suomen markkinoilla nauttiman suosituimmuuskoh-

telun kanssa kasvattivat maahantuonnin määrää ja arvoa huomattavasti tehden Ja-

panista vain muutamassa vuodessa suurimman puuvillakankaiden tuontimaan Suo-

messa. Japanilaisten tuotteiden tuonnin kehitys oli merkittävää myös muiden kuto-

mateollisuustuotteiden osalta, mikä aiheutti kauppapoliittisen vastareaktion suoma-

laisen kotimarkkinateollisuuden sekä ulkomaisten kilpailijoiden piirissä. Huoli-

matta kotimarkkinateollisuuden voimakkaista vaatimuksista rajoittaa japanilaisten 

tavaroiden tuontia Suomeen, ei maiden välisessä kauppa- ja merenkulkusopimuk-

sessa määriteltyyn suosituimmuuteen puututtu. Tähän oli syynä ennen kaikkea suo-

malaisen viennin suurempi volyymi japanilaiseen tuontiin verrattuna aina vuoteen 

1938 saakka, jolloin kauppapoliittiset suhteet kiristyivät Japanin asettamien sellu-

loosan tuontirajoitusten seurauksena. 

Suomalaisen vientikaupan verkostoihin verrattuna olivat japanilaisen tuonti-

kaupan verkostot sekä määrällisesti että muodoiltaan monisyisemmät. Kun Suo-

men kauppa Japaniin nojasi 1930-luvulla lähes täydellisesti selluloosan vientiin eli 

Finncellin – ja vähäisemmässä määrin Waldhof Oy:n – myyntiverkostoon, olivat 
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japanilaisten kulutushyödykkeiden suomalaiset tuontitahot ja japanilaiset myyjäta-

hot lukumäärältään hyvin monilukuiset. Tähän perustuen voidaan japanilaisen 

tuontikaupan todeta tapahtuneen lukuisten pienten ja suurempien purojen välityk-

sellä, joista yhdessä kasvoi suuri virta varsinkin 1930-luvun puolivälin jälkeen. Ku-

ten suomalaisen vientikaupankin tapauksessa, selittää myös tuontikaupan osalta 

kaupan verkostojen kehitys ensisijassa sen, miksi japanilainen tuonti Suomeen li-

sääntyi 1930-luvulla, samoin kuin sen, mikä oli lopulta kauppaa ohjannut päävoima. 

Ilman japanilaisten kauppahuoneiden ja erityisesti Mitsuin myyntitoiminnan akti-

voitumista Suomen markkinoilla suoran vientiverkoston kautta ei japanilainen 

tuonti olisi noussut huomattaviin mittoihin. Suomen tullitasolla ja sen muutoksilla 

ei voida selittää japanilaisen tuontikaupan yleistä kehitystä, sillä esimerkiksi puu-

villakankaiden tuonti Japanista ei sanottavasti kasvanut alhaisten tullien vuosina 

1920-luvun toisella puoliskolla. Kasvu realisoitui vasta vuodesta 1934 lähtien, jol-

loin Mitsui aloitti säännöllisen viennin Suomeen yhteistyössä suomalaisten maa-

hantuojien kanssa. Suomalaisia maahantuojia ja kuluttajia houkuttivat erityisesti 

japanilaiskankaissa ja muissa tuontitavaroissa niiden alhaiset hinnat mutta myös 

laatu, mikä ei kaikissa tapauksissa ollut huonoa Suomen kotimarkkinateollisuuden 

ja sen etujärjestön väitteistä huolimatta. Mitsuin näkökulmasta Suomen markki-

noista muodostui kasvaneiden vientilukujen siivittämänä niinkin houkutteleva lii-

ketoimintaympäristö, että ennen toisen maailmansodan syttymistä kauppahuone 

suunnitteli jopa oman konttorin perustamista maahan.  

Kauppapoliittiset suhteet ja niiden vaikutus kauppaan  

Ennen itsenäistymistään Suomi oli kuulunut Venäjän keisarikunnan ulkomaan-

kauppapolitiikan ja sen solmimien kauppasopimusten piiriin. Täten Venäjän ja Ja-

panin keisarikuntien välillä solmitut sopimukset koskettivat myös Suomea, joten 

keskinäisissä suhteissa sovellettu suosituimmuus kaupassa ja merenkulussa oli suo-

malaisten liikeyritysten hyödynnettävissä niiden kontakteissa Japaniin. Vuoden 

1917 jälkeen Suomen oli luotava perusta omalle ulkomaankauppapolitiikalleen ja 

sen mukaisesti muodostettava suhteet kauppakumppaneihinsa. Yksi Suomen en-

simmäisistä kauppasopimusneuvottelukumppaneista oli Japani, jonka Tukholman-

lähettilään aloitteesta neuvottelut käynnistyivät vuonna 1923. Niiden kuluessa 

Suomi oli lähtökohtaisesti haluton antamaan Japanille samoja tullietuja, jotka se oli 

suonut Ranskalle muun muassa silkkikankaiden tuonnissa. Suomi kuitenkin taipui 

ehdoissaan, sillä Japani vaati tasapuolista kohtelua kaupassa ja merenkulussa ra-

joittamattoman suosituimmuuden pohjalta, lukuun ottamatta joitakin naapurimaille 



260 

kuuluneita erityisetuja. Suomelle puolestaan oli tärkeää taata puunjalostusteollisuu-

den tuotteilleen suosituimmuuden nojalla ”esteetön” pääsy Japanin markkinoille. 

Vuonna 1926 ratifioidulla kauppa- ja merenkulkusopimuksella ei ollut suoma-

laisen viennin kannalta kauppaa kasvattavaa vaikutusta, sillä epävirallisesti suoma-

lainen selluloosa, paperi ja muut puunjalostusteollisuuden tuotteet olivat maail-

mansodan jälkeen löytäneet tiensä Japanin markkinoille suosituimman maan tuot-

teina ilman rajoituksia ja korkeampia tullimaksuja. Näin ollen puunjalostusteolli-

suuden näkökulmasta oli tärkeää virallistaa sopimuksella vallitseva asiaintila vien-

nin tulevaisuutta ajatellen. Japanilaisten tavaroiden tuonnin osalta oli kauppasopi-

muksella jokseenkin piristävä vaikutus, mikä ilmeni uusien ja jopa välittömien kau-

pan verkostojen viriämisenä suomalaisten ja japanilaisten liikeyritysten välillä. 

Suomen ulkomaankauppatilastojen valossa tuonti ei kuitenkaan sanottavasti kasva-

nut ennen 1930-lukua, sillä suuret japanilaiset kauppahuoneet eivät vielä tuolloin 

kiinnittäneet suurempaa huomiota Suomen markkinoille suuntautuvien vientika-

naviensa kehittämiseen. Kaupan toimijoiden näkökulmasta kauppa- ja merenkul-

kusopimuksen merkitys ei muodostunut niinkään sen kauppaa stimuloivasta vaiku-

tuksesta vaan siitä, että sen ansiosta kauppa maiden välillä sai jatkua häiriöttä kau-

pan verkostojen monipuolistumisen ja tiivistymisen tuloksena.  

Kauppapoliittiset suhteet Suomen ja Japanin välillä jatkuivat pääasiassa ongel-

mattomina koko maailmansotien välisen ajan, mutta kupruilta ei näissäkään suh-

teissa vältytty talousnationalismin nostettua päätään maailmankaupassa protekti-

onistisella 1930-luvulla. Japanilaisten kutomatuotteiden tuonti muodostui ongel-

maksi suomalaiselle kotimarkkinateollisuudelle ja brittiläisten puuvillakankaiden 

tuoja- ja viejätahoille vuoden 1933 suomalais-brittiläisen kauppasopimuksen jälki-

mainingeissa. Sopimuksessa Iso-Britannialle luvatut edut alennettujen tullien muo-

dossa kuuluivat suosituimmuuskäytännön nojalla automaattisesti myös Japanille. 

Vuodesta 1934 lähtien japanilaisten kutomatuotteiden tuonti Suomeen kasvoikin 

hyvin merkittävästi, mutta kauppapoliittiset tekijät eivät itsessään selitä tätä kehi-

tystä, joka oli ensisijaisesti seurausta kaupan verkostojen tiivistymisestä erityisesti 

Mitsuin toimesta.  

Suomen puunjalostusteollisuuden näkökulmasta oli tärkeää ylläpitää hyviä 

kauppapoliittisia suhteita Japaniin, jonne selluloosan vienti kasvoi merkittävästi 

1930-luvun alusta lähtien. Suomalainen kotimarkkinateollisuus, äänitorvenaan 

Suomen Teollisuusliitto, vaati maiden välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen 

tarkistamista ja japanilaisen tuonnin rajoittamista. Suomen hallitus ja ulkoasiain-

ministeriö eivät kuitenkaan katsoneet tätä vaatimusta perustelluksi, sillä vienti Ja-

paniin kasvoi ja oli kaiken lisäksi suurempaa kuin japanilainen tuonti Suomeen. 
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Vuonna 1938 Japanin selluloosan tuonnille asettamien rajoitusten ja Suomen mark-

kinoilla alati kasvaneen japanilaiskankaiden tuonnin ristiaallokossa asettuivat Suo-

men ulkoasiainministeriö ja sen lähetystö Tokiossa neuvotteluyhteyteen Japanin ul-

koasiainministeriön kanssa ratkaistakseen syntyneen kauppakiistan. 

Tokiossa käytyjen neuvottelujen kuluessa molemmat osapuolet esittivät uh-

kauksia ja vaatimuksia muun muassa kauppa- ja merenkulkusopimuksen tarkista-

misesta, japanilaisille kankaille asetettavista vapaaehtoisista vientirajoituksista ja 

suomalaisen selluloosan tuonnin totaalisesta lopettamisesta. Kauppakiistan perim-

mäinen ongelmakysymys ei niinkään liittynyt japanilaisten kankaiden kasvanee-

seen tuontiin vaan suomalaisen selluloosan viennin pysähtymiseen Japanin asetta-

mien tuontirajoitusten seurauksena. Pitkään kestäneiden neuvotteluiden tuloksena 

saavutettiin osapuolia tyydyttänyt ratkaisu keväällä 1939, jonka jälkeen suomalai-

nen selluloosa pääsi jälleen Japanin markkinoille suurempina erinä, ja kauppa- ja 

merenkulkusopimus pysyi muuttumattomana voimassa. Tämä oli ensimmäinen 

kerta maiden välisissä kaupallisissa suhteissa, kun kauppapoliittisella ratkaisulla oli 

välitön kauppaa – suomalaista vientiä piristävä vaikutus.  

Suomen kauppapoliittisissa suhteissa Japaniin ei maailmansotien välisenä ai-

kana ilmennyt poikkeavia piirteitä, jotka olisivat erottautuneet Suomen kauppapo-

litiikan yleislinjoista. Niitä mukaillen oli Suomi sekä kauppa- ja merenkulkusopi-

musneuvotteluissa 1923–1924 että kauppaneuvotteluissa 1938–1939 pitänyt kiinni 

vapaakauppaa painottavasta kauppapoliittisesta linjastaan, jonka tavoitteena oli 

mahdollistaa päävientiteollisuudelle eli puunjalostusteollisuudelle parhaat toimin-

taedellytykset ulkomarkkinoilla. Suhteissaan Japaniin oli Suomi ollut kauppapo-

liittisesti passiivinen osapuoli, joka oli milloin halukkaasti, milloin haluttomana 

reagoinut Japanin esityksiin ja tämän ulkomaankauppaa rajoittaviin toimenpiteisiin. 

Vaikka Japani oli kyseisissä neuvotteluissa ja niihin johtaneissa vaiheissa esittänyt 

aloitteentekijän roolia, ei se kuitenkaan Suomen osalta tarkoittanut sitä, että se olisi 

hyväksynyt itselleen pelkästään vastaanottajan ja reagoijan roolin. Suomi esiintyi 

maailmansotien välillä kauppapoliittisissa suhteissaan Japaniin päättäväisesti ajaen 

puunjalostusteollisuuden vientikaupan etuja, jotka muun muassa ulkoministeri 

Antti Hackzellin (1932–1936) mukaan olivat Suomen menestykselle kaikki kai-

kessa.700  Vientikaupan merkitystä painottaneen kauppapolitiikkansa seurauksena 

Suomi ei tehnyt päätöstä rajoittaa japanilaisten tavaroiden tuontia markkinoilleen, 

                                                        
700 Aunesluoma 2011, 58, 62; Pihkala 1978, 27. 
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kuten Alankomaat, Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja moni muu maa Euroopassa ja 

sen ulkopuolella oli tehnyt.701 

Japanin kauppapoliittisissa suhteissa Suomeen ei ole myöskään havaittavissa 

piirteitä, jotka eroaisivat sen soveltaman kauppapolitiikan yleislinjoista. Maailman-

sotien välisenä aikana Japanin kauppapolitiikkaa leimasi ulkomaankaupan libera-

lismin tavoittelu, jonka mukaisesti Japani ajoi tavoitteitaan Suomen kanssa käy-

dyissä kauppa- ja merenkulkusopimusneuvotteluissa ja myöhemmin kauppakiistaa 

sovitelleissa neuvotteluissa.702  Japanin vaatimuksesta lauseke rajoittamattomasta 

molemminpuolisesta suosituimmuudesta merkittiin kauppa- ja merenkulkusopi-

mukseen 1924, ja 1930-luvun lopun neuvotteluissa Japani piti tiukasti kiinni suo-

situimmuussopimuksen pysyttämisestä muuttumattomana. Japanin Suomea koske-

neiden kauppapoliittisten pyrkimysten voidaan tulkita toisaalta johtuneen kauppa-

politiikan päämäärien yleisistä linjoista mutta myös siitä, että Japani katsoi vien-

tietujensa Suomen markkinoilla nousseen 1930-luvulla jo niin huomattaviksi, että 

suosituimmuudesta oli pidettävä lujasti kiinni. Lisäksi on huomioitava, että Japani 

suurvaltana saattoi suhteissaan pieneen Suomeen katsoa yleisten kauppapoliittisten 

etujensa joutuvan uhatuiksi muiden samankaltaisten ja suurempienkin maiden ta-

holta, jos se antaisi Suomelle tilaisuuden sanella ehtoja kauppavaihdolle, esimer-

kiksi vapaaehtoisten vientirajoitusten muodossa.703 Tästä johtuen oli Japanin etujen 

mukaista säilyttää muuttumattomana 1920-luvulla maiden välille kauppa- ja me-

renkulkusopimuksella valettu kauppapoliittisten suhteiden status quo. 

Kaupan kuljetusyhteydet 

Suomen vienti- ja tuontikaupan verkostot Japaniin olivat ulkomaisten välittäjien 

ohella riippuvaisia myös kolmansien maiden kautta tapahtuvista tavaroiden kulje-

tuksista, jotka pääsääntöisesti hoidettiin Länsi-Euroopan satamien, kuten Hampu-

rin ja Lontoon sekä näitä pienemmän Göteborgin, kautta. Toisin kuin läntisillä naa-

pureillaan, ei Suomella tai suomalaisella teollisuudella ollut maailmansotien väli-

senä aikana hyödynnettävänään viennissä Aasiaan omaa kotimaisten varustamojen 

ylläpitämää suoraa laivalinjaa. Omasta laivalinjasta kuitenkin käytiin Suomessa 

                                                        
701 Ks. Kawashima 1941, 43. 
702 Kawashima 1939, 2–3.  
703 1930-luvulla Japanin kauppapolitiikkaa leimasi vientikaupan kontrollointi muun muassa vapaaeh-
toisten vientirajoitusten muodossa. Niiden tarkoituksena oli puuttua eri maissa toimeenpantujen japani-
laisten tuotteiden boikotointiin. Japani hyväksyi muun muassa vapaaehtoiset puuvillatuotteiden vienti-
rajoitukset Filippiineille Yhdysvaltain vaatimuksesta vuonna 1935. Royama 1939, 6; Uyeda 1936, 111–
113.  
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keskustelua ja tehtiin suunnitelmia, sillä sen uskottiin mahdollistavan suuremman 

vientikaupan kaukaiseen itään ‒ samalla tavoin kuin oli tapahtunut Ruotsin lisään-

tyneen Japanin-viennin suhteen ruotsalaisten perustettua oman Itä-Aasian laivalin-

jansa vuonna 1907.  

Suomalaisen laivalinjan perustamisesta esitettyihin pohdintoihin liittyi vahva 

talousnationalistinen lataus, sillä oman laivalinjan ansiosta uskottiin kauppavaih-

don Suomen ja Itä-Aasian maiden välillä lisääntyvän. Kaupan kasvun seurauksena 

rahtimaksut lisääntyisivät, ja ne olisi mahdollista tulouttaa kotimaisiin taskuihin 

ulkomaisten sijaan. Oman laivalinjan puutteen katsottiin myös haittaavan suoma-

laisten kilpailukykyä Japanin markkinoilla, sillä Ruotsin ja Norjan puunjalostuste-

ollisuuden toimijat nauttivat suomalaisiin kollegoihinsa verrattuna alhaisemmista 

kuljetusmaksuista laivalinjojensa ja maantieteellisen sijaintinsa takia. Suomalais-

ten kilpailukyky ja kaupan kasvun edellytykset Japanin markkinoilla eivät kuiten-

kaan olleet pelkästään kiinni alhaisemmista rahtimaksuista tai omasta laivalinjasta, 

sillä niitä tärkeämpää kaupan menestykselle olivat vankempien ja tiiviimpien yh-

teistyöverkostojen mahdollistaminen japanilaisten asiakkaiden kanssa. On syytä 

huomioida, ettei oman laivalinjan puute tosiasiallisesti estänyt suomalaisen vienti-

kaupan tai kokonaiskauppavaihdon kasvua maiden välillä varsinkaan 1930-luvun 

vuosina. 

Mitä kaupan konkreettisiin kuljetusyhteyksiin tulee, tapahtuivat suomalaisen 

puunjalostusteollisuuden tuotteiden, kuten selluloosan, paperin ja puuhiokkeen, 

kuljetukset pääasiassa Itämeren poikki Hampuriin, josta matka jatkui uudelleenlas-

tauksen jälkeen Suezin kanavan kautta Japaniin. Samaa reittiä mutta vastakkaiseen 

suuntaan tapahtuivat japanilaisten tavaroiden toimitukset Suomeen. Merikuljetus-

yhteydet Suomesta valtamerille vaarantuivat maailmansodan sytyttyä 1914, jolloin 

muun muassa suomalaisen puuhiokkeen ja paperin vienti Japaniin kohtasi äkkilo-

pun. Kappaletavaran tuontikaupassa oli kuitenkin käytettävissä Venäjän halki kul-

keva Trans-Siperian rautatie, joka mahdollisti japanilaisten kulutustavaroiden tuon-

nin jatkumisen ja siinä koetun kasvun maailmansodan kuluessa aina vuoteen 1917 

saakka. ”Siperian maasillan” kautta kulkenut kuljetusyhteys Suomen ja Japanin vä-

lillä katkesi Venäjän bolševikkivallankumouksen jälkeen.  

Maailmansodan päätyttyä palautuivat puunjalostusteollisuuden tuotteille tär-

keät merikuljetukset pääasialliseksi kuljetusmuodoksi maiden välisessä kaupassa. 

Paperin ja selluloosan vientimäärien noustessa vuositasolla useisiin tuhansiin ton-

neihin oli kannattavaa rahdata tavara suoralla laivayhteydellä Japaniin 1920-luvun 

alussa ja 1930-luvulla. Suoria merikuljetuksia ei maiden välillä toteutettu vuosien 
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1925–1932 välisenä aikana, sillä puunjalostusteollisuuden tuotteiden vähäisten 

vientimäärien takia ei suorille kuljetuksille ollut yksinkertaisesti tilausta.  

Vaikka oma Itä-Aasian laivalinja jäi suomalaisilta perustamatta maailmanso-

tien välisenä aikana, tavattiin suomalaisia laivoja myös Japanin vesiä kyntämässä. 

Nämä alukset eivät kuitenkaan hoitaneet Suomen ja Japanin välisen kaupan kulje-

tuksia, sillä ne oli omistajiensa toimesta asetettu kansainväliseen hakurahtiliiken-

teeseen. Suomalaisen vientitavaran ja japanilaisen tuontitavaran kuljetukset tapah-

tuivat näin ollen eurooppalaisten ja japanilaisten varustamojen toimesta transito-

kuljetuksina Länsi-Euroopan satamien kautta tai harvemmissa tapauksissa suorina 

toimituksina Suomen ja Japanin satamien välillä. 1930-luvulla mahdollistuivat 

myös Siperian kautta toteutetut pientavaratoimitukset sekä vuosikymmenen lopulla 

myös japanilaisten kappaletavaroiden tuontikuljetukset suomalaisille asiakkaille.  

Kaupan laatu ja tulokset 

Vuosisadan alusta aina toisen maailmansodan kynnykselle ulottuvalla ajanjaksolla 

Suomen kaupalliset suhteet Japaniin syvenivät ja kasvoivat arvossa sekä määrässä 

mitattuna vienti- ja tuontikaupan lisääntymisen tuloksena. 1900-luvun alkuvuosina 

oli Suomen kauppa Japanin kanssa arvossa mitattuna hyvin pientä siitäkin huoli-

matta, että tämän ajan Suomen ulkomaankauppatilastoihin on merkitty vain murto-

osa siitä todellisesta kauppavaihdosta, jota valtamertentakaisten maiden kanssa 

käytiin kolmansien maiden kautta. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen suomalai-

set puunjalostusteollisuuden vientiyhdistykset aloittivat myynnit Japaniin, jonka 

markkinoista muodostui erityisesti Finncellille tuottoisa selluloosan menekkialue. 

Lukuun ottamatta 1920-luvun alkua oli Suomen vienti Japaniin riippuvainen sellu-

loosan myynneistä, ja tämä riippuvuussuhde vain kasvoi sellunviennin lisääntymi-

sen seurauksena. Kehitys johti 1930-luvun loppupuoliskolla siihen pisteeseen, että 

Suomesta ei myyty juuri mitään muuta kuin selluloosaa Japaniin. 

Finncellin kokonaismyyntien kannalta oli Japani – sinne tapahtuneen viennin 

määrässä mitattuna parhaana vuonna 1935 – kuudenneksi suurin kohdemarkkina 

yhdistyksen vuosikertomukseen tilastoidun 31 maan ja maanosan joukosta.704 Suo-

malaisen selluloosan osuus Japanin selluloosan kokonaistuonnista oli kyseisenä 

                                                        
704 Kertomus Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta v. 1935. Vuosikertomukset 1933–1937. Ar-
kistotunnus 125. Finncellin arkisto. 
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vuonna 9,3 prosenttia, ja tuontimaista Suomi oli sijalla viisi edellään suuruusjärjes-

tyksessä Yhdysvallat, Ruotsi, Norja ja Kanada.705  Selluloosan Japanin-myyntien 

viimeisenä ”normaalivuonna” 1937 oli suomalaisen selluloosan osuus kokonais-

tuonnista Japaniin laskenut hienoisesti 8,1 prosenttiin. Suomalaisselluloosan tuonti 

Japaniin oli kuitenkin kokonaismäärältään kyseisenä vuonna suurempi kuin vuonna 

1935 eli Finncellin parhaana vientivuonna.706 Vuosien 1935 ja 1937 tuontimäärien 

erotus selittyy pääasiassa Waldhofin lisääntyneillä myynneillä.  

Japanilaisten tavaroiden tuonti Suomeen pääsi käyntiin suuremmalla volyy-

milla vasta 1930-luvun puolivälissä. Tätä ennen tuonnin huippuvuosi oli ollut 1919, 

jolloin suuri japanilainen sokerilasti oli saapunut maahan. Japanilainen tuonti Suo-

meen kasvoi tiettyjen kulutushyödykkeiden, kuten puuvillakankaiden ja kalaverk-

kojen, hankintojen kautta vuodesta 1934 lähtien. Muutamassa vuodessa japanilai-

set puuvillakankaat syrjäyttivät määrässä mitattuna brittiläisten puuvillakankaiden 

tuonnin ja siten saavuttivat hallitsevan aseman tämän laadun tuontikankaiden jou-

kossa vuonna 1937. Toisin kuin Suomen vienti Japaniin, ei japanilaisten tavaroiden 

tuonti Suomeen perustunut yhtä täydellisesti yhteen tai muutamaan tavaranimik-

keeseen. Japanilainen tuonti koostui monista kymmenistä eri tavaralajikkeista, 

jotka pääasiassa olivat suoraan kuluttajille tarkoitettuja hyödykkeitä. Ero suoma-

laisen viennin ja japanilaisen tuonnin välillä oli tavaroiden valmistusaste huomioi-

den silmiinpistävä; Suomi vei teollista puolivalmistetta eli selluloosaa Japaniin ja 

osti sieltä monenlaisia suoraan kuluttajille valmistettuja tavaroita.  

                                                        
705 ”Puuvanukkeen tuonti Japaniin v. 1935.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 6. Tokio 7.2.1936. 
UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1924–1936. UMA. 
706 ”Selluloosan tuonti Japaniin vuonna 1937.” Avustaja Kalan taloudellinen raportti No. 15. Tokio 
16.3.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. Huom. Kyseessä ole-
vissa raporteissa referoidut japanilaiset tilastotiedot eivät täysin vastaa Finncellin vientitilastoista ja 
Suomen ulkomaankauppatilastoista ilmeneviä tietoja. 
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Kaavio 17. Suomen kauppavaihto Brittiläisen Itä-Intian, Kiinan ja Japanin kanssa v. 

1929–1939. Arvot miljoonin euroin (2011). Arvot on ilmoitettu vuoteen 1934 saakka os-

tomaan–myyntimaan mukaan ja vuodesta 1935 lähtien alkuperämaan–kulutusmaan mu-

kaan. Lähde: SVT I A:49–58, 67. Ulkomaankauppa v. 1929–1938, 1947.  

Arvossa ja määrässä huomattavasti kasvaneen tuonti- ja vientikaupan seurauksena 

kokonaiskauppavaihto maiden välillä lisääntyi 1930-luvulla harppauksin saavut-

taen maailmansotien välisen ajan huippunsa vuonna 1937. Suomen ulkomaankau-

passa Japanin merkitys samanaikaisesti kasvoi, mitä ilmensi sen kanssa käydyn 

kaupan suhteellisen merkityksen nousu verrattuna muiden Aasian maiden kanssa 

käytyyn kauppaan. Suomen koko ulkomaankauppaan suhteutettuna vastasi kaup-

pavaihto Japanin kanssa vuonna 1937 alkuperämaan–kulutusmaan mukaan 1,01 

prosenttia. Aasian maiden kanssa käydyn kauppavaihdon osuus Suomen koko ul-

komaankaupasta oli 2,95 prosenttia. Japanin-kaupan osuus Suomen koko ulko-

maankaupassa oli kasvanut huomattavasti vuosikymmenen alusta tehden Japanista 

edellä mainittuna vuonna Suomen suurimman aasialaisen kauppakumppanin. Moni 

eurooppalainen maa, kuten Viro, Sveitsi ja Itävalta, jäivät Japanin taakse Suomen 

kanssa käydyn kaupan arvossa, mutta toisaalta Japanin-kaupan volyymi ei yltänyt 

läheskään Suomen suurimpien kauppakumppaneiden Iso-Britannian ja Saksan tai 

näitä pienemmän Yhdysvaltain tasolle.707  

                                                        
707 SVT I A:57. Ulkomaankauppa v. 1937. Suomen Vientiyhdistyksen vuosikertomus vuodelta 1937 
sekä jäsenluettelo. s. 59, 70, 72–73, 83. Suomen Vientiyhdistyksen / Ulkomaankauppaliiton vuosiker-
tomukset 1936–1940.  Finpron arkisto.  
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Japanin koko ulkomaankaupasta vuonna 1937 oli Suomen kanssa käydyn 

kauppavaihdon osuus 0,2 prosenttia, kun Euroopan kanssa tapahtuneen kokonais-

kaupan osuus oli 11,8 prosenttia.708 Edellä mainittujen tilastotietojen pohjalta voi-

daan ensinnäkin päätellä, että Suomen ja Japanin välisen kauppavaihdon huippu-

vuonna 1937 oli kahdenkeskisen kaupan merkitys Suomen ulkomaankaupan näkö-

kulmasta suhteellisesti suurempi kuin Japanin ulkomaankaupan näkökulmasta. 

Toiseksi, Aasian maiden kanssa käyty kauppavaihto oli Suomen koko ulkomaan-

kauppaan suhteutettuna huomattavasti pienempää verrattuna Euroopan maiden 

osuuteen Japanin koko ulkomaankaupasta. Suomelle Japani merkitsi suurinta kaup-

pakumppania Aasiassa, kun taas Japanille Suomen kanssa käyty kauppa oli arvol-

taan kuin pisara meressä verrattuna muuhun Euroopan kanssa tapahtuneeseen 

kauppavaihtoon. Suomen näkökulmasta suhteet Japaniin korostuivat myös kaup-

papolitiikan osalta, sillä maiden välillä solmittu kauppa- ja merenkulkusopimus 

(1924) oli Suomelle ensimmäinen laatuaan suvereenin Aasian maan kanssa.709 
  

                                                        
708 Honma, Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1868–1945 / Japanese Economic Statistics 
1868–1945. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 34, 38. ”Japanin ulkomaankauppa vuonna 1937.” Avus-
taja Kalan taloudellinen raportti No. 11. Tokio 28.2.1938. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: 
Japani 1937–1949. UMA. 
709 Oksanen & Pihkala 1975, 15. Muistio: ”Suomen kauppasopimuspolitiikka pulavuosina.” Kirjoittanut 
Tauno Jalanti. s. 33. Kauppasopimuskomitea 1929–1958. Arkistotunnus 1378. SMK:n arkisto. Jo ennen 
Suomen ja Japanin välisen sopimuksen solmimista oli Suomi astunut kauppasopimussuhteisiin joiden-
kin Aasian maiden kanssa. Esimerkiksi Iso-Britannian kanssa vuonna 1923 solmittu kauppa- ja meren-
kulkusopimus koski myös Britannian alusmaita Aasiassa, kuten Intiaa. N:o 307. Asetus Suomen ja Suur-
britannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen eräiden 
artiklain voimaansaattamisesta. Annettu Helsingissä 21.12.1923. Suomen Asetuskokoelma 1923.  
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3 Toisen maailmansodan vuosista 
protektionismin kahleiden kiristymiseen 
1939–1961  

3.1 Maailmansota erottaa ja rauha hitaasti yhdistää  

3.1.1 Kauppasuhteiden joutsenlaulu 

Tyyntä myrskyn edellä 

Kesällä 1939 käynnistyi suomalaisen selluloosan vienti jälleen Japaniin, kun mai-

den välillä oli noottienvaihdolla toukokuussa sovittu suomalaiselle tekosilkkisellu-

loosalle kuuluvasta vähintään 20 prosentin kiintiöstä, joka koski tämän sellulaadun 

koko loppuvuoden Japanin tuontia. Sen ehtona Japani oli vaatinut Suomelta si-

toumusta siitä, ettei se asettaisi esteitä japanilaisten tavaroiden tuonnille, ja että 

maiden välistä kauppasopimusta ei sanottaisi irti ainakaan ennen kyseisen vuoden 

loppua. Sekä suomalaisten että japanilaisten kaupan toimijoiden keskuudessa oli 

noottienvaihto saanut suopean vastaanoton. Finncell sai heti toukokuussa japani-

laisviranomaisilta tuontilisenssin 12 000 tonnin erälle selluloosaa, jonka laivaukset 

aloitettiin kesän kuluessa. Kaukaan tehtaalle Japanin-viennin käynnistyminen mer-

kitsi huomattavaa helpotusta vallitsevaan markkinatilanteeseen, jota voitiin kuvata 

sanalla sanoen haasteelliseksi. Edellisenä syksynä oli Kaukaan, kuten muidenkin 

sellutehtaiden, liiketoimintaa rasittanut tuotantoon kohdistettu seisaus, josta Finn-

cell oli sopinut jäsentehtaidensa puolesta yhdessä ruotsalaisten ja norjalaisten tuot-

tajatahojen kanssa.710  

Aikaisemmin japanilaista tuontia kovaäänisesti julkisuudessakin arvostellei-

den Suomen Teollisuusliiton ja Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin (PMK) asennoi-

tumisessa oli kevään 1939 aikana tapahtunut huomattava siirtymä maltillisemmalle 

linjalle. Arvostelu oli vaimentunut sitä mukaa kuin japanilaisten kankaiden tuonti-

luvut olivat laskeneet alkuvuodesta lähtien, minkä lisäksi Suomen ja Japanin välillä 

toukokuussa tehty sopimus oli omiaan häivyttämään suomalaisen kotimarkkinate-

ollisuuden harjoittaman kritiikin japanilaista tuontia kohtaan. Vaikka edellä maini-

                                                        
710 Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja 15.8.1938; Hallituksen kokouksen pöytäkirja 21.10.1938. Pöytä-
kirjat 1938. Arkistotunnus 21. Finncellin arkisto.  
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tut toimijat olisivat myöhemminkin virallisissa yhteyksissä tai julkisuudessa arvos-

telleet Japanin-kauppaa, ei siitä olisi kuitenkaan ollut seurauksena tuontia rajoitta-

via toimenpiteitä tai kauppa- ja merenkulkusopimuksen tarkistamista, joista Suomi 

oli nimenomaisesti luvannut pidättäytyä ainakin vuoden 1939 loppuun saakka. 

Huolimatta siitä, että japanilaistavaroiden tuontiin ei enää kiinnitettykään samassa 

suhteessa huomiota kuin vielä hetkeä aiemmin, tämä muutos ei kuitenkaan merkin-

nyt sitä, että Teollisuusliitto ja PMK olisivat kokonaan tai edes osittain herpaantu-

neet ”reviirinsä” puolustamisessa. Kaikkea muuta, sillä arvostelun valokeilaan jou-

tuivat nyt vuorostaan virolaiset puuvillakankaat, joiden hintojen väitettiin olevan 

japanilaiskankaiden ohella huomattavasti edullisempia brittiläisiin ja suomalaisiin 

tuotteisiin verrattuna.711  

Suomalaisten ja japanilaisten kaupan sekä kauppapolitiikan toimijoiden näkö-

kulmasta oli kahdenkeskisissä kauppasuhteissa periaatteellisella tasolla palattu ke-

sää 1938 edeltäneeseen säännöllisen kauppavaihdon tilaan. Käytännössä Japani 

edelleen jatkoi ulkomaankauppansa säännöstelyä, jonka rajoissa suomalaisen sel-

luloosan tuonti kiintiöittäin tapahtui. Sekä vapaana säilynyt japanilainen tuonti 

Suomeen että suomalainen vienti Japaniin laskivat vuoden 1939 aikana edellisvuo-

den tasosta, mikä oli seurausta vasta toukokuussa jälleenkäynnistyneestä suomalai-

sen selluloosan viennistä Japaniin ja japanilaiskankaiden vähentyneestä tuonnista 

Suomeen. Tästä kehityksestä huolimatta ei usko kauppavaihdon potentiaaliseen 

kasvuun ollut hiipunut suomalaisten toimijoiden näkökulmasta. Samanaikaisesti 

kun suursodan syttymisen mahdollisuus Euroopassa kasvoi, kokosivat Itä-Aasian 

kanssa käytävän kauppavaihdon kehittämisestä kiinnostuneet tahot Suomessa ri-

vinsä luoden suunnitelmia, joiden tarkoituksena oli kansainvälisen yhteistyön 

kautta ponnistaa uuteen nousuun kaupassa Japanin ja muiden Aasian maiden kanssa. 

Varakonsuli Eino Enegrén, joka oli Finnpapin toimeksiannosta tehnyt markki-

natutkimusmatkan Etelä- ja Itä-Aasian maihin vuosina 1937–1938, nostatti suoma-

laisen vientiteollisuuden piirissä näkemyksillään kiinnostusta Suomen ja Itä-Aa-

sian välisen suoran laivalinjan perustamisesta ja sen kautta avautuvista mahdolli-

suuksista. Enegrén piti suomalaisen vientikaupan intressejä ajatellen perusteltuna 

keskittymistä kauppavaihdon kehittämiseen Aasian maiden kanssa kyseisenä ai-

kana, jolloin myyntimahdollisuudet Euroopassa olivat vaikeutuneet. Hänen mu-

                                                        
711  ”Viron kauppasopimuksen revidointi.” Allekirjoittanut L. Luoma. Suomen Kutomateollisuuden 
Työnantajain Liiton kirjelmä Suomen Teollisuusliitolle. Tampere 30.8.1939. Kirjeenvaihto 1939 Q–Ö. 
Arkistotunnus 124. STE:n arkisto.  
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kaansa kauppavaihto Aasian kanssa voisi tulevaisuudessa kasvaa vain sillä edelly-

tyksellä, että vienti- ja tuontikaupan kuljetukset tapahtuisivat suoran laivalinjan 

kautta. Suora kuljetusyhteys antaisi kaupan kasvulle tarvittavan piristeen, ja sen 

tuloksena suomalaisten puunjalostus- ja muiden teollisuushaarojen vienti lähtisi 

kasvuun ja mahdollistaisi myös suoran tuontikaupan lisääntymisen Aasiasta.712  

Enegrénin asettamaan syöttiin, jolla eri tahojen jo monesti aikaisemmin esittä-

mät pohdinnat suorasta laivalinjasta nostettiin jälleen esille, tarttuivat Suomen Ul-

komaankauppaliitto ja Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto vuonna 1939. 

Nämä ulkomaankaupan toimijat, kuten Enegrénkään, eivät varsinaisesti olleet kiin-

nostuneita oman suomalaisen laivalinjan perustamisesta vaan sen sijaan vahvem-

man yhteistyön kehittämisestä skandinaavisten varustamoiden kanssa, jotka ope-

roivat suoraan Pohjois-Euroopan ja Aasian maiden välillä. Syy siihen, miksi suun-

nitelmat täysin omasta laivalinjasta jätettiin tällä kertaa syrjään, johtui perustamis-

kustannusten korkeudesta sekä paluurahtikysymyksen vaikeudesta. Enegrénin mu-

kaan paluurahdiksi Itä-Aasiasta Suomeen soveltuisivat parhaiten soijapavut, joita 

Skandinavian maiden varustamot rahtasivat kotisatamiinsa teollisuuden prosessoi-

tavaksi ja sitten edelleen vietäväksi muun muassa Suomeen soijarouheena ja -öl-

jynä. Suomelta puuttui oma soijanjalostusteollisuus, mistä johtuen tämän raaka-ai-

neen suora maahantuonti ei tullut kysymykseen 1930-luvun lopulla. Tästä johtuen 

paras ratkaisu suoraa säännöllistä laivaliikennettä ajateltaessa oli kiinteämmän yh-

teistyön mahdollistaminen skandinaavisen varustamon kanssa, joka jo muutenkin 

kuljetti suomalaista selluloosaa Japaniin ja paperia Intiaan ja Kiinaan.713  

Suomalaisten vienti-intressien kannalta katsottiin epäviisaaksi yhteistyön aloit-

taminen Ruotsin tai Norjan kanssa, sillä näiden puunjalostusteollisuudet kuuluivat 

Suomen pahimpiin kilpailijoihin maailmanmarkkinoilla. Tarkoituksenmukaisem-

paa oli siten yhteistyön suunnittelu tanskalaisten kanssa, joiden vienti-intressit ei-

vät menneet ristiin Suomen omien pyrkimysten kanssa. Tätä tarkoitusta varten loi-

                                                        
712 ”Kertomus matkasta Etelä- ja Itä-Aasian maihin v. 1937–1938.” Kirjoittanut Eino Enegrén. Helsinki 
20.11.1938. Matkakertomukset 1919–1938. Arkistotunnus 1360. SMK:n arkisto. 
713 Suomen Ulkomaankauppaliiton lähettämä saatekirjelmä liitteineen insinööri Arvi Oksalalle. Helsinki 
24.8.1939. Liite: ”Yhteistoiminnan mahdollisuudet Suomen ja Tanskan kesken Etelä- ja Itä-Aasian kau-
passa.” Suomen Vientiyhdistys, Suomen Ulkomaankauppaliitto 1928–1947. Arkistotunnus 1349. 
SMK:n arkisto. ”Kertomus matkasta Etelä- ja Itä-Aasian maihin v. 1937–1938.” Kirjoittanut Eino 
Enegrén. Helsinki 20.11.1938. Matkakertomukset 1919–1938. Arkistotunnus 1360. SMK:n arkisto. Soi-
jajalostuksen aloittamisesta käydystä keskustelusta 1939 ks. mm. ”Soijateollisuuden aikaansaaminen 
maassamme.” Talouselämä No. 4. 27.1.1939. ”–Soijateollisuuden aikaansaamista koskeva kysymys.” 
Talouselämä No. 6. 10.2.1939.  
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vat Suomen Ulkomaankauppaliitto ja Tanskan Industrirådet keskenään suunnitel-

man, jonka tavoitteena oli perustaa suomalaisten ja tanskalaisten yhteinen Itä-Aa-

sian linja tai Itä-Aasian yhtiö. Tämä yhteisyritys hankkisi käyttöönsä kaksi moder-

nia 9 000 tonnin nopeakulkuista moottorialusta, jotka asetettaisiin yhteispurjehduk-

seen tanskalaisen A/S Det Østasiatiske Kompagnin laivojen kanssa. Jotta suunni-

telma muodostuisi kannattavaksi, oli 1) yhteisen Itä-Aasian laivalinjan alusten käy-

tävä kerran kuukaudessa Suomen satamissa, 2) suomalaisten viejien oli suosittava 

kuljetuksissa laivalinjan aluksia ja 3) suomalaisten maahantuojien oli annettava 

etusija Tanskassa jalostetuille soijatuotteille. Ulkomaankauppaliiton mukaan tämä 

suunnitelma oli hyvinkin toteuttamiskelpoinen, sillä uuden Itä-Aasian lin-

jan ”kumppaniksi” ajatellulla tanskalaisvarustamolla oli jo entuudestaan vakiintu-

nut asema Itä-Aasian liikenteessä, minkä lisäksi varustamo oli ilmaissut kiinnos-

tuksensa suunnitelmaa kohtaan. Syyskuun alkupuolella 1939 oli varustamon johta-

jan määrä tulla Suomeen neuvotteluita varten.714 

Sota Euroopassa alkaa – kaupan ja merenkulun vaikeudet kasaantuvat 

Syyskuun alussa alkanut Saksan rynnistys Puolassa sytytti Euroopan suursodan 

liekkeihin, joiden polte ulottui välittömästi kaupan kuljetusverkostoihin Itämereltä 

valtamerille. Saksan laivasto laski Tanskan salmiin miinakentät aivan kuten ensim-

mäisen maailmansodan vuosina. Tämän seurauksena Suomen ulkomaankaupan 

kuljetukset joutuivat Saksan tehokkaan valvonnan alaisiksi, minkä lisäksi Iso-Bri-

tannia toteutti tahollaan Saksan vastaisia kaupan saartotoimia. Sekä Saksa että Iso-

Britannia sovelsivat saartotoimissaan sotakieltotavarainlistoja, joihin sisältyi muun 

muassa selluloosa – räjähteidenkin valmistuksessa käytetty teollinen puolivalmiste. 

Täten sodan vastakkaiset osapuolet määräsivät puolueettomistakin maista kuljetet-

tavan selluloosan takavarikointi- ja upotusperusteeksi. Ennen talvisodan syttymistä 

Suomi menetti kahdeksan laivaa upotettuina, minkä lisäksi kuljetuksia vaikeuttivat 

huomattavasti sodan osapuolten toimeenpanemat kauppamerenkulun lupa- ja tar-

kastustoimet Tanskan salmien molemmin puolin. Täysin toivoton ei kauppameren-

kulun tilanne kuitenkaan ollut vielä syksyllä 1939, sillä laivat pääsivät Itämereltä 

Saksan valvonnassa miinakenttien läpi Pohjanmerelle ja sieltä takaisin vastavuo-

                                                        
714 Suomen Ulkomaankauppaliiton lähettämä saatekirjelmä liitteineen insinööri Arvi Oksalalle. Helsinki 
24.8.1939. Liite: ”Yhteistoiminnan mahdollisuudet Suomen ja Tanskan kesken Etelä- ja Itä-Aasian kau-
passa.” Suomen Vientiyhdistys, Suomen Ulkomaankauppaliitto 1928–1947. Arkistotunnus 1349. 
SMK:n arkisto. Huom. Lähteessä varustamon nimi on kirjoitettu muotoon Östasiatiska Kompagniet.  
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roisesti Iso-Britannian tiukassa valvonnassa. Vaikka merikuljetusyhteydet Suo-

mesta Itämeren kautta valtamerille eivät ennen talvisotaa täysin katkenneetkaan, 

supistuivat kuljetukset määrällisesti varsinkin sotakieltotavaroiden, kuten selluloo-

san, osalta.715  

Sodan syttyminen romutti suomalais-tanskalaisen suunnitelman yhteisestä Itä-

Aasian laivalinjasta, joka rauhan aikana olisi voinut toteutuakin. Uusille markkina-

valtaussuunnitelmille ei muuttuneessa tilanteessa ollut enää reaalisia toteuttamis-

mahdollisuuksia, sillä suursodan alusta lähtien muodostui Suomelle ensisijaisen 

tärkeäksi toteuttaa kaupan kuljetuksia edes supistetussa mittakaavassa kansanhuol-

lon, teollisuuden ja sotalaitoksen tarpeita varten.716 Vientikaupan osalta oli tärkeää 

ylläpitää yhteyksiä myös kaukaisille markkinoille, joissa ei ollut varaa menettää 

saavutettuja asemia varsinkaan pohjoismaisille kilpailijoille. Tätä tarkoitusta varten 

Finncell tiedotti edustajilleen ympäri maailman, että toimituksia jatketaan olosuh-

teiden sallimissa rajoissa. Kun Euroopassa selluloosamarkkinat ajautuivat sodan 

alussa lamaan,717 tuli Finncellille entistä tärkeämmäksi jatkaa vientiä muun muassa 

Japaniin, jonka tekosilkkiselluloosan loppuvuoden tuonnista kuului Suomelle vä-

hintään 20 prosenttia. 

Suomalaisen selluloosan japanilaiset ostajat ja Finncellin agentti Ouchterlony 

seurasivat huolestuneina Euroopasta saapuvia uutisia, jotka eivät luvanneet hyvää 

tulevien selluerien toimitusvarmuutta ajatellen. Epäluulo valtasi myös tuonnista 

vastaavat japanilaisviranomaiset, joiden oli kysyttävä Finncellin ja Suomen edus-

tajilta, oliko muuttuneissa olosuhteissa enää edes mahdollista laivata selluloosaa 

Suomesta Japaniin ja oliko vielä olemassa realistisia edellytyksiä toukokuun sopi-

muksen määräysten jatkamiselle. Siinä tapauksessa, että vastaus osoittautuisi kiel-

teiseksi, Japani ilmoitti siirtävänsä selluloosaostot tapahtuvaksi Pohjois-Ameri-

kasta, Norjasta ja Ruotsista.718 Ulkoasiainministeriön saatua Helsingissä tiedon asi-

asta tuli suomalaisille kiire tyynnytellä huolestuneita ostaja- ja viranomaistahoja 

Japanissa, jottei tilauksia menetettäisi kilpailijoille. Lokakuun puolivälissä viesti-

tettiin Tokioon, että kaikki Japaniin tilatut erät tullaan aikanaan toimittamaan.719 

                                                        
715 Seppinen 1983, 25–28; Kuisma 2010, 124. 
716 Aunesluoma 2011, 65.  
717 ”Kiertokirje N:o 99.” Helsinki 2.9.1939; ”Kiertokirje N:o 101.” Helsinki 5.9.1939. Cirkulär 1939: 
Kiertokirjeet II. Arkistotunnus 162. Finncellin arkisto. 
718 Salasähke 66. Tokiosta Helsinkiin 6.9.1939. Tulleet sähkeet Tokio 1922–1944. UMA. Sähke 73. 
Tokiosta Helsinkiin 9.10.1939. UM 58 B2 Itävalta, Japani, Jemen: Selluloosan vienti Japaniin 1939. 
UMA. 
719 Sähke 64. Helsingistä Tokioon 16.10.1939. UM 58 B2 Itävalta, Japani, Jemen: Selluloosan vienti 
Japaniin 1939. UMA. 



274 

Helsingistä saapunut vakuutus hälvensi suomalaisen selluloosan tilausten ym-

pärillä velloneen epävarmuuden. Kun vielä Finncell suostui huomattavasti alenta-

maan selluloosansa hintaa, myönsivät japanilaisviranomaiset tuontilisenssin 8 500 

tonnille Kaukaan laatua, minkä lisäksi myös Waldhof sai lisenssin 3 000 tonnille. 

Yhteensä Suomi sai lokakuussa suoritetussa 54 000 tonnin lisenssijaossa 11 500 

tonnin osuuden, 720  mikä vastasi 21,3 prosenttia koko senkertaisesta tuonnista. 

Vaikka Japani piti täten kiinni Suomen kanssa solmimastaan toukokuun sopimuk-

sesta, osoitti kahdenkeskisen kauppavaihdon suunta Japanin ulkomaankauppatilas-

tojen valossa huomattavaa laskua. Sodan syttyminen Euroopassa oli vähitellen tu-

kahduttamassa japanilaisten tavaroiden viennin Suomeen (lokakuun viennin arvo 

Suomeen oli vain kuusi prosenttia heinäkuun arvosta),721 samalla kun suomalaiset 

viejät yrittivät pitää kynsin ja hampain kiinni selluloosalleen kuuluvasta 20 prosen-

tin minimiosuudesta. Niin kauan kuin sota ei leviäisi Pohjois-Eurooppaan, olisi ai-

nakin teoreettisesti mahdollista jatkaa kauppavaihtoa keskeytyksettä, tosin normaa-

lioloja rajoitetummassa mittakaavassa. Tätä silmällä pitäen oli Suomen ja Japanin 

välillä olemassa tahtotila jatkaa toukokuun noottienvaihdolla tehtyä sopimusta 

myös vuonna 1940. Lähettiläs Sugishita oli saanut Tokiosta valtuutuksen neuvot-

teluiden aloittamista varten Suomessa, ja marraskuun aikana ulkoasiainministeriö 

kävi Helsingissä hänen kanssaan alustavia keskusteluja sopimuksen jatkami-

sesta.722 

Talvisodan syttyminen marraskuun viimeisenä päivänä muutti dramaattisesti 

edellytyksiä jatkaa Suomen ja Japanin välistä kauppavaihtoa ja yleensä ulkomaan-

kauppaa Suomessa. Maaliskuuhun 1940 saakka kestäneen sodan kuluessa Suomen 

ulkomaankauppa loppui lähes kokonaan ja niin muodoin myös kauppa Japaniin.723 

Ennen taisteluiden alkua oli Finncell ennättänyt laivata joitakin selluloosaeriä, 

jotka saapuivat Japaniin talvikuukausien kuluessa. Joulukuussa 1939 saapui Japa-

niin 5 000 tonnia suomalaista selluloosaa ja seuraavan vuoden alussa tuonti jatkui 

vielä tammikuussa ja maaliskuussa saapuneilla erillä. Onnistuneet toimitukset ja 

Suomen ulkoasiainministeriön kohdistama jyrkkä vastustus Japanin suunnitelmille 

                                                        
720 ”Suomalaisen selluloosan tuonti Japaniin.” Vt. asiainhoitaja Thesleffin taloudellinen raportti No. 24. 
Tokio 25.10.1939. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
721  ”Japanin ulkomaankauppa.” Vt. avustaja Thesleffin taloudellinen raportti No. 26. Tokio 
10.11.1939; ”Japanin ulkomaankauppa lokakuussa 1939.” Vt. avustaja Thesleffin taloudellinen raportti 
No. 28. Tokio 30.11.1939. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
722 Sähke 67. Helsingistä Tokioon 23.11.1939. Menneet sähkeet Tokio 1920–1939. UMA. Sähke 83. 
Tokiosta Helsinkiin 30.11.1939. Tulleet sähkeet Tokio 1922–1944. UMA. 
723 Aunesluoma 2007, 35; Seppinen 1983, 37. 



275 

antaa suomalaisille kuuluvia vientimääriä Ruotsille rohkaisivat japanilaisviran-

omaisia myöntämään Finncellille 5 200 tonnin lisenssin vuoden 1940 ensimmäi-

sessä tuontikiintiöjaossa.724 Tämä selluerä oli määrä toimittaa Japaniin maalis-ke-

säkuun aikana Kaukaan tehtaalta. Uusi lisenssi ei enää vastannut toukokuun 1939 

sopimuksen edellyttämää 20 prosentin minimiosuutta koko tekosilkkiselluloosan 

tuonnista Japaniin, mikä johtui kahdestakin syystä. Ensinnäkään kyseinen sopimus 

ei ollut enää voimassa vuoden 1940 alusta lukien, ja toiseksi Kaukas oli ilmoittanut 

Ouchterlonyn välityksellä, ettei se kykenisi toimittamaan enempää selluloosaa kuin 

sen määrän, minkä lisenssi kattoi.725  

Juuri ennen talvisodan alkua olivat Suomi ja Japani valmistautuneet Helsin-

gissä käytäviin neuvotteluihin, joiden tuloksena oli tarkoitus jatkaa toukokuun 

1939 sopimusta seuraavalle vuodelle. Sota ja sen synnyttämä epävarmuuden tila 

maiden välisissä kauppasuhteissa teki tarpeettomaksi neuvottelut kauppavaihdon 

tulevista raameista.726 Oleellista ei enää ollut se, kuinka paljon Suomi saisi vähin-

tään viedä selluloosaa Japaniin tai se, oliko japanilainen tuonti edelleen vapaa ra-

joituksista. Sodan olosuhteissa muodostui kauppavaihdon jatkaminen jo itsessään 

erittäin haasteelliseksi, joten raamisopimus olisi syntyessäänkin ollut luonteeltaan 

vain periaatteellinen ja suuntaa-antava. Talvisodan päätyttyä Suomi pyrki kaikin 

keinoin jatkamaan ulkomaankauppaa, jota vakavasti hankaloittivat sotatapahtumat 

lännessä Saksan valloittaessa Tanskan ja Norjan. Samalla kaupan saartotoimet Itä-

merellä kiristyivät entisestään pakottaen Suomen turvautumaan ulkomaankaupan 

kuljetuksissaan pohjoiseen reittiin Petsamon kautta.727 Aktiivinen kauppa Suomen 

ja Japanin välillä oli täysin pysähdyksissä maaliskuussa 1940, jolloin kaupan ja 

                                                        
724 Japanin päätökseen myöntää suomalaiselle selluloosalle tuontilisenssit talvisodan aikana ei ilmeisesti 
liittynyt minkäänlaista poliittista perustetta. Japani yleensä ottaen suhtautui virallisissa yhteyksissä jyr-
kän neutraalisti Suomen ja Neuvostoliiton väliseen sotaan eikä halunnut vaarantaa omia suhteitaan Neu-
vostoliittoon. Näin ollen Japanin tekemä lisenssipäätös on ymmärrettävä puhtaan pragmaattiseksi teoksi. 
Ks. Sahi 2008, 38–57. 
725  ”Japanin ulkomaankauppa.” Vt. avustaja Thesleffin taloudellinen raportti No. 2. Tokio 
26.2.1940; ”Japanin ulkomaankauppa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1940.” Vt. avustaja Thesleffin 
taloudellinen raportti No. 5. Tokio 1.5.1940. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–
1949. UMA. Sähke 5. Tokiosta Helsinkiin 12.1.1940. Tulleet sähkeet Tokio 1922–1944. UMA. Sähke 
J2. Helsingistä Tokioon 13.1.1940. Menneet sähkeet Tokio 1940–1944. UMA. 
726 Suomen Tokion-lähetystö yritti alkuvuodesta 1940 tiedustella Helsingissä suunniteltujen neuvotte-
luiden senhetkistä tilaa. Suomen ulkoasiainministeriö ei kuitenkaan kommentoinut asiaa. Sähke 8. To-
kiosta Helsinkiin 18.1.1940. Tulleet sähkeet Tokio 1922–1944. UMA. ”Japanin ulkomaankauppa.” Vt. 
avustaja Thesleffin taloudellinen raportti No. 2. Tokio 26.2.1940. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoi-
minta: Japani 1937–1949. UMA. 
727 Aunesluoma 2007, 38–43; Seppinen 1983, 41. 
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kauppapolitiikan toimijoille tuli aiheelliseksi pohtia, oliko kauppavaihto maiden 

välillä enää mahdollista ja jos oli, niin miten ja millä edellytyksin. 

Uudet kuljetusreitit avautuvat – kauppavaihdon jyrkkä lasku 

Talvisodan päätyttyä oli Suomen kauppakumppanien joukko merkittävästi supistu-

nut normaaliajoista. Saksan ja sen valtapiiriin kuuluneiden maiden lisäksi kauppa-

vaihtoa oli mahdollista harjoittaa suuremmassa mittakaavassa myös Ruotsin, Yh-

dysvaltain ja Neuvostoliiton kanssa. Käytännössä kauppa kyseisten maiden kanssa 

jäi kuitenkin määrältään vähäiseksi, ja vuoden 1940 lopulle tultaessa Suomen ul-

komaankaupan vaihtoehdot supistuivat entisestään. 728  Vuodesta 1939 lähtien 

Suomi siirtyi asteittain sotataloudenpitoon, minkä seurauksena ulkomaankauppa 

alistettiin valtion säännöstelytoimien alaiseksi.729 Suomen ja Japanin välisen kau-

pan osalta eivät ulkomaankaupan säännöstelytoimet muodostaneet varsinaista es-

tettä kaupalle. Todellinen ongelma piili vaikeutuneissa kuljetusyhteyksissä, minkä 

seuraukset eivät luonnollisesti rajoittuneet ainoastaan Japanin kanssa käytävään 

kauppavaihtoon. 

Jotta kauppa länteen ja valtamertentakaisiin maihin olisi mahdollista, avattiin 

Liinahamarin satama Petsamossa kauppamerenkululle. Tämän Suomen ainoan Jää-

meren sataman kautta alkoivat vienti- ja tuontikuljetukset keväällä 1940 ‒ tosin jo 

ennen talvisotaa oli vientikuljetuksia ehditty alustavasti kokeilla. Kuljetukset Etelä-

Suomesta Petsamoon tapahtuivat junalla Rovaniemelle ja sieltä kuorma-autoilla 

Liinahamariin. Paluukyydissä etelään kuljetettiin ulkomailta saapuneet tuontitava-

rat, joista muodostui määrässä mitattuna Petsamon liikenteen merkittävin osa noin 

vuoden kestäneen toiminnan aikana. Suomen selluloosan viennistä noin viidennes 

kulki Petsamon kautta (1940), minkä lisäksi sieltä laivattiin sanomalehtipaperia, 

kartonkia ja muita puunjalostusteollisuuden tuotteita ulkomarkkinoille. Vientikul-

jetuksia oli mahdollista harjoittaa myös Ruotsin ja Norjan satamista, mutta niiden 

kautta tapahtuneet toimitukset olivat hyvin kalliita.730 

Saksan vallattua Norjan ja Tanskan keväällä 1940 huolestuivat selluloosan os-

tajatahot Japanissa siitä, olisiko Pohjoismaista enää mahdollista harjoittaa tuonti-

kauppaa. Ruotsi ja Suomi olivat Saksan lännessä tekemien valloitusten jälkeen jou-

                                                        
728 Seppinen 1983, 71.  
729 Aunesluoma 2011, 66–68.  
730 Aunesluoma 2007, 38–43; Nokki 2006, 82. 
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tuneet yhä eristetympään asemaan valtamertentakaisiin maihin nähden, mikä Japa-

nin näkökulmasta oli hyvin valitettavaa. Pieniä eurooppalaisia maita, kuten Ruotsia 

ja Suomea pidettiin Japanin ulkomaankaupalle tärkeinä erityisesti tuontikaupan 

osalta. Suomen merkitys korostui selluloosan tuonnissa Japaniin, ja tätä kauppaa 

japanilaiset olivat halukkaita jatkamaan kaupan edellytysten vaikeutuessakin. Kul-

jetusyhteyksien epävarmuudesta huolimatta oli Japani valmis toukokuussa myön-

tämään Suomelle 5 000 tonnin selluloosakiintiön loppuvuoden toimituksia varten. 

Japanin halukkuus jatkaa selluhankintoja Suomesta selittyy osaltaan aikaisemmalla 

yhteistyöllä mutta myös Japanin kauppapolitiikassa tapahtuneella muutoksella. 

Sota Kiinassa ja Euroopassa oli pakottanut Japanin punnitsemaan kauppapolitiik-

kansa suuntaviivoja, minkä tuloksena aiempi viennin tärkeyttä korostanut linja oli 

saanut rinnalleen pyrkimyksen varmistaa tuontikaupan jatkuvuus teollisuuden ja 

kansanhuollon tarpeita varten.731  

Japanin toivomaa määrää suomalaista selluloosaa ei kyetty toimittamaan vuo-

den 1940 kuluessa, sillä Finncell sai vietyä ainoastaan 1 825 tonnia Kaukaan teko-

silkkiselluloosaa. Tapahtunut muutos vientimäärissä oli erittäin jyrkkä, sillä vuoden 

1940 vienti oli vain noin 11 prosenttia edeltävän vuoden myynnistä. Kokonaislas-

kutuksesta oli Japanin-viennin osuus enää 0,6 prosenttia samalla kun Saksasta oli 

tullut suurin suomalaisen selluloosan ostaja 28,5 prosentin osuudellaan.732  Kau-

kaan selluloosan toimitus Japaniin hoidettiin todennäköisesti joko Petsamon tai 

Ruotsin kautta; joka tapauksessa toimitus tapahtui transitokuljetuksena suoran yh-

teyden puuttuessa Japaniin.733 

Japanilaisten tavaroiden tuonnin osalta on vuonna 1940 käyty kauppa varsin 

sekalainen vyyhti selvitettäväksi. Suomen ulkomaankauppatilastoista käy ilmi, että 

alkuperämaan mukaan tapahtunut tuonti oli arvoltaan 6,7 miljoonaa markkaa, kun 

ostomaan mukaan tuonnin arvo oli 2,7 miljoonaa.734  Suomen Tokion-lähetystön 

                                                        
731 ”Japanin ulkomaankauppa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1940.” Vt. avustaja Thesleffin talou-
dellinen raportti No. 5. Tokio 1.5.1940; ”Japanin ulkomaankauppa kuuden sotakuukauden aikana 1/9 – 
39 – 1/3 – 40.” Vt. avustaja Thesleffin taloudellinen raportti No. 6. Tokio 15.7.1940. UM 56 A Talou-
dellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–1949. UMA. 
732 Kertomukset Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta 1939 ja 1940. Vuosikertomukset 1938–
1942. Arkistotunnus 126. Finncellin arkisto. Vrt. Sahi 2008, 61. 
733 Vuonna 1940 kävi ainakin kolme suomalaista laivaa Japanissa. Kyseiset laivat olivat St. Stephen, 
Aagot ja Olovsborg. Alukset oli todennäköisesti asetettu kansainväliseen hakurahtiliikenteeseen, ei-
vätkä ne siten hoitaneet Suomen ja Japanin välisen kaupan kuljetuksia. ”Tokion-lähetystön toimintaker-
tomus vuodelta 1940.” Allekirjoittanut ministeri Idman. Tokio 28.1.1941. Fc Tokion lähetystöä koskeva 
kirjeistö 1924–1943: Vuosikertomukset 1934–1942. Kotelo 28. ToLA. ”Re: Finnish s/s ’Olovsborg’.” 
Kirjelmä Osakan pääkonsulinvirastosta Tokion-lähetystölle 7.6.1940. Fc Tokion lähetystöä koskeva kir-
jeistö 1924–1943: Oikeudelliset asiat 1930–1943. Kotelo 51. ToLA. 
734 SVT I A:67. Ulkomaankauppa v. 1947.  
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tietojen mukaan vienti Suomeen oli Japanista katsottuna täysin pysähdyksissä tal-

visodan ajan ja mahdollisesti vielä sodan jälkeen pitkälle kevääseen 1940. Tuonti-

kauppa ei kuitenkaan täysin loppunut kyseisenä vuonna, mistä kertovat edellä mai-

nitut suomalaiset tilastotiedot. Japanilainen tuonti oli suurinta alkuperämaa-kate-

gorian mukaan, mikä antaa viitteen siitä, että tuontikauppaa on pääsääntöisesti hoi-

dettu kolmansien maiden kautta ja nimenomaan japanilaisten kauppahuoneiden Eu-

roopan kaupungeissa sijainneista varastoista käsin. Tämän varastoista tapahtuneen 

kaupan todennäköisyyden puolesta puhuvat myös Tokion-lähetystön raporteissa 

mainitut tiedot, joiden mukaan esimerkiksi japanilaisten puuvillakankaiden valta-

mertentakaisissa maissa sijainneet varastot olivat täynnä keväällä 1940.735 Mahdol-

lisesti suurin osa japanilaisista tavaroista tuotiin Suomeen pääasiassa Skandinavian 

maissa sijainneista varastoista, joiden kautta oli rauhanajankin tuontikauppaa 

enemmän tai vähemmän harjoitettu. Tästä antaa viitteen muun muassa se seikka, 

että Japanin kauppa Pohjois-Euroopan kanssa nousi hienokseltaan ensimmäisten 

sotakuukausien aikana.736 

Suomen ja Japanin välisen suoran kauppavaihdon mahdollisuudet olivat hyvin 

vähäiset talvisodan jälkeen, sillä sodan laajentuminen Euroopassa ja sen syventä-

mät laivausongelmat olivat vakavana esteenä suoran kaupan jatkuvuudelle. Tässä 

tilanteessa ryhdyttiin etsimään vaihtoehtoisia kuljetusväyliä, joiden kautta toimi-

tukset maiden välillä voisivat jatkua sodanoloissa mahdollisimman turvallisesti. 

Yksi tällaisista oli kuljetusyhteys Neuvostoliiton halki Itä-Aasiaan Trans-Siperian 

rautatietä pitkin. Ensimmäisen maailmansodan aikana oli Siperian rata mahdollis-

tanut vuositasolla japanilaisten tavaroiden keskeytyksettömän tuonnin Suomeen, ja 

nyt uuden sodan puristuksessa heräsivät ajatukset uusien toimitusten järjestämi-

sestä Siperian kautta Suomeen. Tätä kuljetusväylää ja -mahdollisuutta silmällä pi-

täen valmistautui Rohdososakeyhtiö Tampereelta kesällä 1940 suorittamaan 2 270 

                                                        
735  ”Japanin ulkomaankauppa.” Vt. avustaja Thesleffin taloudellinen raportti No. 2. Tokio 
26.2.1940; ”Japanin ulkomaankauppa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1940.” Vt. avustaja Thesleffin 
taloudellinen raportti No. 5. Tokio 1.5.1940. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–
1949. UMA. 
736 ”Japanin ulkomaankauppa kuuden sotakuukauden aikana 1/9 – 39 – 1/3 – 40.” Vt. avustaja Thesleffin 
taloudellinen raportti No. 6. Tokio 15.7.1940. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1937–
1949. UMA. 
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kiloa käsittäneen kamferihankinnan (Japanese Refined Camphor)737 ruotsalaiselta 

Japanissa toimineelta yhtiöltä Kjellberg Kabushiki Kaishalta.738 

Rohdososakeyhtiön ja Kjellbergin alustavana suunnitelmana oli lähettää kam-

ferierä rautateitse Siperian halki Viroon, josta se Tallinnan kautta laivattaisiin Hel-

sinkiin. Lars Krogiuksen oli määrä toimia toimituksen suomalaisena huolitsijana. 

Kun kamferikaupan maksuosuus oli jo suoritettu ja japanilaisviranomaiset olivat 

myöntäneet tavaralle vientilisenssin alkusyksystä 1940, tuli kamferikaupan osa-

puolille ilmeisenä yllätyksenä tieto siitä, etteivät neuvostoviranomaiset Tokiossa 

myöntäisi kauttakuljetuslupaa Japanista Suomeen Siperian kautta. 739  Tähän oli 

syynä se, ettei Suomen ja Neuvostoliiton välillä kesäkuussa allekirjoitetussa uu-

dessa kauppasopimuksessa ollut määrätty mahdollisuudesta suorittaa kauttakulje-

tuksia Siperian halki Suomen ja Itä-Aasian välillä. 740  Kyseisellä sopimuksella 

Suomi oli kuitenkin saanut oikeuden kauttakulkuliikenteeseen Neuvostoliiton halki 

Murmanskin, Arkangelin, Sorokan sekä Mustanmeren satamiin ja sieltä edelleen 

kolmansiin maihin. Kauppasopimuksen jälkeen Suomen ja Neuvostoliiton välillä 

solmittiin vielä rautatieyhdysliikennesopimus syyskuun alussa, minkä seurauksena 

rautateitse tapahtuva liikenne Neuvostoliittoon ja sieltä kolmansiin maihin saatiin 

vähitellen käynnistettyä. Kauttakulkuliikenne Neuvostoliiton kautta muun muassa 

Turkkiin ja Iraniin pääsi alulle vuoden 1941 alkuun mennessä, ja tätä liikennettä oli 

mahdollista jatkaa aina jatkosodan alkuun saakka kesäkuussa 1941.741 

Vaikka Suomi ei saanut Neuvostoliiton kanssa solmimassaan kauppasopimuk-

sessa oikeutta Itä-Aasian kauttakulkuliikenteeseen, eivät kaupalliset toimijat Suo-

messa jättäneet asiaa sikseen. Rohdososakeyhtiön ja muiden suomalaisten tuonti-

                                                        
737 Kamferia käytetään muun muassa lääkkeissä ja muovin valmistuksessa. Kamferia tuotiin Japanista 
Suomeen Siperian kautta myös ensimmäisen maailmansodan aikana. 
738 ”Kjellberg Kabushiki Kaisha, Tokyo…Dear Sire.” Asiakirja Kjellberg Kabushiki Kaishalle The Na-
tional City Bank of New Yorkin Tokion-konttorilta. Tokio 17.7.1940; ”To the Finnish Legation in To-
kyo, Tokyo…Dear Sirs.” Kirjelmä Kjellberg Kabushiki Kaishalta Suomen Tokion-lähetystölle 
21.9.1940. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: Passi- ja toimitusmaksut 1934–1941. 
Kotelo 43. ToLA. Mittayksikkö on muutettu nauloista (lbs) kilogrammoiksi (1 lb = 0,454 kg). 
739 ”To the Finnish Legation in Tokyo, Tokyo…Dear Sirs.” Kirjelmä Kjellberg Kabushiki Kaishalta 
Suomen Tokion-lähetystölle 21.9.1940. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: Passi- ja 
toimitusmaksut 1934–1941. Kotelo 43. ToLA. 
740 Ruotsin ja Neuvostoliiton välillä solmitun kauppasopimuksen mukaan ruotsalaisilla yrityksillä oli 
oikeus kuljetuksiin Neuvostoliiton kautta Itä-Aasiaan ja takaisin. ”Kamfertin vienti Suomeen Siperian 
kautta.” Vt. avustaja Thesleffin kirjelmä No. 495–143. Suomen ulkoasiainministeriölle. Tokio 
5.10.1940. Fb Japania koskeva kirjeistö 1924–1941: Kauppa ja teollisuus 1924–1941. Kotelo 23. ToLA.  
741 ”Rautatieyhdysliikennesopimus Suomen ja Neuvostoliiton välillä.” Helsingin Sanomat No. 250. 
15.9.1940. Aunesluoma 2007, 43; Seppinen 1983, 75–84.  
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kauppaa harjoittaneiden yhtiöiden tarpeita ajatellen otti Suomen Moskovan-lähe-

tystö – Suomen Ulkomaankauppaliiton aloitteesta – neuvoteltavakseen neuvosto-

viranomaisten kanssa kysymyksen kauttakulkuliikenteen aloittamisesta Itä-Aasian 

ja Suomen välillä. Neuvottelut olivat tulokselliset, sillä Suomen kaupallinen edus-

taja Moskovassa saattoi marraskuussa informoida Helsinkiin Suomelle myönne-

tystä kauttakulkuliikenneoikeudesta. Siitä alkaen oli suomalaisilla yrityksillä mah-

dollisuus kuljettaa tavaroita Neuvostoliiton kautta Itä-Aasiaan ja sieltä Suomeen. 

Jokaiseen kuljetukseen oli suomalaisen yrityksen erikseen anottava lupa neuvosto-

liittolaiselta Iransovtrans-yhtiöltä.742 

Uutinen kauttakulkumahdollisuuden avautumisesta pani liikettä suomalaisiin 

tuontikauppaa harjoittaneisiin yrityksiin, jotka alkoivat välittömästi valmistella 

hankintoja ja niiden kuljetuksia Japanista Siperian kautta. Tällaisia suomalaisyri-

tyksiä olivat muun muassa Gustav Paulig ja K:ni sekä tuontiasioimisto Lejos Oy, 

joista ensin mainittu kuljetutti Japanista hankkimansa teen rautateitse Vladivosto-

kista Helsinkiin. Myös Lejos Oy:n hankintojen tapauksessa oli kyse japanilaisten 

elintarvikkeiden eli tarkemmin eriteltynä inkiväärin ja sinapin kuljetuksesta Sipe-

rian kautta Suomeen, jonne matka vei kuitenkin kiertoteiden kautta. Vaikka suoma-

laisilla oli käytössään Japanin-kaupassa suora kauttakuljetusmahdollisuus Siperian 

halki, ei se kaikissa tapauksissa merkinnyt sitä, että tavara olisi saapunut Neuvos-

toliiton ja Suomen vastaisen rajan yli suomalaiselle ostajataholle. Tällaisesta epä-

suorasta tavarankuljetuksesta oli kyse Lejos Oy:n loppuvuodesta 1940 suomalai-

sille tukkukaupoille osoittaman japanilaisten elintarvikkeiden välitystarjouksen 

osalta. Tarjouksen mukaan inkiväärin oli määrä matkata laivalla Yokohamasta Vla-

divostokiin, josta kuljetus jatkui Siperian rataa pitkin aina natsi-Saksan hallinnoi-

maan Danzigiin ja sieltä Itämeren yli Suomeen. Japanilaisen sinapin kuljetusreitti 

oli tähän verrattuna suorempi, sillä sen oli määrä saapua Siperian kautta Tallinnaan, 

josta matka jatkui Suomenlahden poikki suomalaisille ostajille.743 

Kuljetusyhteys Suomen ja Japanin välillä Trans-Siperian rautatien kautta oli 

avoinna ainakin periaatteessa noin puolen vuoden ajan marraskuusta 1940 aina ke-

säkuuhun 1941 saakka. Tänä aikana kuljetukset palvelivat ainoastaan japanilaisten 

tavaroiden tuontia Suomeen, sillä suomalaisen puunjalostusteollisuuden tuotteiden 

                                                        
742 Ulkomaankauppaliiton tiedonantoja jäsenille No. 40. 20.11.1940. Kirjeenvaihto 1936–1940 U‒Ö. 
Arkistotunnus 245. Tuko Oy:n arkisto. 
743 ”Suomen Tukkukauppiaiden O/Y Helsinki.” Gustav Paulig ja K:nin kirje Suomen Tukkukauppiaiden 
Oy:lle. Helsinki 26.11.1940. Liite: ”Iransovtrans, Kuznetski most 15.  Moskva.” Kirjeenvaihto 1936–
1940 O–Pohjoi. Arkistotunnus 238. Tuko Oy:n arkisto. ”Sitoumuksetta.” Lejos Oy:n tarjouskirjelmä 
Suomen Tukkukauppiaiden Oy:lle. Helsinki 29.11.1940. Kirjeenvaihto 1936–1940 La–Lipp. Arkisto-
tunnus 233. Tuko Oy:n arkisto. Sahi 2015b, 64–66. 
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vientiä ei tapahtunut Siperian kautta Japaniin toisen maailmansodan aikana. Finn-

cell tosin harkitsi selluloosan kuljetusta tätä reittiä pitkin Japaniin keväällä 1941, 

mutta toimituksen katsottiin muodostuvan liian kalliiksi ja epäluotettavaksi.744 Si-

perian kuljetusten kalleus ei koskettanut ainoastaan selluloosan toimituksia, sillä 

neuvostoviranomaiset osasivat ottaa sodan oloissa alueensa kautta kulkevista kan-

sainvälisistä kuljetuksista kaiken taloudellisen hyödyn irti asettamalla niistä perit-

tävät maksut jopa 70 prosenttiin tavaran arvosta.745 Korkeiden rahtikustannusten 

lisäksi kuljetusten järjestämistä Siperian kautta haittasi se seikka, että vielä vuoden 

1941 puolella oli Neuvostoliiton Tokion-lähetystö autuaan tietämätön Moskovassa 

tehdystä erillispäätöksestä, jolla Suomelle oli myönnetty kauttakuljetuslupa Itä-Aa-

siaan. Tästä johtuen kauttakuljetukset oli järjestettävä kaikissa tapauksissa Suo-

mesta käsin, sillä Neuvostoliiton lähetystö Japanissa ei suostunut myöntämään lu-

pia toimituksia varten.746 

Suora laivalinja ja kompensaatiokaupat 1941 

Siperian kauttakuljetukset muodostuivat tärkeiksi japanilaisten tavaroiden tuon-

nille Suomeen, mutta Japaniin tapahtuvaa vientiä varten Finncellin oli keksittävä 

vaihtoehtoinen ratkaisu. Suunnitelmat suorasta laivalinjasta Suomen ja Japanin vä-

lillä kytivät edelleen ajatuksissa, sillä nyt jos koskaan olisi siitä saatava hyöty mak-

simaalinen samalla kun rauhanajan kuljetusyhteydet olivat joko täysin katkenneet 

tai sodan aiheuttamien vaikeuksien takia suuresti hankaloituneet. Kysymys suo-

rasta laivalinjasta linkittyi kysymykseen maiden välisistä barter- eli kompensaatio-

kaupoista, joilla suomalainen vienti sidottaisiin Japanista tapahtuvaan tuontiin. 

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että suomalaisella selluloosalla oli tarkoitus ”ostaa” 

muun muassa japanilaisia kutomateollisuuden tuotteita. Suomen ulkomaankau-

passa kompensaatioteitse tapahtunut kauppavaihto yleistyi sodan kuluessa, ja sen 

operaatioita toteuttamaan Suomessa perustettiin Osuuskunta Kompensaatio rl. 

syyskuussa 1940. Osuuskunta Kompensaation jäseniksi liittyivät muun muassa 

                                                        
744 ”Re: Rayon pulp.” Ouchterlony & Co., Ltd:n kirjelmä Finncellille No. 132. Osaka 22.4.1941. Kir-
jeenvaihto 1941 (O‒P). Arkistotunnus 268. Finncellin arkisto. Ruotsalaiset selluloosan viejät päätyivät 
suomalaisten kanssa samaan tulokseen Trans-Siperian rautatien mahdollisuuksista puumassan kuljetuk-
sille. Ruotsista vietiin joitakin huomattavia eriä terästä Siperian kautta Japaniin vuosina 1940–1941, 
mutta selluloosaa ei rautateitse kuljetettu. Terästavaraan verrattuna selluloosa oli arvoltaan alhaisempi 
mutta vaati enemmän kuljetustilaa. Kuuse 1999, 114. 
745 Seppinen 1983, 80.  
746 ”Re: Rayon pulp.” Ouchterlony & Co., Ltd:n kirjelmä Finncellille No. 132. Osaka 22.4.1941. Kir-
jeenvaihto 1941 (O‒P). Arkistotunnus 268. Finncellin arkisto.  
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suuret puunjalostusteollisuuden vientiyhdistykset Finncell ja Finnpap, joiden li-

säksi siihen liittyivät tuontikaupan toimijoista esimerkiksi Suomen Tukkukauppi-

aiden Osakeyhtiö ja Osuustukkukauppa rl. Osuuskunta Kompensaation tarkoituk-

sena oli järjestää yhteistyössä jäsentensä kanssa vastikekauppoja ulkomaisten toi-

minimien kanssa.747  

Lokakuussa 1940 Finncell lähestyi agenttinsa Ouchterlonyn välityksellä japa-

nilaisia kauppahuoneita ja ulkomaankaupasta vastanneita viranomaisia ehdotuk-

sella kompensaatiokauppojen toteuttamisesta maiden välillä. Iwai & Co., Ltd. Osa-

kasta, joka oli Finncellin asiakas jo monen vuoden ajalta, tarttui ehdotukseen kom-

pensaatiokaupoista, johon suhtauduttiin suotuisasti myös japanilaisviranomaisten 

taholla. Alkutunnustelujen jälkeen luotiin suunnitelma kompensaatiokauppojen to-

teutuksesta; sen puitteissa Suomesta vietäisiin Japaniin selluloosaa ja Japanista 

puolestaan puuvilla-, villa- ja tekosilkkilankoja Suomeen. Käytännössä selluloosan 

myynti ja kutomatuotteiden ostot oli tarkoitus tasata arvossa samansuuruisiksi, ja 

maksuliikenne oli hoidettava ainakin selluloosan myynnin osalta New Yorkin 

kautta. Ongelman kuitenkin tuotti jo kauppasuunnitelman alkumetreillä se, että 

suomalaiset yritykset olivat Osuuskunta Kompensaation välityksellä halukkaita os-

tamaan japanilaisia kutomatavaroita suuremmalla summalla kuin vietäväksi aiotun 

selluloosan arvo olisi sallinut. Myöhemmin Finncell vielä pienensi selluloosan ai-

ottua vientimäärää, mistä oli seurauksena japanilaisten tuontitavaroiden arvon vas-

taava vähentyminen.748 

Finncellin, Iwai & Co:n ja Osuuskunta Kompensaation välisen kompensaatio-

kaupan raamit muotoutuivat vuosien 1940–1941 vaihteessa.749 Iwai & Co:n osuus 

kaupan järjestelyissä oli keskeinen, sillä se oli samanaikaisesti sekä suomalaisen 

selluloosan ostaja että japanilaisten kutomatavaroiden myyjä ja niiden viennin ta-

kaava osapuoli. Vaikka Iwai oli kiinnostunut yhteistyöstä suomalaisten kanssa, niin 

mitenkään ehdotonta tai ”hullunrohkeaa” tämä kiinnostus ei luonteeltaan ollut. 

                                                        
747 Kulha 2004, 247–250. 
748  ”Re: Barter arrangement.” Ouchterlony & Co., Ltd:n kirjelmä Finncellille L/No. 99. Osaka 
10.1.1941; ”Re: Payment for shipment made per M/S ’Tornator’.” Ouchterlony & Co., Ltd:n kirjelmä 
Finncellille No. 146. Osaka 3.6.1941. Kirjeenvaihto 1941 (O‒P). Arkistotunnus 268. Finncellin arkisto. 
749 Kyseisestä kaupasta kertovissa lähteissä käytetään termiä kompensaatio, mistä johtuen siihen myös 
tässä tutkimuksessa viitataan. Kompensaatiokauppa on tässä tapauksessa kuitenkin harhaanjohtava kä-
site, sillä kyse oli käytännössä pikemminkin vastikekaupasta, jossa vienti- ja tuontiluvat ehdollistivat 
toisensa. Kyseistä kauppaa olisi siten oikeammin nimitettävä vastike- ja/tai rinnakkais- eli paralleeli-
kaupaksi, sillä sen lisäksi, että määrätty vienti ja tuonti ehdollistivat toisensa, suoritettiin kaupoista seu-
ranneet maksut vapaata valuuttaa vastaan remburssilla New Yorkin kautta. Ks. Ouchterlony & Co:n 
kirjelmä No. 152 Finncellille 17.6.1941.  Kirjeenvaihto 1941 (O‒P). Arkistotunnus 268. Finncellin ar-
kisto. 
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Kauppahuone samoin kuin viranomaiset Japanissa olivat hyvin tietoisia siitä, että 

tavaroiden laivaus Suomen ja Japanin välillä oli helpommin sanottu kuin tehty, 

minkä lisäksi innostusta suomalaisen selluloosan tuontikauppoihin hillitsi selluloo-

san jatkuva tuonti Pohjois-Amerikasta ja Japanissa vielä tuolloin olleet melko suu-

ret selluloosavarastot. Ilmeisesti Finncellin myymän selluloosan jo 1930-luvulla 

vakiintunut asema Japanin markkinoilla yhdessä japanilaisille kompensaatiokau-

pan kautta avautuvan mahdollisuuden kanssa viedä Suomeen (jeni-blokin ulkopuo-

liseen maahan) omia tuotteitaan vakuutti Iwain suomalaisten kanssa käytävän kau-

panteon mielekkyydestä. Yhdessä Iwai ja Finncellin agentti Ouchterlony vakuutti-

vat japanilaisviranomaiset siitä, että laivausvaikeuksista huolimatta yhdistys tekisi 

kaikkensa saadakseen selluloosan perille Japaniin ja että kutomatuotteet vietäisiin 

Suomeen. Vakuuttelujen tuloksena oli, että Iwai sai haluamansa selluloosan tuonti-

lisenssit ja kompensaatiokaupan toteuttaminen sai käytännössä alkaa vuoden 1941 

alussa.750 

Finncellin näkökulmasta viennin jatkaminen Japaniin oli hyvin toivottavaa, 

sillä soveltamansa myyntipolitiikan mukaisesti yhdistys pyrki ylläpitämään vienti-

toiminnan mahdollisimman laajana ‒ jopa hinnanalennustenkin uhalla, kuten Pet-

samon kautta Etelä-Amerikkaan tapahtuneen viennin suhteen.751 Japanin-viennin 

osalta ei kuitenkaan ollut kyse hintojen polkemisesta, sillä yhdistyksen asiakirjoista 

ei käy ilmi viitteitä Finncellin tekemistä hintauhrauksista. Kompensaatiokaupan 

onnistuminen ja siitä saatava voitto oli kaikkien kaupan osapuolien intresseissä. 

Tämä päti myös japanilaisten tavaroiden suomalaisiin ostajiin, joita yhteisesti 

edusti Osuuskunta Kompensaatio. Osuuskunnan laatima japanilaisten kutomatuot-

teiden ostajalista on hyvinkin yllätyksellinen, sillä nimien joukosta löytyvät muun 

muassa Porin Puuvilla ja Oy Aino Lindeman Ab. Kuten muistetaan, kävi viimeksi 

mainittu julkista taistelua japanilaista kalaverkkotuontia vastaan vain muutama 

vuosi aikaisemmin, jolloin se kovaäänisesti vaati liiketoiminnalleen haitallisen ja-

panilaisen tuonnin täydellistä lopettamista. Suomalainen puuvillateollisuus oli 

myös tuolloin käynyt myyntikonttorinsa toimesta hyökkäykseen japanilaista tuon-

tia vastaan, mutta nyt sodan oloissa olivat senkin intressit ja tarpeet kokeneet jyrkän 

muutoksen. Keväällä 1941 valmistautui Aino Lindeman tekemään Osuuskunta 

                                                        
750 ”Re: Barter arrangement.” Ouchterlony & Co., Ltd:n kirjelmä Finncellille L/No. 99. Osaka 10.1.1941. 
Kirjeenvaihto 1941 (O‒P). Arkistotunnus 268. Finncellin arkisto. 
751 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 16.12.1940. Pöytäkirjat 1940. Arkistotunnus 23. Finncellin arkisto. 
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Kompensaation kautta tilauksen japanilaisista kalaverkoista ja Porin Puuvilla puo-

lestaan solmi kaupat japanilaisesta ”keinokuidusta ja keinosilkkilangasta”.752  

Osuuskunta Kompensaation välittämien japanilaistavaroiden tuontikauppojen 

lisäksi myös muut japanilaista tuontia harjoittaneet suomalaiset liikeyritykset halu-

sivat päästä hyödyntämään suoran laivayhteyden mahdollistamia etuja. Lejos Oy, 

joka oli vuoden 1940 lopulla aloittanut tuonnin Japanista Siperian kautta Suomeen, 

tarjosi keväällä 1941 Suomen Tukkukauppiaiden Oy:lle edustamansa yokohama-

laisen Hara & Companyn puuvilla- ja muita kankaita. Suoran toimituksen Suomeen 

luvattiin tapahtuvan joko suomalaisella tai ruotsalaisella laivalla Yokohamasta.753 

Tämän Lejos Oy:n tarjoaman tuontikaupan toteutumisesta kertovia muita tietoja ei 

löydy tässä tutkimuksessa hyödynnetystä lähdeaineistosta. Sen sijaan Porin Puu-

villan ja muiden toukokuun 1941 loppuun mennessä Osuuskunta Kompensaation 

kautta jo ”päätökseen saatettujen tuontikauppojen” oli määrä tapahtua suomalaista 

selluloosaa vastaan, jonka kuljetus alkoi Petsamon Liinahamarin satamasta maalis-

kuun alussa. 

Suomalaisen selluloosan viennissä Japaniin ja japanilaisten tavaroiden tuon-

nissa Suomeen oli keväällä 1941 periaatteessa käytössä kolme kuljetusvaihtoehtoa: 

1) laivaus Ruotsin kautta, 2) kuljetus rautateitse Siperian kautta tai 3) Suomen ja 

Japanin välinen suora laivaus. Näistä vaihtoehdoista viimeksi mainittu oli käytän-

nöllisin ja kaiken lisäksi edullisin.754  Loppuvuodesta 1940 aloitettiin valmistelut 

suoran laivalinjan aikaansaamiseksi maiden välillä, sillä sen luominen oli perus-

edellytys suuremman kauppavaihdon mahdollistamiseksi.755  Heti kompensaatio-

kauppojen ensitunnusteluista lähtien toimi Suomen pääkonsuli ja Finncellin agentti 

Henrik Ouchterlony laivalinjan puuhamiehenä Japanissa. Myös Helsingin päässä 

laivalinjan perustaminen oli esillä, sillä muun muassa Japanin lähettiläs Tadashi 

                                                        
752 ”Selostus Osuuskunta Kompensaatio r.l:n toiminnasta 20.9.40–28.5.41.” Allekirjoitus Aarne Kos-
kelo. Helsinki 28.5.1941. Liite: ”Valtamerentakaiset maat.” Osuuskunta Kompensaatio 1940–1944. Ar-
kistotunnus 1371. SMK:n arkisto.  
753 ”Koskee: puuvilla – y.m. kankaita.” Lejos Oy:n kirjelmä Suomen Tukkukauppiaiden Oy:lle. Helsinki 
3.4.1941. Kirjeenvaihto 1941 La‒Lö. Arkistotunnus 274. Tuko Oy:n arkisto.  
754 Myös ruotsalaiset kauppahuoneet, kuten Elof Hansson, käyttivät Petsamon kautta kulkenutta kulje-
tusväylää Euroopan ulkopuolisiin maihin vuosina 1940–1941. ”Re: New Offers of pulp for Japan.” 
Ouchterlony & Co., Ltd:n kirjelmä Finncellille No. 123. Osaka 18.3.1941; ”Re: Rayon pulp.” Ouchter-
lony & Co., Ltd:n kirjelmä Finncellille No. 132. Osaka 22.4.1941. Kirjeenvaihto 1941 (O‒P). Arkisto-
tunnus 268. Finncellin arkisto. Kuuse 1999, 107. 
755 Suora laivaus oli periaatteessa mahdollista järjestää joko japanilaisella tai suomalaisella laivalla. Ja-
panilainen alus ei kuitenkaan tullut kysymykseen, sillä Tyyneltä valtamereltä ei Ouchterlonyn mukaan 
liiennyt yhtään japanilaislaivaa Petsamon liikennettä varten brittien vähennettyä omia aluksiaan Aasian 
reiteillä. ”Re. Proposed new shipments of Celluloses.” Ouchterlony & Co., Ltd:n kirjelmä Finncellille 
No. 124. Osaka 19.3.1941. Kirjeenvaihto 1941 (O‒P). Arkistotunnus 268. Finncellin arkisto. 



285 

Sakaya väläytti julkisuudessa Petsamon kautta tapahtuvan suoran liikenteen mah-

dollisuudesta jo marraskuussa.756  

Varmaksi asia suorasta laivalinjasta tuli vasta kompensaatiokauppojen varmis-

tuttua alkuvuonna 1941, jolloin upouudelle ja kauan toivotulle Suomi‒Japani-lin-

jalle asetettiin sen ensimmäinen alus M/S Tornator. Laiva oli rakennettu Tanskassa 

A/S Det Østasiatiske Kompagnille vuonna 1912, ja se oli itse asiassa maailman 

ensimmäinen valtameriliikenteeseen tarkoitettu moottorilastilaiva. Aluksen alku-

peräinen nimi oli Selandia, joka muutettiin Norsemaniksi vuonna 1938 omistaja-

vaihdoksen seurauksena. Alus sai nimen Tornator tultuaan suomalaisen Ab Finska 

Amerika Linjenin (Birger Krogiuksen Amerikan-linjan) omistukseen marraskuussa 

1940, jolloin uuden omistajatahon alkuperäisenä suunnitelmana oli kiinnittää alus 

Suomen ja Etelä-Amerikan väliseen liikenteeseen Petsamosta käsin.757 Tämä suun-

nitelma kuitenkin muuttui Suomi‒Japani-kompensaatiokaupan myötä. 

Helmi-maaliskuussa 1941 Tornatoriin lastattiin 2 257 tonnia Kaukaan tekosilk-

kiselluloosaa ja 2 247 tonnia Oulun kovaa (kraft) sulfaattiselluloosaa.758 Yhteensä 

Japaniin vietävää selluloosaa oli noin 4 500 tonnia, minkä lisäksi Tornatoriin las-

tattiin myös muuta kappaletavaraa.759  Kaiken kaikkiaan Tornatorin lasti käsitti 

6 140 tonnia selluloosaa ja kappaletavaraa. Pitkälle matkalleen halki maailmanso-

dan rintamalinjojen Tornator lähti Liinahamarin satamasta 7. maaliskuuta. Matka 

Pohjois-Atlantilta Panaman kanavaan ja sieltä Tyynenmeren poikki Japaniin kesti 

yli kaksi ja puoli kuukautta, minkä jälkeen alus saavutti Yokohaman sataman 27. 

toukokuuta. Aluksen saapumisen kunniaksi järjestettiin Yokohamassa juhlat, jotka 

organisoi Japanin ulkomaankauppaneuvosto (Japan Foreign Trade Council) yh-

dessä Japani–Suomi yhdistyksen kanssa. Juhlaan otti osaa edustajia muun muassa 

                                                        
756  ”Tokion-lähetystön toimintakertomus vuodelta 1940.” Allekirjoittanut ministeri Idman. Tokio 
28.1.1941. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: Vuosikertomukset 1934–1942. Kotelo 
28. ToLA. ”Japans folk har starka sympatier för Finlands.” Hufvudstadsbladet No. 324. 
28.11.1940. ”Suomen ja Japanin kauppa- ja kulttuurisuhteita pyritään laajentamaan.” Uusi Suomi No. 
324. 28.11.1940.  
757 Wirrankoski 2010, 18–22; Kaukiainen 2008, 446; Pietikäinen 1994b, 195. Huom. Pietikäisen mu-
kaan varustamon nimi oli Finland-Amerika Linjen.   
758 Kertomus Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta 1941. Vuosikertomukset 1938–1942. Arkis-
totunnus 126. Finncellin arkisto. 
759 Aikaisemmissa tutkimuksissa on usein mainittu Tornatorin lastina olleen ruotsalaista terästä ja suo-
malaista paperia. Ks. Heikkinen 1960, 203–204. Todellisuudessa Tornator ei kuitenkaan vienyt Japaniin 
suomalaista paperia vaan sen sijaan selluloosaa, minkä lisäksi lastina on mahdollisesti ollut myös ruot-
salaista terästä. Finncellin myymä selluloosa oli Tornatorin päälasti, jota täydensi muu kappaletavara-
lasti.  
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Japanin liikemiespiireistä, ulkoasiainministeriöstä ja kauppaministeriöstä. Juhlalli-

suuksien jälkeen Tornator suunnisti Koben satamaan, jossa lastin purkutyöt jatkui-

vat ja Suomeen laivattavan tavaran lastaus alkoi.760 

Keväästä 1941 lähtien oli Suomen ja Japanin välisen kauppavaihdon määrä 

jatkua keskeytyksettä suoran laivalinjan ansiosta, ja tätä varten aloitettiin jatko-

kauppojen suunnittelu pian Tornatorin Suomesta lähdön jälkeen. Suomalaisen sel-

luloosan viennin kannalta tilanne Japanissa kehittyi huhtikuuhun tultaessa erittäin 

suotuisaksi, sillä Ouchterlony sähkötti Helsinkiin, että japanilaisviranomaiset suun-

nittelevat noin 20 000–30 000 tonnin selluloosaerän tuomista maahan ja että erä 

jaettaisiin Yhdysvaltain, Kanadan ja Suomen kesken. Huolimatta siitä, että ensim-

mäinen suora selluloosatoimitus oli vasta matkalla Japaniin, oli sen mahdollistami-

nen kuitenkin jo itsessään vakuuttanut japanilaiset Finncellin kyvystä hoitaa lähe-

tykset sopimusten mukaan. Ouchterlonyn ilmoituksen mukaan Ruotsi ei senhetkis-

ten suunnitelmien mukaan saisi lisenssiä, sillä japanilaiset eivät luottaneet ruotsa-

laisten toimituskykyyn Skagerackin saarron takia.761 

Finncellin neuvotteluasemat olivat tulevien selluloosakauppojen suhteen var-

sin lupaavat myös siitä syystä, että samanaikaisesti Japanissa huhuttiin pohjoisame-

rikkalaisen selluloosan tuonnin mahdollisesta vaikeutumisesta, jos Yhdysvaltain ja 

Kanadan viranomaiset keskeyttäisivät vientilisenssien myöntämisen Japaniin. 

Huhtikuun puolivälissä Ouchterlony sai tietää varmalta taholta, etteivät Yhdysval-

tain ja Kanadan hallitukset myöntäisi vientilisenssejä tekosilkkiselluloosalle Japa-

niin. Tämä liittyi Yhdysvaltain hallituksen Japaniin kohdistamiin vientikaupan 

saartotoimiin vastareaktiona Japanin sotilaalliselle ekspansiolle Manner-Aasiassa. 

Finncellin kannalta amerikkalaisten rajoitukset merkitsivät parempia mahdolli-

suuksia saada tilauksia suomalaiselle selluloosalle. Ainoa huolta aiheuttava seikka 

suomalaisen selluloosan tulevien kauppojen mahdollistamiselle oli valmisteen kor-

kea myyntihinta, johon vaikutti rahtihinnoissa ja vakuutusmaksuissa sodan aikana 

tapahtunut nousu. Jos neuvottelut uusista tilauksista muodostuisivat tuloksellisiksi, 

                                                        
760  ”Tokion-lähetystön toimintakertomus vuodelta 1941.” Allekirjoittanut ministeri Idman. Tokio 
29.1.1942. Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: Vuosikertomukset 1934–1942. Kotelo 
28. ToLA. Sähke Yujiro Iwailta ulkoasiainministeri Rolf Wittingille 28.5.1941. Toiminta-asiakirjat: 22 
Tokio 1940–1943. Rolf Wittingin arkisto I. KA. 
761 Skagerackin saarrolla viitataan Göteborgin liikenteen keskeytykseen keväällä 1941 kauppameren-
kulkuun kohdistuneiden saartotoimien johdosta.  ”Re: Rayon pulp.” Ouchterlony & Co., Ltd:n kirjelmä 
Finncellille L/No. 128. Osaka 15.4.1941. Kirjeenvaihto 1941 (O‒P). Arkistotunnus 268. Finncellin ar-
kisto.  
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tiesi Finncell saavansa sellutoimitukset suoritettaviksi ilman kompensaatiojärjeste-

lyjä.762 

Neuvotteluja ei kuitenkaan käyty Japanissa ainoastaan selluloosakauppojen tii-

moilta, sillä Finncellin lisäksi myös Finnpap oli kiinnostunut viennin jälleenkäyn-

nistämisestä Japaniin ja sen hallinnoimille alueille vuonna 1941. Kuten varakonsuli 

Eino Enegrén oli Itä-Aasiaan suuntautuneen markkinatutkimusmatkansa (1937–

1938) tuloksena Finnpapille suositellut, teki yhdistys päätöksen edustussuhteen 

solmimisesta Ouchterlony & Co:n kanssa. Alkuvuonna 1941 Ouchterlony & Co. 

uurastikin sellukauppojen ohella saadakseen myös suomalaiselle paperille tilauksia 

Japanista ja sen vaikutuspiiriin kuuluvilta alueilta. Tätä tarkoitusta varten Ouchter-

lony asettui keskusteluyhteyteen Japanin Pohjois-Kiinasta valloittamalleen alueelle 

perustaman Mantšukuon keisarikunnan edustajien kanssa. Helmikuussa 1941 käy-

dyissä keskusteluissa Mantšukuon kauppaministeriön virkamiesten kanssa tunnus-

teltiin mahdollisuuksia aloittaa maiden väliset kompensaatiokaupat, joiden puit-

teissa suomalaiset myisivät paperia mantšukuolaisia soijapapuja ja -öljyä vastaan. 

Alustavasti oli kysymys noin 5 000 tonnia käsittävän voimapaperierän viennistä, 

mikä luonnollisesti herätti Finnpapissa kiinnostusta sota-ajan rajoitettujen myynti-

mahdollisuuksien keskellä.763 Mantšukuon edustajien kanssa käytyjen tunnustelui-

den lisäksi Ouchterlony neuvotteli japanilaisviranomaisten kanssa paperin 

(greaseproof) myynnistä Japaniin, mutta kysymys paperin tuontilisenssistä oli vielä 

avoin helmikuun lopulla, jolloin Tornatoriin jo lastattiin ensimmäisiä suoran lai-

vauksen vientitavaroita Liinahamarin satamassa.764  Suomalaisen paperin vienti-

suunnitelmat Japaniin ja Mantšukuoon jäivät näin ollen lepäämään ratkaisematto-

mina loppukeväällä 1941 ja odottamaan Tornatorin ensimmäisen matkan tuloksia. 

Suomalaisen selluloosan Japanin-viennin suhteen vaikutti kehitys tulevien 

kauppojen osalta suotuisalta vielä kesäkuussa 1941. Tuolloin Iwai & Co. valmis-

tautui tekemään tilauksen 5 000 tonnista sulfaattiselluloosaa Oulun tehtaalta, minkä 

                                                        
762 ”Re: Rayon pulp.” Ouchterlony & Co., Ltd:n kirjelmä Finncellille L/No. 128. Osaka 15.4.1941; ”Re: 
Rayon pulp.” Ouchterlony & Co., Ltd:n kirjelmä Finncellille No. 130. Osaka 15.4.1941. Kirjeenvaihto 
1941 (O‒P). Arkistotunnus 268. Finncellin arkisto. Gordon 2009, 206. 
763 Huom. Suomi ei ollut vielä kevääseen 1941 mennessä solminut virallisia suhteita Mantšukuon kei-
sarikunnan kanssa, mikä ei kuitenkaan estänyt neuvotteluiden käymistä kompensaatiokaupoista. Suomi 
tunnusti Mantšukuon heinäkuussa 1941. Suomen ja Mantšukuon välisistä suhteista tarkemmin ks. Sahi 
2008, 80–88.   
764 I osaston hallituksen kokouksen pöytäkirja 17.3.1939. Liite No. 2: ”P.M. myyntien järjestelyistä Aa-
siaan.” Pöytäkirjat 1939. Finnpapin arkisto. ”Kysymys Suomen ja Mantšukuon välisestä kompensaatio-
kaupasta.” Ministeri Idmanin kirjelmä No. 112–24 Suomen ulkoasiainministeriölle. Tokio 18.2.1941. 
UM 58 B2 Mantšukuo. UMA.  ”II. osaston tiedoitus No. 2.” Helsinki 21.2.1941. Liite: ”II osaston mark-
kinakertomus.” Helsinki 20.2.1941. Kiertokirjeet ja tiedonannot 1941. Finnpapin arkisto. 
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lisäksi myös Ruotsista tehtäisiin 3 000 tonnin tilaus samasta sellulaadusta. Viran-

omaiset olivat alustavasti valmiit myöntämään tuontilisenssit suomalaiselle ja ruot-

salaiselle selluloosalle, sillä Pohjois-Amerikasta oli loppunut sulfaattiselluloosan 

tuonti Japaniin sen vastaisen kauppasaarron kiristymisen seurauksena. Ennen li-

senssien myöntämistä japanilaiset toivoivat Finncellin laskevan selluloosansa hin-

taa, mikä yhdistyksen näkökulmasta ei ollut mahdotonta mutta kuitenkin epätoi-

vottavaa rahti- ja vakuutusmaksujen korkeuden takia.765  

Samanaikaisesti, kun neuvotteluja uudesta sellukaupasta käytiin Finncellin, 

agentti Ouchterlonyn, Iwai & Co:n ja japanilaisviranomaisten kesken, purki Torna-

tor Suomesta tuomaansa lastia ja aloitti kutomatuotteiden sekä muiden Suomeen 

vietävien tavaroiden lastauksen Koben satamassa.766 Kaikki kauppavaihdon jatko-

suunnitelmat, mukaan lukien Tornatorin paluumatka Petsamoon, romuttuivat kesä-

kuun kolmannella viikolla (19.6.), jolloin Saksan Tokion-suurlähettiläs Ott kertoi 

suomalaisille, että olisi epäviisasta lähettää Tornator paluumatkalle Suomeen.767 

Tämä johtui Saksan valmistautumisesta sotaan Neuvostoliittoa vastaan ja Suomen 

liittymisestä Saksan rinnalle tulevassa hyökkäyksessä. Sen seurauksena Britannian 

laivasto esti Petsamoon tapahtuneen meriliikenteen jo 11. kesäkuuta alkaen.768 Tor-

natorin paluu lähtösatamaansa Liinahamariin ja kompensaatiokaupassa sovittujen 

japanilaisten tavaroiden vienti Suomeen muodostui näin ollen mahdottomaksi to-

teuttaa.  

Kauppavaihto loppuu, mutta tulevaisuuden suunnitelmia viriää 

Tornatoriin oli jo lastattu Suomeen vietävät japanilaistuotteet, kun tieto paluumat-

kan peruuntumisesta Petsamoon saavutti laivan päällystön Kobessa. Muuttuneen 

tilanteen seurauksena Tornatorin lasti jouduttiin purkamaan maihin, jolloin sekä 

laivan että kompensaatiokauppaan kuuluneiden japanilaistavaroiden kohtalo muo-

dostui yhä haastavammaksi päivien kuluessa ilman ratkaisua siitä pääsisivätkö Tor-

nator ja kyseiset hyödykkeet koskaan määränpäähänsä. Tornatorin odotus Koben 

satamassa muodostui kalliiksi sen suomalaiselle omistajataholle, joka joutui pitä-

mään laivaa ja sen miehistöä toimettomina elokuuhun 1941 saakka. Tällöin Ab 

                                                        
765 ”Re: Oulu kraft pulp.” Ouchterlony & Co., Ltd:n kirjelmä Finncellille No. 148. Osaka 11.6.1941. 
Kirjeenvaihto 1941 (O‒P). Arkistotunnus 268. Finncellin arkisto. 
766 ”Re: Payment for shipment made per M/S ’Tornator’.” Ouchterlony & Co., Ltd:n kirjelmä Finncel-
lille No. 146. Osaka 3.6.1941. Kirjeenvaihto 1941 (O‒P). Arkistotunnus 268. Finncellin arkisto. 
767 Salasähke 70. Tokiosta Helsinkiin 19.6.1941. Toiminta-asiakirjat: 22 Tokio 1940–1943. Rolf Wit-
tingin arkisto I. KA. 
768 Aunesluoma 2007, 43. 
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Finska Amerika Linjen sopi Suomen ulkoasiainministeriön ja Japanin Helsingin-

lähetystön myötävaikutuksella Tornatorin asettamisesta lyhyeen aikarahtaukseen 

eli vuokralle kobelaisen varustamon Yamashita Kisen Kabushiki Kaishan käyttöön. 

Kobelaisvarustamon palveluksessa Tornator kulki tavarankuljetustehtävissä Japa-

nin ja Kiinan välillä, kunnes se tammikuun lopulla 1942 paluumatkallaan Kiinasta 

ajoi Japanin rannikolla matalikkoon ja upposi. Tornatorin miehistö pelastui haaksi-

rikosta japanilaisten kalastajien avustuksella.769 

Puoli vuotta ennen merionnettomuutta oli Tornatorin vuokralle asettaminen ja-

panilaisvarustamon palvelukseen onnistunut suhteellisen nopeasti ja ongelmatto-

masti. Samoin ei voida kuitenkaan todeta tapahtuneen kaikkien Suomeen vietäviksi 

tarkoitettujen japanilaistavaroiden kaupan uudelleenjärjestelyissä, joiden selvittä-

miseen myös Finncell joutui osallistumaan.770 Muun muassa Porin Puuvillan osta-

man keinokuitutavaran ja keinosilkkilankojen tapauksessa kaupat onnistuttiin il-

meisesti peruuttamaan yhteisymmärryksessä japanilaisen myyjätahon kanssa ilman 

suurempia vaikeuksia. Turkulaisen Rettig & Co:n tupakkatehtaan hankkiman ja 

Tornatorilla laivattavaksi suunnitellun tupakkaerän osalta muodostui kauppojen 

uudelleenjärjestely kuitenkin vaikeammaksi toteuttaa. Syynä tähän oli tupakan Ret-

tigille myyneen japanilaisen kauppahuoneen Mitsubishi Kabushiki Kaishan ja sen 

Berliinin-konttorin haluttomuus purkaa tehtyä hankintasopimusta, sillä Mitsubishi 

oli itse ostanut kyseisen tupakkaerän Japanin tupakkamonopoliyhtiöltä ja Suomen-

viennin peruuntuessa kauppahuone pelkäsi joutuvansa kantamaan tappiot omalla 

kontollaan. Mitsubishin ja Rettigin välisiä erimielisyyksiä soviteltiin useita kuu-

kausia kestäneissä neuvotteluissa, joita käytiin sekä Berliinistä että Tokiosta käsin. 

Lopulta riita saatiin sovittua siten, että tupakka myytiin Suomen sijasta Kiinaan, 

jolloin Rettig vapautui koko tupakkaerästä koituvista huomattavista kustannuksista. 

Rettig joutui kuitenkin kärsimään taloudellisia tappioita epäonnistuneen tupakka-

hankinnan seurauksena, sillä ilman suomalaisille sälytettyjä erinäisiä kustannuksia 

ei tupakan takaisinosto Japaniin ja jälleenmyynti Kiinaan ollut mahdollista ‒ siitä 

piti huolen Mitsubishin kauppahuone.771 

                                                        
769 Sähke J 41. Helsingistä Tokioon 25.6.1941. Menneet sähkeet Tokio 1940–1944. UMA. ”Tokion-
lähetystön toimintakertomus vuodelta 1941.” Allekirjoittanut ministeri Idman. Tokio 29.1.1942. Fc To-
kion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: Vuosikertomukset 1934–1942. Kotelo 28. ToLA. Heik-
kinen 1960, 204–207; Wirrankoski 2010, 22–23. 
770 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 30.10.1941. Pöytäkirjat 1941. Arkistotunnus 24. Finncellin arkisto. 
771 Sähke J 50. Helsingistä Tokioon 12.8.1941. Menneet sähkeet Tokio 1940–1944. UMA. ”Tokion-
lähetystön toimintakertomus vuodelta 1941.” Allekirjoittanut ministeri Idman. Tokio 29.1.1942. Fc To-
kion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943: Vuosikertomukset 1934–1942. Kotelo 28. ToLA. 



290 

Suurin osa japanilaistavaroiden kompensaatiokaupoista saatiin tavalla tai toi-

sella peruttua, mutta kaikkia kauppoja eivät suomalaiset ostajat olleet halukkaita 

purkamaan, vaikka tavaroiden laivaus Suomeen kevään 1941 jälkeen oli muodos-

tunut täysin mahdottomaksi toteuttaa. Kaksi tällaista suomalaisostajaa olivat ulko-

maankauppa-agentti Wiljo Metsä ja yhtiö nimeltään Ab Schröder Oy, jotka olivat 

tehneet hankintoja Osuuskunta Kompensaation välityksellä. Molemmat ostajatahot 

olivat hankkineet korkealaatuista japanilaista kalaverkkolankaa edullisin hinnoin, 

minkä vuoksi ne pyrkivät välttämään viimeiseen saakka kauppojen peruuntumisen 

laivausvaikeuksista huolimatta. Metsän ja Schröderin suunnitelmana oli varastoida 

kalaverkkolankaerät Japanissa odottamaan laivausyhteyksien avautumista ja sodan 

loppua. Ilmeisesti katsottiin, että varastoimisesta koituvat kustannukset muodostu-

vat pienemmiksi kuin kauppojen peruuntumisesta aiheutuvat tappiot ja menetetty 

mahdollisuus hyötyä kaupantekohetkellä vallinneista halvemmista hinnoista.772  

Ongelmaksi suunnitelman toteuttamisessa koitui kuitenkin se, etteivät japani-

laiset myyjät olleet saaneet maksua langoista Yhdysvaltain jäädytettyä japanilais-

ten toiminimien saatavat yhdysvaltalaisissa pankeissa, joiden kautta maksusuori-

tuksen oli remburssilla ollut määrä tapahtua. Maksu oli täten mahdoton toteuttaa 

Yhdysvaltain kautta, ja kun Yhdysvallat oli samalla jäädyttänyt myös suomalaisten 

tuojien dollarit ”japanilaisina”, olivat Metsän ja Schröderin hankinnat vaarassa jou-

tua japanilaisviranomaisten pakkolunastamiksi, mikäli maksua ei saataisi ajoissa. 

Ratkaisu maksuongelmiin kuitenkin löytyi, kun Metsän, Schröderin, Suomen Pan-

kin ja Ab Finska Amerika Linjenin välillä sovittiin Tornatorin rahtimaksujen ja lai-

van haaksirikon jälkeen saatavien vakuutusmaksujen käytöstä kalaverkkolankojen 

ostoihin. Vuoden 1942 alkupuolella maksut tulivat tämän järjestelyn kautta suori-

tetuiksi, minkä jälkeen tavara varastoitiin ja vakuutettiin Japanissa.773 Verkkolan-

katavara jäi sittemmin varastoituna odottamaan sodan loppumista. Metsän ja 

Schröderin epäonneksi varastot kuitenkin tuhoutuivat kesän 1945 suurpommituk-

                                                        
772 Wiljo Metsän kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle. Helsinki 17.11.1941. UM 58 B2 Japani 
1951–1974: Viljo Metsän ja AB Schröderin Japanista ostamat kalastusverkot 1941. UMA. Salasähke J 
95. Helsingistä Tokioon 19.11.1941. Menneet sähkeet Tokio 1940–1944. UMA.  
773 Salasähke J 96. Helsingistä Tokioon 22.11.1941; Sähke J 6. Helsingistä Tokioon 17.1.1942. UM 58 
B2 Japani 1951–1974: Viljo Metsän ja AB Schröderin Japanista ostamat kalastusverkot 1941. UMA. 
Yhdysvaltain päätös jäädyttää suomalaisten tuojien avaamat remburssit käynnisti pitkään kestäneen oi-
keuskäsittelyn, joka lopulta päättyi suomalaisille edullisesti. 25 v. Kaukomarkkinointia. s. 7. Historiat 
1972. Arkistotunnus 97. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto.  
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sissa, mistä oli seurauksena vuosikausia kestänyt kädenvääntö vakuutusmaksusaa-

tavien kotiuttamisesta Suomeen. Wiljo Metsän saatavien osalta asiankäsittely jatkui 

aina 1950-luvun jälkipuoliskolle saakka.774 

Kauppavaihto Suomen ja Japanin välillä pysähtyi kesän 1941 jälkeen tavaran-

kuljetuksen muodostuttua mahdottomaksi maailmansodan rintamalinjojen läpi. 

Vielä vuoden 1943 osalta voidaan Suomen ulkomaankauppatilastojen valossa to-

deta pieniä määriä japanilaisia tavaroita saapuneen Suomeen, mutta näiden tava-

roiden ostot toteutettiin todennäköisesti jossakin Euroopan maassa sijainneesta ja-

panilaisen kauppahuoneen varastosta käsin eikä suoralla laivauksella Japanista.775 

Suora yhteydenpito Suomen ja Japanin välillä oli pääasiassa mahdollista enää säh-

keitse, mikä luonnollisesti kavensi maiden välistä kontaktipintaa ja suhteiden tiivi-

yttä.  

Suomi ja Japani olivat ajautuneet maailmansodassa toisistaan erilleen mutta 

eivät kuitenkaan vastakkaisille puolille. Suomi kävi omaa sotaansa Saksan rinnalla 

Neuvostoliittoa vastaan kesäkuusta 1941 lähtien, ja Japani puolestaan aloitti sodan 

Yhdysvaltoja ja Iso-Britanniaa vastaan saman vuoden joulukuussa hyökättyään 

Yhdysvaltain laivastotukikohtaan Pearl Harborissa ja aloitettuaan valloitussodan 

Kaakkois-Aasiassa. Suomi ja Japani olivat maailmansodassa toisiinsa nähden var-

sin neutraaleissa ja ystävällisissä suhteissa, vaikka maiden sodanpäämäärät eivät 

kohdanneetkaan. Yhteisenä vihollisena Suomella ja Japanilla oli joulukuusta 1941 

lähtien Iso-Britannia, joka oli Neuvostoliiton painostuksesta julistanut Suomelle 

sodan.776  

                                                        
774 Muistio No. 6545. 13.10.1948. Osoitettu Robert A. Lovettille, Acting Secretary of State, Department 
of State; ”Asia: Japanilaisen vakuutussumman periminen ulkodepartementiltä.” Wiljo Metsän kirjelmä 
Suomen Tukholman-lähetystölle. Helsinki 24.1.1957. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Viljo Metsän ja 
AB Schröderin Japanista ostamat kalastusverkot 1941. UMA. 
775 Jatkosodan aikana Suomeen lähetetyt Saksan armeijan yksiköt toivat mukanaan muun muassa japa-
nilaisia elintarvikkeita, kuten Olavi Paavolaisen kuvailemaa ”kuuluisaa ja himottua japanilaista säily-
kekalaa”. Paavolainen 1946, 909. Tämänkaltainen ”maahantuonti” ei luonnollisestikaan ollut osa varsi-
naista Suomen ja Japanin välistä kauppavaihtoa. SVT I A:67. Ulkomaankauppa v. 1947.  
776 Suomen ja Japanin välisistä suhteista toisen maailmansodan aikana ks. Sahi 2008, 72–127. 
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Taulukko 5. Kauppavaihto Suomen ja Japanin välillä v. 1939–1945. Arvot euroina (2011). 

Lähde: SVT I A:67. Ulkomaankauppa v. 1947. (Huom. kyseinen julkaisu sisältää myös 

sotavuosien tilastot.) 

Vuosi Tuonti Japanista alkuperämaan mukaan  Vienti Japaniin kulutusmaan mukaan  

1939 16 140 000 12 900 000 

1940 1 900 000 1 220 000 

1941 330 000 2 770 000 

1942 0 – 

1943 40 000 – 

1944 0 – 

1945 – – 

Vaikka Suomen ja Japanin sodanpäämäärät erosivat toisistaan ja suora kauppa-

vaihto maiden välillä loppui kevään 1941 jälkeen, eivät nämä seikat kuitenkaan 

estäneet suomalaisia Aasian-kaupasta kiinnostuneita tahoja suunnittelemasta sodan 

jälkeisen kauppavaihdon suuntaviivoja. Tähän suunnittelutyöhön kannustivat Aa-

siasta kantautuneet uutiset Japanin armeijan voittoisasta etenemisestä eri rintamilla 

kevään 1942 kuluessa. Kun Japanin saavuttamat voitot taistelukentillä kasvoivat ja 

sitä mukaan valloitetut alueet laajenivat, vaikutti Suomesta katsottuna siltä, että Ja-

pani mahdollisesti selviytyisi sodasta voittajana ja että se saavuttaisi valta-aseman 

Aasiassa. Suomen entinen lähettiläs Tokiossa, ministeri Hugo Valvanne, aktivoitui 

tällöin kysymyksessä Suomen tulevan Aasian-kaupan järjestelyistä ehdottamalla, 

että Suomen hallituksen ja liike-elämän olisi mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa ryhdyttävä valmistelutöihin kauppavaihdon aloittamiseksi uudelleen heti 

rauhan tultua. Heinäkuussa 1942 laatimassaan muistiossa Valvanne esitti, että tätä 

tarkoitusta varten hallitus asettaisi erityisen ”Suomen Aasian-kaupan tutkimusko-

mission”, jonka tehtävänä olisi nimensä mukaisesti tutkia Aasian-kaupan edelly-

tyksiä ja suunnitella sen kehittämistä suomalaisen vientiteollisuuden intressejä aja-

tellen. Valvanteen ehdotuksen mukaan komissiolle olisi annettava Helsingissä 

käyttöön pysyvä toimisto, jonka tehtävänä olisi 

”(…) sekä virallisia että yksityisiä lähteitä käyttäen seurata Aasian hallinnol-

listen ja taloudellisten olojen kehitystä. Toimiston olisi pyydettäessä annettava 

yksityisille liikkeille Aasian-kauppaa koskevia tietoja sekä harjoitettava muuta 

tarpeellista tiedoitustoimintaa.”777  

                                                        
777 ”P.M. Suomen Aasian-kaupan tutkimuksen järjestäminen.” Hugo Valvanteen laatima muistio. Hel-
sinki 29.7.1942. Kauppapoliittinen valiokunta 1936–1947. Arkistotunnus 564. SMK:n arkisto. 
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Valvanteen mukaan Kiinan ja Japanin markkinat muiden Aasian markkinoiden 

ohella tarjosivat laajoja mahdollisuuksia suomalaisille viejille, joiden etuja ajatel-

len oli kauppavaihtoon päästävä käsiksi heti olojen vakiinnuttua sodan jälkeen. Val-

vanne kehotti Suomea pitämään asiassa kiirettä, sillä skandinaaviset kilpailijat oli-

vat suomalaisiin verrattuna laajemmin edustettuina Aasian markkinoilla, mitä var-

ten oli jo nyt ryhdyttävä alustaviin toimenpiteisiin. Valvanne oli 1930-luvun puoli-

välistä lähtien ajanut Suomen ja Aasian välisen suoran laivalinjan perustamista eikä 

nytkään unohtanut mainita linjasta siunaantuvia etuja Suomen vientikaupalle. Ab 

Finska Amerika Linjenin yhteen vientikuljetukseen jäänyt Suomi‒Japani-laivalinja 

tarjosi kohtalostaan huolimatta hyvän esimerkin tulevaisuutta varten, johon nojau-

tuen Valvanne visioi, että mainittu varustamo 778 ‒ yhdessä Finncellin, Finnpapin, 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton ja Suomen Ulkomaankauppaliiton 

kanssa ‒ ottaisi osaa Suomen Aasian-kaupan tutkimuskomission työhön, jos sellai-

nen päätettäisiin perustaa.779 

Valvanteen suunnitelma tuli Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton käsiteltä-

väksi elokuussa 1942. Keskusliitto ei ollut erityisen kiinnostunut Valvanteen ehdot-

tamasta tutkimuskomission perustamisesta, vaikka liiton näkemyksen mukaan Aa-

sian markkinoiden, siinä kuin muidenkin valtamertentakaisten markkinoiden osalta, 

oli tärkeää varautua sodanjälkeisen kaupan käynnistämiseen. Tutkimuskomission 

perustamista ja siitä koituvia kuluja Keskusliitto piti kuitenkin ilmeisen tarpeetto-

mina ja katsoi, että tutkimuskomissiolle kaavaillut tehtävät voisi ensisijaisesti hoi-

taa ulkoasiainministeriön kauppapoliittinen osasto, jolle kauppapolitiikan ”ulkoasi-

oiden” hoito kuului. Vientiteollisuuden eli tässä ymmärrettynä puunjalostusteolli-

suuden vientiyhdistysten suhteen olisi ulkomaankaupan edistämistyö tehokkaim-

min hoidettavissa yhdistysten itsensä tai niiden välisen yhteistyön kautta, esimer-

kiksi eri markkinoita tuntevien toimihenkilöiden toimesta.780  Puunjalostusteolli-

suuden Keskusliiton nuiva suhtautuminen komission perustamista koskevaan ky-

symykseen esti mitä todennäköisimmin yleisemmän kiinnostuksen viriämisen han-

ketta kohtaan. 

Siitä huolimatta, että Valvanteen ehdotus ei lopulta toteutunut ja Aasian-kau-

pan tutkimuskomissio jäi perustamatta, se on kuitenkin konkreettinen osoitus siitä, 

                                                        
778 Valvanne käyttää varustamosta nimeä Ab Finland-Amerika Linjen Oy, jolla hän todennäköisesti tar-
koittaa Ab Finska Amerika Linjeniä.  
779 ”P.M. Suomen Aasian-kaupan tutkimuksen järjestäminen.” Hugo Valvanteen laatima muistio. Hel-
sinki 29.7.1942. Kauppapoliittinen valiokunta 1936–1947. Arkistotunnus 564. SMK:n arkisto. 
780 ”Asian-kommissionen.” Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton kirjelmä kansanhuoltomi-
nisteri Henrik Ramsaylle 26.8.1942. Kauppapoliittinen valiokunta 1936–1947. Arkistotunnus 564. 
SMK:n arkisto. 
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kuinka kiinnostuneita Suomessa oltiin Aasian-kaupan kehittämisestä sota-aikana. 

Myös Japanin taholla pohdittiin sodanjälkeisen kaupan mahdollisuuksia Suomen 

kanssa, mistä osoituksena Japanin Berliinin-lähetystön finanssiattasean apulainen 

herra Shimamoto lähetettiin matkalle Suomeen tutustumaan maan taloudellisiin ky-

symyksiin syyskuun lopulla 1942.781  

Kaukana Japanissa esiintyi Suomen Tokion-lähetystössäkin kiinnostusta ja 

aloitteellisuutta kauppavaihdon kehittämistä kohtaan kuljetusyhteyksien jällee-

navautumista silmällä pitäen. Suomen ja Japanin välisen kaupan ohella pohdittiin 

kauppavaihdon kehittämistä Suomen sekä Japanin vaikutuspiirissä olleiden maiden, 

kuten Mantšukuon keisarikunnan, kanssa. Tässä suunnittelutyössä Mantšukuon ul-

koasiainministeriö esitti aloitteentekijän roolia, sillä Suomen ja Mantšukuon välis-

ten diplomaattisuhteiden avaamisen (1941) jälkeen keisarikunta osoitti kiinnostusta 

kaupallisten suhteiden kehittämiseksi Suomen kanssa maailmansodan luomista ra-

joitteista huolimatta. Vaikka maiden välisen kauppasopimuksen solmiminen ei 

Mantšukuon ulkoasiainministeriön mukaan tullut vielä sota-aikana kysymykseen, 

se katsoi kuitenkin, että Mantšukuon Tokion-suurlähetystön ja Suomen lähetystön 

olisi tarkoituksenmukaista pohtia yhdessä sodanjälkeisen kauppavaihdon raken-

netta koskevia seikkoja.782  

Keväällä 1941 suunniteltu kompensaatiokauppa Suomen ja Mantšukuon vä-

lillä ei ollut toteutunut kuljetusyhteyksien katkettua ennen Tornatorin paluumatkaa 

Suomeen. Laivalinjojen sekä Trans-Siperian rautatien kautta kulkeneen maakulje-

tusyhteyden katkeamiset eivät muodostaneet mantšukuolaisten mielestä estettä 

maiden välisen kauppavaihdon rakenteelliselle suunnittelutyölle. Esitettyjen poh-

dintojen mukaan Mantšukuosta voitaisiin viedä Suomeen muun muassa soijapapuja, 

soijaöljyä ja raakasilkkiä. Mantšukuolaiset olivat vuorostaan kiinnostuneita osta-

maan Suomesta selluloosaa ‒ erityisesti kraft-sellua, mineraaleja ja siitoskarjaa. 

Kauppavaihdon aloittaminen oli kuitenkin täysin riippuvainen kuljetusyhteyksien 

avautumisesta, minkä mantšukuolaiset toivoivat tapahtuvan lähitulevaisuudessa. 

Mantšukuoon suunniteltua vientikauppaansa pohjustaakseen Suomi osallistui kei-

sarikunnan pääkaupungissa Hsinkingissä elo-syyskuussa 1942 järjestettyyn 

                                                        
781  ”Japanin finanssiattasean käynti Suomessa.” Lähetystösihteeri Tauno Sutisen kirjelmä No. 
4645/1665/42 Suomen ulkoasiainministeriölle. Berliini 16.9.1942. UM 6 Japani (Asiainhoitajat). UMA.  
782 ”Suomen ja Mantšukuon välistä kauppaa koskevia huomautuksia.” Suomen Tokion-lähetystön kir-
jelmä No. 345–13. Suomen ulkoasiainministeriölle. Tokio 7.9.1942. Liite: ”Observations Concerning 
the Establishment of Trade Relations between Manchoukuo and Finland.” Fba Mantšukuo 1933–1943: 
70 Kauppasopimukset. Kotelo 62. ToLA. 
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Mantšukuon 10-vuotista olemassaoloa juhlistaneeseen näyttelyyn,783  jossa Suo-

men-osastoa koristivat muun muassa suomalaisista tehtaista otetut valokuvat ja 

puunjalosteiden mallikokoelma.784 

Suomen ja Itä-Aasian maiden välisen kaupan tulevaisuus ja edellytykset olivat 

vielä syksyllä 1942 avoinna, sillä maailmansodan tuleva voittajapuoli – joko akse-

livallat (Saksa, Japani, Italia) tai liittoutuneet (USA, Iso-Britannia, Neuvostoliitto) 

– ei vielä tuolloin ollut täysin selvillä. Näin siitäkin huolimatta, että sodan vaaka 

oli vähitellen kääntymässä liittoutuneiden hyväksi. Tässä toistaiseksi ratkaisemat-

tomassa tilanteessa Suomi varautui sellaiseen sodan jälkeiseen maailmaan, jossa 

Saksa olisi Euroopan valtias ja Itä-Aasiassa valtaa pitäisi Japanin keisarikunta. Aja-

tus Japanin hallitsemasta Itä-Aasiasta ei eurooppalaisten, kuten muidenkaan ulko-

maalaisten, näkökulmasta ollut ongelmaton, eikä se houkutellut myöskään Suomen 

Tokion-lähettilästä, ministeri K. G. Idmania (1939–1944). Suomen lähettilään va-

rauksellinen suhtautuminen asiassa johtui siitä syystä, että sotaakäyvä Japani oli 

ryhtynyt huomattavasti vaikeuttamaan ystävällismielistenkin Euroopan maiden 

edustajien ja kansalaisten, mukaan lukien suomalaisten, toimintaa maassa ja hal-

linnoimillaan alueilla. Idmanin mukaan Japanin tarkoituksena oli raivata euroop-

palainen vaikutus valtapiiriinsä kuuluvilta alueilta vaikeuttamalla muun muassa ul-

komaalaisten harjoittamaa kaupankäyntiä.785  Japanin suunnittelema ja vuodesta 

1940 lähtien masinoima ”suuri Itä-Aasian hyvinvointialue” (The Greater East Asia 

Coprosperity Sphere), perustui tavoitteeseen länsimaista vapaasta Itä-Aasiasta, 

joka olisi taloudellisesti, sotilaallisesti ja kulttuurisesti Japanin vallassa. Tämä ta-

voite ei lopulta toteutunut Japanin kokeman sotilaallisen menestyksen käännyttyä 

sarjaksi suuria tappioita toukokuusta 1942 lähtien.786 

                                                        
783 Näyttelyn englanninkielinen nimi oli the Exhibition of Greater East Asia Foundation in Hsinking for 
commemorating the Tenth Anniversary of foundation of Manchoukuo. ”Monsieur l’Ambassadeur.” Mi-
nisteri Idmanin kirjelmä Mantšukuon Tokion-suurlähettiläälle Yun-Ching Wangille. Tokio 31.12.1942. 
Fba Mantšukuo 1933–1943: 60 A Ystävämaiden näyttely Hšinkingissä v. 1942. Kotelo 62. ToLA. Ks. 
myös muut asiakirjat liittyen ko. näyttelyyn. 
784 ”Suomen ja Mantšukuon välistä kauppaa koskevia huomautuksia.” Suomen Tokion-lähetystön kir-
jelmä No. 345–13. Suomen ulkoasiainministeriölle. Tokio 7.9.1942. Liite: ”Observations Concerning 
the Establishment of Trade Relations between Manchoukuo and Finland.” Fba Mantšukuo 1933–1943: 
70 Kauppasopimukset. Kotelo 62. ToLA. “Lähetetty heinäkuun 30 päivänä 1942.” Luettelo Hsinkin-
gissä järjestettyyn näyttelyyn lähetetyistä tavaroista. Fba Mantšukuo 1933–1943: 60 A Ystävämaiden 
näyttely Hšinkingissä v. 1942. Kotelo 62. ToLA. 
785 Sahi 2008, 105–106. Ks. myös Wirén 2000, 86–88. 
786 Gordon 2009, 208–209. 
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Akselivaltojen lopullinen tappio sodassa kävi ilmeiseksi vuoteen 1944 men-

nessä, jolloin Suomi valmistautui irtautumaan sodasta ja solmimaan aselevon Neu-

vostoliiton ja Iso-Britannian kanssa. Taistelut Suomen ja Neuvostoliiton välillä 

päättyivät syyskuun alussa 1944, jolloin Suomi hyväksyi Neuvostoliiton esittämät 

aselevon ehdot. Niiden mukaan Suomen oli katkaistava suhteensa Saksaan, minkä 

lisäksi Iso-Britannia vaati Suomea päättämään suhteensa Japanin keisarikunnan 

kanssa. Suomen valtionjohto teki lopulta 22. syyskuuta 1944 päätöksen katkaista 

suhteet Japaniin, mikä edellytti molempia maita evakuoimaan kansalaisensa tois-

tensa alueilta. Samanaikaisesti Ruotsista tuli Suomen suojeluvaltio Japanissa.787 

Suhdekatkosta lähtien ei kaupankäynti Suomen ja Japanin välillä ollut enää viralli-

sesti sallittua.788 Japanin osalta sota päättyi antautumiseen syyskuun alussa 1945, 

josta alkoi Yhdysvaltojen operoima seitsemän vuotta kestänyt miehityskausi. Japa-

nin antautumiseen päättyi myös Mantšukuon keisarikunnan olemassaolo, jonka 

alueet liitettiin jälleen osaksi Kiinaa. 

Virallisesti Suomen ja Japanin välillä ei saanut olla mitään yhteyksiä suhdekat-

kosta lähtien, mikä ei kuitenkaan estänyt epävirallisten yhteyksien jatkamista ja 

erästä varsin poikkeuksellista kaupankäyntitapahtumaa Suomen ja Japanin sotilas-

henkilöiden välillä syksyllä 1944. Kyse oli Suomen armeijan keräämän tiedustelu-

aineiston myymisestä Japanin edustajille Ruotsissa. Tämä liittyi suomalaisten to-

teuttamaan operaatio Stella Polarikseen (suom. Pohjantähti), jolla jatkosodan pää-

tyttyä siirrettiin Ruotsiin Suomen armeijan tiedusteluvälineistöä, arkistoja ja hen-

kilöstöä turvaan neuvostomiehityksen varalta. Suomalaiset sotilastiedustelun edus-

tajat tarjosivat hallussaan ollutta Neuvostoliiton salakirjoitusta koskevaa aineistoa 

Yhdysvalloille ja Japanille elo-syyskuun vaihteessa, jolloin Japanin Tukholman-

sotilasasiamies teki materiaalista ostotarjouksen. Japanin armeijan yleisesikunta 

hyväksyi tiedusteluaineiston oston suomalaisilta 300 000 Ruotsin kruunulla. Ai-

neisto käsitti eräitä neuvostoarmeijan merkkitaulukoita, huomattavat määrät aineis-

toa neuvostosalakirjoituksen avaamista varten ja joitakin amerikkalaisia kooditau-

lukoita. Suomalaisilta ostamansa aineiston tärkeimmät osat japanilaiset lähettivät 

salakirjoitettuna Berliinistä käsin Tokioon armeijansa yleisesikunnan käyttöön.789  

                                                        
787 Sahi 2008, 118–119. 
788 ”Lisenssitoimikunnalle. Tullihallitukselle.” Suomen ulkoasiainministeriön lähettämä ilmoitus. Hel-
sinki 26.9.1944. Allekirjoitus ministeri A. Martola. UM 58 B1 Japani 1922–1952: Kaupankäynnin kiel-
täminen suhteiden katkettua syysk. 1944. UMA. 
789 Manninen & Liene 2002, 439; Parikka Altenstedt 2010, 188–189; Heiskanen 1994, 33–35, 67–68.  
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Suomalaista tiedusteluaineistoa koskeneen kaupan väitetään Japanin sotilas-

asiamiehen muistelmissa tapahtuneen ennen Suomen ja Neuvostoliiton välistä ase-

lepoa 19. syyskuuta 1944. Ohto Mannisen ja Timo Lieneen tutkimuksen mukaan 

on kuitenkin todennäköistä, että myydyn aineiston luovutus japanilaisille jatkui 

vielä aselevon voimaantulon jälkeen – joitakin mikrofilmejä ilmeisesti luovutettiin 

vasta tammikuun alussa 1945.790 Tuolloin päättyi epävirallinen ja salainen kaupan-

käynti Suomen ja Japanin välillä.  

3.1.2 Kauppasuhteiden avaaminen miehitetyn Japanin kanssa 

Sodan hävinneiden Japanin ja Suomen ulkomaankaupan edellytykset 

Japanin kaupungit ja teollisuus kärsivät huomattavia menetyksiä USA:n ilmavoi-

mien toteuttamissa pommituksissa vuosina 1944–1945. Jo tätä ennen oli teollisuu-

den raaka-aineiden ja muiden tavaroiden tuonti Japaniin merkittävästi vaikeutunut 

merikuljetusten vaarannuttua sukellusvenesodan seurauksena. Itse asiassa Japanin 

talouden on sanottu tuhoutuneen kahdesti maailmansodan aikana: merellä laivas-

totappioiden ja maalla teollisuuskeskukset raunioittaneiden ilmapommitusten tu-

loksena. Pelkästään nämä tekijät eivät yksistään selitä Japanin talouden romahdusta 

maailmansodan aikana, sillä talouden volyymi oli ollut jo tuntuvassa laskukier-

teessä Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia vastaan käydyn sodan aattona 1941. Kulutus-

hyödykkeiden, kuten paperin (mukaan lukien selluloosan), tekstiilien ja elintarvik-

keiden, kotimainen tuotanto oli kyseisen vuoden loppuun mennessä tippunut jopa 

60 prosenttia vuotta 1937 edeltäneestä tasosta.791  

Yhdysvaltalaiset miehitysjoukot saapuivat maahan Japanin ehdottoman antau-

tumisen jälkeen syyskuun alussa 1945. Miehitysviranomaiset ottivat maan hallin-

taansa ja aloittivat Japanin demilitarisoinnin ja demokratisoinnin. Miehityshallinto 

tunnusti muodollisesti Japanin hallituksen olemassaolon, mutta juridisesti Japanin 

ja länsiliittoutuneiden välillä vallitsi sotatila aina San Franciscon rauhansopimuk-

sen voimaanastumiseen saakka vuonna 1952. Suvereniteettinsa takaisin saaneen 

Japanin ja Neuvostoliiton väliset diplomaattiset suhteet normalisoitiin kahdenkes-

kisellä sopimuksella vasta vuonna 1956.792  

                                                        
790 Manninen & Liene 2002, 439. 
791 Nakamura 1990, 10–13.  
792 Sakamoto 2011, 55–56, 63.  
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Ennen vuotta 1952 ei Japanilla ollut oikeutta hoitaa suhteitaan muiden maiden 

kanssa, sillä miehitetyn Japanin ulkoasiat, siinä kuten maan sisäasiatkin, kuuluivat 

miehityshallinnolle, jonka määräyksiä Japanin hallituksen oli toteltava. Japanin 

diplomaattiedustustot maailmalla lakkautettiin vuonna 1945, ja Japanin yhteydet 

ulkomaille kulkivat miehityshallinnon johdon eli General Headquarters of the Sup-

reme Commander for the Allied Powersin (GHQ / SCAP) kautta. Miehityshallin-

non johdon yhteydessä ja alaisuudessa palveli eri toimialojen osastoja, kuten ta-

lous- ja tiedeasioita hoitanut Economic and Scientific Section (ESS). Koko miehi-

tyshallinnon ylimpänä johtajana toimi yhdysvaltalaiskenraali Douglas MacArthur, 

joka sai toimintaohjeensa Yhdysvaltain hallitukselta.793  MacArthurista ja hänen 

johtamastaan miehityshallinnosta vakiintui yleiseen käyttöön akronyymi SCAP, 

jota myös tässä tutkimuksessa käytetään yleisesti viitattaessa miehitysviranomai-

siin. 

Noin seitsemän vuotta kestäneen miehityskauden aikana Japanin talous ja sen 

mukana yhteiskunta nousivat vaikeuksien kautta jaloilleen. Alkujaan SCAP:n teh-

tävänä oli maan demilitarisoiminen lakkauttamalla Japanin massiivinen armeija ja 

laivasto, kun puolestaan maan demokratisointitoimet ulottuivat politiikasta talous-

elämään uuden perustuslain kirjoittamisen ja perinteisten japanilaisten yritysimpe-

riumien eli zaibatsujen hajottamisen myötä. Yhdysvaltain näkökulmasta zaibatsut 

kuuluivat avaintoimijoihin Japanin taloudellisessa ja sotilaallisessa ekspansiossa 

1930-luvulla ja toisen maailmansodan aikana,794  mistä johtuen niiden toiminnan 

lopettamisen katsottiin olevan ensisijaisen tärkeää. 

Miehityshallinnon määräyksestä zaibatsuja ‒ esimerkiksi Mitsuita, Mitsubi-

shia ja Sumitomoa – johtaneet perheomisteiset holding-yhtiöt lakkautettiin lainvoi-

malla.795 Mitsuin ja Mitsubishin liikeimperiumien osalta perheomistuksen lopetta-

minen ei riittänyt SCAP:lle, sillä vuonna 1946 sen määräyksestä lopetettiin Mit-

suille ja Mitsubishille kuuluneet Japanin kaksi suurinta kauppahuonetta – Mitsui 

Bussan Kaisha eli Mitsui & Co. ja Mitsubishi Shōji Kabushiki Kaisha – ja kum-

mastakin muodostettiin yli sata uutta pienempää yritystä. Japanilainen yrityssek-

tori ”demokratisoitiin” näillä pakkotoimilla, mikä myöhemmin mahdollisti liike-

toiminnan määrän ja arvon kasvattamisen sodan jälkeisinä vuosina Mitsuin ja Mit-

                                                        
793 Gordon 2009, 227, 232; Makoto 2011, 23–26; Takemae 2002, xxvii‒xxviii.  
794 Gordon 2009, 228–229; Nakamura 1990, 23–24. 
795 Näiden holding-yhtiöiden omistus oli keskittynyt Mitsuin, Iwasakin (Mitsubishi) ja Sumitomon per-
heille. 
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subishin kauppahuoneiden varjoon jääneille ja myöhemmin perustetuille kauppa-

huoneille sekä muille ulkomaankauppaa harjoittaneille liikeyrityksille, kuten Ma-

rubeni Co., Ltd:lle, C. Itoh & Co., Ltd:lle ja Toyo Menka Kaisha, Ltd:lle.796  

Mitsuin ja Mitsubishin kauppahuoneet olivat olleet zaibatsujen toiminnan kes-

keisiä organisaatioita ja ylipäänsä Japanin ulkomaankaupan vetureita, joiden toi-

mesta maan vienti- ja tuontikauppa oli suurimmaksi osaksi hoidettu ennen toista 

maailmansotaa. Miehityshallinnon tavoitteena oli, että kauppahuoneiden hajotta-

misen kautta Japanin yrityssektorista luotaisiin vapaa toimintakenttä pienemmille 

itsenäisille yhtiöille Yhdysvaltain mallin mukaisesti. Myöhemmin kylmän sodan 

kiihtyessä Korean sodan aikana 1950-luvun alussa Yhdysvaltain intressien kan-

nalta oli tärkeää antaa Japanille tilaisuus omilla ehdoillaan kasvattaa kaupallista ja 

teollista suorituskykyään. Tarjoutuneen tilaisuuden sisäistäneenä ryhtyi Japanin 

kansainvälisen kaupan ja teollisuuden ministeriö (MITI),797 lyhyemmin kauppa- ja 

teollisuusministeriö, kannustamaan kaupan ja teollisuuden alan yrityksistä muo-

dostettavien suurempien yhteenliittymien perustamista. Tämän politiikan tuloksena 

Japanin miehityskaudella synnytetyistä ja jo sitä ennen olemassa olleista tuhansista 

pienemmistä kauppahuoneista ja muista yrityksistä luotiin valtiovallan siunauk-

sella noin 20 suurempaa kauppahuonetta, joiden ryhmittymiin kuului pankki sekä 

joukko tuotantoon ja palvelutoimintaan keskittyneitä yrityksiä. Vuosien 1953–1956 

välisenä aikana Mitsuin, Mitsubishin ja Sumitomon suuryritysryppäät, joita nyt 

kutsuttiin keiretsuiksi, perustettiin uudelleen.798  Näiden keiretsu-yritysryppäiden 

ytimessä toimi pankki ja kauppahuone eli sōgō shōsha. Japanin hallitus uskoi, että 

suuryritysryppäiden toiminnan tuloksena oli parhaiten mahdollistettavissa teolli-

suuden teknologinen kehitys ja tuotantokapasiteetin kasvattaminen.799 

Tästä myöhemmästä kehityksestä huolimatta eivät liittoutuneet ottaneet tehtä-

väkseen Japanin talouden jälleenrakennustyötä vielä miehityskauden alussa (1945–

1946), sillä sodan voittajat katsoivat sen toteuttamisen kuuluvan japanilaisille itsel-

leen. Tästä politiikasta syntynyt tilanne Japanin jälleenrakentamisessa oli sanalla 

sanoen vaikea, sillä samanaikaisesti kun Yhdysvaltain johtama miehityshallinto 

edellytti japanilaisten rakentavan taloutensa perusteet itse uudelleen, esti miehitys-

hallinto omalla toiminnallaan esimerkiksi ulkomaankauppaan kohdistettujen rajoi-

                                                        
796 Young 1982, 35; Carney 2008, 73; Opas 2007, 54–55. 
797 MITI perustettiin vanhan kauppa- ja teollisuusministeriön seuraajaksi toukokuussa 1949. Sumiya 
2000, 47. 
798 Kolme muuta suurempaa keiretsua olivat Yasuda, Sanwa ja Dai-Ichi Kangyo.  
799 Carney 2008, 79–83.  
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tusten muodossa jälleenrakennustyön edistymisen. Miehityshallinnon suhtautumi-

nen Japanin talouden rakennustyöhön muuttui kylmän sodan syvennyttyä Yhdys-

valtain johtaman länsiblokin ja Neuvostoliiton itäblokin välillä vuodesta 1946 läh-

tien. Suurvaltojen välisten suhteiden viilentyminen teki Yhdysvalloille tärkeäksi 

edesauttaa Japanin jälleenrakennustyötä muun muassa ulkomaankaupan vähittäi-

sen vapauttamisen kautta. Merkittävä avaus tässä suhteessa tapahtui elokuussa 

1947, jolloin japanilaisille liikeyrityksille sallittiin ensimmäisen kerran sodan päät-

tymisen jälkeen yksityinen ulkomaankauppa ulkomaisten toiminimien kanssa, to-

sin miehityshallinnon valvonnassa.800 

Käytännössä Japanin ulkomaankauppaa hoidettiin vuodesta 1947 lähtien siten, 

että viennissä japanilaisen tuottajan / kauppahuoneen oli myytävä tavara valtiolli-

sen kauppayhtiön (kodan) ja kauppa- ja teollisuusministeriön virastona toimineen 

Japanin kauppakamarin (Bōeki Chō / Board of Trade) kautta ulkomaiselle ostajalle 

SCAP:n välityksellä. Tuontikaupassa tavaran hankinta ulkomaiselta myyjältä ta-

pahtui järjestyksessä päinvastaiseen suuntaan, jolloin tuote päätyi SCAP:n, Bōeki 

Chō:n ja kodanin kautta japanilaiselle kauppahuoneelle ja loppukäyttäjälle.801 Vuo-

teen 1949 mennessä, viimeistään 1. joulukuuta 1949, oli vientikauppa käytännössä 

täysin japanilaisten liikeyritysten hallinnassa, mutta tuonnin osalta SCAP:n kont-

rolli jatkui hieman pidempään. Tuonnissa Bōeki Chō ja MITI toimivat (1948–1949) 

virallisina ostajatahoina, joiden toimia valvoi SCAP:n osastoista pääasiassa ESS. 

Vuoden 1950 alussa siirrettiin myös tuontikauppa täysin japanilaisten liikeyritysten 

hoidettavaksi SCAP:lle jäädessä vain ylimmän valvojan rooli. MITI:n tehtäviin si-

sällytettiin sekä vienti- että tuontilisenssien myöntäminen.802 Valuuttana japanilais-

ten tavaroiden ostoissa käytettiin Yhdysvaltain dollareita tai dollariin vaihdettavia 

puntia.803 

                                                        
800 Nakamura 1990, 30–36; Opas 2007, 58–59. 
801 Keväästä 1947 lähtien oli jo yksityinen yhteydenpito sallittu japanilaisten ja ulkomaisten yritysten 
välillä. Jäljennös Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön kirjelmästä No. 158. Suomen ulkoasiainministeri-
ölle. Helsinki 23.4.1947. UM 58 B2 Itävalta, Japani, Jemen: Japani yleistä v. 1947. UMA.  
802 Finnish Trade Conference. Report of Scheduled Meeting. First Meeting of the Committee of the 
Whole 17 May 1949. Allekirjoittanut Russell W. Hale. Finland Trade Conference (17 May to 6 June 
1949). ESS(O)04950–1. KT. Ulkomaankauppaliiton tiedonantoja jäsenille No. 45. 10.11.1949. Tiedon-
antoja jäsenille 1949. Finpron arkisto. Ulkomaankauppaliiton tiedonantoja jäsenille No. 18. 4.5.1950. 
Raportit v. 1950. Finpron arkisto. Sumiya 2000, 44–47; Miwa 2000, 207.  
803 Ulkomaankauppaliiton tiedonantoja jäsenille No. 13. 24.3.1948. Raportit v. 1948. Finpron arkisto. 
Muun muassa Suomi kuului Ruotsin, Norjan ja Tanskan ohella kansainvälisessä kaupassa ns. siirtopun-
tajärjestelmään, jossa ”sopimuskumppanit sitoutuivat ottamaan vastaan puntia maksusuorituksina juok-
sevista liiketoimista”. Paavonen 1998, 152.  
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Tekstiiliteollisuuden jälleenrakennuksen ja tekstiilituotteiden hiljalleen käyn-

nistyvän vientitoiminnan ansiosta miehitetty Japani kiinnittyi osaksi maailman-

kauppaa sodan jälkeen. Vuonna 1946 aloitettiin japanilaisten silkki- ja tekosilkki-

tavaroiden vienti Hollannin Itä-Intiaan (Indonesiaan), Filippiineille ja Hongkongiin, 

vaikkakin varsin pienessä mittakaavassa. Tekstiiliteollisuus säilytti sotaa edeltä-

neen hallitsevan asemansa Japanin vientikaupassa ja tarjosi merkittävän rahoitus-

lähteen ulkomailta tapahtuneille hankinnoille. 804  Vähittäin käynnistyvää ulko-

maankauppaa vaikeuttivat kuitenkin Japanissa vallinneet epävakaat valuuttaolot je-

nin vaihtokurssin ollessa erilainen tuonti- ja vientikauppojen osalta. Tavarakohtai-

set valuutan vaihtokurssit hankaloittivat ulkomaankaupan operaatioita, joissa vien-

tiä tuettiin halvalla jenillä suhteessa Yhdysvaltain dollariin, kun taas tuonnissa jenin 

arvo dollariin nähden oli vientikaupan noteerauksiin verrattuna huomattavasti kor-

keampi. Vaihtokurssien erolla pyrittiin hankkimaan Japaniin hyödykkeitä kansain-

välisiltä markkinoilta ja myymään ne edelleen kotimarkkinoilla suhteellisen alhai-

silla hinnoilla.805 

Ulkomaankaupan käynnistäminen sodan jälkeen kohtasi myös Suomessa suu-

ria haasteita, sillä Saksan rinnalta irtautuminen syyskuussa 1944 merkitsi lähes vä-

litöntä romahdusta sekä viennissä että tuonnissa. Tilanne oli erittäin vakava ulko-

maankaupasta riippuvaiselle Suomelle, jonka oli kaikesta huolimatta aloitettava 

Neuvostoliiton vaatimat sotakorvaustoimitukset. Suomi kuitenkin selvisi tämän ta-

louden taantuman yli Ruotsin avulla, joka oli lupautunut toimittamaan maahan 

muun muassa rautaa, koneita ja leipäviljaa. Lännestä saapuneen tuonnin avulla saa-

tiin sotakorvaustuotanto käynnistettyä ja lisäksi huollettua Suomen kansaa. Tämän 

kehityksen seurauksena Ruotsista tuli Suomen suurin kauppakumppani pariksi en-

simmäiseksi vuodeksi sodan jälkeen. Tällöin Ruotsin osuus Suomen vientikau-

passa oli erityisen korostunut, sillä kesäkuuhun 1945 saakka suuntautui Suomen 

vienti pääasiassa vain Ruotsiin.806 

Maailmansodan päättyminen Euroopassa Saksan antautumiseen toukokuussa 

1945 merkitsi kauppamerenkululle suurta murroshetkeä Tanskan salmien avautu-

misen myötä. Suomen vienti Iso-Britanniaan pääsi käyntiin kiihtyvällä tahdilla toi-

mitusten koostuessa sellusta, puutavarasta ja kaivospuista. Vientikauppa muualle-

kin länteen, kuten Yhdysvaltoihin, veti vuosikymmenen loppupuoliskolla, mistä 

                                                        
804 Guide to Japan’s Exports. Silk and Rayon Yarns and Fabrics 1947. Export Library no. 8. The Textile 
Foreign Trade Corporation: Silks & Rayons Dept. s. 11. Sumiya 2000, 8–9, 15. 
805 Nakamura 1990, 36. 
806 Aunesluoma 2011, 93–94; Heikkilä 2014, 142–145.  
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seurasi suhteellisen hidas mutta vakaa kokonaisviennin kasvukehitys sotaa edeltä-

neelle tasolle ja sen yli. Suomen länteen suuntautuneessa viennissä sotaa edeltänyt 

volyymitaso saavutettiin vuonna 1951. Puunjalostusteollisuuden osuus tässä kehi-

tyksessä oli ratkaiseva, sillä se käsitti yli 90 prosenttia koko viennistä, ja puunja-

lostustuotteiden hallitseva asema maan ulkomaankaupan rakenteessa säilyi aina 

1960-luvun puoliväliin saakka. Suomen päävientiteollisuuden etujen mukaista oli 

sodanjälkeisen maailmankaupan nopea vapautuminen ja vientihintojen suotuisa ke-

hitys. Vuoteen 1948 saakka ja niin kutsutun Korean suhdanteen aikana vuonna 

1950 kokivat vientihinnat huomattavan nousun. Maailmankaupan vapautumisen 

osalta kehitystä hidastivat eri maissa sovelletut kauppapoliittiset rajoitteet, muun 

muassa tuontisäännöstelytoimet tullien ja kiintiöiden muodossa, joiden perimmäi-

senä tarkoituksena oli kontrolloida ulkomaankaupan maksutasetta. Myös Suo-

messa tuontikauppaa rajoitettiin kovalla kädellä lisenssiviranomaisten toimesta so-

dan aikana alkaneen säännöstelyn puitteissa. Erityisesti kulutustavaroiden osalta 

tuontia hillitsi pula ulkomaanvaluutoista ‒ vain Sveitsin frangi ja Yhdysvaltain dol-

lari olivat vapaasti vaihdettavissa 1940-luvun lopulla.807  

Suomen ulkomaankaupan toimijat sekä kaupan että kauppapolitiikan toimialu-

eilla eivät olleet juurikaan muuttuneet toista maailmansotaa edeltäneestä ajasta. 

Puunjalostusteollisuuden vientiä harjoittivat edelleen tuotealakohtaiset myyntiyh-

distykset, kuten Finncell ja Finnpap, joille nopea paluu maailmanmarkkinoille oli 

ensisijaisen tärkeää. Vuoden 1945 aikana suomalainen paperi ja selluloosa palasi-

vat Länsi-Euroopan lisäksi Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinoille, jonne vienti 

kasvoi huomattavasti seuraavina vuosina. Yhdysvalloista muodostui pian suurin 

suomalaisen paperin ostajamaa samalla kun vienti Etelä-Amerikkaankin kasvoi rei-

lusti yli sotaa edeltäneen tason.808 

Kauppapolitiikan toimijoiden piirissä maailmansotien välillä kehittynyt tradi-

tio jatkui sodan jälkeen, jolloin valtionhallinnon (ulkoasiainministeriö ja kauppa- 

ja teollisuusministeriö) sekä elinkeinoelämän (kaupan ja teollisuuden etujärjestöt) 

käsissä säilyivät Suomen kauppapolitiikan valmistelu- ja toimeenpanovalta presi-

dentin ollessa sen ylin päättäjä. Vuonna 1939 aloitetun ulkomaankaupan säännös-

telyn jatkuminen vielä vuosikymmeniä sodan päättymisen jälkeen korosti valtio-

vallan asemaa kauppapolitiikan päätöksenteossa, johon myös elinkeinoelämän 

edustajilla oli painava sanansa sanottavana. Suomen sodanjälkeistä kauppapolitiik-

kaa leimasi sen tarkoituksellinen alleviivaaminen epäpoliittiseksi ja vain taloutta 

                                                        
807 Aunesluoma 2007, 215; Aunesluoma 2011, 76, 85, 98–101.  
808 Aunesluoma 2007, 210. 
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koskevaksi toiminnaksi. Suomen pyrkimyksenä oli painottaa Neuvostoliitolle 

maan länteen suuntautuneen kaupan ja kauppapoliittisen yhteistyön ulkopoliittista 

merkityksettömyyttä. Länteen Suomi puolestaan halusi viestittää pyrkimystään ke-

hittää läheisiä kaupallisia suhteita muun muassa Yhdysvaltoihin ja Länsi-Euroopan 

maihin hyvien Neuvostoliiton-suhteiden rinnalla.809  

1940-luvun puolivälistä lähtien Neuvostoliitto oli yksi Suomen suurimmista 

kauppakumppaneista; tämä oli seurausta vuoteen 1952 jatkuvista sotakorvauksista 

sekä lisääntyvästä kahdenkeskisestä kaupasta. Myös Yhdysvalloista muodostui 

huomattava kauppakumppani Suomelle, joka kasvavan kauppavaihdon ohella 

pyrki saamaan Atlantin takaiset lainahanat auki teollisuuttaan ja jälleenrakennus-

työtään varten. Suomen luotonsaantitarve Yhdysvalloista kietoutui puunjalostuste-

ollisuuden vientipyrkimyksiin, sillä Finncell janosi takaisin sodanjälkeisille Yhdys-

valtain sellumarkkinoille, jonne ulkomaisista toimijoista olivat erityisesti kanada-

laiset luoneet vahvan jalansijan maailmansodan aikana. Aluksi Yhdysvaltain ulko-

asiainhallinto (State Department) suhtautui varauksellisesti Suomen lainapyyntöi-

hin, sillä pelkona oli rahojen päätyminen sotakorvausten muodossa Neuvostoliit-

toon. Vuoden 1946 lopulla Suomi sai vihdoin Yhdysvalloista lainan, jonka ehtona 

oli kyseisten varojen käyttäminen länteen suuntautuneen vientiteollisuuden tarpeita 

varten. Finncellin toimitusjohtaja Walter Gräsbeck toimi avainhenkilönä lainaha-

noja avattaessa, sillä hän pystyi laajat suhdeverkostot omaavana ”kauppiaana” hyö-

dyntämään vanhoja liikesuhteitaan asian järjestämisessä.810  

Vasta Suomen ja Neuvostoliiton välillä vuonna 1948 solmitun yya-sopimuksen 

sisällön julkitulo ja samana vuonna tapahtunut Suomen sisäpoliittisen tilanteen ke-

hitys sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen virkaanastumisen myötä 

muuttivat Yhdysvaltain asennetta Suomea kohtaan selkeän myötämieliseksi. Kuten 

Juhana Aunesluoma on todennut, nyt Yhdysvaltain näkökulmasta ”kannatti hieno-

varaisin taloudellisin keinoin tukea Suomea ja sen länteen suuntautunutta ja yksi-

tyisomistuksessa ollutta metsäteollisuutta”. 811  Yhdysvaltain asennemuutoksen 

taustalla vaikutti näkemys Suomesta eräänlaisena aukkona kylmän sodan rintamien 

välissä, joka olisi tukevammin kiinnitettävä taloudelliseen yhteistyöhön lännen 

kanssa.812 Tällä näyttää olleen välillinen vaikutuksensa myös Suomen ja miehitetyn 

Japanin välisten kaupallisten suhteiden avaamisessa vuosikymmenen lopulla. 

                                                        
809 Aunesluoma 2011, 81–83, 89–91. 
810 Aunesluoma 2011, 101–103; Pihkala 2001, 182–183; Heikkilä 1983, 154–181, 194–212.  
811 Aunesluoma 2011, 103. Ks. myös Nykopp 1978, 47–50; Nykopp 1985, 29–45. 
812 Hanhimäki 1997, 23–24. 
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Finncellin paluu Japanin markkinoille 

Maailmansodan päätyttyä Euroopassa suuntasi Finncell jälleen katseensa länsi-

markkinoille, jonne vienti oli käynnistettävä mahdollisimman nopeasti vanhojen 

myyntiverkostojen kautta. Vienti Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja Etelä-Amerik-

kaan alkoi jo kyseisen vuoden kuluessa. Finncellin tarkoituksena oli vallata uudel-

leen paikkansa niillä markkinoilla, joihin myynnit olivat sotaa edeltäneenä aikana 

vakiintuneet ja joiden asiakaskunta oli valmiina jatkamaan aikaisempaa yhteistyötä 

vientiyhdistyksen kanssa. Näin Finncell teki ikään kuin paluun menneeseen, mutta 

kaikki ei kuitenkaan ollut kuin ennen. Finncell uudisti myyntipolitiikkaansa aloit-

tamalla omien myyntikonttoreiden perustamisen eri markkinoille; vuosien 1947–

1951 välisenä aikana yhdistys perusti myyntikonttorit muun muassa Argentiinaan, 

Brasiliaan, Länsi-Saksaan ja Italiaan. Syynä myyntipolitiikan muutokselle oli esi-

merkiksi Etelä-Amerikkaan suuntautuneen viennin osalta suoranainen tyytymättö-

myys välikäden (Elof Hansson) kautta hoidettuihin myyntijärjestelyihin ja se, että 

niiden johdosta Finncellin yhteys markkinoihin ei ollut ”tarpeeksi välitön”. Toisin 

sanoen yhdistys halusi luoda kyseisiin maihin välittömän myyntiverkoston, jonka 

tuloksena viennin odotettiin huomattavasti parantuvan. Tässä tavoitteessaan Finn-

cell ei joutunut pettymään, sillä vienti edellä mainittuihin maihin kasvoi konttorei-

den perustamista seuranneina vuosina. Pohjois-Amerikan markkinoilla Finncellillä 

oli ollut oma myyntikonttori nimeltään Pulp Sales Corporation jo vuodesta 1937 

lähtien.813 

Myyntikonttoreiden perustaminen merkitsi Finncellille ulkomaille suuntautu-

vien suorien investointien tekemistä ja siten huomattavaa taloudellista panostusta. 

Varsinaisena kimmokkeena konttoreiden perustamiselle juuri Argentiinaan, Brasi-

liaan, Länsi-Saksaan ja Italiaan näyttävät olleen sikäläisten agenttien tai vientiliik-

keiden ja yhdistyksen välisessä yhteistyössä ilmenneet erimielisyydet ja/tai silkka 

tyytymättömyys myyntien kehitykseen. Niillä markkinoilla, jonne vienti kehittyi 

riittävän hyvin tai jopa erinomaisesti, ei Finncellin taholla ilmennyt halua muuttaa 

                                                        
813 ”P.M. Suomen Selluloosayhdistyksen hallituksen kokouksesta syyskuun 27 päivänä 1946.” Liite No. 
1. (JR/EM 26.9.46.) Pöytäkirjat 1946. Arkistotunnus 29. Finncellin arkisto. Hallituksen kokouksen pöy-
täkirja 15.4.1947. Pöytäkirjat 1947. Arkistotunnus 30. Finncellin arkisto. Cronström, Eige & Tanner, 
Timo (1968). Suomen Selluloosayhdistys 1918–1968 ja Suomen Selluloosateollisuus. s. 236–237. Kä-
sikirjoitukset 1968 (Yhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu). Arkistotunnus 754. Finncellin arkisto. Finn-
cellin vuosikertomukset 1947–1951. Arkistotunnukset 127–128. Finncellin arkisto. 
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tai lopettaa yhteistyötä vanhojen edustajiensa (esim. Price & Pierce Iso-Britanni-

assa) kanssa.814 Japaniin yhdistys oli luonut maailmansotien välisenä aikana suoran 

myyntiverkoston, mutta millaiseksi muodostuisi sen kohtalo sodan jälkeen ja yli-

päänsä Finncellin tavoitteet ja miehitetyn Japanin markkinoille suuntautuvan vien-

nin tulokset? 

Finncellin yhteydet Japanin markkinoilla toimivaan agenttiinsa Ouchterlony & 

Co., Ltd:hen olivat säilyneet koko sodan ajan, vaikka keväällä 1941 Tornatorilla 

laivatun selluerän jälkeen ei myyntejä Suomesta Japaniin ollut enää tapahtunut. 

Pääkonsuli Henrik Ouchterlonylle ja muille agentuurin toimihenkilöille olivat so-

dan viimeiset vuodet olleet raskasta aikaa Osakan alueelle kohdistuneiden ilma-

pommitusten keskellä ja taloudellisen toimeentulon vaikeutuessa. Vuoden 1944 ke-

sällä oli agentuurin nimi japanilaistettu muotoon Okuyama Sangyo Kabushiki 

Kaisha, ja seuraavan vuoden keväällä Ouchterlony menetti kotinsa ilmapommituk-

sessa.815 Sodan päätyttyä hän palasi kotimaahansa Ruotsiin, jossa asettui Götebor-

giin. Agentuuria, joka rauhan tultua oli muuttanut nimensä takaisin Ouchterlony & 

Co., Ltd:ksi, jäi hoitamaan toimitusjohtaja Masami Yamamoto. Vuonna 1902 syn-

tynyt Yamamoto oli vaikuttanut 1920-luvulta lähtien suomalaisen selluloosan tuon-

titoiminnassa herrojen Wahl ja Ouchterlony alaisuudessa ja myöhemmin Ouchter-

lonyn yhtiökumppanina.816 Vaikka Suomen entinen Osakan-pääkonsuli ja Ouchter-

lony & Co., Ltd:n suurin omistaja Henrik Ouchterlony oli jättänyt Japanin, jäi agen-

tuuri osaaviin käsiin odottamaan hetkeä, jolloin liikeyhteydet Finncellin kanssa 

olisi jälleen mahdollista avata. Ouchterlonyn kuolema marraskuussa 1948 ei tuot-

tanut varsinaisia muutoksia Finncellin ja agentuurin väliseen yhteistyöhön, joka 

jatkui entisin ehdoin.817 

                                                        
814 Cronström, Eige & Tanner, Timo (1968). Suomen Selluloosayhdistys 1918–1968 ja Suomen Sellu-
loosateollisuus. s. 229–233. Käsikirjoitukset 1968 (Yhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu). Arkistotunnus 
754. Finncellin arkisto.  
815 ”Kiertokirje No. 20. Kosk. Ouchterlony & Co. Ltd. Osaka.” Helsinki 4.7.1944. Kiertokirjeet 1944. 
Arkistotunnus 167. Finncellin arkisto. Asiakirja Nr. 511 Ruotsin ulkoasiainministeriöltä Suomen Tuk-
holman-lähetystölle. Tukholma 24.5.1945. UM 53 Konsuliasiat: Japani: UM 53 O3 b. Ouchterlony 
H.W.A. UMA.  
816 ”Finska Cellulosaföreningen, Helsingfors.” Kirjelmä No. 387 Ouchterlony & Co., Ltd:ltä. Osaka 
24.5.1937. Edustussopimukset 1934–1992 (Lähi-itä, Kaukoitä, USA, Etelä-Amerikka, Afrikka): Japani. 
Arkistotunnus 734. Finncellin arkisto. ”Ehdotus kunniakonsulin nimittämisestä Osakaan.” Pääkonsuli 
Ragnar Smedslundin kirjelmä No. 98/34. Tokio 19.2.1954. Liitteet 3 sivua. UM 53 Konsuliasiat: Japani: 
UM 53 O4 b. Yamamoto, Masami Kunniakonsuliehdokas Osakaan. UMA.  
817  Kiertokirje No. 91. Helsinki 10.11.1948. Kiertokirjeet 1948. Arkistotunnus 171. Finncellin ar-
kisto. ”Dear Sir.” Masami Yamamoton kirjelmä Walter Gräsbeckille. Osaka 8.3.1949. Edustussopimuk-
set 1934–1992 (Lähi-itä, Kaukoitä, USA, Etelä-Amerikka, Afrikka): Japani. Arkistotunnus 734. Finn-
cellin arkisto.  
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Sodan päätyttyä oli selluloosan tuotanto Japanissa kokenut huomattavan las-

kun Etelä-Sahalinilla (jap. Karafuto) sijanneiden tehtaiden jäätyä Neuvostoliiton 

haltuun. Japanin tuotantokapasiteetin laskuun olivat vaikuttaneet myös ilmapom-

mituksissa kärsityt vahingot, minkä seurauksena maa oli ajautunut kauaksi ennen 

maailmansotaa asettamastaan tavoitteesta saavuttaa omavaraisuus selluloosan tuo-

tannossa.818  Paperin ja tekstiilin tuottajat kärsivät kroonisesta raaka-ainepulasta, 

jota helpottaakseen ne pyysivät miehitysviranomaisia avaamaan tuontihanat ulko-

mailta. Maahantuonnin aloittaminen ei kuitenkaan ollut japanilaisten selluloosan 

valmistajien ja erityisesti tekosilkkiselluloosan tuottajien intressien mukaista, sillä 

ne pelkäsivät ajautuvansa kannattavuusongelmiin korkeampilaatuisen ulkomaisen 

selluloosan saapuessa jälleen markkinoille. Kotimaiset tuottajat eivät jääneet odot-

tamaan markkina-asemiensa menetystä vaan ryhtyivät vastustamaan suunnitelmia 

ulkomaisen tekosilkkiselluloosan tuonnin sallimisesta. Tästä vastustuksesta huoli-

matta oli keväälle 1947 tultaessa kuitenkin miehitysviranomaisten kannalta pakot-

tavan tärkeää aloittaa selluloosan maahantuonti niin pian kuin mahdollista, jotta 

paperin ja tekstiilin tuotanto olisi raaka-aineen määrän ja laadun osalta mahdollista 

turvata. Mitsubishin kauppahuone, (nyt) nimeltään Mitsubishi Shōji Kaisha Ltd., 

piti selluloosan hankintoja Sahalinilta, Pohjois-Amerikasta (Tyynenmeren ranni-

kon tehtailta) ja Pohjois-Euroopasta erityisen toivottavina.819  

Miehityshallinnon osastoista ESS valmistautui kesällä 1947 aloittamaan teko-

silkkiselluloosan hankinnat ulkomailta. Suunnitelmana oli ostaa ulkomailta noin 

12 000–20 000 tonnia tekosilkkiselluloosaa käytettäväksi tekosilkkituotteiden val-

mistuksessa vuonna 1948. Tuonnin oli tarkoitus kattaa noin 50 prosenttia koko te-

kosilkkiselluloosan tarpeesta siten, että tekosilkin valmistajat käyttäisivät tuotan-

nossaan sekä ulkomaista että kotimaista selluloosaa suhteessa 50/50. Suunnitelma 

selluloosan sekakäytöstä ei sinänsä ollut uusi, sillä kyseistä valmistusmetodia oli 

hyödynnetty jo ennen toista maailmansotaa tarkoituksena tuottaa laatusuhteeltaan 

parempaa viskoosikangasta. ESS:n tavoitteena oli lisäksi antaa piriste japanilaiselle 

tekosilkkiselluloosan tuotannolle, jonka olisi ennemmin tai myöhemmin pakko kil-

                                                        
818 ”Muistio. Suomen kauppa Japanin kanssa.” Ragnar Smedslundin muistio. Ulkoasiainministeriössä 
14.2.1949. UM 58 B1 Japani 1922–1952: Suomen – miehitetyn Japanin kauppaneuvottelut. UMA. ”The 
Wood Pulp Industry in Japan.” GHQ/SCAP Natural Resources Section, Report No. 56. s. 7 (Summary). 
GHQ/SCAP: NRS Report No. 56: The Wood Pulp Industry in Japan, Sept. 1946, NRS 02084–02085. 
KT. 
819 ”Re: The future of pulp imports.” Mitsubishi Shōji Kaisha Ltd:n kirjelmä ESS/SCAP:lle. Tokio 
6.5.1947. Liitteenä muistio: ”The future of pulp imports.” GHQ/SCAP: Rayon Pulp, May 1947 – Jan. 
1949, ESS(B)04328. KT. 
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pailla markkinoista ulkomaisen selluloosan kanssa. Rajoitetun tuonnin tarkoituk-

sena oli antaa japanilaisille tuottajille tilaisuus nostaa oman selluloosansa laatua ja 

alentaa tuotantokustannuksia sekä tekstiiliviennin osalta tarjota ulkomarkkinoille 

korkeampilaatuisia japanilaisia tekosilkkituotteita.820  

Miehityshallinnon suunnitelmien tullessa julki, olivat ruotsalaiset selluloosan 

viejät jo parahiksi odottamassa omine vientitoivomuksineen Japanin markkinoille 

pääsyä. Tärkeänä väylänä ruotsalaisilla myyjillä oli hyödynnettävänään Ruotsin lä-

hetystö Tokiossa ja sen tarjoama välitysapu kauppojen solmimisessa. Ruotsin lähe-

tystö hoiti myös Suomen etuja miehitetyssä Japanissa, sillä Ruotsi toimi maassa 

Suomen suojeluvaltiona vuosina 1944–1952. Suomen ja suomalaisten etujen aja-

minen ei kuitenkaan koskettanut Suomen vienti-intressien edistämistä, sillä sellu-

loosan myyntien osalta Ruotsin lähetystö keskittyi liikekontaktien järjestämiseen 

kauppahuone Elof Hanssonin ja miehitysviranomaisten välillä.821 Valtiovallan apu 

takanaan Elof Hansson rynnisti eturintamassa Japanin sellumarkkinoille, kun taas 

Finncell joutui odottamaan yhteyksien avautumista muuta kuin Ruotsin kautta kul-

kevaa diplomaattitietä. 

Suomalaiset eivät kuitenkaan jääneet täysin osattomaksi tiedonkulussa, sillä 

Yhdysvaltain lähetystö Helsingissä piti Suomen ulkoasiainministeriön ja sen kautta 

Suomen liike-elämän ajan tasalla suunnitelmista avata Japanin markkinat tuonti-

kaupalle. Samaan aikaan kun Elof Hansson ja miehitysviranomaiset olivat solmi-

massa hankintasopimusta ruotsalaisesta selluloosasta, sallittiin SCAP:n päätöksellä 

suorat liikesuhteet japanilaisten ja ulkomaisten yritysten välillä 15. elokuuta 1947. 

Sotatilan muodollisesti jatkuessa Japanin ja liittoutuneiden välillä pysyi Japanin ul-

komaankauppa edelleen miehityshallinnon valvonnassa.822 Tästä huolimatta mer-

kitsi SCAP:n päätös suurta askelta Japanin ulkomaankaupan vähittäiselle normali-

soitumiselle ja mahdollisuudelle käynnistää kauppa Suomen ja miehitetyn Japanin 

välillä ilman virallisten suhteiden solmimista. Finncellille tämä merkitsi tilaisuutta 

aloittaa vienti perinteisesti tärkeille Japanin markkinoille, joille ruotsalaiset kilpai-

lijat olivat jo rantautuneet. 

                                                        
820 ”Purchase of Foreign Rayon Pulp.” Muistio ESS/Textile Divisionille, jonka on laatinut F.C. Taylor 
5.8.1947. GHQ/SCAP: Pulp – Foreign Pulp, Aug. 1947, Aug. 1949, ESS(F)01167. KT. 
821 ”RE: Wood Pulp from Sweden.” Ruotsin lähetystön kirjelmä No. A 118/47 ESS/Foreign Trade Di-
visionille. Tokio 6.8.1947. GHQ/SCAP: Pulp Imports, Jan. 1947 – June 1948, ESS(B)04295. KT. 
822  ”Japanin kauppa.” Kaupallinen avustaja Artturi Lehtisen kirjelmä No. 4000/663. Washington 
8.7.1947. Kirjelmän liitteenä ”Foreign trade letter. United States Department of Commerce. Trade with 
Japan resumes August 15.” UM 58 B2 Itävalta, Japani, Jemen: Kauppa Japanin kanssa 1947. UMA.  
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Tiedot ensimmäisistä kaupallisista kontakteista Ruotsin ja miehitetyn Japanin 

välillä olivat alkuvuodesta 1947 aktivoineet Finncellin selvittämään Suomen ulko-

asiainministeriön välityksellä mahdollisuuksia suomalaisen selluloosan viennin 

aloittamiseksi Japaniin.823 Kuitenkin vasta elokuussa päästiin vientiasiassa selvit-

telyjä pidemmälle, kun Henrik Ouchterlony kehotti Göteborgista käsin yhdistystä 

ottamaan yhteyden Ouchterlony & Co:n välityksellä miehitysviranomaisiin, jotka 

valmistelivat ulkomaisen tekosilkkiselluloosan hankintoja. Ouchterlonyn mukaan 

Finncellin oli pidettävä asiassa kiirettä, sillä myös norjalaiset ja yhdysvaltalaiset 

kilpailijat suuntasivat huomionsa Japanin avautuville sellumarkkinoille. Toisin 

kuin noin neljännesvuosisata aikaisemmin, ei Finncellin nyt tarvinnut ponnistaa Ja-

paniin tyhjältä pohjalta. Maailmansotien välisenä aikana yhdistys oli solminut lä-

heiset yhteistyösuhteet moniin japanilaisiin kauppahuoneisiin, joista osa jatkoi toi-

mintaansa myös sodan jälkeen. Huomattavin näistä oli Iwai & Co., josta oli Mitsuin 

ja Mitsubishin kauppahuoneiden alasajon jälkeen tullut (hetkellisesti) Japanin suu-

rin kauppahuone. Ouchterlony uskoi, että Finncellin vanhat liikesuhteet Iwain 

kanssa olisivat yhdistykselle hyödyksi haviteltaessa vientiosuuksia suomalaiselle 

tekosilkkiselluloosalle.824 

Finncellin mahdollisuudet päästä takaisin Japanin markkinoille olivat lähtö-

kohtaisesti varsin lupaavat, sillä kuten edellä on selvitetty, odottivat japanilaiset 

ostajat selluloosan hankintoja Pohjois-Euroopasta ja muista perinteisistä tuontiläh-

teistä. Syyskuussa Ouchterlony & Co:n toimitusjohtaja Yamamoto aloitti myynti-

neuvottelut ESS:n ulkomaankauppaosaston kanssa Kaukaan tekosilkkiselluloo-

sasta. Finncellin näkökulmasta miehitysviranomaisten tarjoama maksujärjestely 

remburssia vastaan USA:n dollareissa oli hyvin tervetullut,825 sillä vapaissa valuu-

toissa realisoitavat saatavat oli Suomessa mahdollista suunnata ulkomailta tapah-

tuvan tuontikaupan maksujen kattamiseen valuuttasäännöstelyn puitteissa. Kun 

selluloosan hinnasta oli päästy yhteisymmärrykseen, solmittiin Finncellin ja 

SCAP:n välillä sopimus kahdesta Kaukaan 1 000 tonnin tekosilkkiselluloosaerästä, 

                                                        
823 ”Kauppavaihto Japanin kanssa.” Sähkösanoma No. 152. (A-215) Suomen ulkoasiainministeriöltä 
Washingtonin-lähetystölle 28.2.1947. UM 58 B2 Itävalta, Japani, Jemen: Kauppavaihto Japanin kanssa 
1947. UMA.  
824 Henrik Ouchterlonyn kirje Finncellille. Göteborg 31.8.1947. Kirjeenvaihto 1947 (H‒O). Arkistotun-
nus 278. Finncellin arkisto. Kirjeessään Ouchterlony toteaa Iwai & Co:n olevan nykyään (1947) Japanin 
suurin kauppahuone. Viimeistään 1950-luvun alussa tapahtui Iwain asemassa muutos, kun C. Itoh & 
Co:sta ja Marubeni Co:sta tuli myynneissä mitattuna Japanin suurimmat kauppahuoneet. Myös Toyo 
Menka Kaisha ja monet muut ohittivat Iwai & Co:n vuoteen 1953 mennessä. Sumiya 2000, 87–89.  
825 ”Dear Sirs.” Finncellin kirjelmä Ouchterlony & Co:lle 15.9.1947. Kirjeenvaihto 1947 (H‒O). Arkis-
totunnus 278. Finncellin arkisto. 
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joiden toimitus tapahtui tammi-kesäkuun aikana 1948. Myöhemmin Finncell solmi 

vielä myyntisopimuksen saman vuoden lopulla tapahtuvasta samaisen selluloo-

salaadun 2 000 tonnin erän toimituksesta. Sen ostajaksi on Finncellin asiakirjoihin 

merkitty SCAP:n sijasta Bōeki Chō.826  

Finncell sai myytyä vuoden 1948 toimituksiin yhteensä 4 000 tonnia selluloo-

saa miehitettyyn Japaniin,827 jonka kanssa Suomella ei virallisesti pitänyt olla kau-

pallisia tai mitään muitakaan suhteita syyskuun 1944 jälkeen. Ensimmäiset sodan 

jälkeiset kaupat toteutettiin ilman valtioiden välisiä virallisia sopimuksia ja suhtei-

den muodollista avausta. Tämä tapaus osoittaa, ettei valtioiden välitysavun, toisin 

sanoen kauppapoliittisen ratkaisun, puuttuminen tai edes virallinen suhdekatko 

muodosta tosiasiallista estettä kaupalle. Kauppaa voidaan käydä (de facto), vaikka 

viralliset suhteet olisivatkin poikki (de jure) – esimerkiksi Yhdysvaltain ja Japanin 

välillä vallitsi San Franciscon rauhansopimukseen saakka virallisesti sotatila, mikä 

ei kuitenkaan estänyt maiden välisten kaupallisten suhteiden syventymistä miehi-

tyskauden kuluessa. 

Tavara- ja maksusopimusneuvottelut Suomen ja miehitetyn Japanin välillä 

Suomalaisen selluloosan vientikaupat miehitettyyn Japaniin olivat vuosina 1947–

1948 onnistuneet pääasiassa kolmesta syystä johtuen: 1) Finncell halusi varmistaa 

maailmansotaa edeltäneen paikkansa Japanin sellumarkkinoilla, 2) yhdistyksellä 

oli siellä jo olemassa oleva suora myyntiverkosto ja 3) Yhdysvallat ja sen johtama 

miehityshallinto Japanissa suhtautuivat ilmeisen myötämielisesti tuontikauppojen 

tekoon Suomesta. Viimeksi mainitun tekijän osalta ei kuitenkaan voida puhua mis-

tään taloudellisesta ”hyväntekeväisyydestä” suomalaisia kohtaan, sillä SCAP piti 

tarkkaan huolta siitä, että hankittavalle selluloosalle asetetut laatu- ja hintakriteerit 

täyttyivät. SCAP:n myötämielisyyteen näyttävät pikemminkin vaikuttaneen japa-

nilaisten ostajien, esimerkiksi Mitsubishin, toivomukset selluloosan mahdollisista 

                                                        
826 ”Dear Sirs.” Ouchterlony & Co:n kirjelmä Finncellille. Osaka 25.11.1947. Kirjeenvaihto 1947 (H‒
O). Arkistotunnus 278. Finncellin arkisto. Finska Cellulosaföreningens rapport över försålda kvantiteter 
cellulosa per 1–15/10 1947. Sida No. 1; per 16–31/10 1947. Sida No. 1; per 16–31/3 1948. Sida No. 1. 
Myyntiraportit 1946–1952. Arkistotunnus 685. Finncellin arkisto. Huom. Lähteissä Bōeki Chō esiintyy 
muodossa Boeki Cho. 
827 Vuonna 1948 alkoi myös japanilaisten tuotteiden tuonti Suomeen ensimmäistä kertaa sitten sodan 
päättymisen. Tällöin tuonti käsitti muun muassa kamferia. Ostoja ei ilmeisesti toteutettu suoraan mie-
hitetystä Japanista, sillä Suomen ulkomaankauppatilastoissa kyseinen tuonti on ilmoitettu vain alkupe-
rämaa-kategorian mukaan. Selluloosan lisäksi Suomesta vietiin Japaniin myös erinäisiä puutavaroita ja 
puuteoksia, joiden arvo oli noin 400 000 markkaa. SVT I A:68. Ulkomaankauppa v. 1948. 
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tuontimaista – eli siitä, että japanilaisilla tekosilkin valmistajilla oli jo entuudestaan 

kokemusta suomalaisesta selluloosasta ja sen hyväksi tunnetusta laadusta. Vakiin-

tuneet liikesuhteet yhdessä tavaran laadun ja hinnan kanssa ovat täten määrääviä 

tekijöitä selitettäessä syitä Finncellin paluuseen Japanin markkinoille. Yhdysval-

tain mahdolliset poliittiset motiivit, jotka olisivat tähdänneet Suomen ja lännen vä-

listen kaupallisten suhteiden edistämiseen Japanin-kaupan välityksellä, eivät prag-

maattisten syiden hallitessa näkyvästi vaikuttaneet suomalaisen selluloosan viennin 

aloituksessa. Kun kysymys Suomen ja miehitetyn Japanin välisestä kauppasopi-

muksesta nousi esille vuoden 1948 toisella puoliskolla, alkoi Suomessa ja Japanissa 

kauppapoliittinen valmistelutyö, joka myöhemmin johti sopimusneuvotteluihin 

maiden välisen kaupan tulevista raameista. Tällöin Yhdysvalloille tarjoutui kaup-

papoliittinen tilaisuus kiinnittää Suomi tukevammin miehitetyn Japanin ja sen 

kautta laajempaan länsiblokin kanssa käytävään kauppaan. 

Lähtölaukauksen Suomen ja miehitetyn Japanin välisten kauppasopimusneu-

votteluiden valmistelulle antoi Ouchterlony & Co:lta lokakuussa 1948 saapunut 

tieto Ruotsin ja Japanin välillä käynnistyvistä kaupallisista neuvotteluista. Toimi-

tusjohtaja Yamamoto kehotti Finncelliä ilmoittamaan asiasta Suomen ulkoasiain-

ministeriölle, jonka kanssa olisi pohdittava Suomen mahdollista halukkuutta lähet-

tää oma kauppavaltuuskunta Japaniin neuvottelemaan kaupallisesta sopimuksesta. 

Finncellin ja sen Osakassa toimivan agentin kannalta kysymys sopimusneuvotte-

luista oli luonnollisesti hyvin tärkeä, sillä ruotsalaiset toivoivat sopimuksellaan kas-

vattavansa selluloosan vientiään ja siten haukkaavansa markkinoista suuremman 

palan. Lisää vettä suomalaisten myllyyn kaatoi marraskuussa Ouchterlony & Co:lta 

saapunut sähke, jonka mukaan Ruotsi oli solminut kompensaatio-ohjelman tapai-

sen kauppasopimuksen, 828  jonka raameissa suunniteltu kauppavaihto Japanin 

kanssa vuonna 1949 nousisi noin 13 miljoonaan dollariin, ja että tästä summasta 

noin 2½‒4 miljoonan arvosta tapahtuisi selluloosan hankintoja. Ruotsalaisten sol-

mima sopimus kiihdytti Finncellin ja sen agentin toimia neuvotteluasiassa, sillä sa-

massa sähkeessä Yamamoto ilmoitti aloittavansa miehitysviranomaisten kanssa vä-

                                                        
828 Tapani Paavosen mukaan ”kompensaatiosopimukset olivat ’alkeellisin’ bilateraalikaupan muoto. 
Suppeassa merkityksessä kompensaatiokauppa tarkoittaa vaihtokauppaa (barter), jossa vientikiintiö 
vaihdetaan samanarvoiseen tuontikiintiöön ilman kansainvälisiä maksusuorituksia.” Paavonen 1998, 
150. Kompensaatiokaupat mahdollistivat kauppavaihdon, ellei maiden välillä ollut maksusopimusta. 
Toisaalta voimassa oleva maksusopimus ei muodostanut estettä kompensaatiokaupoille, joita toteutet-
tiin Suomen ja miehitetyn Japanin välillä kesästä 1949 lähtien.   
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littömästi keskustelut barter-kaupoista, toisin sanoen suomalaisen selluloosan ja ja-

panilaisten tuotteiden kompensaatiokaupoista.829 Suomessa Finncellin toimitusjoh-

taja Walter Gräsbeck käynnisti selvitystyöt kauppaneuvotteluiden aloittamisesta 

Suomen ja miehitetyn Japanin välillä.830  

Yhdysvaltain ulkoasiainhallinto suhtautui suomalaisten tunnusteluihin Wa-

shingtonissa myötämielisesti ja kehotti Suomea lähettämään kauppavaltuuskunnan 

Tokioon neuvottelemaan sopimuksesta SCAP:n kanssa. Koska Suomen ja miehite-

tyn Japanin välillä ei virallisesti ollut mitään suhteita, oli Suomen anottava suoje-

luvaltionsa Ruotsin kautta maahantulolupaa SCAP:lta.831 Lupa-anomus oli sinänsä 

vain muodollisuus, sillä Washingtonista näytetty ”vihreä valo” oli suomalaisille jo 

riittävä signaali, jonka perusteella valtuuskunnan matkavalmistelut voitiin aloittaa. 

Byrokratian rattaiden hitaudesta johtuen asia tuli presidentti Paasikiven päätettä-

väksi vasta maaliskuussa 1949, jolloin Suomen New Yorkin pääkonsuli Rafael Sep-

pälä nimitettiin valtuuskunnan johtajaksi ja ainoaksi jäseneksi. Hänen oli käytävä 

kaupalliset neuvottelut SCAP:n kanssa Tokiossa ja allekirjoitettava niiden tulok-

sena mahdollisesti syntyvä sopimus. Lisäksi Seppälän tehtävänä oli selvittää mah-

dollisuuksia solmia muu kuin kompensaatio-ohjelman luontoinen sopimus, joka 

olisi maksujärjestelyiltään Ruotsin tekemää edullisempi. Ruotsi ja miehitetty Ja-

pani eivät olleet solmineet maksusopimusta, mutta Suomi tähtäsi sellaisen solmi-

miseen SCAP:n kanssa käynnistyvissä neuvotteluissa.832 

Tieto tulevista kauppaneuvotteluista käynnisti Suomessa kuumeisen valmiste-

lutyön vienti- ja tuontikaupan toimijoiden piirissä. Ulkoasiainministeriö yhdessä 

kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa keräsi vienti- ja tuontitoivomuslistoja, joita 

                                                        
829 Ilmeisesti vuoden 1948 kuluessa oli Japanin ulkomaankaupassa siirrytty barter-järjestelmään, mikä 
käytännössä tarkoitti dollarimaksujen lopettamista tai ainakin niiden huomattavaa vähentämistä tuonti-
kaupassa. Vienti- ja tuontikaupat sidottiin tämän järjestelmän puitteissa yhteen periaatteella – ei tuontia, 
ellei vientiä. Ks. selluloosan tuontikaupan osalta Muistio hallituksen kokouksesta 7.9.1948. Liite No. 
1. ”P.M. kosk. myyntipolitiikkaa ja markkinatilannetta.” Pöytäkirjat 1948. Arkistotunnus 31. Finncellin 
arkisto. 
830 ”Re Finnish-Japanese Trade Mission.” Ouchterlony & Co:n kirjelmä No. 63. Finncellille. Osaka 
12.10.1948; Ouchterlony & Co:lta Finncellille saapunut sähke. Helsinki 15.11.1948; Suomen Washing-
tonin-lähetystöltä Suomen ulkoasiainministeriölle saapunut sähke. Helsinki 19.11.1948; Pääkonsuli Ra-
fael Seppälän kirjelmä lähetystöneuvos Ragnar Smedslundille 31.3.1949. Liite: Trade arrangement with 
Sweden. UM 58 B1 Japani 1922–1952: Suomen – miehitetyn Japanin kauppaneuvottelut. UMA. 
831 ”Kauppa Japanin kanssa.” Kaupallinen avustaja Ragnar Smedslundin kirjelmä No. 7201/951 Suomen 
ulkoasiainministeriölle. Washington 18.11.1949. UM 58 B1 Japani 1922–1952: Suomen – miehitetyn 
Japanin kauppaneuvottelut. UMA. 
832 ”Kauppaneuvottelut Japanin kanssa.” Apulaisosastopäällikkö Uuno Takin muistio pääkonsuli Rafael 
Seppälälle. Helsinki 2.4.1949. UM 58 B1 Japani 1922–1952: Suomen – miehitetyn Japanin kauppaneu-
vottelut. UMA. 
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yritykset ja niiden edustamat keskusliitot olivat laatineet tulevaa Japanin-kauppaa 

varten. Finncellin osalta vientitoivomukset Japanin markkinoille olivat jo valmiiksi 

selvät: selluloosaa tarjottiin vietäväksi niin paljon kuin mahdollista huomioiden 

tehtaiden tuotantokapasiteetti, kokonaismenekki ja asiakassuhteiden määräämät 

velvoitteet muilla markkinoilla sekä vientierien hinta ja toimitusajat. Vuoden 1949 

alussa Finncell oli jo ennättänyt laivata Kobeen 1 000 tonnin erän Kaukaan teko-

silkkiselluloosaa, jonka ostajataho oli Bōeki Chō.833 Yhdistyksen toivomus vuosi-

tason viennille Japaniin käsitti noin 8 000 tonnia tekosilkkiselluloosaa ja noin 

10 000 tonnia paperiselluloosaa – vuonna 1937 ensin mainitun selluloosan koko-

naisvienti oli ollut lähes 32 000 tonnia ja paperiselluloosan myynnit noin 5 000 

tonnia.834 Finncell toivoi vuoden 1949 viennin olevan vähintään 4 000 tonnia teko-

silkkiselluloosaa.835 

Muiden puunjalostustuotteiden osalta tarjottiin Suomen Puunjalostusteollisuu-

den Keskusliiton kokoamalla listalla vietäväksi muun muassa useita tuhansia ton-

neja puuhioketta, paperia, kuitulevyä ja myös kokonaisia puutaloja ja parakkeja. 

Suomen Teollisuusliiton toimesta koottiin muut kuin puunjalostustuotteita koske-

vat vientitoivomukset, joihin sisältyivät muun muassa Wärtsilä-yhtymä Oy:n tar-

joamat separaattorit ja Abloy-lukot sekä Urheilutarpeita Oy:n ehdottamat sukset ja 

keihäät.836 Selluloosaa lukuun ottamatta oli tässä lueteltujen tuotteiden vientitoivo-

musten toteutuminen jotakuinkin epävarmaa tai jopa mahdotonta huomioiden Ja-

panin senhetkiset raaka-ainepainotteiset tuontitarpeet ja markkinoilla käytävä kova 

hintakilpailu. Näistä rajoitteista huolimatta oli Finnpapin intresseissä suomalaisen 

paperin viennin jälleenkäynnistäminen Japaniin, jota silmällä pitäen se varovasti 

tarjosi pieniä määriä voimapaperia ja muita lajikkeita vientitoivomuslistalle.837 

Tuonnin osalta toivomuslistat olivat huomattavasti vaatimattomampia vienti-

listoihin verrattuna. Tämä johtui yksinkertaisesti siitä, että vientitoivomuslistat oli-

vat suomalaisille tärkeämpiä, sillä pääkonsuli Seppälän yhtenä päätavoitteena oli 

                                                        
833 Suomen Selluloosayhdistyksen raportti myydyistä selluloosamääristä per 16–30/6 1948. Sivu 1. 
Myyntiraportit 1946–1952. Arkistotunnus 685. Finncellin arkisto. 
834  ”Betr. Japan.” Finncellin kirjelmä Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitolle. Helsinki 
16.2.1949. UM 58 B1 Japani 1922–1952: UM:lle saapuneet vientitoivomukset. UMA.  
835 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 8.12.1948. Pöytäkirjat 1948. Arkistotunnus 31. Finncellin arkisto.  
836 ”Koskee kauppasopimusneuvotteluja Japanin kanssa.” Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskuslii-
ton kirjelmä ulkoasiainministeriölle 10.3.1949; ”Asia: Kauppaneuvottelut Japanin kanssa.” Suomen Te-
ollisuusliiton kirjelmä No. 244 kauppa- ja teollisuusministeriölle. Helsinki 3.3.1949. Liite: ”Vientitoi-
vomukset Japaniin 1.4.49–31.3.50.” E II Cja:1 Aasian (Kaukoitä) kauppasopimusneuvottelut: Japani 
1949–. Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosaston ulkomaankauppatoimiston arkisto. KA. 
837 II osaston tiedoitus No. 48. Helsinki 10.10.1949. Liite: ”Markkinakertomus.” Kiertokirjeet ja tiedon-
annot 1949. Finnpapin arkisto.  
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neuvotteluissa saavuttaa suomalaiselle viennille mahdollisimman monipuoliset ja 

edulliset ehdot. SCAP:n tehtävänä oli vastavuoroisesti huolehtia Japanin vientitoi-

vomuksista, joita Seppälä saattoi kommentoida Suomesta saamiensa tuontitoivo-

muslistojen pohjalta. Suomalaisten tuontitoivomukset olivat pitkälti yhteneväisiä 

ennen maailmansotaa Japanista tuotujen yleisimpien tavaranimikkeiden kanssa, 

sillä listalla olivat muun muassa puuvillakankaat, kalaverkot ja kovetettu ka-

lanöljy.838 

Vienti- ja tuontitoivomuslistoilla sekä muilla neuvotteluohjeilla varustettuna 

lähti pääkonsuli Seppälä matkalleen Japaniin. Neuvottelut Tokiossa aloitettiin tou-

kokuussa, ja aivan alkuun tekivät miehitysviranomaiset selväksi, ettei SCAP tun-

nustanut Japanin ennen toista maailmansotaa solmimia sopimuksia eikä halunnut 

millään tavoin puuttua niihin. Suomalaistenkin näkökulmasta oli Suomen ja Japa-

nin välinen kauppa- ja merenkulkusopimus (allekirjoitettu 1924 ja ratifioitu 1926) 

ainakin toistaiseksi lakannut olemasta voimassa vuoden 1944 suhdekatkon jälkeen. 

Suomen ulkoasiainministeriö oli kuitenkin valmis harkitsemaan suosituimmuuden 

myöntämistä japanilaisille tavaroille vastavuoroisuuden ja ratifioinnin ehdolla. 

Neuvotteluiden kuluessa ei Seppälä eivätkä hänen amerikkalaiset neuvottelukump-

paninsakaan varsinaisesti puuttuneet kysymykseen suosituimmuudesta, joten se jäi 

odottamaan myöhempää virallista ratkaisuaan.839 

Koska neuvotteluissa ei jouduttu käsittelemään suosituimmuuskysymystä, 

asettui keskusteluiden pääpaino vienti- ja tuontitavaroiden kiintiöarvojen yhteen-

sovittamiseen.840 Käytännössä Seppälä ja amerikkalaiset neuvottelivat Suomen ja 

Japanin välisestä kompensaatioluontoisesta tavarasopimuksesta, jonka puitteissa 

kauppavaihto tapahtuisi sovittavan kauden sisällä. Neuvotteluiden alussa vaikutti 

siltä, että Suomi saisi solmittua vain samantapaisen sopimuksen kuin Ruotsikin 

                                                        
838 ”Kauppaneuvottelut Japanin kanssa.” Apulaisosastopäällikkö Uuno Takin muistio pääkonsuli Rafael 
Seppälälle. Helsinki 2.4.1949. Liitteet: ”Ehdotus tuonniksi Japanista yhden vuoden aikana” ja ”Ehdotus 
vienniksi Japaniin yhden vuoden aikana.” UM 58 B1 Japani 1922–1952: Suomen – miehitetyn Japanin 
kauppaneuvottelut. UMA. 
839 Apulaisosastopäällikkö Ragnar Smedslundin kirje pääkonsuli Rafael Seppälälle 22.4.1949. UM 58 
B1 Japani 1922–1952: Suomen – miehitetyn Japanin kauppaneuvottelut. UMA. ”Suosituimmuus suo-
malais-japanilaisessa kaupankäynnissä.” Pääkonsuli Rafael Seppälän muistio. Helsinki 27.6.1951. UM 
58 B1 Japani 1922–1952: Suosituimmuusjärjestely Japanin kanssa 1949–52. UMA. 
840 Neuvotteluissa Seppälän vastapuolena oli SCAP:a edustava noin kuuden virkamiehen joukko, jota 
johti Russell W. Hale. Lisäksi neuvotteluissa oli tarkkailijoina muutama Japanin hallituksen edustaja. 
Finnish Trade Conference. Report of Scheduled Meeting. Second Meeting of the Committee of the 
Whole 20 May 1940. Allekirjoittanut Russell W. Hale. Finland Trade Conference (17 May to 6 June 
1949). ESS(O)04950–1. KT. 
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vuoden 1948 puolella.841 Seppälä kuitenkin esitti ehdotuksen maksusopimuksesta 

SCAP:n edustajille, jotka olivat valmiita hyväksymään sen ilman vastaväitteitä. 

Syyt maksusopimuksen hyväksymiselle olivat puhtaan pragmaattiset: japanilaisten 

tavaroiden ostossa tarvittiin Yhdysvaltain dollareita, joita Suomella ei ollut valuut-

tasäännöstely huomioon ottaen paljolti käytettävissään. Maksusopimuksella perus-

tettavien avointen tilien (Open Account) eli selvitystilien tarkoituksena oli mahdol-

listaa kauppavaihto ilman, että kumpikaan osapuoli joutuisi käyttämään varsinaista 

valuuttaa viennissä tai tuonnissa. Toisin sanoen tavaroiden dollarihinnat laskettiin 

ja maksut suoritettiin ainoastaan paperilla avointen tilien sisällä. Avointen tilien 

hyödyntäminen loi maksuille ajallista joustavuutta ja yksinkertaisti kaupankäytän-

töjä verrattuna varsinaisiin kompensaatiokauppoihin eli vaihtokauppoihin, joissa 

samanarvoiset vienti- ja tuontitavarat vaihdetaan päittäin.842  

Koska tavarasopimuksen ohella neuvoteltiin myös maksusopimus, ei näitä so-

pimuksia voida yhdessä nimittää kompensaatio-ohjelman luontoiseksi kauppasopi-

mukseksi. Tavara- ja maksusopimusten puitteissa kesästä 1949 lähtien käytyä mai-

den välistä tavarakauppaa hoidettiin pääasiassa kompensaatio- ja paralleeli- eli rin-

nakkaiskaupan ehdoin; viimeksi mainitussa ulkomaankaupan operaatiossa määrä-

tyt vienti- ja tuontitapahtumat / -lisenssit ehdollistavat toisensa ja ostot maksetaan 

valuuttaa käyttäen. Tässä yhteydessä on myös todettava, että käsillä olevassa tutki-

muksessa hyödynnetyissä asiakirjoissa käytetään lähes järjestään termejä kompen-

saatio ja paralleeli kuvattaessa maiden välisen kaupan yleistä luonnetta vuosina 

1949–1952 ja myöhemminkin, aina 1950-luvun lopulle saakka. Kaupan ja kauppa-

politiikan aikalaistoimijoille ei terminologinen ero kompensaatio- ja rinnakkais-

kauppojen välillä ilmeisestikään näyttäytynyt kaikissa tapauksissa yhtä selvänä 

kuin näiden ulkomaankaupan operaatioiden erottelu tutkimuskirjallisuudessa esite-

tään. 843 Käytännön kaupalliseen toimintaan ja siitä raportoimiseen suhteutettaessa 

vaikuttaakin kyseisten termien merkitysero hyvin häilyvältä. Tämä huomioiden ja 

asiankäsittelyn selkeyttämiseksi käytetään tästä lähtien termejä kompensaatio ja 

paralleeli (rinnakkais-) niiden mahdollisimman laveassa merkityksessä puhuttaessa 

                                                        
841 Ruotsin ja miehitetyn Japanin välillä solmittiin maksusopimus vasta huhtikuussa 1950, jolloin mai-
den välille luotiin avoin tili -järjestely. ”Financial Agreement between Sweden and Occupied Japan.” 
Tokyo 1.4.1950. Sweden – Financial & Trade Arrangements, Nov. 1948 – Feb. 1951, ESS(A)04460–
61. KT. 
842 Finnish Trade Conference. Report of Scheduled Meeting. First Meeting of the Financial Working 
Group 24 May 1949. Allekirjoittanut Paul Cleveland. Finland Trade Conference (17 May to 6 June 
1949). ESS(O)04950–1. KT. Paavonen 1998, 334. 
843 Ks. Aunesluoma 2011, 125–126; Paavonen 1998, 150, 334; Pihkala 1988, 27–28. ”Vaihtokaupan eri 
muodot.” Kirjoittanut valtiot. kand. C.G. Tollet. Talouselämä No. 48. 26.11.1954, 1157–1158.  
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maiden välisen kaupan yleisestä luonteesta ja yksittäisistä vienti- ja tuontitapahtu-

mista kyseisinä vuosina.844 Tämä yksinkertaistus on siitäkin syystä tärkeä, että suo-

malaisen selluloosan yksittäiseen vientitapahtumaan saattoi liittyä japanilaisen 

tuonnin osalta useita erilaisia tavararyhmiä, joihin selluloosa ”vaihdettiin”, mutta 

samanaikaisesti saatettiin käyttää myös valuuttaa joko suoraan tai selvitystilien 

kautta.845  Toisin sanoen ulkomaankaupan operaatiot sisälsivät tuona ajanjaksona 

hyvin monimutkaisia ja toisiinsa linkittyneitä kompensaatio-, rinnakkais- ja va-

paalla valuutalla toteutetun kaupan prosesseja. 

Tokiossa käytyjen neuvotteluiden päätteeksi tavara- ja maksusopimukset alle-

kirjoitettiin 21. kesäkuuta 1949. Tavarasopimuksen mukaan tuonti- ja vientimäärät 

Suomen ja miehitetyn Japanin välillä käsittivät kumpikin noin 2 ½ miljoonaa dol-

laria. Molemmat sopimukset astuivat voimaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä ja 

olivat voimassa seuraavan 12 kuukauden ajan. 846 Tavarasopimuksen mukaan Suo-

men arvioitiin vievän Japaniin sopimuskauden sisällä muun muassa selluloosaa 

silkkiteollisuutta varten kahden miljoonan dollarin ja voimapaperia (tai vastaavasti 

puumassaa) 200 000 dollarin arvosta. Japanin viennin Suomeen arvioitiin muodos-

tuvan muun muassa teräksisistä putkiliuskoista miljoonan dollarin, tekstiilituot-

teista ja langoista 100 000 dollarin sekä kalaverkoista ja vastaavista langoista 

100 000 dollarin edestä.847  Saavutettu sopimus oli muotoiltu miehityshallinnon 

vaatimuksesta siten, että se oli pikemminkin maiden välisen kaupan kehittämiseen 

tähtäävä suunnitelma tai arvio kuin osapuolia tiukasti sitova päätös.848 Vietävien ja 

tuotavien tavara-artikkeleiden osalta sopimus myötäili pääpiirteissään ennen sotaa 

vallinnutta kauppavaihdon tilaa ‒ tosin arvoltaan huomattavasti suppeammassa 

mittakaavassa. Se millaiseksi kauppavaihto todellisuudessa muotoutui heinäkuusta 

1949 lähtien, oli ennen kaikkea kiinni suomalaisista ja japanilaisista liikeyrityksistä 

sekä tuonti- ja vientilisenssejä myöntävistä viranomaistahoista molemmissa maissa. 

                                                        
844 Kompensaatiokaupoista puhuttaessa ei kuitenkaan pois suljeta varsinaisen valuutan käytön mahdol-
lisuutta. 
845 Sähkejäljennös Tokio 3.12.1952. Ulkoasiat Helsinki. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Rinnakkais-
kauppa Japaniin 1952. Kaukomarkkinat Oy. UMA. 
846 ”P.M. Japanin kanssa tehdyt kauppa- ja maksusopimukset.” Allekirjoittamaton muistio. Helsinki 
2.6.1949; Tiedote STT:lle. Lähetetty 21.6.1949. UM 58 B1 Japani 1922–1952: Suomen – miehitetyn 
Japanin kauppaneuvottelut. UMA. 
847 AG 091. 31(23Apr 49) ESS/FTC. Financial Arrangement for Trade Between the Republic of Finland 
and Occupied Japan; Trade Arrangement Between the Republic of Finland and Occupied Japan. Alle-
kirjoittaneet John C. O’Byrne ja Rafael Seppälä. Tokio 21.6.1949. Financial and Trade Arrangements – 
Burma, Finland, Germany, Pakistan, Sweden, Uruguay, Apr. 1949 – Dec. 1951, ESS(A)04622. KT. 
848 Pääkonsuli Rafael Seppälän kirje Suomen ulkoasiainministeriön jaostosihteeri Veikko Rutaselle. 
New York 30.11.1949. UM 58 B2 Itävalta, Japani, Jemen: Vilho Metsän kompensaatiokaupat 1949. 
UMA. 
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Maksusopimus muotoiltiin tavalliseksi clearing-sopimukseksi selvitystilei-

neen. Sopimuksen mukaan maiden välisestä tavaravaihdosta aiheutuvat maksut oli 

suoritettava Chase National Bankin Tokion-konttorissa miehitysviranomaisten lu-

kuun avattavan dollarimääräisen avoimen tilin kautta. Suomessa vastaavanlainen 

tili avattiin Suomen Pankissa maiden välistä kauppaa varten. Kuten edellä on jo 

todettu, ei kaupan osapuolten tarvinnut maksusopimuksen mahdollistaman avoin 

tili -järjestelyn ansiosta käyttää dollarivarojaan eikä välittömästi tasapainottaa vien-

tiä ja tuontia, sillä Suomella ja Japanilla oli tilien puitteissa mahdollisuus velkaan-

tua sopimuksessa määriteltyyn 400 000 dollarin luottorajaan saakka.849 Molempien 

maiden kannalta maksusopimus oli hyvin tärkeä, sillä muutoin dollarivarojen rajal-

linen saatavuus ja/tai vaihtokauppapakko olisivat kaikella todennäköisyydellä 

muodostaneet huomattavan esteen kummastakin maasta tapahtuville hankinnoille 

ja siten vaikeuttaneet kokonaiskaupan kehitystä. Maksusopimuksen etuna oli myös 

se, että valuuttatilanteen vaikeudet Japanissa antoivat tilauksista kilpailtaessa etu-

lyöntiaseman niille ulkomaisille yhtiöille, esimerkiksi Finncellille, jotka saattoivat 

myyntitoiminnassaan hyödyntää selvitystilien kautta kulkevaa maksuväylää luot-

torajoineen.850 

Tavara- ja maksusopimusten kautta Suomesta tuli yksi ensimmäisistä ja har-

voista maista, joka oli kesään 1949 mennessä solminut kauppasopimuksen miehi-

tetyn Japanin kanssa.851 Suomen lisäksi Euroopan maista olivat ainoastaan Alanko-

maat, Iso-Britannia (ns. punta-alue), Ranskan unioni, Ruotsi ja Länsi-Saksa tehneet 

kaupallisen sopimuksen Japanin kanssa. Euroopan ulkopuolisista maista sopimuk-

sen olivat tehneet Argentiina, Brasilia, Chile, Meksiko, Peru, Uruguay, Korea ja 

Siam (Thaimaa). Kauppasopimuksilla miehitysviranomaiset tähtäsivät erityisesti 

Japanin vientikaupan edistämiseen, johon liittyi myös huhtikuussa 1949 voimaan-

saatettu jenin kiinteä vaihtokurssi tuonti- ja vientikaupoissa (Yhdysvaltain dollari 

                                                        
849 ”P.M. Japanin kanssa tehdyt kauppa- ja maksusopimukset.” Allekirjoittamaton muistio. Helsingissä 
2.6.1949; Tiedote STT:lle. Lähetetty 21.6.1949. UM 58 B1 Japani 1922–1952: Suomen – miehitetyn 
Japanin kauppaneuvottelut. UMA. The Present Conditions of Japanese Foreign Trade May 29, 1950. s. 
37.  
850 Ks. P.M. hallituksen kokouksesta 30.11.1951. Liite: ”Selostus tilanteesta Euroopan ulkopuolisilla 
markkinoilla.” Pöytäkirjat 1951. Arkistotunnus 37. Finncellin arkisto. 
851 Kiintiö- ja maksusopimukset olivat tuon ajan maailmankaupassa pikemmin sääntö kuin poikkeus. 
Useat Länsi-Euroopan maat, kuten Iso-Britannia, solmivat ulkomaankauppansa säännöstelyn puitteissa 
kyseisenlaisia sopimuksia. Aunesluoma 2011, 124–125.  
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= 360 jeniä).852 Tämän päätöksen katsottiin merkitsevän huomattavaa askelta Japa-

nin talouden siirtymisessä valvontataloudesta vapaaseen kilpailuun maailman-

markkinoilla.853  

Miehitetyn Japanin tekemien kauppasopimusten yleisenä tarkoituksena oli ‒ ja 

niin muodoin myös Suomen ja Japanin sopimuksen tapauksessa ‒ kehittää ja tasa-

painottaa Japanin ulkomaankauppaa suosimalla kompensaatiokauppoja. Vaikka 

Suomen ja Japanin välinen tavarasopimus ei ollut sisällöltään osapuolia tiukasti 

velvoittava, kannusti se kuitenkin vienti- ja tuontikauppojen toisiinsa kiinnittämi-

seen kauppavaihdon yhteenlasketun ylärajan ollessa arvioituna noin viideksi mil-

joonaksi dollariksi. Miehitysviranomaiset olivat suorasanaisesti ilmaisseet kiinnos-

tuksensa sitoa suomalaisen selluloosan tuonnin ja japanilaisten tuotteiden, kuten 

tekstiilitavaroiden, viennin toisiinsa.854 Itse asiassa ESS:n virkailijat olivat jo ennen 

neuvotteluiden alkua tulleet päätelmään, että kompensaatiokaupat sopivat parhai-

ten molempien maiden talouden ja ulkomaankaupan senhetkiseen tilanteeseen.855  

Käytännön kaupanteon kannalta kompensaatiokauppojen suosiminen olikin 

hyvin perusteltua. Dollaripulan haitatessa toista tai molempia kaupan osapuolia oli 

kätevintä suorittaa suomalaisen selluloosan vienti ja japanilaisten kankaiden tuonti 

samanaikaisesti niiden arvojen määräytyessä yhtä suuriksi. Tästä tuli varsin yleinen 

käytäntö Suomen ja miehitetyn Japanin välisessä kaupassa vuosina 1949–1952. 

Kuten helsinkiläinen kauppahuone Ventano Oy, joka edusti japanilaista kauppahuo-

netta Ataka & Co:a, asian esitti, saivat suomalaisen selluloosan japanilaiset osta-

jat ”myydä vastaavalla valuuttamäärällä omia tuotteitaan Suomeen”.856 Tämä käy-

täntö sitoi selluloosan ja japanilaisten tavaroiden toimittajat tiukkaan yhteistyöhön 

vastavuoroisen lisensioinnin kautta. Maailmansotien välisen ajan normaaliin va-

                                                        
852 ”Japanin taloudellisia näköaloja.” Pääkonsuli Rafael Seppälän kaupallinen tiedoitus No. 5. Helsinki 
16.7.1949. E II Cja:1 Aasian (Kaukoitä) kauppasopimusneuvottelut: Japani 1949–. Kauppa- ja teolli-
suusministeriön kauppaosaston ulkomaankauppatoimiston arkisto. KA. Euroopan maiden kanssa Japa-
nilla oli avoin tili -järjestely (toukokuuhun 1950 mennessä) Alankomaiden, Belgian, Länsi-Saksan ja 
Suomen kanssa. The Present Conditions of Japanese Foreign Trade May 29, 1950. s. 10. Gordon 2009, 
239. 
853  Ulkomaankauppaliiton tiedonantoja jäsenille No. 21. 25.5.1949. Tiedonantoja jäsenille 1949. 
Finpron arkisto. 
854 Finnish Trade Conference. Report of Scheduled Meeting. First Meeting of the Committee of the 
Whole 17 May 1949. Allekirjoitus Russell W. Hale. Finland Trade Conference (17 May to 6 June 1949). 
ESS(O)04950–1. KT.  
855 ”Japan’s trade with Finland.” Allekirjoittamaton muistio. Econ. Sect., Foreign Office May 6, 1949. 
Finland, 1949, Apr. 1949 – May 1951, ESS(A)05970–1. KT.  
856 Ventano Oy:n kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle. Helsinki 20.7.1953. Allekirjoitus V. Wauh-
konen. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin I 1952–1955. UMA. 
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luuttapohjaiseen kauppaan sekä vuosina 1947–1948 dollarimaksua vastaan toteu-

tettuun selluloosan vientiin verrattuna oli tästä käytännöstä seurannut muutos kaup-

pavaihdon toteutuksessa ja rakenteessa merkittävä – kaupan toimijat molemmissa 

maissa suoranaisesti pakotettiin yhteistyöhön toistensa ja ulkomaankaupan lupaky-

symyksiä hoitaneiden viranomaisten kanssa. Tosin on muistettava, että kaupallisten 

toimijoiden yhteistyöpakko viranomaisten kanssa oli ollut tosiasia jo sota-aikana 

alkaneen ulkomaankaupan säännöstelyn seurauksena. Kompensaatio- ja rinnak-

kaiskauppojen käytäntö otettiin kuitenkin vasta nyt, vuosia sodan päättymisen jäl-

keen, laajemmin osaksi Suomen ja Japanin välistä kauppavaihtoa. Tämä tapahtui 

samanaikaisesti kun Suomen ulkomaankaupassa yleisesti hyödynnettiin kiintiö- ja 

maksusopimuksia ‒ vuonna 1947 jopa puolet ulkomaankaupasta toteutettiin niiden 

puitteissa.857 

3.1.3 Vienti- ja tuontikaupan tandemmarssi 

Tekosilkkiselluloosaa viennissä ja tekstiilituotteita tuonnissa 

Tavara- ja maksusopimusten kautta Suomen ja miehitetyn Japanin välinen kauppa-

vaihto sai institutionaaliset raamit, joiden puitteissa kaupallisia ja kauppapoliittisia 

suhteita oli tarkoitus kehittää. Tavarasopimuksessa arvioitu tuonti- ja vientikaupan 

arvo, yhteensä viisi miljoonaa dollaria, oli yli puolta pienempi Ruotsin ja Japanin 

välillä edellisenä syksynä sovitun noin 13 miljoonan dollarin kaupan kokonaisar-

voon verrattuna. Sopimusten arvoeroa voidaan selittää muun muassa Ruotsin pa-

remmalla osto- ja myyntikapasiteetilla, minkä katsottiin mahdollistavan suurem-

mat japanilaisten tavaroiden hankinnat sekä ruotsalaisten puunjalostus- ja metalli-

teollisuuden tuotteiden viennin Japaniin. Ruotsin vahvaan asemaan miehitetyn Ja-

panin markkinoilla vaikuttivat myös kahdenkeskisen kaupan pitkät perinteet, Ruot-

sin keskeytymättömät suhteet Japaniin ja Ruotsin puolueettomuus toisessa maail-

mansodassa. Näiden tekijöiden tuloksena miehitetyssä Japanissa toimi Ruotsin 

edustusto ja maalla oli oma asiainhoitaja SCAP:n päämajassa vuodesta 1947 läh-

tien.858 Tämän lisäksi Japanissa oleskeli lukuisia ruotsalaisia liike-elämän edustajia 

1940-luvun lopulla. Ruotsalaisten menestykseen vaikuttivat olennaisesti myös 

kauppahuone Elof Hanssonin erinomaisen läheiset suhteet miehityshallintoon, 

                                                        
857 Aunesluoma 2011, 101. 
858 ”P.M. Suomen edustus Aasiassa. II.” Hugo Valvanteen muistio. Helsinki 24.8.1948. Ulkoministeriö, 
konsulit ja kunniakonsulit 1947–1953. Arkistotunnus 686. SMK:n arkisto. 
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jonka riveistä se jopa rekrytoi itselleen oman myyntiagentin.859 Oliko siis mikään 

ihme, että Elof Hanssonista tuli huomattava tekosilkkiselluloosan viejä miehitet-

tyyn Japaniin? 

Saavuttamatonta kilpailuetua ruotsalaiset eivät kuitenkaan olleet kauppasopi-

muksellaan ja muilla avuillaan varmistaneet, sillä suomalaisten kauppaa Japanin 

kanssa kesän 1949 jälkeen edesauttoi maksusopimuksella käyttöönotettu avoin tili 

-järjestely. Vaikka suosituimmuuskysymyksen käsittely oli Tokiossa käydyissä 

neuvotteluissa sivuutettu, ei Suomen tilanne tämänkään kilpailutekijän osalta ollut 

muita maita huonompi. Pääkonsuli Seppälän mukaan tavara- ja maksusopimukset 

saattoivat suomalaiset tosiasiallisesti samaan asemaan muiden Japanin markki-

noilla toimineiden kanssa siten, ettei käytännössä mikään muu maa ollut saavutta-

nut Suomea suositumpaa asemaa. Näin ollen Suomi nautti kyseisten sopimusten 

tuloksena epävirallista suosituimmuutta miehitetyssä Japanissa.860 Japanilaisten ta-

varoiden tuonnin osalta Suomen valtiovarainministeriö tulkitsi tullisuosituimmuu-

den päättyneen maiden väliseen suhdekatkoon syyskuussa 1944, josta lähtien ky-

seisiin tavaroihin oli sovellettava korotettua tullia.861 Tässä yhteydessä on kuiten-

kin huomioitava se, ettei tullisuosituimmuuden puuttuminen tosiasiallisesti aiheut-

tanut estettä tai edes hidastetta japanilaiselle tuonnille Suomeen – ei ainakaan niin 

kauan kuin kauppavaihto tapahtui kompensaatio- ja rinnakkaiskauppojen tuloksena. 

Korotettu tullimaksu nosti ainoastaan tavaran tuontihintaa, joka viimekädessä muo-

dostui suomalaisen kuluttajan maksettavaksi. 

Epävirallisen tullisuosituimmuuden puitteissa Finncell ja sen agentti Ouchter-

lony & Co. jatkoivat suomalaisen selluloosan myyntejä Japanin markkinoille, 

jonne vienti oli SCAP:n määrittelemän linjan mukaisesti yritettävä sitoa japanilais-

ten tavaroiden Suomeen suuntautuvaan vientiin. Kesästä 1947 lähtien oli Masami 

Yamamoto uurastanut agentuurin johdossa saadakseen SCAP:lta tuontilisenssejä 

suomalaiselle selluloosalle, jonka vientiä yritettiin edistää muun muassa Japanista 

tehtävällä rahtilaivatilauksella vuoden 1949 kuluessa. Tämä tilaussuunnitelma ei 

kuitenkaan koskaan toteutunut, jolloin oli tarpeellista sitoa selluloosan myynnit 

                                                        
859 Kuuse 1999, 159, 168–170, 178, 182. ”Imports of Rayon Wood Pulp.” ESS:n muistio Bōeki Chōlle 
ja Japanin kauppa- ja teollisuusministeriölle 28.2.1949. 423(28 Feb 49)ESS/TEX. Allekirjoitus F. A. 
Williams. Rayon Pulp from Finland, ”Kaukas” (JI 40053), ? – July 1949, ESS(B)04330. KT. 
860 ”Suosituimmuus suomalais-japanilaisessa kaupankäynnissä.” Pääkonsuli Rafael Seppälän muistio. 
Helsinki 27.6.1951. UM 58 B1 Japani 1922–1952: Suosituimmuusjärjestely Japanin kanssa 1949–52. 
UMA. 
861 ”Asia: tullisuosituimmuus Suomen ja Japanin välisessä kaupassa.” Valtiovarainministeriön kirjelmä 
No. 4210. Allekirjoittanut ministeri Ralf Törngren. Helsinki 30.6.1951. UM 58 B1 Japani 1922–1952: 
Suosituimmuusjärjestely Japanin kanssa 1949–1952. UMA. 
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muiden japanilaisten tuotteiden hankintoihin. Uusia kauppoja selluloosasta ei ollut 

tehty tammikuussa toimitetun erän jälkeen, ja hetken jopa näytti siltä, ettei maiden 

välisistä kauppaneuvotteluista ollut välittömästi juuri mitään hyötyä kauppavaih-

don kasvattamisen tai ylipäänsä jatkamisen kannalta. Finncellillä ja Ouchterlony & 

Co:lla oli täysi työ etsiä sopivaa tuojatahoa japanilaisille tuotteille Suomesta sa-

manaikaisesti kun Masami Yamamoton johdolla agentuuri kävi pitkiä neuvotteluja 

selluloosan tuontiluvista SCAP:n kanssa.862 

Finncellin näkökulmasta oli sen Japaniin suuntautunut vientitoiminta joutunut 

varsin epämukavaan tilanteeseen miehitysviranomaisten ilmoitettua olevansa val-

miita myöntämään suomalaiselle selluloosalle tuontilupia samassa suhteessa kuin 

suomalaiset tekisivät muun muassa japanilaisten tekosilkkituotteiden hankintoja. 

Tässä tilanteessa kauppavaihtoa oli mahdollista jatkaa vain, jos suomalaiset tekisi-

vät aloitteen tuontitilaustensa kautta. Finncellin onneksi ei tuontiasiassa jouduttu 

kuitenkaan odottamaan kovin pitkään, sillä elokuussa Ouchterlony & Co:lle voitiin 

ilmoittaa suomalaisten lisenssiviranomaisten myöntäneen tuontilupia putkilius-

koille, minkä lisäksi lisenssejä odotettiin myös kalaverkoille.863  Kauppavaihdon 

pattitilanne vaikutti täten ratkeavan suomalaisten kaupallisten toimijoiden sekä vi-

ranomaisten aloitekyvyn ja aktiivisuuden ansiosta.  

 

 

                                                        
862 Ouchterlony & Co:n kirjelmä No. 145 Finncellille. Osaka 4.8.1949. UM 58 B2 Itävalta, Japani, Je-
men: Yleistä v. 1949 Japanin kauppa. UMA. 
863 Ibid.  
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Kaavio 18. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 1948–1952. Arvot miljoonin euroin 

(2011). Lähde: SVT I A:68–72. Ulkomaankauppa v. 1948–1952. 

Kompensaatiokauppoja varten oli Finncell lähes sattuman kautta ”löytänyt” japa-

nilaisten tavaroiden välittäjäksi helsinkiläisen tekstiilitavaran tuontiin kiinnitty-

neen Oy Dahlberg & Co Ab -nimisen agentuurin, jonka kanssa yhdistys ja Ouch-

terlony & Co. aloittivat yhteistyön. Sen tuloksena kompensaatioteitse aloitettiin 

selluloosan myynti Japaniin sekä tekosilkkikankaiden ja -lankojen tuonti Suomeen 

osakalaiselta Toyo Menka Kaisha, Ltd:ltä syksyllä 1949. Ensimmäisestä kompen-

saatiokaupasta neuvoteltaessa oli japanilaisten tavaroiden tuojaksi / välittäjäksi ni-

metty aluksi norjalainen agentuuri Mikkelsen & Co., joka edusti viittä suomalaista 

tukku- ja vähittäiskauppaa.864  Ilmeisesti Suomen (lisenssi)viranomaisten painos-

tuksesta oli norjalaisen agentuurin jättäydyttävä pois Suomen ja miehitetyn Japanin 

välisen kompensaatiokaupan hoitamisesta. Tässä tilanteessa Mikkelsen oli pako-

tettu etsimään tilalleen jonkin korvaavan suomalaisen agentuurin – etsinnöissään 

se hyödynsi suomalaisten ”maahantuojien rekisteriä”. Dahlberg & Co. oli aakkos-

ten alkupäässä ja sai siten hoitaakseen tuonnin Japanista. Sattuma koitui näin suo-

malaisyrityksen onneksi, sillä se oli sodan jälkeen menettänyt vanhat liikekontak-

                                                        
864 ”Re Barter on Spun Rayon Fabrics/Kaukas Rayon Pulp.” Ouchterlony & Co:n kirjelmä John Plezialle, 
Textile Division SCAP/ESS. Osaka 29.8.1949. Finnish Cellulose Association – Kaukas Two Crowns 
(JI-32411). ESS(B)04289. KT. Huom. ko. lähteessä Dahlberg & Co:sta käytetään nimeä John Dahlberg 
& Co., Ltd. 
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tinsa kahtia jaetussa Saksassa ja etsi parhaillaan uusia päämiehiä muista potentiaa-

lisista tuontimaista. Näin alkoi aina 1960-luvulle jatkunut yhteistyö Dahlberg & 

Co:n ja Toyo Menka Kaisha, Ltd:n välillä.865 

Syksyn 1949 kuluessa Finncell jatkoi agenttinsa kanssa myyntityötä Japanin 

markkinoilla siten, että joulukuuhun mennessä yhteenlasketut myynnit seuraavalle 

vuodelle koostuivat 4 220 tonnista tekosilkkiselluloosaa. Nämä sekä ennen tammi-

kuun loppua 1950 tehdyt lisäkaupat (noin 3 600 tonnia) oli kaikki toteutettu kom-

pensaatioehdoin japanilaisia tuotteita vastaan. Vaikka maiden välinen kauppavaihto 

lepäsi nyt jokseenkin turvallisesti viennin ja tuonnin tasapainotilassa, eivät myynnit 

Japaniin ja yhdistyksen vienti maailmanmarkkinoille kokonaisuudessaan olleet 

Finncellin kannalta toivottavalla tasolla. Siitä huolimatta, että jäsentehtaiden tuo-

tanto oli kesäkuuhun 1949 tultaessa myyty loppuun kyseiselle vuodelle, joutui 

Finncell turvautumaan ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa yhdessä sovittuihin tuo-

tannonrajoituksiin. Eräänä syynä tähän oli ruotsalaisten jo jonkin aikaa harjoittama 

alennettujen hintojen myyntipolitiikka, joka oli aiheuttanut pidättyvyyttä ostajissa 

eri markkinoilla.866 

                                                        
865 Käytännössä japanilaisten tekstiilien maahantuonti hoidettiin siten, että tavara toimitettiin suoraan 
suomalaiselle asiakkaalle (tukku- tai vähittäiskaupalle) kulkematta agentin kautta. Agentuurin tehtävänä 
oli edustaa ja markkinoida päämiehen eli Toyo Menka Kaisha, Ltd:n tuotteita ja löytää niille ostaja. 
Päämies puolestaan maksoi Dahlberg & Co:lle provision myydyistä tuotteista. Harald Dahlberg, joka 
tuli agentuurin palvelukseen vuonna 1962, muisteli Toyo Menkalla olleen Hampurissa oma edustaja 
nimeltään Takahashi, jonka tehtävänä oli Pohjoismaihin suuntautuneen viennin hoitaminen. Muistio 
haastattelusta, jossa läsnä olivat Harald Dahlberg, Pontus Dahlberg ja Juha Sahi. Helsinki 26.10.2012. 
Muistio on tekijän hallussa. ”Re: Barter on Spun Rayon Textiles/Kaukas RayonPúlp.” Ouchterlony & 
Co:n kirjelmä John Plezialle, Textile Division SCAP/ESS. Osaka 9.9.1949. Finnish Cellulose Associa-
tion – Kaukas Two Crowns (JI-32411). ESS(B)04289. KT. 
866 ”Koskee markkinatilannetta.” Finncellin muistio. Helsinki 16.11.1948. Markkinatilannetta koskevat 
muistiot 1948. Arkistotunnus 710. Finncellin arkisto. Muistio hallituksen kokouksesta 19.9.1949. Liite 
No. 2: ”P.M. markkinatilanteesta.” 14.9.1949; Muistio hallituksen kokouksesta 16.12.1949. 
Liite: ”Vuoden 1949 tilanne per 12.12.1949.” Pöytäkirjat 1949. Arkistotunnus 33. Finncellin ar-
kisto. ”Asia: Japanin kauppa.” Suomen ulkoasiainministeriön kirjelmä pääkonsuli Rafael Seppälälle. 
Helsinki 26.1.1950. Liite: ”Japanin kauppa.” UM 58 B2 Itävalta, Japani, Jemen: Japani yleistä v. 1950. 
UMA. 
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Kaavio 19. Suomen vienti Japaniin päätavaroittain v. 1948–1952. Arvot kulutusmaan mu-

kaan miljoonin euroin (2011). Lähde: SVT I A:68–72. Ulkomaankauppa v. 1948–1952. 

Jotta pohjoismaisten sellukauppiaiden kesken ei lähitulevaisuudessa esiintyisi epä-

toivottua kilpailua, päättivät Suomen, Ruotsin ja Norjan tekosilkkiselluloosan tuot-

tajat minimihinnoista vuoden 1950 toiselle neljännekselle muun muassa Japaniin 

vientiä varten. Kyseisenä vuonna Finncell teki myös päätöksen alentaa agenttinsa 

Ouchterlony & Co:n nauttimaa myyntiprovisiota. Näiden muutosten summana yh-

distys tavoitteli parempaa kannattavuutta Japanin markkinoille suuntautuvassa 

viennissään, joka oli huomattavasti laskenut sotaa edeltäneestä tasosta. Finncellin 

mukaan Ouchterlony & Co:a ei ollut tästä syyttäminen, sillä kauppapolitiikan tuot-

tamat esteet ja yhdistyksen kyvyttömyys ja/tai haluttomuus myydä suurempia eriä 

tekosilkkiselluloosaa Japaniin olivat yhdessä pääsyy viennin laskuun.867 Selluloo-

san myynnin tandemmarssi japanilaisten tavaroiden ostojen kanssa tasapainotti 

mutta samalla myös hidastutti suomalaisen viennin ja koko kauppavaihdon kasvu-

kehitystä. 

                                                        
867  ”Angående minimiprisbestämmelser.” Allekirjoitus T. Lundgren, Svenska Cellulosaföreningen. 
Tukholma 25.1.1950. Kirjeenvaihto 1950. Arkistotunnus 281. Finncellin arkisto. Toimitusjohtaja Wal-
ter Gräsbeckin kirje Ouchterlony & Co:lle 3.1.0.1950. Edustussopimukset 1934–1992 (Lähi-itä, Kau-
koitä, USA, Etelä-Amerikka, Afrikka): Japani. Arkistotunnus 734. Finncellin arkisto. 
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Taulukko 6. Finncellin japanilaiset asiakkaat ja heidän ostamansa selluloosa tonneissa 

vuosina 1947–1952. Huom. Taulukossa on ilmoitettu selluloosan myyntivuodet, ei toi-

mitusvuosia. Vuonna 1949 Finncell ”myi” agentilleen Ouchterlony & Co:lle kaksi tonnia 

selluloosaa, joka oli tarkoitettu ilmeisesti näyte-eräksi Japanin markkinoille. Vuoden 

1950 myynteihin sisältyi lisäksi 4 000 tonnia selluloosaa, jonka ostajaa / ostajia ei yh-

distyksen myyntiraporteissa mainita. Finncellin jäsentehtaat, joiden selluloosaa myytiin 

Japaniin kyseisinä vuosina, olivat Kaukas, Enqvist, Kemi, Joutseno ja Ahlström. Lähde: 

Myyntiraportit 1946–1952. Arkistotunnus 685. Finncellin arkisto. 

Ostaja 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

GHQ / SCAP 2 000      

Bōeki Chō  3 000     

Trade Min.868   1 164    

MITI   4 220 2 000   

Toyo / Iwai    2 358   

Toyo Menka    150 850 1 283 

Iwai & Co.     1 500 3 695 

Marubeni     1 150 2 026 

Masuda-Ya     200  

Korean sota (1950–1953) ‒ tai pikemminkin pelko sen seurauksena mahdollisesta 

alkavasta kolmannesta maailmansodasta ‒ laukaisi räjähdysmäisen kysynnän maa-

ilman raaka-aine- ja puolivalmistemarkkinoilla vuoden 1950 toisella puoliskolla. 

Kysynnän kasvun seurauksena hinnat kohosivat raketin lailla, ja Finncellille sekä 

muilla pohjoismaisille selluloosanviejille tulvi kyselyjä vapaista sellueristä. Kevää-

seen 1951 mennessä oli tämä niin kutsuttu Korean suhdanne jo laantumassa, mistä 

seurasi hintojen lasku ja selluvarastojen vähittäinen täyttyminen maailmalla.869 Ja-

panilaiset ostajat olivat olleet kiinnostuneita kasvattamaan suomalaisen selluloosan 

hankintojaan vuoden 1950 puolella, mutta Finncellin silloisen erinomaisen tilaus-

kannan takia yhdistys ei katsonut voivansa vastata näihin toiveisiin.870 Finncellillä 

oli maailman markkinoilla varaa mistä valita, ja selluloosan vientiä kiihdytettiin 

niille asiakastahoille, joilta tavarasta saatiin paras mahdollinen hinta.  

                                                        
868 Myyntiraporttiin merkitty ostajatahon nimi viittaa todennäköisesti MITI:n edeltäjään eli Japanin van-
haan kauppa- ja teollisuusministeriöön. 
869 P.M. hallituksen kokouksesta 24.7.1951. Liite: ”P.M. Markkinatilanteesta.”; Hallituksen kokouksen 
pöytäkirja 30.11.1951. Liite: ”Muistiinpanoja USA:han helmi-maaliskuussa 1951 tehdyltä matkalta.” 
Pöytäkirjat 1951. Arkistotunnus 37. Finncellin arkisto.   
870  ”Koskee Japania.” Finncellin kirje Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitolle. Helsinki 
9.5.1950.  Kauppa: Japani 1922–1961. Arkistotunnus 1990. SMK:n arkisto.  
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Vuonna 1950 Finncell vei Japaniin noin 8 700 tonnia selluloosaa, kun seuraa-

vana vuonna vientimäärässä koettiin pienoinen kasvu sen muodostuttua 8 900 ton-

nista. Arvossa mitattuna ero kyseisten vientimäärien välillä oli kuitenkin silmiin-

pistävä, kuten kaaviosta 19. voidaan havaita. Myynneissä koettu arvonnousu 

vuonna 1951 selittyy japanilaisten kauppahuoneiden suoranaisella ostohysterialla, 

sillä alkuvuodesta Finncellin japanilaisasiakkaat olivat ”halukkaita maksamaan 

hintoja, jotka olivat jopa korkeammat kuin mitä voitiin saada läpi millään muilla 

markkinoilla”. Tämä ostointo oli kuitenkin yhtä nopeasti ohi kuin se oli alkanutkin, 

sillä kevään kuluessa Japanin tekosilkkiteollisuus ajautui menekkivaikeuksiin, 

mikä luonnollisesti vaikutti tekosilkkiselluloosan tuontitarpeen hiipumiseen. Suo-

malaisten lisäksi sellumyyjät Kanadassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Norjassa oli-

vat hyötyneet lyhyestä kysyntäpiikistä: vuoden 1951 ensimmäisen yhdeksän kuu-

kauden aikana oli mainitussa maajärjestyksessä tuotu selluloosaa Japaniin 42 000, 

12 000, 13 000 ja 5 000 tonnia. Kun näiden lukujen sarjaan liitetään vielä Suomesta 

tapahtunut tuonti, voidaan havaita kyseisten maiden välisen suuruusjärjestyksen ol-

leen Japanin selluloosamarkkinoilla pääpiirteissään samanlainen toista maailman-

sotaa edeltäneen tilanteen kanssa: vuonna 1950 oli Suomi ollut Ruotsin ja Norjan 

jälkeen suurin tekosilkkiselluloosan vientimaa miehitettyyn Japaniin. Finncellin 

kokonaismyyntien näkökulmasta katsottuna oli Japanin markkinoiden merkitys 

kuitenkin menneeseen verrattuna jyrkästi muuttunut, sillä jakson 1948–1952 par-

haana Japaniin viennin vuonna eli 1951 oli tämä maa ollut toimitusmäärissä mitat-

tuna vasta 14:ksi suurin kohdemarkkina yhdistyksen vuosikertomukseen tilas-

toidun 31 maan joukosta; vuonna 1935 Japani oli ollut kuudenneksi suurin.871 

Supistuneesta viennistään huolimatta oli Finncell ja sen kautta suomalainen 

selluloosateollisuus edelleen yksi suurimmista ulkomaisista myyjätahoista Japanin 

markkinoilla. Finncell halusi turvata asemansa Japanissa siten, että myyntejä kas-

vatettiin maltillisesti tai ylläpidettiin jotakuinkin edellisvuosien tasolla. Vuoden 

1952 Japanin-toimituksia varten yhdistys varasi jäsentehtaiden tuotannosta 8 000 

tonnia, mikä lähtökohtaisesti merkitsi noin 1 000 tonnin laskua edeltävän vuoden 

vientiin verrattuna. Vuonna 1952 toteutunut vienti muodostui lopulta noin 5 900 

                                                        
871 P.M. hallituksen kokouksesta 30.11.1951. Liite: ”Selostus tilanteesta Euroopan ulkopuolisilla mark-
kinoilla.” Pöytäkirjat 1951. Arkistotunnus 37. Finncellin arkisto. Kertomukset Suomen Selluloosayh-
distyksen toiminnasta v. 1950–1951. Vuosikertomukset 1943–1950, 1948–1952. Arkistotunnukset 127–
128. Finncellin arkisto. Japanese Foreign Trade in 1950. s. 61.  
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tonniksi, mikä jäi jopa varauksia alhaisemmaksi määräksi.872 Finncellin maltilli-

seen myyntipolitiikkaan vaikuttivat oleellisesti Suomen ja miehitetyn Japanin vä-

lillä vuonna 1949 solmitut ja myöhemmin uusitut tavara- ja maksusopimukset, 

jotka sanelivat raamit kauppavaihdon kasvumahdollisuuksille. Sopimusten merki-

tystä ja Finncellin myyntien onnistumista arvioitaessa on huomioitava se, että ta-

varasopimuksessa kauppavaihdon suunniteltu suuruus sidottiin tavaroiden arvoon, 

eikä määrään. Näin ollen esimerkiksi markkinahintojen vaihtelun seurauksena suo-

malaisen selluloosan vientimäärät Japaniin saattoivat toisinaan laskea samalla kun 

tavaroiden hinnat ja sen kautta vientiarvot kokivat huomattavan nousun. Tilastoidut 

vientimäärät ja -arvot eivät täten yksistään tarjoa täydellistä kuvaa kaupallisen toi-

minnan nousuista ja laskuista. Suomen ja Japanin välisten tavara- ja maksusopi-

musten uudistamista vuosina 1950–1952 käsitellään tarkemmin tuonnempana. 

Tuonnissa uusien liikesuhteiden esiinmarssi 

Syksystä 1949 lähtien suomalaisesta selluloosasta tehdyt kompensaatiokaupat an-

toivat piristysruiskeen japanilaiselle tuonnille Suomeen, jossa useat ulkomaankau-

pan agentit ja maahantuojat etsivät Dahlberg & Co:n tavoin uusia ulkomaisia liike-

kontakteja. Jo maailmansotien välisenä aikana japanilaisten tavaroiden tuontiin 

kiinnittyneiden tukku- ja vähittäiskauppojen joukosta olivat muun muassa Lassila 

& Tikanoja Oy ja Oy Stockmann Ab halukkaita jatkamaan japanilaisvalmisteiden 

hankintoja. Entiset yhteydet muun muassa Mitsuin kauppahuoneeseen Suomen 

Tukkukauppiaiden Osakeyhtiön kautta, joka oli vuonna 1942 yritysfuusion jälkeen 

muuttunut Tukkukauppojen Oy:ksi eli Tukoksi, olivat sodan ja sen jälkeen tapah-

tuneen Mitsuin alasajon seurauksena katkenneet. Korvaava liikeyhteys löytyi kui-

tenkin syksyllä 1949, jolloin Stockmann ja Lassila & Tikanoja ryhtyivät liikesuh-

teeseen Dahlberg & Co:n välityksellä Toyo Menka Kaishan kanssa japanilaisten 

kankaiden tuonnissa.873 Näin syntyi uusi suora ulkomaankaupan verkosto japani-

laisten tavaroiden tuonnille Suomeen.  

Myöhemmin myös Tuko liittyi Dahlberg & Co:n kautta Toyo Menka Kaishan 

tekstiilituotteita hankkivien tukkukauppiaiden piiriin.874  Tämä tuontiverkosto ei 

                                                        
872 P.M. hallituksen kokouksesta 30.11.1951. Liite: ”Selostus tilanteesta Euroopan ulkopuolisilla mark-
kinoilla.” Pöytäkirjat 1951. Arkistotunnus 37. Finncellin arkisto. Kertomus Suomen Selluloosayhdis-
tyksen toiminnasta v. 1952. Vuosikertomukset 1948–1952. Arkistotunnus 128. Finncellin arkisto.  
873 Ouchterlony & Co:n kirjelmä John Plezialle, Textile Division SCAP/ESS. Osaka 30.9.1949. Finnish 
Cellulose Association – Kaukas Two Crowns (JI-32411). ESS(B)04288. KT. Hoffman 2004, 67. 
874 Tukon kirjelmä Dahlberg & Co:lle 25.4.1951. Kirjeenvaihto 1951 B–D. Arkistotunnus 501. Tuko 
Oy:n arkisto.  
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kuitenkaan ollut ainoa, jota Tuko ja muut yritykset saattoivat hyödyntää japanilais-

ten tavaroiden hankinnoissaan. Uusien liikeyhteyksien solmiminen japanilaisten 

yhtiöiden kanssa ei ainakaan välitystarjonnan osalta tuottanut enää ongelmia, sillä 

viimeistään Suomen ja miehitetyn Japanin välisten kauppaneuvotteluiden päätyttyä 

oli lukuisa joukko suomalaisia ulkomaankaupan agentteja etsiytynyt liikesuhtee-

seen japanilaisten tuottajien ja kauppahuoneiden kanssa. Heinäkuusta 1949 lähtien 

Tuko vastaanotti useita tarjouksia esimerkiksi japanilaisista kalastajalangoista ja 

kankaista helsinkiläisiltä agenteilta, kuten Oy Flinkenberg & Co. Ab:lta, Latina 

Oy:ltä ja Yrjö Suomaa Oy:ltä.875  

Näiden verkostojen lisäksi oli Tukon ja Finncellin välille virinnyt yhteistyötä 

jo vuoden 1948 puolella, kun yhtiöt suunnittelivat suomalaisen selluloosan ja japa-

nilaisten kankaiden kompensaatiokauppaa. Tukon yhteistyö Selluloosayhdistyksen 

kanssa syventyi myöhemmin kaupoissa myös muidenkin markkina-alueiden kuin 

Japanin kanssa.876 Tukon säilyneen kirjeenvaihdon valossa näyttää erityisen ahke-

rana kangasnäytteiden ja hintalistojen lähettäjänä olleen Finncellin myyntiagentti 

Ouchterlony & Co.,877 jonka innokkuus japanilaisen tekstiilikaupan välittäjänä se-

littyy suomalaisen selluloosan kompensaatiokaupoilla. Jos Ouchterlony & Co. 

mieli lisätä selluloosan myyntejään, oli sen samalla kehitettävä japanilaisten tava-

roiden vientikauppaa Suomeen. Näissä olosuhteissa Finncellin agentista oli hyvää 

vauhtia kehittymässä merkittävä, ellei jopa merkittävin, yksittäinen toimija koko 

maiden välisessä kauppavaihdossa, jossa jo mukana olevat tai mukaan haluavat 

kaupalliset toimijat yhä useammin kääntyivät Masami Yamamoton johtaman agen-

tuurin puoleen liikekontakteja etsiessään. 

Edellä esitetyt esimerkit tuontikaupan toimijoiden luomista ja hyödyntämistä 

verkostoista japanilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa osoittavat, että viimeis-

                                                        
875 ”Kalastajalankaa.” Oy Flinkenberg & Co. Ab:n tarjouskirjelmä Tukolle. Helsinki 21.7.1949. Kir-
jeenvaihto 1949 D–G. Arkistotunnus 447. Tuko Oy:n arkisto. ”Tarjous Japanilaisille Kankaille.” Latina 
Oy:n tarjouskirjelmä Tukolle. Helsinki 23.11.1949. Kirjeenvaihto 1949 L. Arkistotunnus 450. Tuko 
Oy:n arkisto. ”Tekstiiliosaston ostopäällikön huomioon.” Yrjö Suomaa Oy:n kirjelmä Tukolle. Helsinki 
18.8.1949. Kirjeenvaihto 1949 Su–Sä. Arkistotunnus 455. Tuko Oy:n arkisto. 
876 Finncellin kirjelmä Tukolle. Helsinki 17.12.1948; ”Kompensatiokauppa Suomi-Colombia.” Tukon 
kirjelmä Finncellille 21.3.1949. Kirjeenvaihto 1949 Su–Sä. Arkistotunnus 455. Tuko Oy:n arkisto. 
877 ”Re: Spun Rayon Piecegoods.” Ouchterlony & Co:n kirjelmä liitteineen Tukolle. Osaka 24.11.1950. 
Ulkomaan kirjeenvaihto 1951 L–P. Arkistotunnus 528. Tuko Oy:n arkisto. ”Re: Cotton Piecegoods.” 
Finland Japan Trading Co:n kirjelmä liitteineen Tukolle. Osaka 3.12.1951. Ulkomaan kirjeenvaihto 
1951 F–K. Arkistotunnus 527. Tuko Oy:n arkisto. ”Samples of Rayon Textiles.” Finland Japan Trading 
Co:n kirjelmä liitteineen Tukolle. Osaka 19.4.1952. Ulkomaan kirjeenvaihto 1951–1956 C–F. Arkisto-
tunnus 555. Tuko Oy:n arkisto. 
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tään vuoden 1949 kuluessa oli myös tuonnin osalta onnistuttu luomaan suoria yh-

teistyökanavia maiden välille. Toisin kuin suurimman suomalaisen viejän eli Finn-

cellin tapauksessa, joutuivat useat tuontikaupan toimijat luomaan lähes tyhjästä so-

dan jälkeiset kaupan verkostonsa uusien japanilaisten yhteistyötahojen kanssa. Joil-

lakin harvoilla suomalaisyrityksillä oli 1940-luvun lopulla hyödynnettävänään jo 

sotaa edeltäneitä tai sen aikana luotuja verkostoja. Yksi tällaisista oli Osuuskunta 

Kompensaation seuraajaksi vuonna 1947 perustettu Kaukomarkkinat Oy, jonka toi-

mialaan kuuluivat vienti-, tuonti- ja tukkukauppa. Osuuskunta Kompensaation luo-

mat toisen maailmansodan aikaiset yhteydet Iwai & Co:n kauppahuoneeseen pe-

riytyivät Kaukomarkkinoille, joka aloitti yhteistyön Iwain kanssa suomalaisesta 

selluloosasta ja japanilaisista tekstiileistä ja metallitavarasta tehtävien kompensaa-

tio- / rinnakkaiskauppojen kautta.878 Selluloosan myi Finncell, mutta Kaukomark-

kinat toi sitä vastaan ostetut japanilaisvalmisteet Suomen markkinoille. Japanista 

tapahtuneen tuonnin osalta tehtiin päätökset yhteisymmärryksessä Kaukomarkki-

noiden, Iwain, Suomen ulkoasiainministeriön (teki yleisluontoisia ehdotuksia tuon-

nin rakenteesta) ja valtion lisenssitoimikunnan (antoi lopullisen päätöksen tuonti-

luvista) kanssa.879 

Finncellin, Iwain ja Kaukomarkkinoiden välisen yhteistyön tuloksena Iwaista 

tuli suurin suomalaisen selluloosan japanilainen ostaja vuosina 1951–1952 ja sa-

malla myös merkittävin japanilaisten tuotteiden viejä Suomen markkinoille.880 

Tämä oli mitä suurimmassa määrin seurausta Kaukomarkkinoiden ja Iwain yhteis-

työn tuloksena syntyneestä välittömästä ulkomaankaupan verkostosta japanilaisten 

tavaroiden tuonnissa. Toisin kuin ulkomaankaupan agenttien, kuten Dahlberg & 

Co:n, mahdollistamien suorien verkostojen tapauksissa, Kaukomarkkinoiden 

(maahantuonti ja tukkukauppa) ja Iwain (vienti) välisessä yhteistyössä ei operoinut 

yhtäkään ulkomaankaupan välikättä. Itse asiassa tämä oli ensimmäinen kerta, kun 

suuri japanilainen ja suomalainen kauppahuone aloittivat välittömän ja pitkäkestoi-

sen yhteistyön.  

Kilpailu maahantuojien ja ulkomaankaupan agenttien kesken oli kovaa, mistä 

johtuen ne toimijat, joilla oli luotuna läheiset ja luottamukselliset suhteet japanilai-

                                                        
878 ”Rinnakkaiskauppa Japaniin.” Kaukomarkkinat Oy:n kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle. Hel-
sinki 7.11.1952. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Rinnakkaiskauppa Japaniin 1952. Kaukomarkkinat Oy. 
UMA. 
879 Sähkejäljennös Tokio 3.12.1952. Ulkoasiat Helsinki. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Rinnakkais-
kauppa Japaniin 1952. Kaukomarkkinat Oy. UMA. 
880 Ks. Taulukko 6. 
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seen päämieheen ja suomalaisen selluloosan viejään eli Finncelliin, saivat etulyön-

tiaseman tuonnin kiintiöistä sovittaessa. Tätä tarkoitusta varten Kaukomarkkinat 

päätti lähettää edustajansa lähemmin tutustumaan Japanin markkinoihin sekä muu-

alle Itä- ja Kaakkois-Aasiaan, jossa kiinnostuksen kohteina olivat erityisesti Kiinan 

ja Indonesian markkinat. Maisteri Seppo Virkkunen toteutti alkuvuodesta 1951 

kiertomatkan Japaniin, Hongkongiin, Indonesiaan ja muihin alueen maihin. Sen tu-

loksena Kaukomarkkinat loi laajan ja kiinteän yhteistyöverkoston paikallisten toi-

minimien kanssa – samana vuonna Kaukomarkkinat perusti ensimmäisen ulko-

maan toimipisteensä Indonesiaan. Japanissa Virkkusen tehtävänä oli lujittaa Kau-

komarkkinoiden yhteistyötä Iwai & Co:n kanssa, sillä viimeistään vuoden 1950 

alussa oli Kaukomarkkinat jo kiinnittynyt Japanin kanssa käytäviin kompensaatio-

kauppoihin. Tällöin Kaukomarkkinoiden näkökulmasta kauppavaihdon kasvua 

vaikeutti erityisesti suomalaisten vientitavaroiden puute, toisin sanoen Finncellin 

ja Finnpapin kyvyttömyys tai haluttomuus toimittaa suurempia määriä selluloosaa 

ja voimapaperia Japaniin. Tämä ongelma ei näytä koskettaneen ainoastaan kauppaa 

miehitetyn Japanin kanssa vaan yleensäkin Suomen ulkomaankauppaa, jonka puit-

teissa ja eri kauppakumppaneiden vaatimuksesta vienti- ja tuontioperaatiot sidottiin 

yhteen. 881 Tällöin vientitavaroiden puute ja pitkät toimitusajat haittasivat luonnol-

lisesti tuontikauppojen solmimista. 

                                                        
881  Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 29.3.1950. Liite: ”Toimintaselostus 29.3.1950.” Pöytäkirjat 
1947–1970 johtokunta. Arkistotunnus 8. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. Varsinaisen yhtiökokouksen 
pöytäkirja 9.5.1951. Liite: ”Kaukomarkkinat Oy:n toimintakertomus vuodelta 1950.” Pöytäkirjat 1947–
1978 yhtiökokoukset. Arkistotunnus 6. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto.  Kulha 2004, 280. 
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Kaavio 20. Suomen tuonti Japanista päätavaroittain v. 1948–1952. Arvot alkuperämaan 

mukaan miljoonin euroin (2011). Lähde: SVT I A:68–72. Ulkomaankauppa v. 1948–1952. 

Kaukomarkkinoiden ja sen edeltäjän tavoin Japanin-kaupassa jo aiemmin toimi-

neita suomalaisia ulkomaankaupan agentteja olivat muun muassa Lejos Oy ja Wiljo 

Metsä, jotka olivat viimeistään vuosina 1940–1941 luoneet liikesuhteet japanilais-

ten toiminimien kanssa. Molempien suomalaisten agenttien sodanaikaiset tai sitä 

edeltäneet liikesuhteet olivat sittemmin katkenneet, mutta 1940- ja 1950-lukujen 

vaihteessa ne aloittivat yhteistyön uusien japanilaisten kauppahuoneiden kanssa. 

Lejos Oy edusti kauppahuone C. Itoh & Co., Ltd:tä ja Wiljo Metsä kauppahuone 
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Marubeni Co., Ltd:tä – viimeksi mainittu aloitti selluloosan hankintansa Suomesta 

jo vuonna 1950.882 

Kaukomarkkinoiden ohella myös Lejos Oy kiinnittyi metallitavaran, esimer-

kiksi kuparilangan tuontiin Japanista. Kuparitavaran osalta kauppoja mutkistivat 

Japanissa vientikauppaa koskettaneet Yhdysvaltain hallituksen asettamat lupasää-

dökset (niin sanottu U.S. positive list), joiden mukaan miehitysviranomaisten oli 

varmistuttava siitä, ettei kyseistä tavaraa jälleenviedä Suomen kautta kolmansiin 

maihin. Lejos Oy:n valmistautuessa kuparilangasta käytävään kauppaan vuoden 

1951 lopulla, oli miehitysviranomaisille toimitettava tavaran suomalaisten loppu-

käyttäjien, kuten Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n, kirjalliset vakuutukset siitä, että 

kuparilankaa käytetään ainoastaan Suomen ”maaseudun sähköistämisohjelmaa” 

varten.883  

Itse asiassa Suomeen hankittavan japanilaisen metallitavaran, kuten strategi-

siksi tavaroiksi luokiteltujen kuparilangan, lyijyn ja laivanrakennuksessa käytettä-

vien teräslevyjen, osalta oli Yhdysvallat määrännyt – CoComin884 toimintalinjan 

mukaisesti – viennin Suomeen tapahtuvaksi vasta kun sen Helsingin-lähetystön toi-

mesta oli saatu virallinen selvitys ja suomalaisilta ostajilta vakuutukset siitä, ettei 

kyseessä olevaa tavaraa vietäisi sellaisenaan tai jatkokäsiteltynä Neuvostoliittoon 

tai mihinkään muuhun itäblokin maahan. Näin ollen Japanista hankittuja metallita-

varoita ei saanut päätyä Neuvostoliittoon kauppatavarana eikä sotakorvauksina. 

Yhdysvaltain hallitus ja SCAP:n edustajat miehitetyssä Japanissa suhtautuivat asi-

aan äärimmäisen vakavasti, mistä kertoo sekin, että Ouchterlony & Co:n (vuoden 

1951 alusta lukien nimeltään Finland Japan Trading Co., Ltd.) toimitusjohtaja Ya-

mamoto joutui jopa vakuuttelemaan miehitysviranomaisille, että Suomi on ”melko 

                                                        
882 Huom. C. Itoh & Co. ja Marubeni Co. perustettiin vuonna 1949, jolloin ne erotettiin toisen maail-
mansodan aikana muodostetusta yhtiöstä nimeltä Daiken Co., Ltd. ”ITOCHU History.” 
http://www.itochu.co.jp/en/about/history/ (Luettu 7.3.2014.). Sähke No. 154. Finlandia Washington 
24.10.1951. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Kuparilankaa Japanista 1951 Lejos Oy:n kautta. 
UMA. ”Vastikekauppa: Suomen Selluloosayhdistys – Marubeni Company, Ltd., Osaka, Japan.” Wiljo 
Metsän kirjelmä Valtion lisenssitoimikunnalle. Helsinki 15.12.1952. UM 58 B2 Japani 1951–1974: 
Kompensaatiokauppa 1953 Pöytäompelukoneita / paperiselluloosaa Viljo Metsä. UMA. Marubeni Ka-
bushiki Kaisha Shashi Hensan Iinkai 2008, 36, 41.  
883 Sähke No. 154. Finlandia Washington 24.10.1951; Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n kirjallinen todis-
tus. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Kuparilankaa Japanista 1951 Lejos Oy:n kautta. UMA. 
884 Marraskuussa 1949 perustettu CoCom (Coordinating Committee on Multilateral Export Controls) oli 
Yhdysvaltain johtaman länsiblokin vientikaupan kontrollisysteemi, jonka tarkoituksena oli estää strate-
gisten materiaalien ja teknologian kulkeutuminen kaupan kautta Neuvostoliiton johtaman itäblokin mai-
hin. Miehityshallinnon toimesta Japanin ulkomaankauppa sidottiin osaksi tätä kontrollisysteemiä, johon 
Japani virallisesti liittyi vuonna 1952. Wan 2001, 44, 46, 95; Jensen-Eriksen 2011, 49, 53–54; Yasuhara 
1996, 11. 



332 

itsenäinen suhteissaan Neuvostoliittoon” (quite independent from Russia) ja 

että ”keskiverto suomalainen tuntee vihamielisyyttä” (animosity) Neuvostoliittoa 

kohtaan.885  

Yamamoton arvioilla Suomen ja suomalaisten suhteista Neuvostoliittoon, yh-

dessä suomalaisyritysten antamien kirjallisten vakuutusten kanssa, näyttää olleen 

positiivinen vaikutus metallitavaran vientilupien saannissa. Kysymykseen siitä, 

päätyikö yllä kuvatusta tiukasta lupakäytännöstä huolimatta Japanissa tuotettuja 

strategisluontoisia materiaaleja Neuvostoliittoon Suomen kautta sotakorvauksina 

tai varsinaisen kaupan tuloksena, on vaikeaa tyhjentävästi vastata. Se kuitenkin voi-

daan osoittaa, että Valmet Oy:n Rautapohjan tehdas teki Sotevan eli Sotakorvaus-

teollisuuden valtuuskunnan lisenssitoimistolle esityksen japanilaisia grafiittielekt-

rodeja886 koskevasta tilauksestaan vuonna 1951 ja että tämä tilaus sai muiden sa-

mankaltaisten hankintojen ohella Sotevalta hyväksynnän ja asiaa koskeviin pape-

reihin merkinnän kuulumisesta välillisesti Sotevan tilauksiin.887  

Sotakorvaustoimitusten aiheuttaman tarpeen lisäksi löytyi metallitavaralle 

yleensäkin ottaen huomattavaa kysyntää sodan jälkeisessä Suomessa, jossa sähkö-

linjat, muu rakentaminen ja ennen kaikkea raskasteollisuus vaativat ulkomailta 

hankittavia materiaaleja. Myös Japanista tapahtunut tuonti oli tälle toiminnalle alis-

teista, sillä valtion lisenssitoimikunta ja lisenssitoimisto viime kädessä ohjasivat 

                                                        
885 Otsikoimaton muistio, jossa allekirjoituksena nimikirjaimet R. V. H. 31.10.1950 ESS, Foreign Trade 
and Commerce Division. Finland, Apr. 1950 – Sept. 1951, ESS(B)06427. KT. ”Trade with Finland.” 
Muistio, jonka allekirjoittanut W. J. Krossner 6.7.1950. Foreign Trade and Commerce Division, Trade 
Arrangements Branch. Finland, Apr. 1950 – Sept. 1951, ESS(B)06428. KT. 
886 Valmetin metallivalimon valuista kerrottiin menevän noin 65 prosenttia Sotevan eri laitteiden kiin-
teisiin metallivarusteisiin. Lisäksi mainittiin, että japanilaiset grafiittielektrodit, joita käytettiin valimon 
valokaariuuneissa messingin ja pronssin sulatukseen, olivat käytännössä osoittautuneet erittäin hyviksi 
ja hinnaltaankin edullisiksi.   
887 ”Tilauksemme N:o V 39081/51, grafiittielektroodeja.” Valmet Oy:n kirjelmä Sotevan lisenssitoimis-
tolle. Jyväskylä 22.2.1951; Valmet Oy:n tilausasiakirja Tuvimex Oy:lle 22.2.1951; ”Graphite Electro-
des for Messrs. Valmet Oy. Import Licence No.” Tuvimex Oy:n kirjelmä Toho Bussan Kaisha, Ltd:lle. 
Helsinki 24.2.1951. Ea:61 Puolletut anomukset Italia, Itä-Saksa, Itävalta, Japani, Jugoslavia 1944–1952. 
Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan lisenssitoimiston arkisto. KA.  
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tuontilupamenettelyn kautta hankintojen rakennetta.888  Konkreettisesti tämä oh-

jailu ilmeni lisenssiviranomaisten päätöksinä, joiden nojalla maahantuojat toisi-

naan jopa pakotettiin hankkimaan tekstiilien sijasta muun muassa metallitavaraa.889 

Viranomaisohjailun puitteissa oli japanilaisten tavaroiden tuonti rakenteensa 

liikkumavaran osalta varsin ongelmaton, sillä suuret kauppahuoneet, kuten Iwai & 

Co., Marubeni Co. ja Toyo Menka Kaisha (perinteinen puuvillakankaiden valmis-

taja ja viejä), pystyivät tarjoamaan Suomeen vientiä varten laajan valikoiman eri-

laisia hyödykkeitä puuvillalangoista metallitavaroihin ja teknisiin laitteisiin.890 Ku-

ten kaaviosta 20. voidaan havaita, kasvoi kuparin ja muiden metallitavaroiden 

tuonti merkittävästi vuodesta 1951 lähtien, jolloin rauta- ja terästavaran tuonti ki-

pusi jopa ennätyslukemiin. Edellä kerrottu huomioiden selittyvät eri tavararyhmien 

tuonnissa tapahtuneet vuosittaiset heittelyt pikemminkin Suomen lisenssiviran-

omaisten päätöksillä painottaa tiettyjen tavaroiden hankintoja määrättyinä aikoina 

kuin puhtaan markkinatalouden vapaan kysynnän ja tarjonnan mekanismilla. Myös 

Finncellin rooli tuontikaupan mahdollistajana oli huomattava: ellei se kyennyt tar-

joamaan kasvavia määriä selluloosaa Japaniin, ei sieltä kompensaatio- ja rinnak-

kaiskaupoilla tapahtunut tuontikaan voinut lisääntyä.  

Näistä kauppavaihdon tavararakennetta ohjanneista ja kasvua hidastaneista te-

kijöistä huolimatta oli miehitetyn Japanin kanssa käyty kokonaiskauppa kolman-

neksi suurinta Suomen kaupassa Aasian maiden kanssa vuonna 1951. Japanin 

edellä olivat Israel ja Pakistan, kun taas Kiina oli vasta sijalla yhdeksän ja Intia 

sijalla neljä. 891  Japani oli menettänyt maailmansotaa edeltäneen ykkössijansa, 

mutta niin olivat myös Kiinan ja Intian (huom. Brittiläinen Itä-Intia jakaantui itse-

näiseen Intiaan ja Pakistaniin vuonna 1947) sijoitukset laskeneet. Suomen ja mie-

hitetyn Japanin välisen kaupan arvo vuonna 1951 vastasi noin 47 prosenttia vuoden 

1937 kauppavaihdon arvosta.892 

                                                        
888 Lisenssitoimikunnan tehtävänä oli valvoa ulkomaankauppaa, päättää vienti- ja tuontiluvista sekä siitä, 
miten ja milloin kauppasopimusten tavarakiintiöt jaetaan etupiirien kesken. Toimikunnassa oli edustet-
tuna muun muassa ulkoasiainministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön ja yksityissektorin edustajia. 
Lisenssitoimiston tehtävänä oli puolestaan vienti- ja tuontilupa-asioiden käytännön hoito. ”Lisenssitoi-
men järjestelyä tutkivan toimikunnan mietintö.” 17.10.1951. s. 1–5, 9–17. Kirjeenvaihto 1951 A–S. 
Arkistotunnus 147. STE:n arkisto. Pihkala 1982b, 349–350.  
889 Ventano Oy:n kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle. Helsinki 20.7.1953. Allekirjoitus V. Wauh-
konen. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin I 1952–1955. UMA. 
890 ”Re. Finland-Japan Trade Agreement.” Finland Japan Trading Co., Ltd:n kirjelmä Finncellille. Osaka 
16.5.1951. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Laivalevyjä ja Iron Strips Japanista 1951. UMA. 
891 Ulkomaankauppaliiton tiedonantoja jäsenille No. 7. 14.2.1952. Raportit v. 1952. Finpron arkisto.  
892 Prosenttiosuus on laskettu muuttamalla ensin markkamääräiset tilastoarvot euroiksi (2011). 
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Suomessa kotimarkkinateollisuus asettuu jälleen vastahankaan 

Suomen ja miehitetyn Japanin välisiä kaupallisia neuvotteluita koskeneiden uutis-

ten kantautuessa kautta maan kevätkesällä 1949 kokosivat kotimarkkinateollisuu-

den toimijat ja heidän edunvalvojansa rivinsä ja valmistautuivat odotettavissa ole-

vaan kamppailuun japanilaista halpatuontia vastaan. Maailmansotien välisen ajan 

muistot japanilaisten puuvillakankaiden ja kalaverkkojen massiivisesta tuonnista 

olivat vielä tuoreessa muistissa, ja pelkona oli, että nyt solmittavan kaupallisen so-

pimuksen kautta samaiset tuotteet pääsisivät jälleen kerran Suomen markkinoille 

häiritsemään kotimarkkinateollisuuden kannattavuutta. Kauppapolitiikan näkökul-

masta katsottuna 1930-luvun tuontiekspansion taustasyynä oli tullisuosituimmuus 

Suomen ja Japanin välillä, minkä lisäksi japanilaisten tuotteiden edullisuuden kat-

sottiin olevan seurausta muun muassa japanilaistyöläisten alhaisesta palkkatasosta 

ja valmistusmateriaalien heikkolaatuisuudesta. Kotimarkkinateollisuudelta jäi kui-

tenkin tuolloin huomiotta se seikka ‒ kuten tässä tutkimuksessa on aiemmin selvi-

tetty ‒ että japanilaisen tuonnin kasvu vuosina 1934–1938 selittyi erityisesti japa-

nilaisten kauppahuoneiden myyntiverkostojen kehityksellä ja suorien yhteis-

työsuhteiden solmimisella suomalaisten maahantuojien kanssa.  

Ulkomaankaupan säännöstely oli sotavuosista lähtien tehokkaasti rajoittanut 

tuontikauppaa, jonka portinvartijana toimivat jo aiemmin mainitut lisenssiviran-

omaiset. Tuontilupakäytännön ja valuuttasäännöstelyn sekä tuontikauppaa vuosina 

1944–1959 koskettaneen hinnantasausjärjestelmän893 suojissa sai kotimarkkinate-

ollisuus rauhassa kehittyä sodan jälkeisenä aikana. Näistä tuontia rajoittaneista sää-

döksistä huolimatta kotimaiset tuottajat tunsivat maan jalkojensa alla vavahtelevan 

vähitellen kasvavan maahantuonnin seurauksena. Suurimpana pelkona oli kotimai-

sen tuotannon kannattavuuskriisi, mikä pahimmillaan voisi aiheuttaa konkursseja, 

työpaikkojen menetyksiä ja muuta huomattavaa vahinkoa kansantalouden koko-

naiskehitykselle. Todelliset tai kuvitellut pelot ja ennakkoluulot juontuivat protek-

tionistiselta 1930-luvulta, jolloin eri puolilla Eurooppaa ja muuta maailmaa oli ja-

panilaisten tavaroiden tuontia vastaan rakennettu kauppapoliittisia esteitä muun 

muassa tullimuurien muodossa kotimaisen tuotannon suojelemiseksi. Tämän taus-

tan huomioiden suomalainen kotimarkkinateollisuus valmistautui kilpailuun japa-

nilaisen tuonnin kanssa. 

                                                        
893 Tuonnissa sovellettiin tasausmaksuja, joiden tuloksena keinotekoisesti tasoitettiin hintaerot kotimais-
ten ja ulkomaisten tuotteiden välillä. Aunesluoma 2011, 136. 
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Suomen ja miehitetyn Japanin välistä kaupallista sopimusta ennätti ensimmäi-

senä kritisoimaan kalaverkkojen ja -langan valmistaja Ab Aino Lindeman Oy, joka 

oli 1930-luvulla kärjekkäästi vaatinut japanilaisen tuonnin lopettamista mutta sit-

temmin maailmansodan aikana vuonna 1941 itse valmistellut kalaverkkojen han-

kintoja Japanista. Kesällä 1949 oli ääni Lindemanin kellossa jälleen muuttunut, 

sillä Suomen ja Japanin välisessä tavarasopimuksessa mainittu 100 000 dollarin 

tuontikiintiö japanilaisille kalaverkoille oli suomalaisyhtiön mukaan riittävä pe-

ruste tarttua ”tuontikaupassa ilmeneviin ongelmiin” Suomen Teollisuusliiton väli-

tyksellä. Lindemanin ja muiden kalaverkkotehtailijoiden huoli tuontikaupan mah-

dollisesta kasvusta ja sen seurauksista omalle markkina-asemalle oli todellinen, 

sillä ulkomaankaupan säännöstelyn aikana olivat kotimaiset valmistajat lisänneet 

huomattavasti tuotantoaan ja käytännössä vallanneet kotimaan markkinat.894 Nyt 

tämä turvalliseksi muodostunut markkina-asema natisi liitoksissaan, kun kaupalli-

sen sopimuksen jälkeen suomalaiset maahantuojat ja ulkomaankaupan agentit val-

mistautuivat japanilaisverkkojen hankintoihin. 

Kesään 1949 mennessä ei ollut vielä ainoatakaan japanilaista kalaverkkoa saa-

punut sodan jälkeen Suomen markkinoille. Tämä ei kuitenkaan muodostunut Lin-

demanille esteeksi tai perusteeksi olla hyökkäämättä kaukaisesta idästä uhkaavaa 

vaaraa vastaan tekemällä arvioita tulevan japanilaisen tuonnin romahduttavasta 

vaikutuksesta kotimaiselle teollisuudelle. Kuten yli vuosikymmen aikaisemmin, 

kohdisti Lindeman nytkin kritiikkinsä japanilaisvalmisteiden heikkoa laatua ja hal-

puutta kohtaan. Uutta aiempaan arvosteluun verrattuna oli kuitenkin se, että tällä 

kertaa arvostelu kohdistettiin myös suomalaisiin kuluttajiin, joiden odotettiin tai 

tiedettiin ostopäätöksissään suosivan pikemminkin tavaran edullisuutta kuin sen 

laatua. Lindemanin mukaan tässä kilpailussa häviäisivät suomalaiset ja muut eu-

rooppalaiset valmisteet japanilaisverkkojen vallatessa markkinat sotaa edeltäneen 

ajan tavoin. Tästä uhkakuvasta huolimatta ei Lindemanin mielestä ainakaan vielä 

ollut perusteita oman tuotannon vapaaehtoisille rajoituksille tai investoinneissa pi-

dättymiselle. Valtiovallalta saatava kauppapoliittinen tuki kotimaisen tuotannon 

suojelemiseksi nähtiin ensiarvoisen tärkeäksi, ja siihen Lindeman ja muut verkko-

tehtailijat toivoivat voivansa luottaa myös tulevaisuudessa.895 

                                                        
894 ”Edert cirkulär No B/5/49 av den 5.8.1949.” Ab Aino Lindeman Oy:n kirjelmä Suomen Teollisuus-
liitolle. Vaasa 24.8.1949. Liitteitä 5 kpl. Kyselytutkimukset 1949–1955 Teollisuuden hintavertailu. Ar-
kistotunnus 636. STE:n arkisto. 
895 ”Edert cirkulär No B/5/49 av den 5.8.1949.” Ab Aino Lindeman Oy:n kirjelmä Suomen Teollisuus-
liitolle. Vaasa 24.8.1949. Liitteitä 5 kpl. Kyselytutkimukset 1949–1955 Teollisuuden hintavertailu. Ar-
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Muita japanilaisvalmisteiden maahantuonnissa ongelmia nähneitä tahoja olivat 

muun muassa Säteri Osakeyhtiö, joka arveli, että sen valmistaman Visella-pesusie-

nen markkinoinnissa saattaisi japanilaisen tuonnin takia ilmetä vaikeuksia.896 Säte-

rin ja Lindemanin lisäksi uhkakuvia maahantuonnin kasvussa näki myös Puuvilla-

tehtaitten Myyntikonttori (PMK), joka Lindemanin tavoin oli 1930-luvulla käynyt 

vastustamaan japanilaisten puuvillakankaiden räjähdysmäisesti lisääntynyttä tuon-

tikauppaa. Toisin kuin Säterin ja Lindemanin tapauksissa, PMK:n tuontiin kohdis-

tama kritiikki oli nyt huomattavasti epäsuorempaa ja hillitympää ‒ eihän japani-

laisten puuvillakankaiden, kuten kalaverkkojenkaan, tuonti ollut edes konkreetti-

sesti alkanut vuoden 1949 lopulle tultaessa. Kotimaisten puuvillakankaiden me-

nekki lepäsi vielä toistaiseksi vankalla pohjalla, sillä suomalaisvalmisteet olivat ul-

komaisiin tuotteisiin verrattuna huomattavasti edullisempia ja laadultaan riittävän 

korkeatasoisia. Tämä asiaintila johtui osaltaan kompensaatiokaupoin tapahtuneesta 

kangastuonnista,897 mikä nosti ulkomaisen tavaran hintaa noin 20–40 prosenttia. 

Kotimaisten tehtaiden käyttämä raakapuuvilla oli hintatasauksen alainen, mikä 

puolestaan piti raaka-aineen hinnan todellisia markkinahintoja alhaisempana. 

Näistä tekijöistä johtuen ei PMK kärsinyt minkäänlaisista menekkivaikeuksista 

syksyllä 1949, mutta vuoden lopussa häämöttivät suuret muutokset silloin lopetet-

tavan raakapuuvillan hintatasauksen seurauksena.898 Odotettavissa oli huomattava 

kasvu kotimaisten puuvillatuotteiden hinnoissa ja niin muodoin myös kiristyvä kil-

pailu kotimarkkinoista. 

Raakapuuvillan hintatasauksen päättyminen ei kuitenkaan ollut ainoa huoli 

PMK:n tulevaa kilpailukykyä ajatellen, sillä Suomen kulutustavaramarkkinoilla 

vallitsevan hintasäännöstelyn seurauksena vähittäiskauppiaat suosivat mahdolli-

                                                        
kistotunnus 636. STE:n arkisto. Jäljennös Suomen Kalaverkkoyhdistyksen kirjeestä Maatalousministe-
riölle. Allekirjoitus Ernst Sandelin. Helsinki 10.2.1950. UM 58 B3 Tuontitarve A–K 1937–1950: Kala-
verkkoteollisuuden tukeminen. UMA.  
896 ”Kotimarkkinateollisuus ja ulkolaisten täysi- ja puolivalmisteiden tuonti.” Säteri Osakeyhtiön kir-
jelmä Suomen Teollisuusliitolle. Valkeakoski 31.8.1949. Liite: ”Vastaukset Visella-sieniä koskeviin 
kysymyksiin.” Kyselytutkimukset 1949–1955 Teollisuuden hintavertailu. Arkistotunnus 636. STE:n ar-
kisto. 
897 Vuosina 1949–1950 noin puolet maahantuoduista tekstiilitavaroista hankittiin Suomeen kompensaa-
tiokaupoin. ”Lisenssitoimen järjestelyä tutkivan toimikunnan mietintö.” 17.10.1951. s. 28. Kirjeen-
vaihto 1951 A–S. Arkistotunnus 147. STE:n arkisto. 
898 PMK:n kirje Suomen Teollisuusliitolle 12.9.1949. Kyselytutkimukset 1949–1955 Teollisuuden hin-
tavertailu. Arkistotunnus 636. STE:n arkisto. 
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suuksien mukaan ulkomaisten puuvillatuotteiden hankintoja niistä saatavan korke-

amman myyntikatteen johdosta.899 Toisin sanoen kotimaiset kankaat ja langat oli-

vat suomalaiselle kuluttajalle hinnaltaan edullisia mutta juurikin samaisesta syystä 

vähittäiskauppiaalle epäedullisia niiden myynnistä saatavan pienemmän katteen ta-

kia. Tässä tilanteessa PMK:lla ja muilla hintasäännöstelystä tuolloin tai myöhem-

min ”kärsineillä” kotimaisen teollisuuden edustajilla oli perusteet odottaa vähittäis-

kauppiaiden lisäävän ulkomaisten tavaroiden hankintojaan ulkomaankaupan sään-

nöstelyn lieventyessä. Vielä säännöstelyn kestäessä oli kompensaatioteitse toteu-

tettu maahantuonti omiaan korottamaan ulkomaisten kulutustavaroiden tuontihin-

toja ja siten myös niiden jälleenmyyntiarvoa.900  

Ulkomaankaupan säännöstelyn vaikutukset eivät täten aina ja kaikilta osin 

hyödyttäneet kotimaista teollisuutta (jota nimenomaan pyrittiin suojelemaan) ei-

vätkä vähittäiskauppaa ‒ vientisektorin ulkomaankaupalle asettamista kasvutavoit-

teista puhumattakaan. Säännöstely synnytti vääristymiä markkinoiden rakenteessa 

ja johti toisinaan myös räikeisiin väärinkäytöksiin muun muassa tuontilisenssien 

jaossa. Lisäksi säännöstely johti niin sanottuihin ”maahantuojien markkinoihin”, 

sillä tuontilupamenettelystä johtui, että suuret toimijat, kuten tukkukaupat ja kes-

kusliikkeet, hallitsivat joko itse tai agenttiensa välityksellä lähes suvereenisti ulko-

maisten tavaroiden tuontia. Järjestäytyneiden tuontiryhmien ulkopuolelta oli vai-

keata tai jopa täysin mahdotonta päästä kiinni tuontilisenssien jakoon.901 

Japanilaisten puuvillatavaroiden, muunlaisten tekstiilituotteiden ja kalaverkko-

jen tuonnin osalta eivät kompensaatio- ja rinnakkaiskaupat tuottaneet yhtä suurta 

konkreettista huolta suomalaisen kotimarkkinateollisuuden edustajille kuin vapaan 

tuonnin aikana 1930-luvun loppupuoliskolla. Vaikka kyseiset kaupanmuodot nos-

tivat japanilaisvalmisteiden tuontihintoja, eivät Japanista tapahtuneet hankinnat 

voineet kuitenkaan määrällisesti nousta erityisen merkittäviksi, sillä maiden välillä 

solmitut tavara- ja maksusopimukset rajoittivat tehokkaasti sekä tuonnin että vien-

nin kasvua. Tämä oli tilanne kahdenkeskisessä suorassa kauppavaihdossa, mutta 

                                                        
899 PMK:n kirje Suomen Teollisuusliitolle 17.11.1949. Kirjeenvaihto 1949 A–Ö. Arkistotunnus 144. 
STE:n arkisto. Eivät pelkästään vähittäiskauppiaat suosineet ulkomaisten kankaiden ja muiden kutoma-
tuotteiden tuontia, sillä myös eräät kotimaiset valmistajat, kuten Suomen Trikoo Oy, turvautuivat ostoi-
hin kompensaatioteitse Italiasta ja Japanista. Tämä johtui muun muassa raaka-ainetuonnin vaikeuksista 
riittämättömien tuontilupien takia; kotimaisella tuotannolla oli vaikeuksia pysyä samassa tahdissa 
myynnin kehityksen kanssa. Raevuori 1954, 268.  
900 Suomalaisen viejän saadessa tavarastaan toivomansa tai jopa sitä korkeamman hinnan, kuten Korean 
suhdanteen aikana, joutui suomalainen maahantuoja puolestaan maksamaan tuontitavarasta samassa 
suhteessa ”ylihintaa”, jotta vienti- ja tuontitavaroiden arvot muodostuisivat yhtä suuriksi.  
901 Ks. ”Lisenssitoimen järjestelyä tutkivan toimikunnan mietintö.” 17.10.1951. s. 28–30, 36–38. Kir-
jeenvaihto 1951 A–S. Arkistotunnus 147. STE:n arkisto. 
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sen lisäksi oli myös toinen epäsuoran kaupan väylä, jonka kautta japanilaisia kan-

kaita saapui Suomen markkinoille ilman, että niitä olisi merkitty tilastoihin japani-

laiseksi tuonniksi. Eräs tällaisista väylistä muodostui Suomen ja Italian välisistä 

kompensaatiokaupoista, joiden tuloksena muun muassa suomalainen tekosilkkisel-

luloosa ja italialainen musliinikangas vaihtoivat omistajia. Alkuvuonna 1950 Tuko 

Oy toimi kyseisten kankaiden suomalaisena tuojana ja tietäen tai tietämättään osti 

Italiassa jatkokäsiteltyjä japanilaiskankaita. PMK:n mukaan tällainen kaupankäynti 

oli ”epäterveellistä”, mistä johtuen myyntikonttori halusi viranomaisten Suomessa 

joko kokonaan kieltävän sen tai ainakin rajoittavan sitä.902 

PMK vahvisti näkemystensä hyväksyttävyyttä alleviivaamalla muun muassa 

japanilaisten kankaiden huonoa laatua, joka sen mukaan koitui viimekädessä suo-

malaisten kuluttajien tappioksi. Väittämässä ei itsessään ollut mitään uutta, sillä 

olivathan PMK ja eräät muut kotimarkkinateollisuuden edustajat jo maailmanso-

tien välisenä aikana tarkoitushakuisesti luoneet kuvaa lähes kertakäyttötavaraan 

verrattavista japanilaistuotteista. Siitä huolimatta, että huonolaatuisiakin japanilai-

sia tavaroita esiintyi markkinoilla, eivät suinkaan kaikki Japanista tuodut valmisteet 

olleet laadultaan ala-arvoisia. Japanilaisten kankaiden maahantuojien ja jälleen-

myyjien näkemykset erosivat PMK:n väitteistä varsin jyrkästi, sillä ensin mainitut 

katsoivat, että nämä tuotteet olivat laadultaan yleisesti ottaen hyviä ja että koti-

markkinateollisuuden näkemykset perustuivat pikemminkin japanilaisten kankai-

den ja muun tekstiilitavaran hyvän laadun aiheuttamaan uhkaan markkinoista käy-

tävässä kilpailussa. Tätä ajatusta myötäilevän näkemyksen esitti julkisuuteen Ta-

louselämä -lehti, joka raportoi japanilaisten pystyvän ”tuottamaan hyviä tavaroita 

lyhyin toimitusajoin”.903 Japanilaisten kankaiden hyvän laadun puolesta puhuivat 

myös korkealaatuisen tavaran jälleenmyyjänä profiloituneen Oy Stockmann Ab:n 

tekemät hankinnat ennen ja jälkeen toisen maailmansodan.  

Japanilaisten kankaiden tuonnin aiheuttamista vahingoista PMK:n markkina-

osuudelle ei ole varsinaisesti mitään näyttöä vuosien 1949–1952 osalta. Edellä kä-

sitelty PMK:n vaatimus ”epäterveen” tuonnin rajoittamisesta näyttäytyy varsin yli-

mitoitetulta ja perusteettomalta, kun tuonnin ja kotimaisen tuotannon välistä suh-

detta tarkastellaan tilastojen valossa. Vuonna 1950 kotimaisten puuvillakankaiden 

myynti kasvoi samanaikaisesti kun ulkomaisten puuvillakankaiden kokonaistuonti 

                                                        
902 PMK:n kirje Suomen Teollisuusliitolle 2.3.1950. Ulkomaankauppaan liittyvät asiakirjat 1946–1958: 
Kauppasopimuskomiteaa koskevia asiakirjoja. Arkistotunnus 486. STE:n arkisto.  
903 ”Japanin tuotanto ja kilpailu.” Talouselämä No. 24. 13.6.1952, 575–576. Muistio haastattelusta, jossa 
läsnä olivat Harald Dahlberg, Pontus Dahlberg ja Juha Sahi. Helsinki 26.10.2012. Muistio on tekijän 
hallussa. 
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kipusi ennätyslukemiin sitten vuoden 1938. 904  Japanilaisten puuvillakankaiden 

osuus kokonaistuonnista oli määrässä mitattuna kyseisenä vuonna noin kahdeksan 

prosenttia, kun se vuonna 1951 oli enää yhden prosentin luokkaa. Vuosina 1950–

1952 puuvillakankaiden kokonaistuonti kasvoi huomattavasti muun muassa Iso-

Britanniasta, Hollannista ja Italiasta, mutta japanilaiskankaiden tuonti kääntyi vuo-

den 1950 jälkeen jyrkkään laskuun sekä määrässä että arvossa mitattuna. 905 Sa-

mankaltainen tilanne vallitsi pääpiirteissään myös muiden japanilaisten kutomate-

ollisuuden tuotteiden tuonnissa. 

Poikkeuksen tämän kehityksen suhteen teki kuitenkin japanilaisten kalaverk-

kojen varsin tasaisena jatkunut tuonti, jonka osuus kalaverkkojen kokonaistuonti-

määrästä oli 44 prosenttia vuonna 1950, kun se vuonna 1952 nousi 56 prosent-

tiin.906  Tämä kehitys kirvoitti Suomen Kalaverkkoteollisuusyhdistyksen kritisoi-

maan japanilaisen tuonnin jatkumista, siitä seurannutta keskituontihinnan alentu-

mista ja riittämätöntä tullisuojaa kotimaisen tuotannon turvaamiseksi. Japanilais-

verkkojen väitettiin olevan hinnoiltaan jopa niin edullisia, etteivät kotimaiset tai 

muut eurooppalaiset verkot voineet mitenkään kilpailla hinnoissa niiden kanssa.907 

Vaikka tuonti Japanista aiheuttikin laskun kotimaisten verkkojen menekille,908 ei 

viimeksi mainittujen markkina-asema ollut kuitenkaan täydellisesti uhattuna. Ko-

timainen kalaverkkoteollisuus ei romahtanut japanilaisen tuonnin takia, sillä kiris-

tynyt kilpailu markkinoista kannusti teollisuuden tuotannolliseen ja tuotekohtai-

seen kehitystyöhön (esim. nylonverkot), jolla oli merkittävä vaikutus kotimaisten 

kalaverkkojen menekkiin seuraavina vuosina.909 

                                                        
904 Suomen Teollisuusliitto: Kertomus toiminnasta vuonna 1950. s. 19–20. Suomen Teollisuusliiton 
vuosikertomukset 1941–1953. Arkistotunnus 39. STE:n arkisto. 
905 Japanilaisten puuvillakankaiden osuudet kokonaistuonnista on laskettu tuontitilaston tavaranimik-
keen numerossa 48 ilmoitettujen tietojen perusteella. SVT I A:70–72. Ulkomaankauppa v. 1950–1952. 
Kokonaistuonnin luvut on ilmoitettu vuoden 1952 tilaston sivulla 31. Ks. myös Suomen Tukkukauppi-
aiden Liiton vuosikirjat 1949–1952 (kangas- ja lyhyttavarajaosto). Suomen Tukkukauppiaiden Liiton 
vuosikertomukset 1949–1952. STL:n arkisto. 
906 Vuonna 1949 ei ollut tilastoitua kalaverkkojen tuontia Japanista. Japanilaisten kalaverkkojen osuus 
kokonaistuontimäärästä oli 40 prosenttia vuonna 1951. Mainitut prosenttiosuudet on laskettu tuontiti-
laston tavaranimikkeen numerossa 50–017 (kalaverkot ja muut kalastusvälineet jne.) ilmoitettujen tie-
tojen perusteella. SVT I A:70–72. Ulkomaankauppa v. 1950–1952. 
907 ”Yhdistelmä eräiden Suomen Teollisuusliiton alaisten jäsenyhdistysten ja -tehtaiden lausunnoista, 
jotka koskevat arvotullitariffiin siirtymiseen liittyviä kysymyksiä. Lausunto II.” Asiakirja on päivätty 
10.6.1950; Suomen Teollisuusliiton lausunto Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle. Allekirjoi-
tus Yrjö Fellman. Helsinki 7.10.1954. Annetut lausunnot 1946–1957. Arkistotunnus 93. STE:n arkisto. 
908 Suomen Teollisuusliitto: Kertomus toiminnasta vuonna 1952. s. 18. Suomen Teollisuusliiton vuosi-
kertomukset 1941–1953. Arkistotunnus 39. STE:n arkisto. 
909 Ks. esim. Suomen Teollisuusliitto: Kertomus toiminnasta vuonna 1955. s. 31. Suomen Teollisuuslii-
ton vuosikertomukset 1954–1960. Arkistotunnus 40. STE:n arkisto. 
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Tavara- ja maksusopimusten jatkaminen ja kaupallisten suhteiden 

avaaminen Suomen ja suvereenin Japanin välillä 

Suomen ja miehitetyn Japanin väliset kauppapoliittiset suhteet oli avattu kesä-

kuussa 1949 solmituilla tavara- ja maksusopimuksilla, joiden voimassaoloaika 

ulottui vuoden 1949 heinäkuun alusta seuraavan vuoden 1950 kesäkuun loppuun. 

Tänä aikana molempien osapuolten oli tarkkailtava kauppavaihdon kehitystä muun 

muassa selvitystilien puitteissa ja raportoitava toisilleen tavarakaupan ja sen mak-

sujen kehityksestä joko pankki- tai diplomaattiteitse. Usein käytetyksi informaatio-

väyläksi Suomen ja miehitetyn Japanin välillä vakiintui Yhdysvaltain Helsingin-

lähetystö, jonka kautta SCAP:n ja Suomen ulkoasiainministeriön välinen kirjeen-

vaihto kulki.910  Suomella ei ollut omaa edustustoa miehitetyssä Japanissa, joten 

molemmille osapuolille oli varsin luontevaa hyödyntää diplomaattiyhteyttä Helsin-

gissä. Yhteydenpito sähkeitse ja kirjeitse Helsingin ja Tokion välillä kiihtyi sitä 

mukaa kun tavara- ja maksusopimusten voimassaoloaika alkoi umpeutua vuoden 

1950 ensimmäisellä puoliskolla. 

Tavara- ja maksusopimusten puitteissa oli kauppavaihto Suomen ja miehitetyn 

Japanin välillä aloitettu käytännössä syksyn 1949 kuluessa, jolloin kompensaatio-

kaupoilla suomalaista selluloosaa vietiin Japaniin ja sieltä tuotiin muun muassa 

tekstiilejä ja kalaverkkoja Suomen markkinoille. Helmikuussa 1950 oli kahdenkes-

kinen kauppa Japanille voitollinen noin 398 000 dollarin arvosta; siihenastinen suo-

malainen vienti Japaniin muodostui 1 162 000 dollarista ja japanilainen vienti Suo-

meen 1 529 000 dollarista. Tavarasopimuksessa määritellystä viiden miljoonan 

dollarin kokonaiskaupan arvosta oli jääty roimasti jälkeen, ja sen saavuttamiseen 

oli enää noin viisi kuukautta aikaa. Kauppapolitiikan toimijoista SCAP ja Suomen 

ulkoasiainministeriö eivät sillä hetkellä voineet tehdä juuri mitään kauppavaihdon 

kiihdyttämiseksi, sillä japanilaisten tavaroiden tuonti Suomeen oli käyttänyt avoin 

tili -järjestelyn mahdollistaman 400 000 dollarin maksimiluoton (swing limit).911 

Ainoa ratkaisu oli kiihdyttää suomalaista vientiä Japaniin, mikä oli kuitenkin hel-

pommin sanottu kuin tehty, sillä vienti oli lähes täydellisesti riippuvainen Finncel-

listä ja sen kyvystä sekä halusta toimittaa selluloosaa Japaniin.  

                                                        
910 Otsikoimaton muistio, jossa allekirjoituksena nimikirjaimet F. E. P. 5.4.1950. ESS, Foreign Trade 
and Commerce Division. Finland, Apr. 1950 – Sept. 1951, ESS(B)06428. KT. 
911 ”Review of Trade Between Finland and Occupied Japan.” GHQ/SCAP:n muistio Suomen hallituk-
selle 10.4.1950. Allekirjoitus A. J. Rehe. AG 091.31(10 Apr 50)ESS/FTC. Finland, Apr. 1950 – Sept. 
1951, ESS(B)06428. KT. 
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Kauppavaihdon tilastollinen tilanne keväällä 1950 kertoi korutonta kieltä siitä, 

ettei tavarasopimuksen ohjeellinen tavoite toteutunut sopimuskauden sisällä ja että 

maksusopimus oli luottorajan täyttymiseen saakka helpottanut kaupan maksujen 

suorittamista – kun luoton yläraja oli saavutettu, muodostui siitä tosiasiallinen este 

japanilaisen tuonnin jatkuvuudelle Suomeen. Tämä tuli ehkä pienoisena yllätyk-

senä kauppapolitiikan toimijoille Suomessa ja miehitetyssä Japanissa, sillä Suomen 

ulkoasiainministeriön ja SCAP:n välisessä kirje- ja sähkevaihdossa yleisesti ottaen 

painotettiin molemminpuolisen yhteistyön sujuvuutta sekä halua jatkaa kumpaakin 

maata hyödyttävää kauppavaihtoa. Kaiken kaikkiaan olivat miehitetyn Japanin jou-

lukuuhun 1950 mennessä solmimat tavara- ja maksusopimukset olleet SCAP:n nä-

kökulmasta suureksi hyödyksi kasvatettaessa Japanin ulkomaankaupan volyymiä 

ja sen tuloksena kansantalouden kasvua ja jälleenrakennustyötä. Kyseiseen ajan-

kohtaan mennessä Japani oli solminut tavara- ja maksusopimuksia yhteensä 24 

maan kanssa, ja ne kattoivat noin puolet maan ulkomaankaupasta. Tuontikauppaa 

oli lisäksi helpotettu 19. elokuuta 1950 käyttöönotetulla automaattisella lisensioin-

tijärjestelmällä (Automatic Approval Licensing System), jonka tuloksena tuonti-

säännöstely lieventyi.912 Tavara- ja maksusopimusten mahdollistamat yleiset edut 

ja tuontikaupan myöhemmät helpotukset Japanissa eivät kuitenkaan hälventäneet 

sitä tosiasiaa, että Suomen ja miehitetyn Japanin välinen kauppavaihto oli jumiutu-

nut keväällä 1950. 

Maiden välisten tavara- ja maksusopimusten voimassaoloajan lähestyessä lop-

puaan alkukesästä 1950 SCAP teki Suomen hallitukselle esityksen, jossa ehdotet-

tiin neuvotteluiden aloittamista Tokiossa sopimusten uudistamiseksi tai vaihtoeh-

toisesti sopimusten voimassaolon jatkamista toistaiseksi heinäkuun 1950 alusta lu-

kien. Suomen hallitus tarttui viimeksi mainittuun ehdotukseen, ja siten kyseisten 

sopimusten voimassaoloa päätettiin jatkaa, kunnes niihin tehtävistä muutoksista ja 

lisäyksistä olisi mahdollista myöhemmin neuvotella.913 Tämä päätös käynnisti mo-

lemmissa maissa yli puoli vuotta kestäneen valmistelutyön tavara- ja maksusopi-

muksiin tehtävistä muutoksista. Miehitetyn Japanin taholla SCAP valmisteli asiaa 

yhdessä Japanin kauppa- ja teollisuusministeriön (MITI) edustajien kanssa, jotka 

                                                        
912 ”Report on Japan’s Trade and Financial Agreements as of 1 December 1950.” Muistion on laatinut 
Foreign Trade and Commerce Division, ESS. Report on Japan’s Trade and Financial Agreements (as of 
1 December 1950), Dec. 1950, ESS(A)04623. KT. 
913 Muistio, jonka allekirjoittanut R. W. Hale 20.6.1950. ESS, Foreign Trade and Commerce Division. 
Finland, Apr. 1950 – Sept. 1951, ESS(B)06428. KT. ”Trade Arrangement between the Republic of Fin-
land and Occupied Japan.” Allekirjoittanut R. W. Hale 20.6.1950. GHQ/ESS. Finland Extending Letter, 
June 1950, ESS(C)04938. KT. 
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kesän ja syksyn aikana järjestään toivoivat korotuksia suomalaisten tekemiin ehdo-

tuksiin tulevasta suomalaisen tekosilkkiselluloosan tuonnista Japaniin. MITI:n 

edustajat olivat jopa valmiita luomaan ”uuden tuontijärjestelmän” tekosilkkisellu-

loosaa varten, jotta Finncell ja sen japanilaiset asiakkaat voisivat solmia pitempi-

kestoisia hankintasopimuksia. Suomalaisen paperin tuonnin osalta ei japanilaisilla 

eikä niin muodoin SCAP:n edustajillakaan ollut toiveita esitettävänä. Maksusopi-

mukseen tehtävän muutoksen osalta MITI ehdotti kauppavaihdon luottorajaa nos-

tettavaksi 400 000 dollarista vähintään miljoonaan dollariin, jotta kevään 1950 

ikävä tilanne japanilaisten tuotteiden viennille ei pääsisi enää toistumaan. MITI ja 

SCAP olivat lisäksi valmiita nostamaan kokonaiskaupan arvon aikaisemmasta vii-

destä miljoonasta jopa seitsemään tai 12 miljoonaan dollariin.914 Näin ollen miehi-

tetyn Japanin taholta esitettiin suomalaisille ehdotus merkittävästä lisäyksestä mai-

den väliselle kauppavaihdolle vuoden 1951 kattavalla sopimuskaudella. 

Suomen taholla suhtauduttiin maltillisesti ehdotuksiin kauppavaihdon kasvat-

tamisesta, sillä Finncellillä ei Korean suhdanteen alettua ollut mahdollisuuksia 

merkittävästi kiihdyttää vientiään Japaniin. Paperin viennin osalta Finnpap oli val-

mis luopumaan voimapaperille vuoden 1949 tavarasopimuksessa osoitetusta 

200 000 dollarin erästä, sillä ponnisteluistaan huolimatta yhdistys ei ollut onnistu-

nut kasvattamaan vientiään läheskään kyseiselle tasolle. Edes mahdollisuus hyö-

dyntää kompensaatiokauppoja paperin viennissä ei tarjonnut Finnpapille ratkaisua 

asiassa, koska Japaniin tapahtunut paperin tuonti Neuvostoliitosta (Sahalinin teh-

tailta) painoi hinnat liian alhaisiksi. Vaikka Finncellin ja Finnpapin tilanteet Japanin 

markkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien suhteen olivat täysin päinvastaiset, ei 

viimeksi mainittu ollut kuitenkaan valmis kokonaan luopumaan pienestä viennis-

tään vaan varasi Tervakoski Osakeyhtiön tuotannosta pienehkön erän voimakon-

densaattoripaperia vuoden 1951 Japaniin vientiä varten. Tämän ratkaisun taustalla 

vaikuttivat periaatteelliset syyt, joiden mukaan Finnpap vastusti suomalaisen vien-

nin rakenteellista supistumista käsittämään ainoastaan teollisuuden raaka-aineita 

tai puolivalmisteita, toisin sanoen selluloosaa.915 

                                                        
914 ”The Trade Plan between Occupied Japan and the Republic of Finland.” MITI:n muistio ESS:n For-
eign Trade and Commerce Division:lle 27.7.1950. Allekirjoitus T. Oda; Muistio SCAP:n ja MITI:n 
edustajien kokouksesta 3.10.1950. Allekirjoitus E. S. Small. ESS/Foreign Trade and Commerce Divi-
sion. Finland, Apr. 1950 – Sept. 1951, ESS(B)06428. KT. 
915 II osaston tiedoitus No. 48. Helsinki 10.10.1949. Liite: ”Markkinakertomus.” Kiertokirjeet ja tiedon-
annot 1949. Finnpapin arkisto. ”Koskee Japania.” Finncellin kirje Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliitolle. Helsinki 9.5.1950; ”Vienti Japaniin v. 1951.” Tervakoski Osakeyhtiön kirje Suomen 
Puunjalostusteollisuuden Keskusliitolle 22.11.1950. Kauppa: Japani 1922–1961. Arkistotunnus 1990. 
SMK:n arkisto. 
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Finncellin rajalliset vientimahdollisuudet yhdessä arvioidun japanilaisten tava-

roiden tuontitarpeen kanssa johtivat Suomen tekemään vastaehdotukseen uudesta 

tavarasopimuksesta, jossa sekä viennille että tuonnille määrättäisiin noin 2 700 000 

dollarin kiintiöt.916 Tämä oli yli puolet pienempi kuin SCAP:n ja MITI:n esittämä 

ehdotus, mutta toteutumismahdollisuuksiltaan realistisempi, kun huomioidaan 

kauppavaihtoa ”luonnollisesti” rajoittavat tekijät (esimerkiksi Finncellin myynti-

kapasiteetti). Mahdollisesti juuri tästä syystä johtuen SCAP oli valmis hyväksy-

mään Suomen ehdotuksen, jonka mukaan vienti ja tuonti saivat molemmat 2,7 mil-

joonan dollarin kiintiöt. Suomesta oli tarkoitus viedä Japaniin pääasiassa tekosilk-

kiselluloosaa (1,9 milj.) ja sulfiittiselluloosaa paperiteollisuutta (0,65 milj.) varten; 

Japanista puolestaan pitäisi tuoda Suomeen muun muassa puuvilla- ja villalankaa 

(1 milj.), teräslevyjä laivanrakennusta varten (0,6 milj.) sekä kalaverkkoja ja niiden 

valmistukseen tarkoitettua lankaa (0,15 milj.). Tämä Suomen ja miehitetyn Japanin 

välinen kauppasuunnitelma vuodeksi 1951 hyväksyttiin 15. maaliskuuta 1951 päi-

vätyllä SCAP:n muistiolla. 917  Kauppasuunnitelmaa oli edeltänyt 5. helmikuuta 

1951 päivätyllä muistiolla hyväksytty uusi maksusopimus, jonka nojalla selvitysti-

lien luottorajaa nostettiin 500 000 dollariin, ja aikaisemmassa maksusopimuksessa 

mainittu Chase National Bank korvattiin Japanin keskuspankilla (Bank of Japan), 

jonka hoidettavaksi siirrettiin maiden välisen kaupan Japanissa oleva selvitystili.918 

MITI:n ehdottamaa vähintään miljoonan dollarin luottorajaa ei näin ollen hyväk-

sytty. 

Vuoden 1951 kuluessa maiden välinen kauppavaihto kehittyi arvoltaan hyvin 

suotuisasti suomalaisesta selluloosasta saatujen korkeiden hintojen siivittämänä. 

Selvitystilien luottorajan nosto näyttää vaikuttaneen positiivisesti kauppavaihdon 

sujuvuuteen, sillä siihen liittyvistä ongelmista ei enää vuoden 1951 kaupan osalta 

raportoitu. Kauppapolitiikan saralla olivat Suomen ja miehitetyn Japanin väliset 

suhteet uudistettujen sopimusten jälkeen vailla suurempia kysymyksiä. Näin jatkui 

                                                        
916 Yhdysvaltain Helsingin-lähetystöltä saapunut kirjelmä No. 69. 10.11.1950. Huom. Asiakirjaan on 
käsinkirjoitettu Suomen vastaehdotus. Kauppa: Japani 1922–1961. Arkistotunnus 1990. SMK:n arkisto. 
917 Joissakin lähteissä kauppasuunnitelman hyväksymispäiväksi on merkitty 14.3.1951 ja uuden maksu-
sopimuksen päivämääräksi 25.1.1951. Ks. SCAP:n muistio Washington DC:hin. Allekirjoittanut W. F. 
Marquat (ESS) 13.9.1951. Finland, Sept. 1951 – Mar. 1952, ESS(B)07093. KT.  
918 ”Amendment of Financial Arrangement Between the Republic of Finland and Occupied Japan.” Al-
lekirjoitus R. W. Hale 5.2.1951. 091.31(23 Apr 49) ESS/FTC; ”Amendment of Finland – Occupied 
Japan Trade Plan.” Allekirjoitus R. W. Hale 15.3.1951. ESS, Foreign Trade and Commerce Division. 
Finland – Financial and Trade Agreements, Apr. 1949 – Mar. 1951, ESS(A)04450. KT. ”Amendment 
of Financial Arrangement for Trade between the Republic of Finland and Occupied Japan.” Muistion 
allekirjoittanut R. W. Hale 5.2.1951 ESS, Foreign Trade and Commerce Division. Finland (Republic of 
Finland), 1951, ESS(C)05500. KT.  
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aina loppukesään saakka, jolloin tiedot Yhdysvaltojen suunnittelemasta Japanin 

miehityksen päättämisestä ja rauhansopimuksen solmimisesta saapuivat Suomen 

ulkoasiainministeriölle. Syyskuussa 1951 kaikkiaan 48 maan edustajat kokoontui-

vat San Franciscoon lopettaakseen Japanin kanssa edelleen virallisesti jatkuneen 

sotatilan ja allekirjoittaakseen sitä koskevan rauhansopimuksen. Sopimuksen alle-

kirjoittivat Yhdysvallat lähimpine liittolaisineen, kun taas Neuvostoliitto ja sen etu-

piiriin kuuluneet kommunistiset valtiot Euroopassa poistuivat konferenssista ennen 

kaikkea vastalauseena sille, että rauhansopimuksen jälkeenkin Yhdysvaltain soti-

lasjoukkoja jäisi suvereenin Japanin alueelle.919  Kysymys suvereenista Japanista 

muuttui San Franciscon rauhansopimuksen allekirjoituksen myötä suurvaltapoliit-

tiseksi kiistakysymykseksi, johon myös Suomi oli pakotettu ottamaan kantaa, kun 

oli päätettävä kaupallisten sopimusten ja oikeuksien siirtämisestä SCAP:lta Japanin 

omalle hallitukselle miehityksen päättyessä vuonna 1952. 

Jo ennen San Franciscon rauhankonferenssia SCAP oli valtuuttanut Japanin 

hallituksen käymään neuvotteluja ulkomaiden kanssa tehtävistä sopimuksista tai jo 

tehtyjen kaupallisten sopimusten siirtämisestä SCAP:lta Japanin hallitukselle rau-

hansopimuksen astuessa voimaan.920 Suomen ja miehitetyn Japanin väliset tavara- 

ja maksusopimukset oli, kuten kaikki muutkin vastaavat sopimukset, tehty SCAP:n 

nimissä, joten syyskuusta 1951 lähtien alkoi kuumeinen valmistelutyö kaupallisten 

sopimusten uudelleenjärjestelemiseksi. SCAP:n mukaan neuvottelut Suomen 

kanssa oli aloitettava mahdollisimman pian, jotta maiden välisiin kaupallisiin suh-

teisiin ei syntyisi tarpeetonta katkoa San Franciscon rauhansopimuksen astuessa 

voimaan. SCAP ja Japanin hallitus olivat valmiita aloittamaan neuvottelut voimas-

saolevien sopimusten pohjalta ja tekivät Suomen ulkoasiainministeriölle ehdotuk-

sen neuvotteluiden toteuttamisesta Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön välityk-

sellä.921 

Yhdysvaltain lähetystö ilmoitti asiasta Suomen ulkoasiainministeriön kanslia-

päällikölle P. K. Tarjanteelle, jonka kanssa lähetystön edustaja kävi asiasta alusta-

van keskustelun syyskuun lopulla. Sen tuloksena Yhdysvaltain lähetystölle muo-

dostui käsitys siitä, että Suomen ulkoasiainministeriölle tuli pienoisena yllätyksenä 

                                                        
919 Välittömästi San Franciscon rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Yhdysvallat ja Japani sol-
mivat turvallisuussopimuksen, jonka nojalla Yhdysvallat sai ylläpitää sotilastukikohtia Japanissa. Gor-
don 2009, 239–240. 
920 ”Authority to Negotiate and Sign Financial and Trade Agreements.” SCAP:n muistio Japanin halli-
tukselle. Allekirjoittanut C. C. B. Warden 30.8.1951. AG 091.31(30 Aug 51)ESS/FTC. Finland, Apr. 
1950 – Sept. 1951, ESS(B)06427. KT. 
921 SCAP:n muistio Washington DC:hin. Allekirjoittanut W. F. Marquat (ESS) 13.9.1951. Finland, Sept. 
1951 – Mar. 1952, ESS(B)07093. KT. 
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Japanin rauhansopimuksesta seurannut kysymys kaupallisten suhteiden uudelleen-

järjestämisestä ja että siinä oli huomioitava laajempiakin näkökantoja kuin vain 

Suomen ja Japanin väliset suhteet. Vaikka Tarjanne ei keskustelussa eritellyt asiassa 

huomioitavia laajempia näkökantoja, oli yhdysvaltalaisille kuitenkin selvää, että 

Suomelle oli tärkeää tulevissa suhteissaan Japaniin ottaa huomioon Neuvostoliiton 

asennoituminen. Yhdysvaltain lähetystö otaksui, että Suomen taholta olisi odotet-

tavissa pidättymistä Japaniin liittyvissä ulkopoliittisissa kannanotoissa ja että Suo-

men hallitus selvittäisi mahdollisuuksia kaupallisten suhteiden järjestämiseksi su-

vereenin Japanin kanssa tavalla, joka ei rasittaisi sen suhteita Neuvostoliittoon.922 

Yhdysvaltalaisten arviot Suomen tavoitteista ja Neuvostoliiton näkökantojen 

huomioimisesta osuivat naulankantaan. Kansliapäällikkö Tarjanteen johdolla ulko-

asiainministeriö teki suunnitelman, jonka mukaan neuvotteluja Japanin kanssa ei 

käytäisi Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön välityksellä, sillä se korostaisi liiaksi 

Yhdysvaltain hallituksen roolia muotoiltaessa Suomen ja suvereenin Japanin tule-

via kauppapoliittisia suhteita. Myöskään Ruotsin välitysapu kaupallisissa kysy-

myksissä ei ollut Suomen kannalta toivottavaa, sillä molempien pohjoismaiden 

vientiteollisuuksien välinen eturistiriitatilanne oli ilmeinen. Näiden vaihtoehtojen 

jälkeen käytettävissä oli vain yksi neuvottelutie, joka onnistuessaan mahdollistaisi 

suoran yhteyden Suomen ja Japanin hallitusten välille. Kyse oli joulukuussa 1950 

perustetusta Japanin hallituksen Tukholman-edustustosta (Japanese Government 

Overseas Agency),923 jonka kanssa neuvottelut voitaisiin mahdollisesti aloittaa va-

rovaisten tunnusteluiden jälkeen. Tarjanne kehottikin Suomen Tukholman-lähetys-

töä ottamaan alempien virkamiestensä välityksellä yhteyttä Japanin edustuston 

päällikköön Shiroji Yukiin, jolta oli tarkoitus hienovaraisesti tiedustella Japanin 

hallituksen kantaa keskusteluiden aloittamisesta Tukholmassa.924  

                                                        
922 ”Negotiation of Trade Agreement between Finland and Japan.” Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön 
kirjelmä (Desp. No. 259.) Yhdysvaltain ulkoasiainhallinnolle Washington DC:hin 25.9.1951. Allekir-
joittanut John M. Cabot. Finland, 1951, Jan. 1951 – Dec. 1951, ESS(C)05498. KT. Yhdysvaltain Hel-
singin-lähetystön muistio Suomen ulkoasiainministeriölle. Helsinki 21.9.1951. UM 7 K IV Japanin rau-
hansopimus (1950–1952). UMA. 
923 Ko. edustustot eivät olleet diplomaattiedustustoja, vaan niiden ensisijaisena tehtävänä oli kaupallis-
ten asioiden hoito. Tukholmassa sijainneen edustuston tehtäväkenttä ja oikeudet laajenivat käsittämään 
varsinaisen diplomaattiedustuston tehtäviä San Franciscon rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 
syksyllä 1951. Japanese Foreign Trade in 1950, s. 13. ”Suhteiden palauttaminen Japanin kanssa.” Lä-
hettiläs G. A. Gripenbergin kirjelmä No. 4468/1352. Tukholma 19.11.1951. UM 58 B1 Japani 1951–
1981: Suomen – Japanin kauppasuhteet 1952. UMA. 
924 Kansliapäällikkö P. K. Tarjanteen kirjelmä Suomen Tukholman-lähettiläälle G. A. Gripenbergille. 
Helsinki 21.11.1951. UM 58 B1 Japani 1951–1981: Suomen – Japanin kauppasuhteet 1952. UMA. Ja-
panese Foreign Trade in 1950, s. 128. 
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Joulukuun alussa 1951 järjestetyissä illanistujaisissa suomalaiset pääsivät vih-

doin kauppaneuvotteluja koskevaan asiaan, kun edustaja Yukin kanssa puhe kään-

nettiin syksyn aikana Suomessa vierailleisiin noin kymmeneen japanilaiseen liike-

mieheen ja heille Suomen taholta ongelmitta myönnettyihin viisumeihin. Samassa 

yhteydessä Yukilta tiedusteltiin mahdollisuutta aloittaa keskustelut Suomen edus-

tajien kanssa Tukholmassa, mihin hän ilmaisi myötämielisyytensä ja piti ehdotusta 

hyvin toteuttamiskelpoisena.925 Suomalaisten puolelta kuitenkin korostettiin, että 

kysymys neuvotteluiden aloittamisesta oli luonteeltaan vasta alustava. Ennen viral-

lisen yhteydenpidon aloittamista oli Suomen hallituksen muotoiltava virallinen 

kantansa suvereenin Japanin kanssa aloitettavista kaupallisista suhteista. 

Miten maiden väliset kauppapoliittiset suhteet olisi mahdollista avata ilman, 

että siitä koituisi Suomelle ulkopoliittista vahinkoa suhteissa Neuvostoliittoon? 

Ratkaisu tähän Suomen hallitusta ja ulkoasiainministeriötä askarruttaneeseen pul-

maan näyttää löytyneen Japanin hallituksen omaksumasta mallista ulkosuhteidensa 

uudelleenjärjestelyssä: toisen maailmansodan päätyttyä Yhdysvallat oli määrännyt 

Japanin kutsumaan diplomaattiedustajansa pois puolueettomista maista, mutta San 

Franciscon rauhansopimuksen allekirjoituksen jälkeen Japanille tuli ajankoh-

taiseksi lähettää edustajansa takaisin kyseisiin maihin, joiden kanssa Japanin halli-

tus katsoi olevansa edelleen (keskeytyksettä) virallisissa suhteissa. Tätä jatkuvuu-

den periaatetta oli Suomen näkökulmasta soveliasta käyttää myös sen ja Japanin 

välisten kauppapoliittisten suhteiden mahdollistamisessa miehityskauden päätty-

essä. Näin ollen Suomen hallitus päätti tammikuussa 1952 ilmoittaa kantanaan Ja-

panin hallitukselle, että Suomi katsoi maiden välillä vuonna 1924 allekirjoitetun ja 

siitä kaksi vuotta myöhemmin ratifioidun kauppa- ja merenkulkusopimuksen ole-

van edelleen voimassa.926 Lisäksi Suomen hallitus ehdotti Suomen ja miehitetyn 

Japanin välisen maksusopimuksen ja sen määräysten, mukaan lukien avointen ti-

lien, siirtämistä Suomen ja suvereenin Japanin välisiksi San Franciscon rauhanso-

pimuksen astuessa voimaan. Tavarasopimuksen osalta ei enää laadittaisi varsinaisia 

                                                        
925 ”P.M. keskustelusta Japanin Tukholmassa olevan Overseas Trade Agency’n päällikön hra Yuki’n 
kanssa.” Allekirjoittanut Jorma Vanamo. Tukholma 5.12.1951. UM 58 B1 Japani 1951–1981: Suomen 
– Japanin kauppasuhteet 1952. UMA. 
926 ”Suhteiden palauttaminen Japanin kanssa.” Lähettiläs G. A. Gripenbergin kirjelmä No. 4028/1185. 
Tukholma 17.10.1951.  UM 58 B1 Japani 1951–1981: Suomen – Japanin kauppasuhteet 1952. UMA. 
Suomen ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 24879 Yhdysvaltain Helsingin-lähetystölle. Helsinki 
16.1.1952. Liite: ”Memorandum regarding trade between Finland and Japan.” Suomen ulkoasiainmi-
nisteriön muistio. Helsinki 16.1.1951 [1952].  Finland, 1952, Jan. 1952 – Mar. 1952, ESS(C)05445. KT. 
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tavaralistoja, joilla kauppavaihto olisi kiintiöitettävä arvomäärin ja tavaralajeit-

tain.927 Näillä ehdotuksillaan Suomi halusi välttää sellaisen ulkopoliittisen riskiti-

lanteen, jossa se joutuisi luomaan juridisesti uudet suhteet Japaniin. 

Japanin hallituksen taholta ei esitetty eriäviä mielipiteitä Suomen tekemiin eh-

dotuksiin, joten maiden edustajat aloittivat viralliset keskustelut keväällä 1952. 

Neuvottelupaikaksi valittiin Suomen ehdotuksesta Tukholma, joka oli Suomen hal-

lituksen mukaan ”sopivampi” ‒ eli Helsinkiä poliittisesti neutraalimpi ympäristö. 

Neuvotteluiden tarkoituksena oli maiden välisen kauppa- ja merenkulkusopimuk-

sen voimaansaattamisen valmistelu ja uuden maksusopimuksen muotoilu Suomen 

ja miehitetyn Japanin välisen maksusopimuksen pohjalta.928  Maalis-huhtikuussa 

käydyt neuvottelut olivat kaikin puolin ongelmattomat, sillä molempien maiden 

näkemykset olivat helposti ja nopeasti yhteensovitettavissa – sekä Suomella että 

Japanilla oli vilpitön tahto jatkaa kahdenkeskisiä kauppasuhteita mahdollisimman 

edullisten kauppapoliittisten olosuhteiden vallitessa. 

Neuvotteluiden tulos oli kolmitahoinen: 1) Suomen ja miehitetyn Japanin vä-

lisellä maksusopimuksella perustettujen avointen tilien oikeudet ja edut siirrettiin 

Suomen ja suvereenin Japanin välille perustettaville avoimille tileille molempien 

maiden keskuspankeissa. Tämän päätöksen allekirjoittivat SCAP:n ja Japanin hal-

lituksen edustajat 24. maaliskuuta ja Suomen hallituksen edustaja 4. huhtikuuta. 

Päätös astui voimaan San Franciscon rauhasopimuksen voimaantulon jälkeisenä 

päivänä.929 2) Tukholmassa toteutetulla noottienvaihdolla 11. huhtikuuta pidennet-

tiin kesäkuussa 1949 solmittujen tavara- ja maksusopimusten voimassaoloaikaa, 

                                                        
927 ”Finland’s Future Trade Relations with Japan – Transmitting Text of Foreign Ministry Note and 
Enclosures.” Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön raportti (460e.94/1-2252) Yhdysvaltain ulkoasiainhal-
linnolle Washington DC:hin. Allekirjoitus William Barnes. Finland, Sept. 1951 – Mar. 1952, 
ESS(B)07092. KT. Kauppasopimuskomitean työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 25.10.1951. Kaup-
pasopimuskomitea 1929–1958.  Arkistotunnus 1378. SMK:n arkisto.   
928 ”Suomen ja Japanin väliset kauppasuhteet.” Lähettiläs G. A. Gripenbergin kirjelmä No. 1248/463. 
Tukholma 26.3.1952. UM 58 B1 Japani 1951–1981: Suomen – Japanin kauppasuhteet 1952. 
UMA. ”Kaupalliset neuvottelut Japanin kanssa.” Va. asiainhoitaja Jorma Vanamon kirjelmä No. 
1516/555. Tukholma 18.4.1952. UM 58 B1 Japani 1951–1981: Japanin kanssa 7.6.1924 tehdyn kauppa- 
ja merenkulkusopimuksen soveltaminen. Noottienvaihto 28.4.1952. UMA. 
929 Asetus No. 7, jolla saatetaan voimaan Suomen Tasavallan hallituksen, Liittoutuneiden valtojen yli-
päällikön ja Japanin hallituksen välinen sopimus Suomen Tasavallan ja miehitetyn Japanin kesken teh-
dyn kaupallisen finanssijärjestelyn kautta perustetun avoimen tilin oikeuksien ja etujen siirtämisestä ja 
vastaanottamisesta. Helsinki 25.4.1952. Suomen Asetuskokoelman Sopimussarja: Ulkovaltain kanssa 
tehdyt sopimukset 1952.  
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kunnes uudet sopimukset olisi mahdollista neuvotella.930 3) Suomen ja Japanin vä-

linen kauppa- ja merenkulkusopimus saatettiin jälleen voimaan noottienvaihdolla 

28. huhtikuuta,931 jolloin myös San Franciscon rauhansopimus astui voimaan ja Ja-

pani sai virallisesti takaisin valtiollisen suvereniteettinsa. Kauppa- ja merenkulku-

sopimuksen voimaansaattaminen oli näistä kolmesta päätöksestä periaatteiltaan 

merkittävin, sillä sen lisäksi, että sopimus takasi molemmille maille suosituimmuu-

den kahdenkeskisessä kaupassa ja merenkulussa, sen artiklat olivat yhteensopivia 

läntisten markkinatalousmaiden välillä vuonna 1947 luodun tulleja ja kaupankäyn-

tiä koskevan yleissopimuksen eli GATT:n (General Agreement on Tariffs and Trade) 

kanssa.932 Suomi oli liittynyt GATT:n allekirjoittajamaiden joukkoon vuonna 1950, 

kun taas Japani allekirjoitti sen viisi vuotta myöhemmin. Suomen ja Japanin välistä 

sopimusta ja GATT:n artikloita yhdisti pyrkimys kansainvälisen kaupan edistämi-

seen ja syrjinnän estämiseen; ensin mainittu toteutti näitä periaatteita kahdenkeski-

sessä kaupassa ja viimeksi mainittu monenkeskisessä kaupassa. 

                                                        
930 Japanin hallituksen nootti kauppa- ja maksusopimusten (1949) voimassaoloajan pidentämisestä. Al-
lekirjoittanut Japanin hallituksen Tukholman-edustuston päällikkö Shiroji Yuki. Tukholma 11.4.1952. 
UM 58 B1 Japani 1951–1981: Suomen – Japanin kauppasuhteet 1952. UMA. Suomen hallituksen nootti 
kauppa- ja maksusopimusten (1949) voimassaoloajan pidentämisestä. Allekirjoittanut lähetystöneuvos 
Jorma Vanamo. Tukholma 11.4.1952. Nihon Finrando tsūshōkinyū kyōtei kankei ikken. Arkistotunnus 
B’5.2.0.J/FI1. GGS.  
931 Japanin hallituksen nootti kauppa- ja merenkulkusopimuksen (1924) voimaansaattamisesta. Allekir-
joittanut Japanin hallituksen Tukholman-edustuston päällikkö Shiroji Yuki. Tukholma 28.4.1952; Suo-
men hallituksen nootti kauppa- ja merenkulkusopimuksen (1924) voimaansaattamisesta. Allekirjoitta-
nut lähetystöneuvos Jorma Vanamo. Tukholma 28.4.1952. Nihon Finrando tsūshōkōkaijōyaku kankei 
ikken. Arkistotunnus B’5.2.0.J/FI2. GGS.  
932 Suomen ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 24879 Yhdysvaltain Helsingin-lähetystölle. Helsinki 
16.1.1952. Liite: ”Memorandum regarding trade between Finland and Japan.” Suomen ulkoasiainmi-
nisteriön muistio. Helsinki 16.1.1951 [1952].  Finland, 1952, Jan. 1952 – Mar. 1952, ESS(C)05445. KT. 
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3.2 Kauppavaihdon hidas vapautuminen 

3.2.1 Suomen ja Japanin ulkomaankaupan rakenteen, maiden 

välisten kuljetusyhteyksien ja virallisten edustussuhteiden 

kehitys 

Suomen ja Japanin ulkomaankaupan rakenteellinen muutos sodan 

jälkeen 

Suomen ja miehitetyn Japanin välinen tavarakauppa vuosina 1948–1952 heijasteli 

pääpiirteittäin maailmansotaa edeltänyttä kahdenvälisen kaupan rakennetta, mutta 

myös molempien maiden ulkomaankaupan kokonaisrakennetta ja siinä tapahtu-

neita muutoksia. Toisen maailmansodan vuosista aina 1960-luvun alkuun saakka 

maiden ulkomaankauppaa suitsivat muun muassa maksutasesyillä perustellut sää-

telytoimet lisenssi- ja valuuttasäännöstelyn puitteissa. Säätely kosketti ennen kaik-

kea tuontikauppaa, jonka osalta Suomen ulkomaankaupan tavararakenteessa oli so-

dan jälkeen paino teollisuuden raaka-aineiden ja tuotantotarvikkeiden hankinnoissa 

(yli 60 prosenttia), kun taas kulutustavaroiden tuonnin osuus kokonaistuonnista py-

syi hieman yli kymmenessä prosentissa koko 1950-luvun.933  

Suomessa tuonnin rakenteen määräsi vallitseva kauppapolitiikka, jonka mu-

kaan viennistä saadut tulot ohjattiin ensisijaisesti sotakorvausteollisuuden (vuoteen 

1952 saakka), toiseksi vientiteollisuuden ja kolmanneksi jälleenrakennuksen tar-

peita tyydyttämään. Suomalaisten kuluttajien oli sotaa seuranneina vuosina odotet-

tava tuontikaupan säännöstelyssä vähittäin tehtäviä lievennyksiä, joiden tuloksena 

jo 1950-luvun alussa tuotiin maahan huomattaviakin määriä ulkomaisia elintarvik-

keita ja muita kulutushyödykkeitä. Kuitenkin vasta vuosikymmenen lopulla ja 

1960-luvun alussa tuontikauppa vapautui laajemmin säännöstelystä Suomen tiivis-

täessä kauppapoliittista yhteistyötään Länsi-Euroopan maiden kanssa. Tällöin ku-

lutustavaroiden osuus kasvoi kokonaistuonnista muutamia prosentteja samalla kun 

teollisuuden raaka-aineet ja tuotantotarvikkeet säilyttivät edelleen hallitsevan ase-

mansa tuontikaupassa.934 

Suomen vientikauppaa hallitsi maailmansotien välisen ajan tavoin puunjalos-

tusteollisuus, jonka osuus kokonaisviennistä oli yli 90 prosenttia aina 1950-luvun 

                                                        
933 Pihkala 1982c, 377; Pihkala 1988, 77–78. 
934 Pihkala 2001, 190–191; Hoffman 2004, 102, 133. 
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alkuun saakka. Tämän teollisuushaaran vientituotteet käsittivät Japaniinkin myy-

dyn selluloosan lisäksi paperia, kartonkia, sahatavaraa, vaneria, raakapuuta ja 

muita tuotteita. Näistä tavara-artikkeleista selluloosan ja paperin eli niin sanottujen 

paperiteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi muiden teollisuustuotteiden vientiä no-

peammin 1940-luvun lopulta lähtien. Selluloosan asema tässä nousukehityksessä 

oli huomattava, vaikkakin sen osuus paperiteollisuuden tuotteiden välisessä jakau-

massa oli laskusuuntainen: kun vuonna 1950 koko puunjalostusteollisuuden osuus 

Suomen kokonaisviennistä oli lähes 87 prosenttia, paperiteollisuuden 43 prosenttia 

ja selluloosan noin 21 prosenttia, olivat ensin ja viimeksi mainittujen osuudet ko-

konaisviennistä laskeneet vuoteen 1960 mennessä 81 prosenttiin ja noin 19 pro-

senttiin. Paperiteollisuuden osuus oli sitä vastoin kokenut pienoisen nousun, mikä 

oli seurausta 1950-luvun kuluessa tapahtuneesta paperin ja kartongin osuuksien 

kasvusta kokonaisviennissä. Paperi nousi selluloosaa merkittävämmäksi vientiar-

tikkeliksi Suomen ulkomaankaupassa vuosikymmenen lopulla.935  

1950-luvun alussa alkanut japanilaisten rauta- ja terästavaroiden tuonti Suo-

meen kertoi sekä suomalaisen metalliteollisuuden raaka-aine- ja puolivalmisteiden 

tarpeesta ja tämän teollisuuden tuotteiden viennissä tapahtuneesta kasvusta sota-

korvaustoimitusten päätyttyä että Japanin vientiteollisuuksien ja ulkomaankaupan 

rakenteessa tapahtuneista muutoksista 1940-luvun lopulta lähtien.936 Miehitetyssä 

Japanissa panostettiin metalliteollisuuden kehitystyöhön, jolla katsottiin olevan 

keskeinen paikka talouden jälleenrakennustyössä ja muiden teollisuusalojen kehit-

tämisessä. Metalliteollisuustuotteiden osuus Japanin vientikaupasta oli 18 prosent-

tia vuonna 1950, kun vuosikymmen myöhemmin se vastasi noin 14 prosenttia. Me-

talliteollisuuteen läheisesti liittyvän kone- ja laiteteollisuuden osuus viennistä oli 

sitä vastoin jyrkän nousujohteinen koko 1950-luvun: vuonna 1950 se lohkaisi 10 

prosenttia kokonaisviennistä, kun vuonna 1960 sen osuus oli jo 23 prosenttia.937 

Tekstiiliteollisuus oli ollut 1800-luvun lopulta lähtien Japanin päävientiteolli-

suus, ja toisen maailmansodan jälkeenkin sen asema kokonaisviennissä oli aluksi 

vertaansa vailla: vuonna 1950 sen osuus viennistä oli 48 prosenttia. Toisin kuin 

kone- ja laiteteollisuuden tapauksessa, tekstiiliteollisuuden osuus kääntyi vuosi-

kymmenen alun jälkeen varsin nopeaan laskuun, sillä vuonna 1960 se vastasi enää 

30 prosenttia kokonaisviennistä. Tämän kehityksen taustalla vaikutti Japanin yksi-

tyisen ja julkisen sektorin pyrkimys kehittää teollisuustuotantoa ja vientikauppaa 

                                                        
935 Jensen-Eriksen 2007, 203; Pihkala 1988, 76–77.  
936 Pihkala 1988, 76. 
937 Sumiya 2000, 16, 28. 
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käsittämään korkeamman jalostusasteen ja arvon omaavia teknologiatuotteita. Os-

tovoiman kehitys Japanin kotimarkkinoilla edisti kuluttajille tarkoitettujen laittei-

den ‒ kuten kameroiden, jääkaappien, televisioiden ja autojen ‒ menekkiä ja tuo-

tannollista kehitystyötä ja siten myös niiden vientikauppaa 1950-luvun puolivälistä 

lähtien.938 Japanilaisen tekstiiliviennin kuihtumisen taustalla vaikutti myös teollis-

tuvien maiden, kuten Intian ja Taiwanin, tekstiilituotannon ja -viennin merkittävä 

nousu maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä.939 Sen sijaan, että Japani olisi 

antautunut kilpailuun maailmanmarkkinoista näiden tuottajamaiden kanssa, se 

pyrki määrätietoisesti siirtämään teollisuutensa pääpainoa halpatuotannosta korke-

amman teknologian tuotantoon ja vientikauppaan. 

 

Kaavio 21. Vienti Japanista eri maanosiin v. 1946–1961. Arvot miljoonin jenein. Lähde: 

Honma, Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1946–1970 / Japanese Economic 

Statistics 1946–1970. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 60. 

Japanin tuontikaupassa oli sodan jälkeen pääpaino tekstiili- ja metalliteollisuuden 

raaka-aineiden hankinnoissa. 1950-luvun ensimmäisen puoliskon aikana teollisuu-

den raaka-aineiden osuus kokonaistuonnista oli 51 prosenttia ja elintarvikkeiden eli 

toiseksi suurimman tuontiryhmän noin 26 prosenttia. Sekä polttoaineiden että teol-

lisuustuotteiden osuudet olivat molemmat 11 prosenttia kokonaistuonnista. Vuosi-

kymmenen toisella puoliskolla näiden tavararyhmien osuudet tuonnista kokivat 

varsin huomattavan muutoksen, kun elintarvikkeiden osuus tippui 14 prosenttiin ja 

                                                        
938 Sumiya 2000, 9, 15–19; Nakamura 1990, 70–73. 
939 Reischauer & Jansen 2005, 312. 
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teollisuuden raaka-aineiden noin 48 prosenttiin. Tekstiiliteollisuuden raaka-ainei-

den tuonnissa tapahtui jyrkkä lasku, mikä osaltaan heijasti edellä kuvattua muutosta 

Japanin vientikaupassa. Polttoaineiden ja teollisuustuotteiden, kuten kemikaalien 

ja koneiden, tuonti sen sijaan kasvoi niin, että polttoaineiden osuudeksi muodostui 

noin 15 prosenttia ja teollisuustuotteiden 21 prosenttia kokonaistuonnista.940  

Japanin ulkomaankaupan maajakaumassa painottui Yhdysvaltain asema sekä 

tuonnissa että viennissä maailmansodan päätyttyä. Yhdysvalloista ja Kanadasta ta-

pahtunut tuonti kasvoi lähes vuosittain 1960-luvun alkuun saakka muodostuen nii-

hin suuntautunutta japanilaista vientiä suuremmaksi. Japanilaisten tavaroiden ulko-

maiset päämarkkinat sijaitsivat maailmansotien välisenä aikana Aasian maissa, 

jonne vienti käynnistyi varsin nopeasti sodan päätyttyä ja oli muutamaa poikkeus-

vuotta lukuun ottamatta sieltä tapahtunutta tuontia suurempaa aina 1960-luvun al-

kuun saakka. Japanin kauppavaihto Euroopan maiden kanssa oli Aasian ja Pohjois-

Amerikan kanssa käytyyn kauppaan verrattuna huomattavasti pienempää. Japanin 

ja Euroopan välinen kauppa ei kuitenkaan ollut yhtä epätasapainoista viennin ja 

tuonnin kesken, kuten oli tilanne Japanin ja Pohjois-Amerikan välisen kaupan suh-

teen. Pääpiirteissään Japanin ulkomaankauppa noudatteli maaosajakaumaltaan 

toista maailmansotaa edeltänyttä koostumusta; samoin jatkui myös maan ulko-

maankauppataseen alijäämäisyys aina 1960-luvulle saakka.941 

                                                        
940 Suzuki 1990, 114.  
941 Honma, Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1868–1945 / Japanese Economic Statistics 
1868–1945. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 33–34. Honma Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-
shū 1946–1970 / Japanese Economic Statistics 1946–1970. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 58. Japa-
nese Foreign Trade in 1950, 45. 
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Kaavio 22. Tuonti Japaniin eri maanosista v. 1946–1961. Arvot miljoonin jenein. Lähde: 

Honma, Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1946–1970 / Japanese Economic 

Statistics 1946–1970. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 61. 

Suomen ulkomaankaupan maajakauman osalta on myös havaittavissa jatkumo 

toista maailmansotaa edeltäneestä asetelmasta, jossa Euroopalla oli hallitseva 

asema Suomen vientikaupassa muiden maaosien jäädessä siitä huomattavasti jäl-

keen. Vuonna 1950 oli Aasian maiden kanssa käydyn vientikaupan osuus Suomen 

kokonaisviennistä ainoastaan 2,7 prosenttia, kun Yhdysvaltain osuus oli puolestaan 

9,4 prosenttia. Vuosikymmen myöhemmin oli Aasian osuus Suomen vientikaupasta 

noussut hienokseltaan 3,2 prosenttiin, kun taas Yhdysvaltain osuus oli laskenut 4,9 

prosenttiin. Tästä laskusta huolimatta oli Yhdysvallat edelleen Suomen vientikau-

palle tärkein Euroopan ulkopuolinen kohdemaa.942 

                                                        
942 SVT I A:66–81. Ulkomaankauppa v. 1946–1961. 
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Kaavio 23. Vienti Suomesta eri maanosiin v. 1946–1961. Arvot kulutusmaan mukaan mil-

joonin euroin (2011). Lähde: SVT I A:66–81. Ulkomaankauppa v. 1946–1961. 

Tuonti Suomeen eri maanosista vuosina 1946–1961 noudatti pääpiirteissään samaa 

suuruuskaavaa kuin Suomesta tapahtunut vientikin, mistä johtuen tuontikaupasta 

ei ole ollut tarkoituksenmukaista teettää tähän omaa kaaviota. Euroopan osuus Suo-

meen tulleesta tuonnista oli ylivoimaisesti suurinta; vuonna 1950 tuli Euroopasta 

76 prosenttia Suomen kokonaistuonnista, ja vuonna 1960 lähes 86 prosenttia. Aa-

sian osuus tuonnista oli vuonna 1950 vaivaiset 3,0 prosenttia, eikä sen suhteen ta-

pahtunut koko vuosikymmenen aikana merkittävää muutosta vuoden 1960 osuuden 

ollessa 2,9 prosenttia. Yhdysvallat oli myös tuonnissa Suomelle tärkein Euroopan 

ulkopuolinen kauppakumppani, jonka osuus kokonaistuonnista oli 5,9 prosenttia 

vuonna 1950, ja kymmenen vuotta myöhemmin 6,3 prosenttia.943 1960-luvun al-

kuun saakka oli Suomen ulkomaankauppatase usein alijäämäinen; ylijäämää kau-

pasta kertyi vain vuosina 1951, 1953–1955 ja 1958–1959.  

Vaikka Aasian osuus Suomen ulkomaankaupassa oli kyseisenä tarkasteluai-

kana varsin vähämerkityksellinen, koki se kuitenkin hienoisen kasvun maailman-

sotien välisen ajan noin 1–1,5 prosentista 2–3 prosenttiin 1960-luvun alkuun tulta-

essa. Japanin ja Euroopan maiden välisen kauppavaihdon osalta oli kysymys suh-

teellisesti suuremmasta vienti- ja tuontitoiminnasta, sillä vuonna 1950 Euroopan 

                                                        
943 SVT I A:66–81. Ulkomaankauppa v. 1946–1961. 
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osuus Japanin kokonaisviennistä vastasi 11,6 prosenttia ja kokonaistuonnista 4,1 

prosenttia – vuonna 1960 oli ensin mainitun osuus noussut 13,3 prosenttiin ja vii-

meksi mainitun 10,9 prosenttiin.944  Näiden prosenttiosuuksien kehityksestä voi-

daan todeta Suomen ja Japanin suhteellisesti kasvattaneen kauppavaihtoaan tois-

tensa maanosien kanssa toisen maailmansodan jälkeen. Mutta mikä oli Suomen ja 

Japanin välisen kaupan, kauppapoliittisten ja virallisten edustussuhteiden sekä kul-

jetusyhteyksien merkitys tässä kokonaiskehityksessä, ja miten Suomen ja Japanin 

välinen kauppavaihto kehittyi Japanin valtiollisen suvereniteetin palautuksen jäl-

keen vuodesta 1952 aina 1960-luvun alkuun saakka? 

Maiden välisten kuljetusyhteyksien kehitys toisen maailmansodan jälkeen 

Merenkulku, ulkomaankaupan informaatioyhteyksien ohella, joutui sekä Suomessa 

että Japanissa etsiytymään takaisin sodan katkaisemille reiteilleen tai luomaan uu-

det yhteydet rauhan tultua ja olojen vakiintuessa. Maailmansodan aikana keväällä 

1941 perustetun Suomen ja Japanin välisen suoran laivalinjan katkeaminen yhdessä 

Trans-Siperian rautatien kautta tapahtuneen japanilaisten tavaroiden tuonnin lop-

pumisen kanssa olivat johtaneet saman vuoden kesällä aktiivisen kauppavaihdon 

täydelliseen pysähtymiseen. Suomen ja Japanin välisen kaupan kuljetusyhteydet 

olivat poikki aina maailmansodan loppuun ja vuosiin 1947–1948 saakka, jolloin 

ensimmäiset tavaralähetykset toteutuivat maiden välillä. 

Japanin kauppalaivasto oli kokenut huomattavia tuhoja sodan aikana, jolloin 

alusmäärästä oli menetetty jopa 80 prosenttia. Tällä oli luonnollisesti suuri vaikutus 

Japanin ulkomaankauppaan, jonka kuljetuksista yli puolet oli toteutettu japanilai-

silla aluksilla ennen maailmansotaa. Japanilaisten laivojen osuus maan ulkomaan-

kaupan kuljetuksista vastasi vain noin 23 prosenttia vuosina 1947–1950. Alhaiseen 

osuuteen vaikuttivat alusmenetysten lisäksi myös miehitysviranomaisten ja muiden 

maiden asettamat rajoitteet japanilaisten alusten käytölle ulkomaankaupan kulje-

tuksissa vuoteen 1949 saakka. SCAP myönsi luvat aluksille, joita sai hyödyntää 

Japanin ja Itä-Aasian maiden välisissä kuljetuksissa niin sanottuina SCAJAP -lai-

voina. Lukuisat Aasian maat, kuten Kiina, Korea ja Intia, rajoittivat japanilaisten 

alusten pääsyä satamiinsa aina kyseiseen vuoteen saakka, mutta sen jälkeenkin py-

syivät Iso-Britannian ja Australian satamat sekä keskeiset laivalinjat Eurooppaan 

                                                        
944 SVT I A:58, 70. Ulkomaankauppa v. 1938, 1950. Japanese Foreign Trade in 1950, 60–61, 63. Honma 
Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1946–1970 / Japanese Economic Statistics 1946–1970. 
Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 58. 
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suljettuina japanilaisilta aluksilta. Näistä rajoituksista johtuen Japanin ja ulkomai-

den väliset kaupan kuljetukset oli toteutettava pääasiassa muilla kuin japanilaisilla 

aluksilla miehityskauden aikana.945 Sen jälkeen japanilaisen tonniston merkitys ul-

komaankaupan kuljetuksissa kaikkiin maanosiin nousi huomattavasti ja japanilai-

set varustamot tekivät näyttävän paluun alan suurimpien toimijoiden joukkoon. Ja-

panin nousevalla laivanrakennusteollisuudella oli keskeinen asema tässä kehityk-

sessä; itse asiassa Japanista tuli maailman suurin laivanrakennusmaa vuonna 

1956.946 

Maailmansodan jälkeinen tilanne oli vaikea myös Suomen ulkomaankaupan 

kuljetusten osalta, sillä aluskanta oli pienentynyt sodan aiheuttamien tappioiden 

seurauksena, ja lisäksi välirauhan ehdot määräsivät Suomen luovuttamaan Neuvos-

toliiton käyttöön yli puolet jäljellä olevasta tonnistosta. Suomen telakoiden keskit-

tyessä sotakorvaustuotantoon kasvattivat suomalaiset varustamot alusmääräänsä 

ulkomailta hankituilla vanhoilla laivoilla. Sotakorvausten päätyttyä käynnistyi 

Suomen kauppalaivaston modernisoiminen 1950-luvun kuluessa, jolloin kotimaan 

ja ulkomaiden telakoilta tilattiin purje- ja höyryaluksia korvaavia moottorialuksia. 

Ulkomaankaupan kuljetuksissa oli suomalaisten laivojen osuus viennissä noin 36 

prosenttia ja tuonnissa noin 55 prosenttia vuosina 1947–1960. Suomalaisalusten 

toiminta-alueina painottuivat Itämeri ja Pohjanmeri, mutta alusten liikennöinti li-

sääntyi toista maailmansotaa edeltäneeseen määrään verrattuna myös Välimerellä 

ja eri valtamerillä.947 

Kauppalaivastojen tila ja kauppamerenkulun rajoitteet sekä Suomessa että Ja-

panissa eivät mahdollistaneet kummankaan maan varustamojen toimesta suoran tai 

epäsuoran kuljetusyhteyden muodostamista maiden välillä sodan jälkeen. Sellai-

selle ei ollut edes tarvetta ennen vuotta 1947, jolloin ensimmäisistä sellukaupoista 

päästiin Finncellin ja SCAP:n välillä sopimukseen. Siihen mennessä laivausolot 

Euroopassa olivat vähitellen normalisoitumassa sodan tuhoista, joista muun mu-

assa Hampurin ja Bremenin suuret jälleenlastaussatamat olivat joutuneet kärsimään. 

Näiden satamien välityksellä olivat myös Suomen ja Japanin välisen kaupan kulje-

tukset huomattavalta osalta tapahtuneet maailmansotien välisenä aikana. Kun pe-

rinteiset jälleenlastaussatamat eivät välittömästi kyenneet palauttamaan asemaansa 

muiden eurooppalaisten ja valtamertentakaisten satamien välisinä liikennesol-

muina, olivat Skandinavian maiden satamista Göteborg, Oslo ja Kööpenhamina 

                                                        
945 Japanese Foreign Trade in 1950, 32–33. Foreign Trade of Japan 1952, 6.  
946 Chida & Davies 1990, 97–98, 106–108. 
947 Kaukiainen 2008, 420, 423, 426–427, 440–444. 
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valmiita ohjaamaan muun muassa suomalaisten tavaroiden kuljetuksia kauttansa 

Japaniin ja sieltä päinvastaiseen suuntaan.948 

Skandinaaviset varustamot avasivat jo perinteiseksi muodostuneen liiken-

teensä Suomen ja Itä-Aasian välillä vuonna 1947. Heti sodan jälkeen olivat britti-

läiset ja ranskalaiset varustamot aloittaneet liikennöinnin Euroopasta Aasiaan, kun 

taas hollantilaiset käynnistivät oman liikenteensä lähes yhtä aikaa skandinaavien 

kanssa. 949  Japanin ja Pohjois-Euroopan satamien välisen suoran linjaliikenteen 

käynnistämistä säesti ulkomaisten huolintakonttorien perustaminen Japanin suu-

rimpien satamien yhteyteen miehitysviranomaisten luvalla. Eräs konttorinsa Toki-

oon vuonna 1947 perustaneista oli tanskalainen varustamo A/S Det Østasiatiske 

Kompagni, joka oli ollut jo pitkään mukana Suomen ja Japanin välisessä merilii-

kenteessä maailmansotien välillä ja tarjosi nyt uudelleen palvelujaan suomalaisille 

viejille ja maahantuojille Itä-Aasian kanssa käytävässä kaupassa.950 Tämän liiken-

teen toinen suuri toimija, Ab Svenska Ostasiatiska Kompaniet, teki myös paluun 

Itä-Aasiaan johtaville merilinjoille, ja juuri sen välityksellä näyttää suomalainen 

selluloosa usein saavuttaneen määränpäänsä miehitetyssä Japanissa.951 

Ab Svenska Ostasiatiska Kompaniet yhdessä pitkäaikaisen yhteistyökumppa-

ninsa Oy Lars Krogius Ab:n 952 kanssa mahdollisti suomalaisille selluloosan ja pa-

perin viejille suoran kuljetusyhteyden Itä-Aasian satamiin, sillä varustamon uuden-

aikaiset laivat, kuten vuonna 1949 valmistunut M/S Sumatra, aloittivat matkansa 

itään Suezin kanavan kautta lastaamalla Skandinavian ja Suomen sekä läntisen Eu-

roopan suurissa satamissa muun muassa koneita, rautaa, terästä, paperia ja sellu-

loosaa. Kaikilla kuljetuskerroilla eivät alukset poikenneet Suomessa, vaan useasti 

suomalainen vientitavara laivattiin ensin Göteborgiin, jossa se uudelleen lastattiin 

Ostasiatiska Kompanietin aluksiin. Ennen Japaniin saapumista varustamon laivat 

purkivat lastia ja ottivat uutta tilalle muun muassa Singaporessa, Hongkongissa ja 

                                                        
948 ”Suomen selluloosan ja puuhiokkeen vienti.” Allekirjoittamaton muistio. 29.1.1946, 15. Selluloosan 
vientiä ja hintoja koskevat muistiot 1943–1946. Arkistotunnus 709. Finncellin arkisto.  
949 Krogius & Österlund 1972, 57; Jennings 1980, 51; Boldt-Christmas, Lilljequist & Cederberg 1957, 
196. Viimeksi mainitussa teoksessa kerrotaan Ab Svenska Ostasiatiska Kompanietin aluksen lähteneen 
ensi kertaa sodan jälkeen Itä-Aasiaan jo tammikuussa 1946. 
950 Ulkomaankauppaliiton tiedonantoja jäsenille No. 1. 1.1.1948. Raportit v. 1948. Finpron arkisto. 
Østasiatiske Kompagni, A/s 1972, 64. Det Østasiatiske Kompagnin mainos. Talouselämä No. 20. 
16.5.1953, 526. 
951 ”Meriyhteydet ulkomaille.” Talouselämä No. 38. 17.9.1948, 771. 
952 Huolitsija ja linja-agentuuri Oy Lars Krogius Ab (yhtiön nimi oli Ab Lars Krogius & Co. O.Y. vuo-
sina 1924–1955)  edusti ruotsalaisvarustamon lisäksi myös muita Itä-Aasian reiteillä toimineita varus-
tamoja, muun muassa Det Østasiatiske Kompagnita ja norjalaista Wilh. Wilhelmseniä. Ks. Det Østasia-
tiske Kompagnin kirjelmä Oy Lars Krogius Ab:lle. Kööpenhamina 27.1.1960. Rahteja koskeva kirjeen-
vaihto 1938–1974. Arkistotunnus 362. Finncellin arkisto. Krogius & Österlund 1972, 34, 57, 66. 
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Manilassa. Viimeinen etappi itään johti Kobeen, Yokohamaan ja muihin satamiin 

Japanissa, jossa Eurooppaan vietäväksi lastattiin japanilaisia teollisuustuotteita. 

Matka Suomesta Japaniin kesti välilastauksista riippuen noin kolme kuukautta, jol-

loin laivojen edestakainen kulku Pohjois-Euroopan ja Itä-Aasian välillä vei kuta-

kuinkin puoli vuotta.953 Suomen merenkulkutilastojen valossa tapahtuivat suoma-

laisten tavaroiden vientikuljetukset japanilaisten tavaroiden tuontikuljetuksiin ver-

rattuna useammin suorina ja yhdistettyinä kuljetuksina määräsatamaansa. Tavaroi-

den uudelleenlastaus Pohjanmeren satamissa oli kuitenkin suoraa ja yhdistettyä 

kuljetusta yleisempää – tämä oli tilanne erityisesti japanilaisten tavaroiden tuon-

nissa, kuten taulukosta 7. voidaan havaita. 

Taulukko 7. Suora ja yhdistetty merenkulku Suomen ja Japanin välillä v. 1949–1961. Ja-

paniin lähteneiden ja sieltä saapuneiden laivojen lukumäärät. Lähde: SVT I B:32b–44b. 

Merenkulku: Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä v. 1949–1961.954 

Vuosi Japaniin lähteneet laivat  Japanista saapuneet laivat 

Suora 

merenkulku 

Yhdistetty 

merenkulku 

Yhteensä Suora 

merenkulku 

Yhdistetty 

merenkulku 

Yhteensä 

1949 – 1  1  – – – 

1950 – 2  2  – 2  2 

1951 – 3  3  – – – 

1952 1  – 1  1  1 2 

1953 – 8 8  1  – 1 

1954 – 1 1  – 1 1 

1955 1  1  2  – 1 1 

1956 1  1  2  – 1 1 

1957 2 9 11  – 1 1 

1958 – 2 2  1 4 5 

1959 – 11  11  – 3  3 

1960 1 9  10  – – – 

1961 1 12  13  – 2  2 

                                                        
953 Boldt-Christmas, Lilljequist & Cederberg 1957, 198–199, 228. Finnish Cellulose Union invoice No 
3008 (305) Helsinki 18.11.1949. Ministry of International Trade and Industry, (MITI) Tokyo. Finnish 
Cellulose Association – Kaukas Two Crowns (JI-32411). ESS(B)04289. KT. Ouchterlony & Co., Ltd:n 
kirjelmät otsikoilla ”Re: Shipment of Contract No. JI 32436.” ja ”Re: Contract No. JI 32436.” Maj. R. 
Crewdsonille FTD/ESS. Osaka 20.3.1950 ja 22.3.1950. Finnish Cellulose Association, ”Kaukasu Two 
Crown” Mr. Yamamoto Agent, (JI-32436), Oct. 1949 – May 1950, ESS(B)04318. KT. 
954 Suora merenkulku tarkoittaa Suomen ja ulkomaiden välillä tehtyä matkaa, jonka lähtösatamaksi on 
merkitty viimeinen lastaussatama Suomessa sekä määräsatamaksi ‒ jos alus käy useassa ulkomaisessa 
satamassa ‒ ensimmäinen ulkomainen purkaussatama. Sama koskee matkaa viimeisestä ulkomaisesta 
lastaussatamasta ensimmäiseen purkaussatamaan Suomessa. Jos alus on menoselvitetty useampaan 
maahan tehtävää matkaa varten, tarkoittavat muihin maihin kuin ensimmäiseen purkausmaahan tehdyt 
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Näin pääpiirteissään toteutuivat suomalaisen selluloosan ja japanilaisten tavaroiden 

kuljetukset maiden välillä 1940-luvun lopulta lähtien – kuljetukset jatkuivat maa-

ilmansotien väliseltä ajalta totuttuun tapaan. Kaikki ei ollut kuitenkaan kuten ennen, 

sillä muutoksena aikaisempaan oli suoran ja yhdistetyn merenkulun käynnistymi-

nen myös Japanista Suomeen suuntautuneessa liikenteessä, mitä ei ollut 1930-lu-

vulla tilastoitu ainuttakaan laivauskertaa (vrt. taulukot 4. ja 7.). Maiden välisistä 

suoran ja yhdistetyn merenkulun kuljetuksista vastasivat näinä vuosina suurim-

maksi osaksi skandinaaviset varustamot, mutta kortensa merikuljetusten kekoon 

kantoivat ajan mittaan myös muut varustamot Länsi-Euroopassa, mukaan lukien 

länsisaksalaiset yhtiöt. Eräs niistä oli Hamburg-Amerika Linie, joka yhteistyössä 

suomalaisen Oy Fennoscandia Chartering Ab:n kanssa tarjosi monipuoliset rahti-

palvelut Euroopasta Itä-Aasiaan ja takaisin. Japanilaisvarustamotkin saivat osansa 

tästä liikenteestä 1950-luvulta lähtien; esimerkkinä mainittakoon Osaka Shosen 

Kaisha, jonka edustajana Suomessa toimi huolintaliike (ym.) John Nurminen Oy. 

955 

Suomen ja Japanin välisen kaupan kuljetukset tapahtuivat täten pääasiassa 

skandinaavisten, muiden länsieurooppalaisten ja japanilaisten varustamojen toi-

mesta, jotka operoivat yhteistyössä kansainvälisen konferenssijärjestelmän eli rah-

tikartellin puitteissa. Euroopan ja Itä-Aasian välisillä reiteillä toimineet ja Kauko-

idän rahtikonferenssiin eli FEFC:hen956  kuuluneet varustamot rajoittivat toisen 

maailmansodan jälkeistä kilpailua sopimalla purjehduskertojen ja rahdin kattomää-

ristä tietyn ajan sisällä samoin kuin satamista, joihin kukin konferenssiin kuulunut 

varustamo sai oikeuden lähettää laivojaan. Japanilaisia varustamoja oli kuulunut 

konferenssiin jo vuosisadan alussa, ja vuosina 1952–1953 kaksi niistä, Nippon Yu-

sen Kaisha ja Osaka Shosen Kaisha, liittyivät siihen jälleen. Kolmas japanilainen 

varustamo, Mitsui Line, oli myös halukas aloittamaan oman liikenteen Japanin ja 

Euroopan välillä, mitä FEFC ei kuitenkaan ollut valmis hyväksymään Mitsui Linen 

suuren kuljetuskapasiteetin takia. Seurauksena oli FEFC:n ja Mitsui Linen välinen 

                                                        
matkat yhdistettyä ulkomaista merenkulkua. Sama koskee alusta, joka on tuloselvitetty muista maista 
kuin viimeisestä lastausmaasta. SVT I B:32b. Merenkulku: Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä 
v. 1949, 5. Suoraan ja yhdistettyyn merenkulkuun eivät täten sisälly kolmansien maiden kautta tapah-
tuneet kuljetukset, joissa tavara on uudelleenlastattu toiseen laivaan. 
955 Hamburg-Amerika Linie, Fahrplan, Ausgabe Mitte Mai 1959. Ulkomaan kirjeenvaihto 1960–1962. 
Arkistotunnus 691. Tuko Oy:n arkisto. Karttunen, Pietikäinen & Suopanki 2006, 131. SVT I B:32b–
44b. Merenkulku: Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä v. 1949–1961. 
956 FEFC eli Far Eastern Freight Conference. 
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vuosia kestänyt rahtisota, joka päättyi 1956 Mitsui Linen päästyä mukaan konfe-

renssiin Nippon Yusen Kaishan suojeluksessa; täysjäsenyyden varustamo sai viisi 

vuotta myöhemmin.957  

Mitsui Linen ja FEFC:n välinen taistelu osoittaa, kuinka vaikeaa suurten ja 

pientenkin konferenssiin kuulumattomien varustamojen oli päästä mukaan Euroo-

pan ja Itä-Aasian väliseen erittäin kilpailtuun linjaliikenteeseen. Kuten aiemmin 

tässä tutkimuksessa on esitetty, oli Japanin kanssa käytävään kauppaan kiinnitty-

neiden ja kauppapolitiikkaa hoitaneiden suomalaisten toimijoiden piirissä herännyt 

kiinnostus oman laivalinjan perustamisesta Suomen ja Itä-Aasian välille 1920–

1930-luvuilla. Tällöin ajatus laivalinjasta ei edennyt selvittelyjä pidemmälle joh-

tuen korkeista perustamiskustannuksista ja kovasta ulkomaisesta kilpailusta. Vasta 

toisen maailmansodan aikana, jolloin rahtikonferenssijärjestelmä oli keskeyttänyt 

toimintansa,958 päätettiin perustaa Suomi–Japani-linja rauhanajan normaalien kul-

jetusyhteyksien katkeamisen tai vähintäänkin huomattavan vaikeutumisen takia. 

Tämän jälkeen ajatus suomalaisesta laivalinjasta Itä-Aasiaan nousi seuraavan ker-

ran esille noin vuosikymmen myöhemmin, 1950-luvun alussa. 

Korean sodan seurauksena nousivat rahtihinnat ja vakuutusmaksut Itä-Aasian 

reiteillä jyrkästi. Tilanne oli otollinen vaihtoehtoisten ja mahdollisesti jopa edulli-

sempien merikuljetusyhteyksien luomiselle, ja tähän ajatukseen eräät suomalaiset 

laivanvarustajat ja puunjalostusteollisuuden edustajat tarttuivat. Itä-Aasiaan suun-

tautuvan suomalaisen laivalinjan lisäksi Enso-Gutzeit Oy:n pääjohtaja William 

Lehtinen yhdessä Ab Helsingfors Steamship Co., Ltd:n omistajan Henry Nielsenin 

ja Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön toimitusjohtajan Birger Krogiuksen kanssa 

suunnitteli suoran kuljetusyhteyden luomista Etelä-Afrikkaan. Suunnitelma linja-

liikenteen avaamisesta Suomesta Etelä-Afrikan kautta Itä-Aasiaan sai niin sanotusti 

tuulta purjeisiinsa, jolloin Enso-Gutzeit ja Ab Helsingfors Steamship Co. tekivät 

kumpikin päätöksen tilata suurikokoiset moottorilaivat Hollannista tulevaa linjalii-

kennettä varten. Ilmeisesti rahtihinnoissa koettu lasku Korean sodan päätyttyä sekä 

Mitsui Linen ja FEFC:n välisen hintasodan seuraukset johtivat suomalaisten laiva-

linjasuunnitelman kariutumiseen ennen kuin tilatut moottorialukset ennättivät edes 

valmistua. Näin ollen vuosina 1953–1954 käyttöönotetut Finnmerchant ja White 

Rose -nimiset laivat asetettiin omistajiensa toimesta kansainväliseen hakurahtilii-

                                                        
957 Jennings 1980, 51, 54; Chida & Davies 1990, 76, 122–123; Boldt-Christmas, Lilljequist & Cederberg 
1957, 197. 
958 Jennings 1980, 48. 
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kenteeseen. Molemmat alukset toimivat pääasiassa Puolan ja Kiinan satamien vä-

lisessä liikenteessä, vaikka Nielsen ja Lehtinen yrittivät vielä myöhemminkin 

Suomi–Etelä-Afrikka–Itä-Aasia-laivalinjan avaamista perustamalla linjayhtiön ni-

meltä Oy Finland Far East Line Ltd Ab:n vuonna 1955. Yhtiön toiminta ei kuiten-

kaan päässyt alkua pidemmälle Kaukoidän rahtikonferenssin vastustuksen joh-

dosta.959 

Hakurahtiliikenteen osalta eivät suomalaiset varustamot joutuneet kohtaamaan 

samanlaisia esteitä, joita oli esiintynyt säännöllisen linjaliikenteen avaamisessa Itä-

Aasiaan. Hakurahtiliikenne oli siihen antautuneille suomalaisille varustamoille jo 

perinteeksi muodostunutta liiketoimintaa, sillä suomalaisia aluksia oli operoinut 

näissä tehtävissä muun muassa Itä- ja Kaakkois-Aasian vesillä jo maailmansotien 

välisenä aikana. Toisen maailmansodan jälkeen kesti joitakin vuosia, ennen kuin 

suomalaisvarustamojen alukset palasivat Itä-Aasian hakurahtiliikenteeseen; Suo-

men viralliseen merenkulkutilastoon on ensimmäiset matkat merkitty vuodelle 

1949. Tällöin Suomen kauppalaivastoon kuuluva tai kuuluvat alukset tekivät yh-

teensä kaksi matkaa Itä-Aasiaan ja Itä-Aasian maiden välisessä liikenteessä. Seit-

semän vuotta myöhemmin eli vuonna 1956 matkoja kertyi sekä tavara- että paino-

lastissa yhteensä 21 Euroopasta, Keski-Amerikasta ja Etelä-Aasiasta Itä-Aasiaan 

sekä Itä-Aasian maiden välillä.960  

Japaniin suuntautuneessa hakurahtiliikenteessä jo pitkään toimineen suoma-

laisvarustamon, Zachariassen & Co:n, alukset jatkoivat tässä liikenteessä 1950-lu-

vulla. Vuosina 1956–1957 tiedetään varustamon rahtilaivoista ainakin höyrylaiva 

Olofsborgin ja moottorilaiva Wasaborgin käyneen Japanissa. Viimeksi mainitun 

matkat Japanin ja muiden maiden välillä havainnollistavat hyvin hakurahtiliiken-

teen hektistä luonnetta. Keväällä 1956 Wasaborg suuntasi järjestyksessä Hollannin, 

Puolan ja Iso-Britannian satamien kautta sementtilastissa Yhdysvaltain Texasiin, 

josta matka jatkui Kuuban, Ranskan ja Saksan kautta Intiaan. Sieltä laiva suuntasi 

rautamalmilastissa Singaporen kautta Yokohaman satamaan Japanissa, josta seu-

raava etappi vei Australiaan ja rautaromulastissa takaisin Japaniin, Koben satamaan. 

Eurooppaan Wasaborg palasi seuraavan kerran heinäkuussa 1957. Zachariassenin 

lisäksi Japanin-hakurahtiliikenteessä vaikutti myös vuosikymmenen lopulla Suo-

men suurimmaksi hakurahtivarustamoksi noussut Paulins Rederi Ab, jonka aluk-

sista Japaniin matkasi muun muassa S/S Imatra.961  

                                                        
959 Pietikäinen 1994c, 228–230; Boldt-Christmas, Lilljequist & Cederberg 1957, 197. 
960 SVT I B:32a, 39a. Merenkulku: Kauppalaivasto v. 1949, 1956.  
961 Jussila 1984, 163, 166, 189–190; Pietikäinen 1994a, 245. ”Annual Report for 1956.” Osakan-konsu-
linviraston vuosikertomus 1956. Allekirjoittanut kunniakonsuli Masami Yamamoto. Osaka 14.2.1957. 
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Hakurahtiliikenteen seurauksena suomalaisaluksia vieraili 1950-luvulla (lähes) 

vuosittain Japanin satamissa, vaikka lukumäärältään nämä vierailut eivät tuolloin, 

kuten eivät aiemmin tai myöhemminkään, muodostuneet erityisen monilukuisiksi 

‒ esimerkiksi vuonna 1960 kävi Japanin satamissa aikarahdattuja suomalaisaluksia 

seitsemän kertaa.962 Suomalaisia kauppalaivoja toimi Itä-Aasian ja muiden maan-

osien välisessä rahtiliikenteessä vielä 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin rahtia kuljetet-

tiin muun muassa Länsi-Euroopan ja Kanadan Tyynenmeren satamista Itä-Aasiassa 

sijaitseviin kohteisiin. Itä-Aasiasta puolestaan kuljetettiin rahtia muun muassa Yh-

dysvaltain Tyynenmeren ja Espanjan Atlantin puoleisiin satamiin.963 Vielä 1960-

luvun puolivälissä vieraili suomalainen Wilke-rahtialus Osakan satamassa ainakin 

kahdesti, ja vuonna 1972 siellä poikkesi Ab Helsingfors Steamship Co. Ltd:n tank-

keri Meltemi. Vielä 1950-luvulla tapahtuneet suomalaislaivojen lähes säännölliset 

vierailut Japanissa kävivät 1970-luvun alkuun mennessä hyvin harvinaisiksi ja epä-

säännöllisiksi. Tällöin realisoitunut merenkulun tekninen kehitys ja aluskoon kasvu 

jätti jälkensä myös lukumäärältään pienentyneeseen suomalaiseen hakurahtitonnis-

toon. Palkkarengin tavoin suomalaiset hakurahtilaivat kuljettivat rahtaajien kanssa 

tehtyjen sopimusten mukaisesti lastin kulloinkin määrättyyn maahan, joka yhä har-

vemmin oli Japani.964  

Kaikki Japaniin suunnanneet suomalaisalukset eivät 1950-luvulla tai sen jäl-

keenkään olleet kiinnittyneitä hakurahti- tai muuhun liikenteeseen, sillä joillekin 

vanhentuneille ja kannattamattomiksi käyneille rahtilaivoille matka Itä-Aasiaan oli 

niiden viimeinen. Tällöin oli kysymys laivojen myynnistä romutettavaksi Japaniin; 

                                                        
UM 53 Konsuliasiat: Japani: Osaka, vuosikertomukset (1955–1980). UMA. Ks. myös muut vuosiker-
tomukset samasta arkistoyksiköstä.  
962 ”Tokion lähetystön vuosikertomus 1960.” Allekirjoittanut lähettiläs Smedslund. Tokio 1.3.1961. UM 
5 G Tokio: pääkonsulinviraston, lähetystön ja suurlähetystön vuosikertomukset 1952–1969. UMA. Suo-
men Tokion-pääkonsulinviraston mukaan Japanin satamissa oli vuosina 1952–1954 käynyt vain kaksi 
suomalaisalusta (käyntikertaa), kun taas norjalaisia laivoja kävi yhden vuoden aikana keskimäärin 260, 
tanskalaisia 120 ja ruotsalaisia 60. Tokion-pääkonsulinviraston kirjelmä No. 59. Suomen ulkoasiainmi-
nisteriölle. Tokio 8.2.1955. 7.Li. Merenkulku, Lentoliikenne, Suomi‒Japani-lentoliikenneneuvottelut 
1954–78: 7.Lia. Lippudiskriminaatio Japanissa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
963 SVT I B:45a, 51a, 57a. Merenkulku: Kauppalaivasto v. 1962, 1968, 1974.  
964 ”Annual Report for 1965.” Osakan-pääkonsulinviraston vuosikertomus 1965. Allekirjoittanut kun-
niapääkonsuli Masami Yamamoto. Osaka 26.3.1966; ”Annual Report for 1966.” Osakan-pääkonsulin-
viraston vuosikertomus 1966. Allekirjoittanut kunniapääkonsuli Masami Yamamoto. Osaka 
28.3.1967; ”Annual Report for 1972.” Osakan-pääkonsulinviraston vuosikertomus 1972. Allekirjoitta-
nut kunniapääkonsuli Masami Yamamoto. Osaka 28.3.1973. UM 53 Konsuliasiat: Japani: Osaka, vuo-
sikertomukset (1955–1980). UMA. Pietikäinen 1994a, 245–247. 
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muun muassa porilaisen Werner Hacklinin Säätiön omistuksessa ollut moottori-

laiva Werner H. myytiin Osakaan romuksi 40 000 punnan arvosta vuonna 1959.965 

Vastakkaiseen suuntaan eli Japanista Suomeen tapahtui myös laivakauppa ‒ tosin 

kyse oli aivan uudesta, tilaustyönä tehdystä aluksesta. Vuosina 1954–1955 japani-

laisella telakalla rakennettiin siihen asti suurin Suomen lipun alla kyntänyt alus, 

jäävahvistettu tankkeri Wipunen, jonka merenkulkuneuvos Antti Wihuri osti osaksi 

laajenevaa kauppalaivastoaan. Wipunen liitettiin Wihurin vuonna 1946 perustaman 

Suomen Tankkilaiva Oy:n aluskantaan, jonka työsarka oli maailman öljymarkki-

noiden hakurahtiliikenteessä.966  

Wipunen tuli parahiksi Tankkilaiva Oy:n käyttöön, kun sen vesillelaskusta noin 

kaksi vuotta myöhemmin eli marraskuusta 1956 aina maaliskuuhun 1957 saakka 

Suezin kanava oli suljettuna Lähi-idässä syttyneen kriisin seurauksena. Rahtihin-

noissa tapahtui tuona aikana huomattava nousu, mikä kanavan jälleen avauduttua 

muuttui vuorostaan laskusuuntaiseksi. Seuraavan kerran rahtihinnoissa koettiin 

merkittävämpi parannus vasta 1960-luvun alussa, jolloin rahtimarkkinoiden tilan-

netta pidettiin Itä-Aasian markkinoiden vilkastumisen johdosta ”yleisesti parhaana 

sitten Suezin kriisin”. Rahtihintojen kehityksellä oli luonnollisesti suora vaikutus 

siihen, kuinka edullisesti tavarat liikkuivat muun muassa Suomen ja Japanin välillä. 

Suezin kanavan sulun aikana rahtihinnoissa koettuun kasvuun liittyi myös pidennys 

kuljetusten ajallisessa kestossa, sillä laivat joutuivat tuolloin kiertämään Afrikan 

Hyväntoivonniemen tai vaihtoehtoisesti kulkemaan Panaman kanavan kautta mat-

kallaan Euroopan ja Aasian satamien välillä.967  

Rahtihintojen nousut ja laskut yhdessä kuljetusten kestossa tapahtuneiden 

muutosten kanssa eivät kuitenkaan muodostuneet Suomen ja Japanin välistä kaup-

paa ja sen rakennetta ohjaaviksi tekijöiksi, vaan ulkomaankaupan säätely molem-

missa maissa ohjasi varsinaisen kaupallisen toiminnan ohella kahdenkeskisen 

kauppavaihdon kehitystä koko 1950-luvun ajan. Tämän asiaintilan vallitessa ei ul-

                                                        
965 Ennekari 1998, 67, 131. ”Annual Report for 1959.” Osakan-konsulinviraston vuosikertomus 1959. 
Allekirjoittanut kunniakonsuli Masami Yamamoto. Osaka 20.2.1960. UM 53 Konsuliasiat: Japani: 
Osaka, vuosikertomukset (1955–1980). UMA. 
966 Poukka 1983, 300–301, 324; Sjöström 1994, 256–257. ”Tankkitonnistomme kaipaa kipeästi vahvis-
tamista.” Talouselämä No. 19. 10.5.1957, 515–516. ”Suomalaisen tankkitonniston toiminnasta öljyn-
tuonnissamme.” Talouselämä No. 21. 20.5.1960, 548–552.  
967 ”Suezin vaihtoehto – Hyväntoivonniemen kiertäminen ja siitä johtuvat lisäkustannukset.” Talous-
elämä No. 46. 16.11.1956, 1060–1061. ”Valtamerirahdit voimakkaassa laskussa.” Talouselämä No. 16–
17. 26.4.1957, 462. ”Rahtimarkkinat.” Talouselämä No. 38. 15.9.1961, 852. Autio & Lodenius 1968, 
173. 
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komaisten varustamojen käyttö Suomen ja Japanin välisissä kuljetuksissa nostatta-

nut enää pohdintoja oman kotimaisen tonniston puutteen oletetuista kansantalou-

dellisista haittavaikutuksista rahtitulojen virratessa ulkomaille. Tällaisia talousna-

tionalistisia näkemyksiä esitettiin vielä maailmansotien välisellä ajalla, mutta toi-

sen maailmansodan jälkeen ne näyttävät tehneen tilaa puhtaalle business-ajattelulle 

‒ vaikka vielä 1940-luvun lopulla Suomen entinen Tokion-lähettiläs Hugo Val-

vanne vihjaili ulkoasiainministeriölle osoittamassaan muistiossa oman suomalai-

sen Itä-Aasian laivalinjan siunauksellisuudesta.968 Valvanteen pohdinnoissa siihen 

limittyi myös kysymys Suomen virallisen edustusverkoston uudelleenjärjestämi-

sestä Itä-Aasian maihin maailmansodan jälkeen. 

Suomen ja Japanin välisten virallisten edustussuhteiden kehitys 

Suomen ja Japanin välisen suhdekatkon yhteydessä oli molempien maiden diplo-

maattilähetystöt Helsingissä ja Tokiossa suljettu syksyllä 1944. Japanilla ei ollut 

nimitettyjä konsuleita Suomessa; Suomella sitä vastoin oli Osakassa kunniapää-

konsuli Henrik Ouchterlony ja Yokohamassa kunniakonsuli Otohei Yuyama. Hei-

dän johtamansa konsulaatit suljettiin suhdekatkon seurauksena, ja Ruotsi ryhtyi toi-

mittamaan Suomen suojeluvaltion tehtäviä Japanissa ja sen hallinnoimilla alueilla 

Aasiassa. Virallisesti Ruotsi pysyi Suomen suojeluvaltiona syyskuusta 1944 lähtien 

aina vuoteen 1952, jolloin Japani sai suvereniteettinsa takaisin ja saattoi solmia 

myös Suomen tasavallan kanssa uudet edustussuhteet tai palauttaa vanhat suh-

teensa takaisin voimaan.969 

Toisen maailmansodan päättyminen oli merkinnyt Japanin diplomaattisten 

edustussuhteiden katkeamista ulkovaltojen kanssa miehityskauden ajaksi. Myös 

Suomen edustussuhteet ulkovaltoihin olivat kokeneet huomattavia muutoksia sotaa 

edeltäneeseen aikaan verrattuna, sillä useita edustustoja oli sodan aikana ja vielä 

sen jälkeenkin jouduttu sulkemaan virallisten suhteiden katkeamisen, vähentynei-

den edustusmäärärahojen ja muiden tekijöiden johdosta. Suomen diplomaattiedus-

                                                        
968 Valvanteen mukaan Skandinavian maiden Suomea suurempi kauppavaihto Aasian maiden kanssa 
selittyi niiden välisellä säännöllisellä laivaliikenteellä. ”P.M. Suomen edustus Aasiassa.” Allekirjoitta-
nut Hugo Valvanne. Helsinki 17.6.1947. Ulkoministeriö, konsulit ja kunniakonsulit 1947–1953. Arkis-
totunnus 686. SMK:n arkisto. 
969 Suomella oli myös Mantšurian Dairenissa varakonsuli nimeltään Paul Pansing, jolle myönnettiin ero 
omasta pyynnöstä. ”Suomen kunniakonsuliedustus Japanissa.” Suomen ulkoasiainministeriön kirjelmä 
Tukholman-lähetystölle 30.9.1944. UM 53 Konsuliasiat: Japani: Ouchterlony, Henrik Wilhelm Arvid 
ja Yuyama, Otohei 1944. UMA. Sahi 2008, 118–121. 



365 

tustot Tokiossa ja Shanghaissa olivat kokeneet tämän kohtalon, ja niiden sulkemi-

sen jälkeen ei Suomella ollut vuosien 1945–1952 välisenä aikana Itä-Aasiassa vi-

rallista (paikalla olevaa) edustustoa.970 Diplomaattisten edustussuhteiden katko ei 

kuitenkaan merkinnyt, etteikö Suomi olisi ollut kiinnostunut jatkamaan näitä suh-

teita mahdollisimman pian poliittisten ja taloudellisten olojen vakiintuessa sekä 

Suomessa että Itä-Aasiassa maailmansodan jälkeen. 

Hugo Valvanne, joka maailmansodan aikana oli esittänyt suunnitelman Aasian-

kaupan tutkimuskomitean perustamisesta, aktivoitui uudelleen vuosina 1947–1948 

kysymyksessä Suomen sodan jälkeisistä suhteista Aasian maihin. Pitkään Japanissa 

toimineena diplomaattina Valvanne oli luonnollisesti kiinnostunut esittämään mie-

lipiteensä edustussuhteiden avaamisesta lähinnä Kiinan ja Intian kanssa, joiden hän 

uskoi lähitulevaisuudessa tarjoavan huomattavia kaupallisia mahdollisuuksia suo-

malaisille yrityksille. Kesäkuussa 1947 päivätyssä muistiossaan Valvanne esitti, 

että jo pelkästään maailmansotien välisenä aikana kehittynyt kauppavaihto Suomen 

ja Aasian maiden välillä kannusti panostamaan kaupallisten suhteiden tulevaisuu-

teen, jossa myös valtioiden välisillä virallisilla edustussuhteilla oli osansa pelatta-

vana. Valvanne esiintyi asiantuntevana ja määrätietoisena todetessaan, että 

”[o]lisi anteeksi antamatonta, jos Suomi kääntäisi selkänsä tälle valtavalle 

maanosalle, kunnes se jonakin päivänä saisi havaita myöhästyneensä kansojen 

kilpajuoksusta. Kaikki ulkomaankauppaa harjoittavat maat varustautuvat nyt 

käyttämään hyväkseen Aasian jättiläismäisiä markkinoita niin pien [pian] kuin 

se suinkin on mahdollista.”971  

Valvanteen mukaan Suomen olisi otettava Aasiaan perustettavalle edustustoverkos-

tolleen mallia Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, joilla kaikilla oli lähetystöt Kiinan 

tasavallan pääkaupungissa Nankingissa. Suomen ja miehitetyn Japanin välisten 

edustussuhteiden avaamisen osalta Valvanteella ei ollut ehdotusta esitettävänään ‒ 

tosin hän piti Suomelle tärkeänä Japanin taloudellisen kehityksen seuraamista. Hie-

man yli vuosi myöhemmin, elokuussa 1948, Valvanne joutui muuttamaan aikai-

sempaa ehdotustaan Nankingiin perustettavasta lähetystöstä, sillä kiihtyneen sisäl-

lissodan takia Kiina ei enää vaikuttanut ihanteelliselta diplomaattiedustuston sijoi-

tuspaikalta. Sen sijaan Valvanne päätyi ehdottamaan Intian pääkaupunkia New Del-

hiä, jonne lopulta päätettiinkin perustaa lähetystö vuonna 1949. Suomen ensimmäi-

                                                        
970 Nevakivi 1988, 261, 263; Soikkanen 2003, 24–25. 
971 ”P.M. Suomen edustus Aasiassa.” Allekirjoittanut Hugo Valvanne. Helsinki 17.6.1947. Ulkominis-
teriö, konsulit ja kunniakonsulit 1947–1953. Arkistotunnus 686. SMK:n arkisto. 
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nen lähettiläs New Delhissä oli kukapa muu kuin Hugo Valvanne, joka sivuakkre-

ditoitiin myös vastaperustetun Kiinan kansantasavallan pääkaupunkiin Pekin-

giin.972 

Huolimatta siitä, että Valvanne katsoi Suomen New Delhin -lähettilään yhdeksi 

tehtäväksi myös muiden Aasian maiden kaupallisen ja poliittisen kehityksen seu-

raamisen ja Suomen kauppasuhteiden edistämisen koko maanosan kanssa Intiasta 

käsin, oli tämä tavoite maantieteelliset rajoitteetkin huomioiden käytännössä mah-

dotonta toteuttaa. Suomen New Delhin -lähettilästä ei tuolloin tai myöhemminkään 

akkreditoitu Japaniin – Japanin miehityskaudella sen esti maiden välinen virallinen 

suhdekatko. Edustussuhteiden avaaminen miehitetyn Japanin kanssa olisi kuiten-

kin ollut mahdollista akkreditoimalla diplomaattiedustaja miehitysviranomaisten 

eli SCAP:n päämajaan ‒ aivan kuten Ruotsikin oli tehnyt. Tällaisen ratkaisun to-

teuttamisesta ei Suomessa kuitenkaan tehty päätöstä, vaikka 1950-luvun alussa 

Suomen ulkoasiainministeriössä ja elinkeinoelämän piirissä oli esiintynyt myötä-

mielisiä näkemyksiä oman edustajan asettamisesta miehitettyyn Japaniin. Käytän-

nönläheiset syyt vaikuttivat vakinaisen edustajan lähettämistä puoltavien ajatusten 

taustalla, sillä Suomen ulkoasiainministeriön ja SCAP:n välisissä neuvotteluissa 

tavara- ja maksusopimuksista vuosina 1949–1951 ei varsinaisia neuvotteluja jär-

jestetty kuin vain yhden kerran Tokiossa kevätkesällä 1949. Myöhemmin informaa-

tion vaihto osapuolten välillä tapahtui kirjeitse ja sähkeitse, välikäsien kautta, mikä 

kirvoitti entistä enemmän ajatuksia suorien edustussuhteiden luomisesta.973 

Tämän lisäksi esitettiin myös ehdotuksia varsinaisen kaupallisen edustustoi-

minnan aloittamisesta Kiinassa ja Japanissa. Lokakuussa 1950 päivätyssä muisti-

ossa toivottiin, että virallisen kaupallisen edustajan lähettämisellä mahdollistettai-

siin markkinatutkimusten suorittaminen ja uusien yhteyksien luominen Itä-Aasian 

markkinoilla.974 Japaniin ei tuolloin kuitenkaan lähetetty virallista edustajaa, mutta 

                                                        
972 ”P.M. Suomen edustus Aasiassa. II.” Allekirjoittanut Hugo Valvanne. Helsinki 24.8.1948. Ulkomi-
nisteriö, konsulit ja kunniakonsulit 1947–1953. Arkistotunnus 686. SMK:n arkisto. Nevakivi 1988, 
266–267. 
973 Vaikka virallisen edustajan asettamistakin ehdotettiin, eivät suomalaiset esimerkiksi olleet kiinnos-
tuneita lähettämään SCAP:n ehdottamaa kauppavaltuuskuntaa Japaniin neuvottelemaan tavara- ja mak-
susopimusten uusimisesta vuonna 1950. Suomen ulkoasiainministeriö perusteli tätä päätöstä SCAP:lle 
vetoamalla maiden välisen kauppavaihdon suhteellisen pieneen volyymiin. Yhdysvaltain Helsingin-lä-
hetystöltä saapunut kirjelmä No. 69. 10.11.1950. Huom. Asiakirjaan on käsinkirjoitettu Suomen vasta-
ehdotus. Kauppa: Japani 1922–1961. Arkistotunnus 1990. SMK:n arkisto. ”P.M. Suomen kauppa Japa-
nin kanssa.” Allekirjoittanut Ragnar Smedslund. Helsinki 8.5.1950. UM 58 B1 Japani 1922–1952: 
Tuontitoivomuksia PM ym. UMA. 
974 ”P.M. Japani – Kauko-Itä.” Allekirjoitus V. I. R. Helsinki 20.10.1950. Kauppa: Japani 1922–1961. 
Arkistotunnus 1990. SMK:n arkisto.  
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jotkut suomalaiset yhtiöt, kuten Kaukomarkkinat Oy, lähetti sen sijaan oman edus-

tajansa laajalle kiertomatkalle Itä- ja Kaakkois-Aasiaan vuonna 1951. Tämä esi-

merkki osoittaa sen, etteivät suomalaisyritykset jääneet odottamaan valtiovallan 

apua yhteyksien luomisessa vaan ottivat aloitteen omiin käsiinsä ja siten osoittivat 

aitoa halua panostaa kauppaan kaukaisten yhteistyökumppaniensa kanssa. Edusta-

jan lähettäminen matkalle Itä-Aasiaan ei suinkaan ollut ainoa, yleisin eikä helpoin 

tapa päästä yhteyteen japanilaisten yhtiöiden kanssa. Japanin ulkomaankaupan vä-

hitellen vapautuessa miehityshallinnon säätelystä 1950-luvun alussa palautti Suo-

men Ulkomaankauppaliitto jo sotaa edeltäneet yhteytensä Japanin ulkomaankaup-

pajärjestöihin tarkoituksenaan ”entistä paremmin palvella jäseniään liikesuhteiden 

aikaansaamisessa suomalaisten ja japanilaisten liikemiesten kesken”. Ulkomaan-

kauppaliiton tarjoama välityspalvelu oli suunnattu sekä vienti- että tuontiyrityksille, 

jotka halusivat luoda suorat yhteydet potentiaalisiin liikekumppaneihin Japanissa. 

Näin tehdessään liitto jatkoi sitä samaa välitystyötä, jonka Suomen Keskuskauppa-

kamari oli aloittanut 1920-luvun alussa.975  

Suomen ja suvereenin Japanin jatkettua maailmansodan katkaisemia virallisia 

kauppapoliittisia suhteitaan kauppa- ja merenkulkusopimuksen uudelleen voi-

maansaattamisen myötä huhtikuussa 1952, tuli ajankohtaiseksi pohtia myös viral-

listen hallitusten välisten edustussuhteiden avaamista. Kysymys diplomaattisten 

suhteiden luomisesta Japanin kanssa muodostui Suomen näkökulmasta yhtä vaike-

aksi kuin puoli vuotta aikaisemmin Suomen ulkoasiainministeriön tehdessä ratkai-

sua kauppasopimussuhteiden jatkamisesta suvereenin Japanin kanssa miehityskau-

den päättyessä. Suomen oli jälleen kerran otettava huomioon Neuvostoliiton ulko-

poliittinen asemoituminen päätettäessä diplomaattisten suhteiden solmimisesta Ja-

panin kanssa, sillä Neuvostoliitto ei ollut allekirjoittanut rauhansopimusta eikä niin 

muodoin solminut virallisia suhteita Japanin hallituksen kanssa. Itä- ja länsiblokin 

välissä tasapainoilevalle Suomelle kysymys oli sanalla sanoen vaikea, sillä mah-

dollisuudet Suomen ja Japanin välisten diplomaattisten suhteiden solmimiseksi oli-

vat käytännössä olemattomat niin kauan kuin Neuvostoliiton ja Japanin välillä val-

litsi virallisesti sotatila. 

Molempien maiden intresseissä oli kuitenkin aloittaa viralliset kahdenkeskiset 

edustussuhteet, vaikka täysien diplomaattisten suhteiden avaaminen Japanin ja 

Suomen välillä ei toistaiseksi tullut kysymykseen viimeksi mainittua koskevien ul-

kopoliittisten rajoitteiden takia. Toisin oli Ruotsin ja Japanin välisten suhteiden ta-

pauksessa, sillä niiden väliset diplomaattiset suhteet solmittiin heti San Franciscon 

                                                        
975 Ulkomaankauppaliiton tiedonantoja jäsenille No. 5. 31.1.1952. Raportit v. 1952. Finpron arkisto. 
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rauhansopimuksen voimaanastumispäivänä 28. huhtikuuta 1952. Vaille edustus-

suhteita ei Suomen ja Japanin hallitusten välisessä kanssakäymisessä kuitenkaan 

jääty, sillä ratkaisuksi asiaan muodostui konsulisuhteiden avaaminen. Käytännössä 

tämä tarkoitti Suomen ja Japanin ulkoasiainministeriöille konsulaattien perusta-

mista toistensa pääkaupunkeihin ja karriääridiplomaattien nimittämistä niiden joh-

toon. Päätös konsulisuhteiden avaamisesta tehtiin 12. elokuuta 1952, ja noin viikko 

myöhemmin eli 20. elokuuta Suomi avasi Tokiossa pääkonsulaattinsa, jonka en-

simmäiseksi pääkonsuliksi nimitettiin Ragnar Smedslund. Vastavuoroisesti Japani 

avasi oman pääkonsulaattinsa Helsingissä kaksi päivää myöhemmin, ja sen johtoon 

tuli syyskuun lopulla pääkonsuli Shigeto Yuhashi.976 Ennen konsulisuhteiden sol-

mimista oli Suomella ollut Tokiossa lyhyen aikaa niin kutsuttu kaupallinen edus-

tusto, jonka oli Suomen hallituksen lähettämänä kyseisen vuoden kesäkuussa pe-

rustanut samainen Smedslund.977  

Ruotsin tehtävät Suomen suojeluvaltiona Japanissa päättyivät samalla kun 

Suomen pääkonsulaatti avattiin Tokiossa elokuussa 1952. Vaikka pääkonsulaatti ei 

viralliselta statukseltaan ollut verrattavissa lähetystötason edustustoon, oli sen teh-

täväpiiri kuitenkin samanlainen viimeksi mainitun kanssa: pääkonsulin tehtävänä 

oli muun muassa poliittinen ja taloudellinen raportointi asemamaassa tapahtuvasta 

kehityksestä, minkä lisäksi hän oli ennen kaikkea Suomen hallituksen edustaja ja 

sen intressien valvoja Japanissa. Ulkoasiainministeriö Tokiossa ilmoitti lokakuussa 

myöntävänsä Suomen pääkonsulille vastavuoroisuuden perusteella saman kohtelun 

ja oikeudet, jotka kuuluivat varsinaiselle diplomaattiedustajalle. Tämän seurauk-

sena pääkonsulit Smedslund ja Yuhashi toimivat asemapaikoissaan hallitustensa 

epävirallisina lähettiläinä. Japanin pääkonsulaatissa työskenteli Yuhashin alaisuu-

dessa myös kaksi lähetettyä virkamiestä, mikä osaltaan lisäsi edustuston painoar-

voa ilmentämällä Japanin hallituksen huomattavaa kiinnostusta panostaa virallisten 

suhteiden kehittämiseen Suomen kanssa.978  

                                                        
976 Syyskuun 1952 loppuun mennessä oli Japani solminut diplomaattiset suhteet 38 maan kanssa ja kon-
suli- tai muunlaiset edustussuhteet kahdeksan maan kanssa. Muunlaiset kuin diplomaattiset suhteet Ja-
pani oli solminut Suomen lisäksi myös Burman, Ecuadorin, Etelä-Korean, Filippiinien, Indonesian, Pa-
naman ja Uruguayn kanssa. ”Japanin uusi asema.” Pääkonsuli Smedslundin raportti No. 2. Tokio 
22.9.1952. UM 5 C 15 Tokion-lähetystön raportit: UM 53 O2 Tokiossa olevan pääkonsulinviraston 
raportit. UMA. Lintulahti 1963, 53; Fält 1985, 44; Fält 2009, 181. 
977 Hannu Soikkasen mukaan Tokioon perustetun kaupallisen edustuston esikuvana olivat Suomen kau-
palliset edustustot Länsi- ja Itä-Saksassa. Soikkanen 2003, 78.  
978  Jäljennös Japanin ulkoasiainministeriön (Gaimushō) muistiosta. Tokio 24.10.1952; Pääkonsuli 
Yuhashin kirjelmä No. 1. kansliapäällikkö P. K. Tarjanteelle. Helsinki 8.10.1952. UM 55 F Japani, 
Helsinki: Yuhashi, Shigeto, pääkonsuli; Yamashita, Tatsuo, varakonsuli; Iwasaki, Tsuyoshi, avustaja-
kanslisti. UMA. Lintulahti 1963, 53, 114–115. 
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Japanilla oli kahdenkeskisten suhteiden edistämisen lisäksi myös toinen mo-

tiivi panostaa Helsingin edustustoonsa, sillä sekä Yuhashi että hänen seuraajansa 

pääkonsuli Ryuhei Honda (1956–) olivat molemmat Japanin ulkoasiainministeriön 

niin sanottuja Neuvostoliiton suhteiden asiantuntijoita ja tulleet ilmeisesti näiden 

meriittiensä ansiosta nimitetyksi Helsinkiin. Japanin ulkoasiainministeriölle pää-

konsulinvirasto Helsingissä oli tärkeä tarkkailupaikka Neuvostoliiton suuntaan, 

jossa Japanilla ei vielä 1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla ollut omaa edustustoa. 

Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että Japanin Helsingin-edustuston tehtävät 

olivat olleet tämänkaltaiset myös maiden välisten virallisten suhteiden ensivuosina 

1920-luvun alussa.979 Helsingin arvo tarkkailupaikkana Neuvostoliiton suuntaan ei 

ollut täten Japanin kannalta juurikaan muuttunut 30 vuodessa. 

Vuodesta 1952 lähtien Japani esiintyi varsin aktiivisena kahdenkeskisten suh-

teiden syventämisessä Suomen kanssa. Sen vakaana pyrkimyksenä oli avata täydet 

diplomaattiset suhteet maiden välille mutta Suomen hallitus ja ulkoasiainministeriö 

pysyttäytyivät asiassa passiivisina. Johtuen Suomen herkästä ulkopoliittisesta ase-

masta kylmän sodan blokkien välissä sekä Japanin ja Neuvostoliiton välisistä jär-

jestämättömistä suhteista San Franciscon rauhansopimuksen voimaantulon jälkeen 

Japanin hallitus ei tahtonut tietoisesti asettaa Suomea sellaiseen tilanteeseen, jossa 

viimeksi mainitun olisi reagoitava Japanin viralliseen aloitteeseen avata keskinäiset 

diplomaattisuhteet. Suomen ja Japanin edustajien välillä käytiin kuitenkin suhtei-

den solmimiseen liittyen epävirallisia keskusteluja ‒ etenkin sen jälkeen kun Japani 

oli saanut solmittua diplomaattiset suhteet kylmässä sodassa puolueettomana pidät-

tyvän Itävallan kanssa. Tähän liittyen oli Japanin Sveitsiin akkreditoitu ministeri 

Ogiwara yhteydessä Suomen sikäläiseen lähettilääseen Helge von Knorringiin tam-

mikuussa 1954, jolloin Knorring esitti ilmeisesti henkilökohtaisena näkemykse-

nään, että Suomelle olisi nyt Itävallan vanavedessä mahdollista korottaa konsu-

lisuhteet Japanin kanssa lähetystötasolle. Ogiwara oli saanut Knorringin puheista 

sen käsityksen, että ”Suomi hyötyisi diplomaattisten suhteiden jälleenavaamisesta 

                                                        
979 ”Japanin edustus Helsingissä.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 104/22. Tokio 3.9.1952. Liit-
teet 2 kpl. UM 55 F Japani, Helsinki: Yuhashi, Shigeto, pääkonsuli; Yamashita, Tatsuo, varakonsuli; 
Iwasaki, Tsuyoshi, avustaja-kanslisti. UMA. ”Japanin pääkonsulin vaihto.” Pääkonsuli Smedslundin 
kirjelmä No. 135/43. Tokio 17.3.1956. Liite. UM 55 F Japani, Helsinki: Honda, Ryuhei, pääkonsuli. 
UMA. ”Japanin ulkoministeriön edustajien käynti Suomessa.” Lähetystösihteeri Lintulahden kirjelmä 
No. 761/301. Tokio 12.11.1958. 7.F,G‒Ga. Japanin ulkoministeriö, Gaimushon tiedonannot 1952–71: 
7.Ga. Shigeo Nagano, ”Roving Ambassador”, matka Suomeen; Shunkichi Tageuchi, matka Suomeen. 
Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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Japanin kanssa”, ja tämän näkökannan hän välitti ulkoasiainministeriölleen Toki-

oon.980 

Seuraavan vuoden puolella myös pääkonsuli Yuhashi otti Suomen ulkoasiain-

ministeriön edustajien kanssa Helsingissä esiin kysymyksen diplomaattisten suh-

teiden avaamisesta, eikä tätä mahdollisuutta ainakaan suoralta kädeltä torjuttu suo-

malaisten taholta. Tämän rohkaisemana Yuhashi esitti huhtikuussa 1955 tervehdys-

käynnillään ulkoasiainministeri Johannes Virolaisen luona, että Japanin hallituksen 

toivomuksena oli kahdenkeskisten suhteiden syventäminen Suomen kanssa, mikä 

käytännössä tarkoitti suhteiden palauttamista sotaa edeltäneelle tasolle. Myöhem-

min Yuhashi sai tilaisuuden esittää Japanin toivomuksen myös pääministeri Urho 

Kekkoselle, joka kommentoi asiaa toteamalla, että Suomen on pienenä maana ensin 

katsottava, mitä muut maat tekevät. Kekkosen välittämästä näkemyksestä Yuhashi 

teki päätelmän, ettei Suomen taholta olisi odotettavissa edistystä kahdenkeskisten 

suhteiden syventämisessä lähitulevaisuudessa, ja että Yuhashin mukaan Japanin ja 

Suomen väliset suhteet olivat näin ollen samankaltaisessa tilanteessa kuin Suomen 

suhteet Francon johtaman Espanjan kanssa.981 

Yuhashi arvio näiden suhteiden samankaltaisuudesta oli pintapuolisesti ym-

märrettävä, sillä vuoden 1946 jälkeen ei Suomella ollut poliittisista syistä johtuen 

virallista edustajaa Espanjassa, vaikka diplomaattisuhteita ei tuolloin tai myöhem-

minkään sanottu maiden välillä virallisesti irti. Vuonna 1955 avasi Suomi uudelleen 

lähetystönsä Madridissa,982 mutta Tokion osalta ei kysymys diplomaattisista suh-

teista saanut vielä tuolloin ratkaisua. Tähän oli kuitenkin pian tuleva muutos, sillä 

Japanin ja Neuvostoliiton väliset neuvottelut Lontoossa vuonna 1956 johtivat mai-

den väliseen sopimukseen, jolla noin 11 vuotta kestänyt sotatila lopetettiin ja dip-

lomaattiset suhteet virallisesti solmittiin (vuosina 1952–1956 oli Neuvostoliitolla 

ollut Tokiossa epävirallinen edustusto, joka oli alun perin kuulunut Allied Counci-

liin, mutta miehityskauden päätyttyä jatkanut itsenäisesti olemassaoloaan vailla vi-

rallista tunnustusta Japanin hallitukselta). Japanin ja Neuvostoliiton välisen sopi-

muksen tuloksena osapuolet sopivat myös molemminpuolisesta suosituimmuu-

                                                        
980 ”Suomen ja Japanin välisen ministerivaihdon mahdollisuuksista.” Japanin Sveitsissä olevan ministeri 
Ogiwaran raportti ulkoasiainministeri Okazakille 18.1.1954. Nihon, Nōruwē, Suwēden, Finrando kan 
gaikō. Arkistotunnus A’1.3.0.5. GGS.  
981 ”Kysymys Japanin ja Suomen välisistä diplomaattisista suhteista.” Helsingissä olevan pääkonsuli 
Yuhashin raportti ulkoasiainministeri Shigemitsulle 27.4.1955. Nihon, Nōruwē, Suwēden, Finrando kan 
gaikō. Arkistotunnus A’1.3.0.5. GGS.  
982 Nevakivi 1988, 261–263, 303. 
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desta kaupassa ja merenkulussa, minkä lisäksi Neuvostoliitto lupasi tukensa Japa-

nin anomukselle päästä Yhdistyneiden kansakuntien jäseneksi.983 Japani sai lopulta 

YK:n jäsenyyden loppuvuodesta 1956, kun Suomi oli puolestaan tullut jäseneksi jo 

vuotta aiemmin.  

Japanin ja Neuvostoliiton välisten neuvotteluiden edistyessä vuoden 1956 ku-

luessa lähelle sopimusta aktivoitui pääkonsuli Smedslund Tokiossa kysymyksessä 

Suomen ja Japanin välisten diplomaattisten suhteiden uudelleensolmimisesta. Hä-

nen mukaansa jo pelkkä todennäköisyys siitä, että sopimus diplomaattisten suhtei-

den solmimisesta syntyisi piakkoin Japanin ja Neuvostoliiton välillä – nämä maat 

solmivat keskinäiset diplomaattiset suhteensa joulukuussa 1956 – antoi Suomen 

kannalta riittävän perusteen harkita omien suhteiden solmimista Japanin kanssa 

mitä pikemmin. Smedslund katsoi, että oli Suomen ulkopoliittisten intressien mu-

kaisesti tärkeää solmia omat suhteet Japanin kanssa eri ajankohtana kuin Neuvos-

toliitto ja sen sosialistiset satelliittivaltiot loisivat diplomaattiset suhteensa Japanin 

kanssa. Toisin sanoen Suomelle oli Smedslundin mukaan ensiarvoisen tärkeää, ettei 

sitä pidettäisi Japanin taholta ulkopoliittisesti riippuvaisena Neuvostoliitosta. Tämä 

oli kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä Japanin ulkoasiainministeriössä 

ei vallinnut minkäänlaista harhakäsitystä siitä, mikä oli Suomen ja Japanin välisten 

diplomaattisten suhteiden jälleensolmimista vaikeuttanut tekijä.984 Kuten pääkon-

suli Honda asian ilmaisi, Japani oli halunnut palauttaa diplomaattiset suhteet Suo-

men kanssa jo San Franciscon rauhansopimuksesta lähtien, mutta Suomi oli puo-

lestaan halunnut ylläpitää vain ”käytännölliset” suhteet (viitaten konsulisuhteisiin) 

Japanin kanssa Neuvostoliiton ja Suomen välisten suhteiden erityisaseman takia.985  

Ilmeisesti diplomaattisten suhteiden jälleenavaamisen pitkittymisestä johtuen 

Japanin ulkoasiainministeriöön iskostui käsitys, että Suomi oli kylmän sodan maa-

ilmassa tasapainoileva valtio, joka ulkosuhteissaan seurasi tarkasti Neuvostoliiton 

asemoitumista kulloisessakin suurvaltapoliittisessa kitkatilanteessa, ja että tällä 

asetelmalla oli vähintäänkin epäsuora vaikutus myös Suomen ja Japanin välisiin 

                                                        
983 ”Japanin – Neuvostoliiton neuvottelujen edessä.” Pääkonsuli Smedslundin raportti No. 1. Tokio 
25.2.1955; ”Japanin – Neuvostoliiton sopimus.” Pääkonsuli Smedslundin raportti No. 14. Tokio 
22.10.1956. UM 5 C 15 Tokion-lähetystön raportit: UM 53 O2 Tokiossa olevan pääkonsulinviraston 
raportit. UMA. Sakamoto 2011, 63.  
984 ”Hyvä Veli.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 239. valtiosihteeri R. R. Seppälälle. Tokio 
4.6.1956. UM 5 C 15 Tokion-lähetystön raportit: UM 53 O2 Tokiossa olevan pääkonsulinviraston ra-
portit. UMA. ”Suomen ja Japanin väliset suhteet.” Jorma Vanamon muistio. Helsinki 23.1.1957. UM 
12 L Japani: Suomen ja Japanin väliset diplomaattiset suhteet. UMA. 
985 ”Pääkonsulaatit lähetystöiksi.” Helsingissä olevan pääkonsuli Hondan raportti ulkoasiainministeri 
Kishille 22.2.1957. Nihon Finrando kan gaikō Shōwa (32.2 – 32.7). Arkistotunnus A’1.3.3.6. GGS. 
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virallisiin suhteisiin. Vaikka Suomen ja Japanin kahdenkeskiset suhteet olivat vailla 

poliittisia kiistakysymyksiä myös 1950-luvun jälkeen, eivät Suomen viralliset 

edustajat Japanissa kokeneet imartelevaksi maan ulkoasiainministeriön edustajien 

toisinaan esittämiä huomautuksia Suomen ja Neuvostoliiton hyvin läheisistä suh-

teista.986 Kävipä 1970-luvun lopulla niinkin, että suomettumiskysymys ulottui jul-

kiseen keskusteluun Japanin ulkopolitiikan suunnasta suhteissa Neuvostoliittoon: 

huhtikuussa 1977 esitti aikaisemmin varaulkoasiainministerinä toiminut Shinsaku 

Hogen näkemyksensä, jonka mukaan ”suomalaiset on pakotettu noudattamaan neu-

vostoulkopolitiikkaa maantieteellisen asemansa vuoksi, mutta Japanilla ei ole vä-

hintäkään aikomusta tulla samaistetuksi Suomeen”.987  

Tällaiset suorat tai epäsuorat esitykset ja vihjaukset Neuvostoliiton vaikutuk-

sesta Suomen ulkopoliittiseen liikkumatilaan olivat Suomen Tokiossa toimineiden 

edustajien kannalta hyvin valitettavia mutta käytännössä vaikeasti kiistettävissä – 

olihan Neuvostoliiton ulkopoliittisesta vaikutuksesta olemassa selkeä näyttö muun 

muassa Suomen ja Japanin välisten diplomaattisten suhteiden jälleensolmimisky-

symyksessä 1950-luvulla. Vasta Neuvostoliiton ja Japanin välisten diplomaattisten 

suhteiden avaamisen jälkeen Suomen hallitus ja ulkoasiainministeriö olivat val-

miita niin sanotusti normalisoimaan Suomen ja Japanin väliset viralliset suhteet 

vuonna 1957. Tosin pääkonsulaattien korottaminen lähetystöiksi vaati Suomen 

osalta maan ulkoasiainministeriön mukaan lisävaroja, joita budjetin tiukkuudesta 

johtuen ei ollut vielä alkuvuodesta saatavissa.988  

Virallinen esitys diplomaattisten suhteiden solmimisesta tuli Japanin taholta 

helmikuussa 1957, jolloin Japanin ulkoasiainministeri Nobusuke Kishi lähestyi 

                                                        
986 Suomen suurlähettiläänä Tokiossa vuosina 1972–1978 toiminut Osmo Lares kertoi, että eräänkin 
kerran hän joutui selventämään Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden luonnetta Japanin ulkoasi-
ainministeriön virkamiehelle tämän olettaessa suomalaisten diplomaattien olevan läheisessä yhteis-
työssä neuvostoliittolaisten kanssa ja vaihtavan tietoja säännöllisesti keskenään. Lares oli kertonut ja-
panilaiselle diplomaatille, etteivät suomalaiset jaa tietoja neuvostoliittolaisten kanssa tavanomaisesta 
kanssakäymisestä poiketen. Laresta kyseisen diplomaatin kommentti oli turhauttanut, koska se ei vas-
tannut todellisuutta ja koska hän joutui tällä tavalla perustelemaan Suomen poliittista asemaa suhteessa 
Neuvostoliittoon. Muistio haastattelusta, jossa läsnä olivat Osmo Lares ja Juha Sahi. Helsinki 19.4.2012. 
Muistio on tekijän hallussa. 
987 Suomen Tokion-suurlähetystön RT-sähke No. 136/20.4.1977. Suomen ulkoasiainministeriölle. 7.Ki. 
Japani – Neuvostoliitto 1952–80; 7.Ki. Neuvostoliiton ja Japanin suhteet I. Tokion-suurlähetystön ar-
kisto. UMA. ”Japanin ja Neuvostoliiton suhteet; ent. varaulkoministerin haastattelu.” Suurlähetystösih-
teeri Koposen kirjelmä No. 304/131. Tokio 21.4.1977. Liitteenä Mainichi Daily News -lehden 
20.4.1977 artikkeli ”Hogen Attacks Soviet ‘Finlandization’ Policy.” 7.Ki. Japani – Neuvostoliitto 1952–
80; 7.Ki. Neuvostoliiton ja Japanin suhteet I. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
988 ”Pääkonsulaatit lähetystöiksi.” Helsingissä olevan pääkonsuli Hondan raportti ulkoasiainministeri 
Kishille 22.2.1957. Nihon Finrando kan gaikō Shōwa (32.2 – 32.7). Arkistotunnus A’1.3.3.6. GGS. 
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nootilla kollegaansa Suomessa.989 Tämän jälkeen asiassa edettiin verrattain nope-

asti, sillä maaliskuussa tehtiin hallitusten välillä muodollinen päätös diplomaattis-

ten suhteiden solmimisesta. Japani ennätti ensimmäisenä avaamaan Helsingissä 

oman lähetystönsä, jonka johtoon nimitettiin väliaikaisen asiainhoitajan statuksella 

Ryuhei Honda. Suomi puolestaan korotti Tokion-pääkonsulaattinsa lähetystöksi sa-

man vuoden syyskuussa, ja kuukausi myöhemmin nimitettiin edustustoon myös 

toinen lähetetty virkamies lähetystösihteerin paikalle. Ragnar Smedslund jatkoi 

Suomen edustajana Tokiossa ‒ nyt täysivaltaisena ministerinä ja hallituksensa lä-

hettiläänä. Toisin kuin Timo Soikkasen kirjoittamassa Suomen ulkoasiainministe-

riön historiateoksessa kerrotaan, ei Suomen ja Japanin edustustoja toistensa pää-

kaupungeissa vielä tässä vaiheessa korotettu suurlähetystöiksi. Se toteutui vasta 

vuonna 1962, jolloin molemminpuolisella päätöksellä sovittiin lähetystöjen muut-

tamisesta suurlähetystöiksi ensimmäisten suurlähettiläiden, Viljo Ahokkaan ja 

Taisaku Kojiman, nimittämisen myötä.990  

Diplomaattisuhteet oli näin saatu avattua Suomen ja Japanin välille vuonna 

1957, ja viisi vuotta myöhemmin ne korotettiin suurlähetystötasolle. Japanin osalta 

oli sen Suomeen suunnattu edustusverkosto saatu näiden muutosten kautta val-

miiksi; Suomi puolestaan oli ollut jo aiemmin kiinnostunut laajentamaan omaansa 

Japanissa kunniakonsuliverkoston luomisen puitteissa. Kuten tunnettua, Suomella 

oli ennen toista maailmansotaa ollut Osakassa ja Yokohamassa kunniakonsulaatit, 

jotka oli lakkautettu vuoden 1944 suhdekatkon seurauksena. Kaupallisten suhtei-

den syventyessä Suomen ja miehitetyn Japanin välillä vuonna 1949 tehtiin tiettä-

västi myös ensimmäinen ehdotus Suomen kunniakonsulin nimittämisestä Japaniin. 

Tuolloin nimitysesityksen kohteena oli edesmenneen kunniapääkonsuli Henrik 

Ouchterlonyn yhtiökumppani ja Ouchterlony & Co:n toimitusjohtaja Masami Ya-

mamoto. Hän oli ikään kuin itseoikeutetusti vuorossa kunniakonsulin paikalle Osa-

kaan, sillä myös aiemmat konsulit, William Wahl ja Ouchterlony, olivat toimineet 

Finncellin edustajina ja agentuurin toimitusjohtajina. Konsuliksi Yamamotoa eh-

dotti tuolloin Suomen kaupallisena neuvottelijana Tokiossa toiminut Rafael Sep-

pälä, joka ehdotuksensa yhteydessä joutui toteamaan, ettei konsulin nimittäminen 

                                                        
989 ”Monsieur le Ministre.” Ulkoasiainministeri Kishin nootti ulkoasiainministeri Törngrenille. Tokio 
14.2.1957. Nihon Finrando kan gaikō Shōwa (32.2 – 32.7). Arkistotunnus A’1.3.3.6. GGS. ”Your Ex-
cellency.” Ulkoasiainministeri Törngrenin vastausnootti ulkoasiainministeri Kishille. Helsinki 8.3.1957. 
Nihon Finrando kan gaikō Shōwa (32.2 – 32.7). Arkistotunnus A’1.3.3.6. GGS. 
990 Lintulahti 1963, 54–55. Ks. myös Suomen Valtiokalenterit vuosilta 1952–1963, joista selviää ulko-
valtain edustus Suomessa ja Suomen ulkomaanedustus. Suomella on ollut suurlähetystöjä vuodesta 
1954 lähtien. Nevakivi 1988, 291–293. Vrt. Soikkanen 2003, 78. 
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miehitetyssä Japanissa ollut SCAP:n taholta sallittua ja että Yamamoton ehdokkuus 

olisi ajankohtainen vasta Japanin suvereniteetin palauttamisen jälkeen.991 

Näin ollen asia kunniakonsulin nimittämisestä jäi lepäämään vuoden 1954 al-

kuun saakka, jolloin pääkonsuli Smedslund Tokiosta lähetti ulkoasiainministeriölle 

tunnustelukirjeen koskien mahdollisuutta myöntää johtaja Yamamotolle joko suo-

malainen kunniamerkki tai nimitys kunniakonsuliksi. Palkitsemisen perusteluna 

Smedslund mainitsi muun muassa Yamamoton ansiokkaan toiminnan Suomen tun-

netuksi tekemisessä perustamansa Japan–Finland Associationin kautta sodan jäl-

keen ja yli kolmekymmentä vuotta jatkuneen toiminnan Suomen ja Japanin väli-

sessä kaupankäynnissä. Vuodesta 1953 lähtien ulkoasiainministeriön kansliapääl-

likkönä toiminut Rafael Seppälä katsoi Smedslundin ehdotuksen hyvin perustel-

luksi ‒ tosin kunniamerkin myöntäminen japanilaiselle ei tulisi kysymykseen niin 

kauan kuin maiden välillä ei vallitsisi diplomaattisia suhteita. Siten ainoa ja myös 

käytännönläheisin vaihtoehto oli nimittää Yamamoto Suomen kunniakonsuliksi 

Osakaan, josta käsin suurin osa Suomen ja Japanin välisestä kauppavaihdosta ta-

pahtui. Kaupan ja molemminpuolisen edun nimissä oli perusteltua suoda Yamamo-

tolle kyseinen kunnia, jollaiseksi hän sen myös itse mielsi. Kun vielä Suomen 

Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto, Suomen Ulkomaankauppaliitto ja Suomen 

Laivanvarustajain Yhdistys asettuivat puoltamaan Smedslundin ehdotusta, sai Ya-

mamoto nimityksen Suomen kunniakonsuliksi maaliskuussa 1954 toimipiirinään 

Osakan ja Hyogon prefektuurit.992 

Kunniakonsulina Yamamoto jatkoi samaa työtä, jota hän oli tehnyt jo vuosia – 

Suomen kaupallisten ja myös kulttuuristen intressien edistämistä Japanissa. Hän oli 

sekä liikemiehenä että konsulina keskeisessä asemassa suomalaisen viennin mah-

dollistamisessa Japanin markkinoille ja toimi usein myös liikeyhteyksiä järjestä-

neenä linkkinä japanilaisten tavaroiden viennissä Suomeen. Liioittelematta voidaan 

todeta Masami Yamamoton olleen tärkein yksittäinen toimija, jolla oli huomattava 

                                                        
991 ”Kunniakonsuli-ehdokas Osaka, Japani.” Suomen kaupallisen neuvottelijan, pääkonsuli Rafael Sep-
pälän kirjelmä No. 9. Suomen ulkoasiainministeriölle. Helsinki 23.7.1949. UM 53 Konsuliasiat: Japani: 
Yamamoto, Masami kunniakonsuliehdokas Osakaan 1949–54. UMA. 
992  ”Hyvä Veli.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 60. ministeri R. R. Seppälälle. Tokio 
29.1.1954; ”Hyvä Veli.” R. R. Seppälän kirje pääkonsuli Smedslundille. Helsinki 4.2.1954; Masami 
Yamamoton kirje liitteineen pääkonsuli Smedslundille. Osaka 15.2.1954; ”Yamamoto, M; nimitys kun-
niakonsuliksi Osakaan.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. K. 26 2250 49. Tokion-pääkonsulinviras-
tolle. Helsinki 12.4.1954. UM 53 Konsuliasiat: Japani: Yamamoto, Masami kunniakonsuliehdokas Osa-
kaan 1949–54. UMA. Ks. myös Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton, Suomen Ulkomaan-
kauppaliiton ja Suomen Laivanvarustajain Yhdistyksen lausunnot samasta arkistoyksiköstä. Nevakivi 
1988, 250.  
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vaikutus maiden välisen kauppavaihdon konkreettisiin kasvuedellytyksiin erityi-

sesti Japaniin suuntautuneen viennin osalta. Vaikka Yamamoton nimittäminen kun-

niakonsuliksi tapahtui aikaisempien meriittien johdosta, voidaan nimityksen taus-

talla katsoa vaikuttaneen myös Suomen ulkoasiainministeriön pyrkimys kiinnittää 

Yamamoto entistä tiukemmin osaksi Suomen ja Japanin välistä virallista yhteis-

työtä aikana, jolloin diplomaattisia suhteita ei ollut maiden välillä vielä uudelleen-

solmittu. Lisäksi kunniakonsulin nimitys yhteen Japanin tärkeimmistä kaupankes-

kuksista oli edullisin tapa hankkia paikanpäältä omia kaupanintressejä ajava edus-

taja, kun toisena vaihtoehtona oli suomalaisen edustajan lähettäminen Japaniin 

kaikkine palkka- ja matkakustannuksineen. Yamamoto oli kaiken kaikkiaan ihan-

teellisin henkilö Suomen edustajaksi Osakan alueelle: hänellä oli laajat suhdever-

kostot ja vankka tausta suomalaisen puunjalostusteollisuuden vientityöstä. Lisäksi 

hän oli merkittävästi myötävaikuttanut suomalaisen kulttuurin tunnetuksi tekemi-

seen kotimaassaan. Yamamoton saavuttama menestys konsulin tehtävissään poiki 

myöhemmin ”ylennyksen” kunniapääkonsuliksi lähettiläs Smedslundin ehdotuk-

sesta joulukuussa 1960.993 

Vuodesta 1954 lähtien oli Suomella täten pääkonsulinvirasto (myöh. lähetystö) 

Tokiossa ja kunniakonsulinvirasto Osakassa. Näin luotu virallinen edustustover-

kosto tarjosi suomalaisille vienti- ja tuontikaupan toimijoille mahdollisuuden muun 

muassa tiedotusten saamiseen Japanin markkinoiden liikkeistä virastojen tuotta-

man raportoinnin ansiosta ja tilaisuuden uusien liikekontaktien solmimiseen, minkä 

osalta varsinkin konsuli Yamamoto saattoi liikemiehen ominaisuudessa avustaa 

suomalaisia yrityksiä edullisin tuloksin. Todennäköisesti juuri näistä tekijöistä joh-

tuen ei Japania 1950-luvulla ehdotettu sijoituspaikaksi niin sanotuille kaupallisille 

asiamiehille, joita Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahasto (säätiö perustettiin 

ulkomaankaupan edistämistyötä varten 1952) yhteistyössä vienti- ja tuontikauppaa 

harjoittaneiden yhtiöiden kanssa lähetti valtamertentakaisiin maihin. Japanin sijaan 

kaupallisia asiamiehiä sijoitettiin 1950-luvun kuluessa muun muassa Kiinaan, Inti-

aan, Pakistaniin, Indonesiaan ja Iraniin. Näihin maihin lähetettyjen asiamiesten 

matka- ja työskentelykustannuksiin osallistuivat Ulkomaankaupan Edistämisrahas-

                                                        
993 ”Ehdotus konsuli M. Yamamoton nimittämisestä pääkonsuliksi.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä 
No. 720/208. ulkoasiainministeriölle. Tokio 10.10.1960; ”Yamamoto, Masami, kunniakonsuli; virkani-
mitys.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä Tokion-lähetystölle. Helsinki 5.12.1960. UM 53 Konsuliasiat: 
Japani: Yamamoto, Masami kunniapääkonsuli. UMA. Suomen kunniakonsuleista ja heidän tehtävistään 
ks. ”P.M. Kaupallisen edustuksemme kehittäminen.” Helsinki 4.12.1963. Kaupalliset sihteerit 1958–
1988. Arkistotunnus 1075. SMK:n arkisto. Soikkanen 2003, 96–97. 
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ton lisäksi myös Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto, Metex Osuus-

kunta r.l., Kauppa- ja teollisuusrahasto, Kaukomarkkinat Oy, Finnpap ja Suomen 

Kartonkiyhdistys. 994  Ulkomaankaupan Edistämisrahaston asiamiehet toimivat 

ikään kuin kolmantena aaltona Suomen vienti- ja tuontikaupan edistämistyössä, 

sillä esimerkiksi puunjalostusteollisuuden vientiyhdistyksillä oli jo ennestään luo-

dut omat myyntiverkostonsa ja Suomen Ulkomaankauppaliitolla kirjeenvaihtojäse-

nistä koostuva asiamiesverkosto. Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahaston tar-

koituksena olikin saavuttaa tukemiensa asiamiesten välityksellä kaikista vähiten 

tunnettujen mutta potentiaalisten kaukomaiden markkinat, joihin erityisesti suoma-

laista vientiä olisi mahdollista tulevaisuudessa kasvattaa.  

Myös muilla Pohjoismailla oli vuodesta 1949 lähtien eri puolilla maailmaa vas-

taavanlaisia ”kaupallisia sihteerejä”, jollaisten asettaminen kaukaisempiin maihin 

katsottiin Suomellekin tarpeelliseksi vientimarkkinoista käytävän kilpailun ta-

kia.995 Tätä silmällä pitäen teki Suomen Ulkomaankauppaliitto vuonna 1958 halli-

tukselle esityksen pohjoismaisten esimerkkien mukaisten virallisten kaupallisten 

sihteerien lähettämisestä ulkomaille, jossa heidän tehtävinään olisivat muun mu-

assa edellytyksien luomien suomalaisten tuotteiden viennille, kilpailijoiden hinto-

jen ja menettelytapojen seuraaminen sekä tiedottaminen asemamaan julkisista ja 

yksityisistä tarjouspyynnöistä suomalaisille vientiyhtiöille. Esitys kaupallisista sih-

teereistä hyväksyttiin ja hallitus sisällytti vuoden 1960 tulo- ja menoarvioehdotuk-

seen määrärahan kolmea kaupallista sihteeriä varten, jotka aloittivat kolmivuotisen 

toimikautensa ulkoasiainministeriön alaisuudessa vuonna 1960. Suomalaisten 

vientiyritysten intresseissä oli saada kaupalliset sihteerit sellaisiin maihin, joissa 

Suomella ei vielä ollut virallista edustusta. Näin ollen heidät lähetettiin kyseisen 

vuoden helmikuussa toimipaikkoihinsa Thaimaahan, Pakistaniin ja Ghanaan.996  

Huolimatta siitä, ettei kaupallisten sihteerien toiminnassa vältytty alkuvaikeuk-

silta, ammennettavana oli myös positiivisia kokemuksia: esimerkiksi Suomen Ul-

komaankauppaliitto tiesi kertoa, että kaupan välikäsien käytön tarve oli vähentynyt 

                                                        
994 Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahaston vuosikertomukset 1952–1960. Suomen Ulkomaankau-
pan Edistämisrahastoa koskevat asiakirjat 1952–1970. Arkistotunnus 335. STE:n arkisto. 
995 ”Mietintö kaupallisten sihteerien lähettämisestä.” 102/1958. Suomen Ulkomaankaupan Edistämisra-
hastoa koskevat asiakirjat 1952–1970. Arkistotunnus 335. STE:n arkisto. ”Muistio Suomen kaupalli-
sesta edustuksesta ulkomailla.” Suomen Ulkomaankauppaliitto. Helsinki 20.2.1958. Liite 1: ”Skandi-
navian ja eräiden muiden maiden kaupallinen edustus ulkomailla.” Kaupalliset sihteerit 1958–1988. Ar-
kistotunnus 1075. SMK:n arkisto. 
996  Suomen Ulkomaankauppaliiton toimintakertomukset 1957–1960. Vuosikertomukset 1956–1960. 
Finpron arkisto. Soikkanen 2003, 29, 82, 93–94. 
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Thaimaasta, Pakistanista ja Ghanasta tapahtuneessa tuonnissa. Toisin sanoen kau-

pallisten sihteerien ansiosta mahdollistettiin osaltaan suomalaisille yhtiöille suorien 

yhteistyökanavien luominen ulkomaisten yritysten kanssa, mistä saatava hyöty lan-

kesi sekä tuonti- että vientikaupan saroille.997 Kuten jo aiemmin tässä tutkimuk-

sessa on selvitetty, kulki Suomen kauppa Japanin kanssa suurelta osin suorien ja 

jopa välittömien vienti- ja tuontiverkostojen kautta jo maailmansotien välisenä ai-

kana, eikä tässä suhteessa tapahtunut muutoksia ainakaan negatiiviseen suuntaan 

1950-luvulle tultaessa.998 Näin ollen on ymmärrettävää, ettei Japanista keskusteltu 

mahdollisena kaupallisen sihteerin sijoituspaikkana ennen 1960-lukua, jolloin Suo-

melle muodostui kauppapoliittiseksi ongelmaksi kahdenkeskisen kauppavaihdon 

syvenevä epätasapaino räjähdysmäisesti kasvaneen japanilaisen tuonnin seurauk-

sena. Tällöin vienninedistämistyötä oli kiihdytettävä myös Japanin markkinoita 

ajatellen, ja kaavailut kaupallisen sihteerin asettamisesta Tokioon nousivat pinnalle. 

3.2.2 Kompensaatio- ja paralleelikauppaa uuden maksusopimuksen 

ja GATT:n puitteissa 

Maiden välisen maksusopimuksen uudistaminen joulukuussa 1952 ja 

Japanin liittyminen GATT:n allekirjoittajamaiden joukkoon 1955 

Huhtikuussa 1952 olivat Suomi ja Japani saattaneet noottienvaihdolla jälleen voi-

maan vuonna 1924 allekirjoitetun kauppa- ja merenkulkusopimuksen. Sen tulok-

sena maiden väliset kauppapoliittiset suhteet normalisoitiin lähes kahdeksan vuotta 

kestäneen ”suhteettoman” kauden jälkeen. Tukholmassa kyseisen vuoden keväällä 

käydyissä neuvotteluissa sovittiin myös miehitetyn Japanin ja Suomen välisten ta-

vara- ja maksusopimusten voimassaolon jatkamisesta, kunnes uudet sopimukset oli 

mahdollista neuvotella. San Franciscon rauhansopimuksen voimaantulon sekä 

Suomen ja Japanin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaan saattami-

sen jälkeen käynnistyivät neuvottelut tavara- ja maksusopimusten uudistamisesta 

Tukholmassa Japanin vastikään lähetystöksi korotetun diplomaattiedustuston ja 

Suomen täkäläisen lähetystön välillä huhtikuusta alkaen. 

                                                        
997 Suomen Ulkomaankauppaliiton toimintakertomus 1960. s. 12–13. Vuosikertomukset 1956–1960. 
Finpron arkisto. Soikkanen 2003, 94–95.  
998 ”Vientimme Kauko-Idän maihin pääosaltaan välittäjien kautta.” Talouselämä No. 17. 24.4.1954, 404.  
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Huolimatta siitä, että SCAP:n ja Suomen välisen tavarasopimuksen voimassa-

oloaikaa pidennettiin tuolloin yhdessä maksusopimuksen kanssa, ei Suomen ja su-

vereenin Japanin välillä enää neuvoteltu uusista kahdenkeskisen kaupan tavarakiin-

tiöluetteloista. Ilmeisesti kumpikaan osapuoli ei katsonut saavuttavansa kiintiöihin 

sidotulla kauppasopimuksella viennilleen erityistä hyötyä, joten neuvotteluissa 

keskityttiin ainoastaan maksusopimuksen uudistamiseen sekä kahdenkeskistä 

kauppaa edistäviin periaatteellisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin kohtiin muotoil-

tavassa sopimustekstissä. Keskeisimmät neuvoteltavat kysymykset olivat seuraa-

vanlaiset: 1) maiden välisen avoimen tilin luottorajan eli enimmäissaldon määrä 

jommankumman sopimusosapuolen hyväksi, 2) luottorajan ylityksestä seuraavat 

toimenpiteet ja tileissä käytettävä valuutta, 3) sopimustekstissä käytettävien ter-

mien, kuten ”palveluksien”, tarkka määrittely ja 4) sopimuksen muotokysymys.999 

Mitä ensin mainittuun neuvottelukysymykseen tuli, oli vuonna 1951 SCAP:n 

ja Suomen hallituksen välillä sovittu 500 000 dollarin luottoraja katsottu myöhem-

min liian alhaiseksi: se ei riittäisi mahdollistamaan sellaista suurisuuntaisempaa 

kauppavaihtoa, jollaiseen osapuolet uudistettavan sopimuksen kautta pyrkivät. Itse 

asiassa Japanin hallitus oli jo alkuvuodesta 1952 ehdottanut Suomelle luottorajan 

korottamista sillä perusteella, että  

”Suomen päävientitavaran, selluloosan, toimitukset tapahtuvat suurissa erin 

suhteellisen lyhyenä laivauskautena. Japanin vienti Suomeen jakautuu taas 

moneen ja suhteellisesti pieneen toimitukseen pitkin vuotta. On näin ollen il-

meistä, että saldo voi tilapäisesti helposti ylittää edellytetyn rajan, jolloin Suo-

men ehdottama vientilisenssien rajoittaminen voi sattua jommallekummalle 

sopimuspuolelle mahdollisimman epäedullisella hetkellä. Japani voi esim. olla 

pakotettu rajoittamaan selluloosan tuontiaan juuri kesken parhainta laivaus-

kautta ja Suomi puolestaan rajoittamaan tuontiaan Japanista odottaessaan sel-

luloosan laivauskauden alkua. Tällainen asiaintila on omiaan tekemään maiden 

välisen kauppavaihdon kankeaksi ja alentamaan kauppavaihdon kokonaismää-

                                                        
999 ”Kaupalliset neuvottelut Japanin kanssa.” Osastopäällikkö Artturi Lehtisen ja jaostopäällikkö T. I. 
Kalan kirjelmä No. K 47 3183 50. Tukholma-lähetystölle. Helsinki 29.4.1952; ”Suomen – Japanin 
kauppa- ja maksusopimusneuvottelut.” Lähetystöneuvos Jorma Vanamon kirjelmä No. 4028/1273. ul-
koasiainministeriölle. Tukholma 15.11.1952. UM 58 B1 Japani 1951–1981: Suomen – Japanin neuvot-
telut uudesta kaupallisesta ja maksusopimuksesta 1952. UMA.  
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rää sen sijaan että sitä olisi pyrittävä korottamaan. Edelläolevan johdosta Japa-

nin hallitus esittää, että clearingsaldon yläraja korotettaisiin 1 milj. dollariin 

saakka.”1000 

Suomen hallituksen oli varsin helppo yhtyä Japanin ehdotukseen, sillä maiden vä-

linen kauppavaihto oli kesään 1952 mennessä ajautunut juuri ylläkuvatunlaiseen 

tilanteeseen, jossa Suomesta tapahtuneen viennin saldo vastasi vain 240 000 dolla-

ria, kun taas Japanista saapunut tuonti Suomeen oli arvoltaan 1 654 000 dollaria; 

summiin sisältyivät myös provisio- ja muut kustannukset.1001 Nämä kauppavaih-

don luvut eivät pelkästään osoita sitä, että viennin ja tuonnin välillä vallitsi tuolloin 

jyrkkä epäsuhta, vaan ne kertovat myös siitä, että Suomen Pankki ja lisenssivirasto 

olivat myöntäneet käytettäväksi japanilaisten tavaroiden tuontia varten vapaata dol-

larivaluuttaa avointen tilien ulkopuolelta – muuten ei noin 1,4 miljoonan dollarin 

ero ole selitettävissä voimassa olleen maksusopimuksen määräämän puolen mil-

joonan dollarin luottorajan puitteissa.  

Luottorajan ylityksestä seuraavien toimenpiteiden osalta Suomi esitti velkoja-

hallituksen toimesta käytettäväksi vientilupien rajoittamista, jotavastoin Japani eh-

dotti vapaan valuutan käyttöä. Suomen kannalta vapaan valuutan käyttö Japanin-

kaupassa oli periaatteessa ja käytännössä varsin ongelmallista, mikä Suomen Pan-

kin ja ulkoasiainministeriön mukaan johtui maiden välisestä suuresta etäisyydestä 

ja kauppavaihdon osittaisesta kausiluontoisuudesta.1002 Valuuttasäännöstelyllä oli 

myös oma vaikutuksensa Suomen omaksumaan kantaan, sillä nyt neuvoteltavilla 

maksuteknillisillä määräyksillä ei ilmeisestikään haluttu ajautua tilanteeseen, jossa 

japanilainen tuonti voisi tapahtua vapailla valuutoilla huomattavasti yli luottorajan 

samalla kun suomalaisen selluloosan vienti kärsisi pahimmillaan Japanin asetta-

mista tuontirajoituksista. Suomen pysyessä tiukasti kannassaan ehdotti Japanin ul-

koasiainministeriö asiassa kompromissia, jonka mukaan velkojamaa oli oikeutettu 

vaatimaan valuuttamaksua vain siitä määrästä, joka jatkuvasti ylitti 30 päivän ajan 

                                                        
1000 ”Kaupalliset neuvottelut Japanin kanssa.” V.a. asiainhoitaja Jorma Vanamon kirjelmä No. 1516/555. 
ulkoasiainministeriölle. Tukholma 18.4.1952. Liite: ”P.M. Herra Yukin esittämät Japanin muutosehdo-
tusten perustelut.” UM 58 B1 Japani 1951–1981: Suomen – Japanin neuvottelut uudesta kaupallisesta 
ja maksusopimuksesta 1952. UMA.  
1001 ”Suomen ja Japanin välinen maksutase.” Jaostopäällikkö A. Asannin kirjelmä No. 9694/10. Suomen 
kaupalliselle edustustolle Tokiossa. Helsinki 27.6.1952. Liite: ”Tilisaldon kehitys.”  7.Lba. Suomen–
Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76. Tokion-suurlä-
hetystön arkisto. UMA. 
1002 ”Kaupalliset neuvottelut Japanin kanssa.” Osastopäällikkö Artturi Lehtisen ja jaostopäällikkö T. I. 
Kalan kirjelmä No. K. 47 3183. Tukholman-lähetystölle. Helsinki 16.8.1952. 7.Lba. Suomen–Japanin 
kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76. Tokion-suurlähetystön 
arkisto. UMA. 
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miljoonan dollarin luottorajan ‒ saldon saavuttaessa 800 000 dollarin rajan avau-

tuisi mahdollisuus hallitusten välisille neuvotteluille hoitaa avointen tilien ”balans-

sikysymys” molempia tyydyttävään ratkaisuun. Tällainen ratkaisu Japanin taholta 

ehdotettuna ei ollut suinkaan poikkeuksellinen, sillä maalla oli Länsi-Saksan 

kanssa tehdyssä sopimuksessa samanlainen määräys valuuttamaksujen 30 päi-

vän ”karenssiajasta”. Tarjotun kompromissiehdotuksen edessä päätyi Suomen neu-

vottelija Tukholmassa, lähetystöneuvos Jorma Vanamo, suosittamaan Japanin kan-

taa hyväksyttäväksi Helsingissä, mikä lopulta tapahtuikin.1003 

Kysymys kauppavaihdossa käytettävästä valuutasta oli Japanin hallituksen nä-

kökulmasta yksioikoisen selkeä, sillä voimassa ollut laki ulkomaisesta rahanvaih-

dosta ja ulkomaankaupasta (Foreign Exchange and Foreign Trade Control Act) esti 

Japania hyväksymästä kansainvälisessä vaihdannassa Yhdysvaltain dollaria ja 

Englannin puntaa lukuun ottamatta muita valuuttoja. Suomen kannalta maksujen 

suorittaminen dollaripohjalta ei sinänsä luonut ongelmaa – olihan maiden välisessä 

kaupassa suoritettu maksut dollarimääräisinä vuodesta 1948 lähtien – mutta kuten 

Suomen Pankki asian muotoili, oli kaupan maksujen käytännön onnistumisen kan-

nalta ensiarvoisen tärkeää, että sopimuksessa ei suljettaisi pois mahdollisuutta 

muuntaa esimerkiksi Suomen markoilla maksettavia satamamaksuja Yhdysvaltain 

dollareiksi. Lopputulemana valuuttakysymykseen oli, että sopimuksessa molem-

mat maat hyväksyivät maksut suoritettavaksi Yhdysvaltain dollareissa Yhdysval-

tain vahvistaman virallisen kurssin mukaan tai muussa valuutassa, jonka molem-

mat osapuolet hyväksyisivät kunkin maksun lankeamispäivänä.1004 

Sopimustekstin termistön osalta erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, mi-

ten ”palvelukset” olisi osapuolten välillä määriteltävä. Suomen näkökulmasta ky-

seinen termi vaati yksityiskohtaista määrittelyä, jolla haluttiin välttää myöhemmin 

mahdollisesti esiin nousevat tulkinnalliset ristiriidat. Ratkaisuksi palveluksien 

määrittelykysymykseen muodostui sopimukseen lisättävä liiteasiakirja, jonka 25 

                                                        
1003 ”Suomen–Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvottelut.” Lähetystöneuvos Jorma Vanamon kir-
jelmä No. 4028/1273. ulkoasiainministeriölle. Tukholma 15.11.1952. UM 58 B1 Japani 1951–1981: 
Suomen – Japanin neuvottelut uudesta kaupallisesta ja maksusopimuksesta 1952. UMA.  
1004 ”Suomen – Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvottelut.” Lähetystöneuvos Jorma Vanamon kir-
jelmä No. 4028/1273. ulkoasiainministeriölle. Tukholma 15.11.1952. UM 58 B1 Japani 1951–1981: 
Suomen – Japanin neuvottelut uudesta kaupallisesta ja maksusopimuksesta 1952. UMA. ”Maisteri Hal-
laman huomioon.” Suomen Pankin kirjelmä V/OB/KS/2668 ulkoasiainministeriön kauppapoliittiselle 
osastolle. Helsinki 16.10.1952. 7.Lba. Suomen–Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen 
valtion jenilainat I‒III 1952–76. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. ”Suomen ja Japanin välinen 
kauppaa ja maksuja koskeva muistio.” Suomen ja Japanin välisen noottienvaihdon asiakirjat 24.12.1952. 
UM 58 B1 Japani 1951–1981: Suomen – Japanin neuvottelut uudesta kaupallisesta ja maksusopimuk-
sesta 1952. UMA.  
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kohtaa käsittävässä luettelossa seikkaperäisesti selitettiin palveluiksi tulkittavat 

niin sanotut ”julkilausumattomat käsitteet”.1005  

Maiden väliset neuvottelut Tukholmassa kestivät kaiken kaikkiaan noin yhdek-

sän kuukautta, johon tosin mahtui myös verrattain pitkiä odotusjaksoja, jolloin eh-

dotuksia ja vastaehdotuksia valmisteltiin ministeriöissä Helsingissä ja Tokiossa. 

Viimein joulukuulle tultaessa sopimusteksti oli saatu muotoiltua lopulliseen 

asuunsa, mutta Japanin taholta ongelmaksi muodostui vielä kysymys sen sopimis-

muodosta. Jo heinäkuussa oli Japanin neuvottelija, lähettiläs Shiroji Yuki esittänyt, 

että  

”(…) Japanin hallitus pitkän epäröinnin jälkeen, katsoo olevansa pakotettu 

pyytämään Suomen hallitusta suostumaan sopimuksen muodolliseen – ei asi-

alliseen – muuttamiseen siten, ettei allekirjoitetakaan muodollista sopimusta, 

vaan että se tehdään noottienvaihdolla, johon liitetään nyt neuvoteltavan sopi-

muksen määräykset memorandumin muodossa.  

      Tämä Japanin hallituksen ehdotus johtuu siitä, että jos sovittavalle järjeste-

lylle annetaan nimenomaisen sopimuksen muoto, Japanin hallituksen on alis-

tettava sopimus parlamentin hyväksyttäväksi. Parlamenttikäsittely taas viiväs-

tyttää ja mutkistuttaa huomattavasti sopimuksen aikaansaamista. Se saattaa an-

taa tilaisuuden myös äärimmäiselle vasemmistolle hallituksen kannalta vähem-

män toivottavaan poleemiseen keskusteluun koko hallituksen kauppapolitii-

kasta ja suurpoliittisten kysymysten esille vetämiseen.”1006 

Lähetystöneuvos Vanamo ilmoitti lähettiläs Yukille Suomen suostuvan tällaiseen 

järjestelyyn, jonka perusteella neuvotteluiden lopputulosta ei virallisesti nimitet-

täisi sopimukseksi vaan muistioksi. Se oli liitteineen tarkoitus virallistaa noottien-

vaihdolla, mutta ennen kuin tähän vaiheeseen ennätettiin, nousi tämäkin järjestely 

Japanin taholta ongelmaksi. Ilmeisesti Japanin hallitus katsoi myös noottienvaih-

don muodostuvan liian viralliseksi julkilausumaksi ja ehdotti sen sijaan Suomen ja 

Japanin edustajien lähettävän toisilleen pelkät kirjelmät, joilla osapuolet ilmoittai-

sivat hallituksensa saattavan muistion määräykset voimaan. Tähän ehdotukseen ei 

                                                        
1005 ”Kaupalliset neuvottelut Japanin kanssa.” Osastopäällikkö Artturi Lehtisen ja jaostopäällikkö T. I. 
Kalan kirjelmä No. K 47 3183 50. Tukholma-lähetystölle. Helsinki 29.4.1952; ”5. Japanin valtuutettu 
Suomen valtuutetulle.” Suomen ja Japanin välisen noottienvaihdon asiakirjat 24.12.1952. UM 58 B1 
Japani 1951–1981: Suomen – Japanin neuvottelut uudesta kaupallisesta ja maksusopimuksesta 1952. 
UMA.  
1006 ”Kaupalliset neuvottelut Japanin kanssa.” Lähetystöneuvos Vanamon kirjelmä No. 2616/952. ulko-
asiainministeriölle. Tukholma 15.7.1952. 7.Lba. Suomen–Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. 
Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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Suomen ulkoasiainministeriössä voitu suostua, vaan Suomi vaati maiden väli-

sen ”kauppaa ja maksuja koskevan muistion” hyväksymistä noottienvaihdolla. 

Näin myös tapahtui, ja noottienvaihto toteutettiin Tukholmassa 24. joulukuuta 

1952.1007 

Arvioitaessa kauppaa ja maksuja koskevan muistion käytännön merkitystä 

maiden väliselle varsinaiselle kaupalliselle toiminnalle ja pyrkimyksille sen laajen-

tamiseksi on nostettava esille erityisesti seuraavat seikat: Ensinnäkin muistiolla 

molemmat hallitukset lupautuivat käsittelemään vienti- ja tuontilupia mahdollisim-

man vapaamielisesti, ja avoimen tilin luottorajaa korotettiin puolesta miljoonasta 

yhteen miljoonaan dollariin. Toiseksi sopimusosapuolet selkeyttivät kahdenkeski-

sen kaupan käytänteitä, kuten palveluksien yksityiskohtaisen määrittelyn käsittäen 

muun muassa kuljetuksista ja vakuutuksista koituvat kustannukset sekä kaikki 

muut maksut, joista hallitusten välillä saatettiin vielä myöhemmin erikseen sopia. 

Yhdessä suosituimmuuslausekkeen sisältävän kauppa- ja merenkulkusopimuksen 

kanssa kauppaa ja maksuja koskeva muistio loi suotuisan institutionaalisen perus-

tan kaupalliselle yhteistyölle, toisin sanoen suomalaisten ja japanilaisten liikeyri-

tysten välisten kaupan verkostojen toiminnan ja evoluution jatkuvuudelle. Muisti-

ossa hyväksyttiin Japanin Pankissa ylläpidettävän Suomen–Japanin avoimen tilin 

hyödyntäminen kahdenkeskisten maksujen lisäksi myös kolmansien maiden kanssa 

käytävässä kaupassa,1008  mikä tarkoitti niin sanottuja switch-kauppoja. Tällaiset 

kaupat antoivat mahdollisuuden esimerkiksi suomalaisille viejille tarjota Japaniin 

myytäväksi kolmansista maista sellaisia tavaroita, joille japanilaisten asiakkaiden 

piirissä löytyi huomattavaa kysyntää ja joita Suomesta ei ollut saatavissa. Switch-

kaupoista mainittakoon esimerkkinä vuosien 1954–1955 vaihteessa toteutettu ira-

kilaisen raaka-öljyn vienti suomalaisen Transaco Oy:n toimesta Mitsubishi Shōji 

Kaishan kautta Daikyo Oil Co:lle Japaniin: kaupasta seuranneet maksut kulkivat 

Suomen ja Japanin välisen avoimen tilin kautta, ja raakaöljystä saadulla valuutalla 

                                                        
1007 Käsinkirjoitettu muistio puhelinkeskustelusta lähetystöneuvos Vanamon kanssa 22.12.1952. UM 58 
B1 Japani 1951–1981: Suomen – Japanin neuvottelut uudesta kaupallisesta ja maksusopimuksesta 1952. 
UMA.  
1008 Muistiolla Suomi ja Japani sopivat yhden avoimen tilin käytöstä. Japanin Pankki piti kyseistä tiliä 
kirjoissaan Suomen Pankin nimissä. ”Suomen ja Japanin välinen kauppaa ja maksuja koskeva muistio.” 
Suomen ja Japanin välisen noottienvaihdon asiakirjat 24.12.1952. UM 58 B1 Japani 1951–1981: Suo-
men – Japanin neuvottelut uudesta kaupallisesta ja maksusopimuksesta 1952. UMA.  
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tasapainotettiin tilin saldoa, joka oli tuolloin ylittänyt luottorajan yli miljoonalla 

dollarilla Japanin hyväksi.1009 

Kauppaa ja maksuja koskevalla muistiolla oli täten konkreettinen mahdollis-

tava vaikutus maiden välisen kauppavaihdon kehitykseen vuoden 1952 jälkeen, 

vaikka sen merkitys oli pikemmin vanhoja käytänteitä säilyttävä eikä uusia luova. 

Muistion puitteissa jo neljä vuotta aikaisemmin käyttöönotettu maksujen clearing-

järjestely jatkoi olemassaoloaan ‒ tosin muistion yhteydessä ei sovittu kauppavaih-

don tavarakiintiöistä. Suomen puunjalostusteollisuuden näkökulmasta kiintiösopi-

muksen puuttuminen kuitenkin aiheutti pienimuotoista huolta, sillä Ruotsin ja Ja-

panin tiedettiin neuvottelevan tällaisesta sopimuksesta lähitulevaisuudessa. Pää-

konsuli Smedslund keskusteli asiasta Japanin ulkoasiainministeriössä kyseisen 

vuoden marraskuussa, jolloin ministeriön kaupallisen osaston päällikkö Oda oli 

suorasanaisesti lausunut, että kiintiösopimuksen puuttuminen on haitaksi suoma-

laisen selluloosan viennille. Japanissa jatkunut tuontisäännöstely ja eri maiden 

kanssa tehdyt tai vielä tehtävät kiintiösopimukset asettivat Japanin kanssa kauppaa 

harjoittavat maat eriarvoiseen asemaan tuontilupia myönnettäessä. Prioriteettioi-

keus kuului niiden maiden viejille, joilla oli hyödynnettävänään sopimusten takaa-

mat kiintiöosuudet Japanin kokonaistuonnista, jota vastoin sellaisten maiden viejät, 

joilla ei ollut kiintiösopimusta, saattoivat odottaa vain ”kohtuullisia” tuontilu-

pia.1010 Sitä, kuinka suureksi Suomen vienti kaupalliset ja kauppapoliittiset tekijät 

huomioiden kehittyi vuodesta 1952 lähtien, käsitellään tuonnempana. Seuraavaksi 

tarkastelu suunnataan kauppapolitiikan multilateraalisen eli monenkeskisen yhteis-

työkanavan muotoutumiseen Suomen ja Japanin välillä 1950-luvun ensimmäisellä 

puoliskolla. 

Monenkeskisen kauppapolitiikan yhteistyökanava oli vuonna 1947 luotu tulli-

tariffeja ja kauppaa koskeva GATT-yleissopimus, jonka tarkoituksena oli sen alle-

kirjoittajamaiden välisten neuvotteluprosessien kautta alentaa tulleja ja purkaa 

muita kaupanesteitä. GATT:n allekirjoittajamaat – joita alkujaan oli 23, mukaan 

lukien kehittyneet teollisuusmaat – myönsivät monenkeskisen suosituimmuuden 

                                                        
1009 Ks. mm. asiakirjat: MITI:n kirjelmä No. 58. pääkonsuli Smedslundille 28.12.1954; Nipponkai Shim-
bun, Tottori -lehden artikkeli 7.1.1955; Mitsubishi Shōji Kaishan kirjelmä PTO-144. pääkonsuli Smeds-
lundille 25.1.1955; Nippon Keizai ja Nikkan Kogyo -lehtien artikkelit 29.1.1955; Mitsubishi Shōji 
Kaishan kirjelmä PTO-153. pääkonsuli Smedslundille 8.2.1955. 7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin välinen 
kauppa, taloudelliset suhteet. Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Raakaöljyn y.m. 
switchkauppa (Transaco Oy). Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1010 ”Selluloosan vienti Japaniin.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 248/76. ulkoasiainministeriölle. 
Tokio 19.11.1952. Kauppa: Japani 1922–1961. Arkistotunnus 1990. SMK:n arkisto.  
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pohjalta toisilleen yhtäläiset tulliedut, sitoutuen näin 1930-luvulla kiihtyneen ja toi-

sen maailmansodan jälkeen jatkuneen protektionistisen kauppapolitiikan purkami-

seen maailmanlaajuisesti. GATT:n piirissä ei periaatteessa sallittu tuonti- ja vienti-

kiintiöitä tai muita ulkomaankaupan määrällisiä rajoituksia, sillä yleissopimuksen 

yhtenä päätavoitteena oli säännöstelyn purkaminen kansainvälisen kaupan vapaut-

tamisen nimissä. GATT:n tavoitteiden saavuttamista hankaloittivat kuitenkin sopi-

musmaille suodut lukuisat poikkeukset, joilla ulkomaankaupan säännöstelyä oli 

mahdollista jatkaa niin sanotuista ”kehitys-” tai maksutasesyistä johtuen. Useat te-

ollisuusmaat perustelivatkin tuontikaupassaan jatkunutta säännöstelyä maksuta-

sesyillä, ja myös Suomi, joka oli liittynyt GATT-yleissopimukseen vuonna 1950, 

jatkoi laajamittaista tuontisäännöstelyä kyseisen vuosikymmenen kuluessa. Juuri 

tästä johtuen on GATT-jäsenyydellä todettu olleen varsin vähäinen merkitys Suo-

men tuontijärjestelmän liberalisoimisessa mutta myös yleisen tullitason alentumi-

sessa tuona aikana.1011  

GATT:n merkitys ei kuitenkaan rajoittunut pelkästään tullien prosentuaalisiin 

alennuksiin tai tuontirajoitusten purkamiseen, sillä tässä monenkeskisessä sopi-

musjärjestelmässä oli kyse myös sopimusmaiden välisten kauppapoliittisten suh-

teiden periaatteellisesta syventämisestä ja tavoitteiden yhteensovittamisesta, jolla 

oli tapauskohtaisesti suurvaltapoliittinenkin painoarvo kylmän sodan kontekstissa. 

Nämä näkökohdat nousivat esille Japanin anottua pääsyä GATT:n sopimusmaiden 

joukkoon suvereniteettinsa palautuksen jälkeen ‒ mihin myös Suomen oli yleisso-

pimuksen allekirjoittajamaana otettava kantaa.  

Vuonna 1952 ei GATT:n piirissä käyty tariffineuvotteluja, mutta Genevessä lo-

kakuussa pidetyssä järjestön varsinaisessa istunnossa käsiteltiin Suomenkin kan-

nalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä, joiden takia paikan päälle lähetettiin 

erityinen neuvottelukunta. Istunnon yhteydessä kokoontuneessa erityisvaliokun-

nassa Suomi joutui tekemään selkoa tuontisäännöstelystään, minkä lisäksi varsi-

naisessa istunnossa käsiteltiin Japanin anomusta päästä GATT:n jäseneksi, joka 

kuitenkin siirrettiin jatkokäsiteltäväksi sitä varten asetettuun työvaliokuntaan.1012 

Päätöksen lykkääntyminen Japanin jäsenasiassa johtui erityisesti Iso-Britannian ja 

                                                        
1011 Aunesluoma 2011, 128–129, 135–136, 138–139; Paavonen 1998, 88–89, 175–178, 232; Nykopp 
1985, 86–93. 
1012 Japanin GATT-jäsenyysasian käsittely alkoi jo miehityskauden aikana lokakuussa 1951, jolloin Ja-
panille annettiin oikeus toimia GATT:ssa tarkkailijana vailla äänioikeutta. Samana vuonna Länsi-Sak-
sasta tuli sopimuksen allekirjoittajamaa. Virallisesti Japani esitti pyynnön liittyä GATT:n jäseneksi 
18.7.1952. Suomen Teollisuusliitto: Kertomus toiminnasta vuonna 1952. s. 35. Suomen Teollisuusliiton 
vuosikertomukset 1941–1953. Arkistotunnus 39. STE:n arkisto. Takeda 2000, 345; Ikeda 2008, 255–
257. 



385 

brittiläisen kansanyhteisön eräiden maiden vastustavasta kannasta, joka juontui Ja-

panin maailmansotaa edeltäneestä ja aggressiiviseksi mielletystä vientipolitiikasta. 

Toisin sanoen Iso-Britannian, Australian ja Uuden-Seelannin sekä muiden Japanin 

jäsenyyttä vastustaneiden maiden kauppapoliittisena pelkona oli joutua uudelleen 

kiristyvään kilpailuun koti- ja ulkomarkkinoista Japanin vientiteollisuuden kanssa 

monenkeskisen tullisuosituimmuuden vallitessa. Tästä vastustuksesta johtuen Ja-

panin jäsenasiaa ei käsitelty tavanomaisessa järjestyksessä, mikä olisi tarkoittanut 

sopimusosapuolten kanssa käytäviä tariffineuvotteluja, joiden tuloksellisuus olisi 

normaalisti ratkaissut jäsenyyden GATT:ssa.1013  

Japanin näkökulmasta oli GATT-jäsenyys tavoittelemisen arvoinen ensinnäkin 

siitä syystä, että se käytännössä merkitsi välttämätöntä askelta oman vientikaupan 

edistämisessä sopimusosapuolilta saatavien tullinalennusten muodossa, minkä li-

säksi jäsenyys periaatteellisesti merkitsi Japanille tunnustusta täysivertaisena toi-

mijana kansainvälisessä talousyhteisössä.1014Japani sai jäsenhakemukselleen voi-

makasta tukea Yhdysvalloilta, jonka tarkoituksena oli sitoa Japani tiukemmin 

kiinni markkinatalousmaiden väliseen multilateraaliseen yhteistyöhön kauppapoli-

tiikan saralla. Japanin ja Yhdysvaltain ponnisteluiden ansiosta ensin mainitulle 

myönnettiin väliaikainen oikeus osallistua GATT:n sopimusosapuolten yhteistyö-

hön syksystä 1953 alkaen, jolloin Japani sai osakseen myös GATT:n piirissä sovitut 

tullimyönnytykset sillä ehdolla, että se antoi tullisuosituimmuuden kaikille yleis-

sopimuksen allekirjoittajille ja sitoi huomattavan osan tuontitavaroiden tullitarif-

feista,1015  muun muassa selluloosan tullimaksut. Japaniin suuntautuneen viennin 

kannalta Suomelle oli luonnollisesti tärkeää selluloosan tullimaksujen sitominen, 

jota myös Ruotsi ja Norja olivat Japanilta toivoneet.1016  

                                                        
1013 ”GATT’in VIII istuntokausi.” Jaostopäällikkö W. Schreckin valtion kauppasopimuskomitean ko-
kouksessa 27.10.1953 esittämä selostus. GATT-sopimuksia koskevat asiakirjat 1952–1953. Kirjeen-
vaihtoa, muistioita, sekalaista. Arkistotunnus 556. STE:n arkisto. Ikeda 2008, 258–259. 
1014 ”Japanin ulkomaankaupan ongelmia.” Pääkonsuli Smedslundin taloudellinen tiedoitus No. 3. Tokio 
18.11.1952. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. UMA. Foreign Trade of Japan 
1954, 24. Takeda 2000, 345. 
1015 Tullitariffien sitominen tarkoitti Japanin myönnytystä olla korottamatta tiettyjen tavaranimikkeiden 
tullimaksuja. 
1016 ”GATT’in VIII istuntokausi.” Jaostopäällikkö W. Schreckin valtion kauppasopimuskomitean ko-
kouksessa 27.10.1953 esittämä selostus; ”Japanin liittyminen Gatt:iin.” Lähetystöneuvos Olli J. Vallilan 
kirjelmä No. 336/169. ulkoasiainministeriölle 15.10.1953. GATT-sopimuksia koskevat asiakirjat 1952–
1953. Kirjeenvaihtoa, muistioita, sekalaista. Arkistotunnus 556. STE:n arkisto. Ks myös samasta arkis-
toyksiköstä C‒E. Olinille osoitettu kirje Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä (Olli J. Vallilalta?) 
17.10.1953.  Huom. Japani sitoutui antamaan suosituimmuuden kaikille GATT:n allekirjoittajamaille ‒ 
myös niille, jotka vastustivat sen liittymistä yleissopimukseen ja kieltäytyivät antamasta suosituim-
muutta Japanille. Ikeda 2008, 258–259. 
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Suomen kannalta kysymys Japanin liittymisestä GATT:n jäseneksi ei ollut pe-

riaatteellisesti ongelmallinen, sillä maiden välillä vallitsi jo ennestään tullisuosi-

tuimmuus voimassaolevan kauppa- ja merenkulkusopimuksen johdosta. Tästä huo-

limatta katsoi Yhdysvaltain hallitus kuitenkin asiakseen lähestyä Helsingin-lähe-

tystönsä välityksellä Suomen ulkoasiainministeriötä Japanin jäsenyysasiassa syys-

kuun alkupuolella 1953, noin kuukausi ennen Japanin hyväksymistä GATT:n väli-

aikaisjäseneksi. Yhdysvallat esitti Suomelle viisikohtaisen perutelulistan, jossa 

puollettiin Japanin väliaikaisjäsenyyttä Yhdysvaltojen poliittisten ja taloudellisten 

intressien näkökulmasta. Listan kaksi periaatteellisesti keskeisintä kohtaa kuuluvat 

alkuperäiskielellä seuraavasti: 

a) ”The Contracting Parties have a mutual interest in maintainin[g] Japan as 

part of the free world. This objective would be jeopardized if the countries 

of the free world should show themselves unwilling to accept Japan as a 

member of the world trading community. 

 

c) United States believes that no country would adopt the position that denial 

of most-favored-nation treatment to Japan would be compatible with the 

integration of Japan into the free world.”1017  

Toisin sanoen Yhdysvallat katsoi Suomen tehtäväksi osana ”vapaata maailmaa” tu-

kea Japanin anomusta väliaikaisjäsenyydestä ja monenkeskisen suosituimmuuden 

kautta kiinnittää Japania tiukemmin osaksi markkinatalousmaiden muodostamaa 

läntistä blokkia. Esitetyt perustelut eivät pelkästään osoita sitä, kuinka ponnek-

kaasti Yhdysvallat ajoi Japanin integroitumista läntiseen talousyhteisöön, vaan ne 

kertovat myös siitä, minkälaiseksi Yhdysvallat näki Suomen aseman kylmän sodan 

talouspoliittisessa blokkijaossa. Neuvostoliiton kanssa yya-sopimuksen solminut 

Suomi oli Yhdysvaltain näkemyksen mukaan kuitenkin osa ”vapaata maailmaa”, 

jonka tehtävänä oli syventää keskinäistä taloudellista yhteistyötä kamppailussa 

kommunistimaiden muodostamaa poliittistaloudellista ryhmittymää vastaan. 

Huomioiden Suomen ja Japanin välisen tullisuosituimmuuden ja Yhdysvaltain 

esittämät näkemykset ”vapaan maailman” velvoitteista Suomi äänesti yhdessä 25 

                                                        
1017 Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle. Helsinki 11.9.1953. 
GATT-sopimuksia koskevat asiakirjat 1952–1953. Kirjeenvaihtoa, muistioita, sekalaista. Arkistotunnus 
556. STE:n arkisto. 
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muun maan kanssa Japanin väliaikaisjäsenyyden puolesta lokakuussa 1953.1018 Yh-

dysvallat ja Japani olivat näin saavuttaneet välitavoitteen matkalla kohti lähitule-

vaisuudessa siintävää yleissopimuksen täysjäsenyyttä. Seuraava huomattava askel 

tässä pyrkimyksessä otettiin Yhdysvaltain aloitteesta heinäkuussa 1954, jolloin sen 

lähetystö Helsingissä lähestyi toistamiseen Suomen ulkoasiainministeriötä Japanin 

jäsenyysasiassa. Tällä kertaa Yhdysvalloilla oli tarjottavanaan periaatteellisten nä-

kökohtien lisäksi konkreettinen kannustin Suomelle ja muille GATT:n jäsenmaille, 

mikäli nämä olivat valmiita tariffineuvotteluihin Japanin kanssa ja myöntämään 

sille tullinalennuksia sekä, mikä tärkeintä, hyväksymään Japanin täysjäsenyyden. 

Jos Suomi olisi valmis näihin ehtoihin, oli Yhdysvallat puolestaan halukas Suomen 

kanssa käytäviin tariffineuvotteluihin, joiden tarkoituksena oli sopia suomalaisille 

tavaroille myönnettävistä tullieduista viennissä Yhdysvaltain markkinoille.1019 

Yhdysvaltain tarjoamaan virikkeeseen tarttuivat muiden muassa Ruotsi ja Bel-

gia, jotka jo heinä-elokuussa 1954 ilmoittivat olevansa valmiita tariffineuvottelui-

hin Japanin kanssa.1020 Suomi puolestaan ilmoitti GATT:n yleiskokouksessa loka-

kuussa, ettei sillä ollut halua ryhtyä Japanin kanssa tariffineuvotteluihin esittäen 

perusteluna, että se ei ollut ”minkään tavaran osalta Japanin päähankkija”. Samassa 

yhteydessä Suomen edustaja, lähettiläs von Knorring, ilmoitti hallituksensa ehdot-

taneen Japanille ”tyytymistä” molemminpuoliseen tullisuosituimmuuteen ja Suo-

men olevan ”jo nyt valmis äänestämään Japanin liittymisen puolesta”.1021 Näin esi-

tetty Suomen virallinen kanta ja sen perustelut eivät kuitenkaan sisältäneet aiemmin 

kesällä Suomen kotimarkkinateollisuuden edunajajan, Suomen Teollisuusliiton, 

esittämiä näkemyksiä, joiden mukaan Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön ja Japa-

nin Helsingin-pääkonsulinviraston tekemien ehdotusten mukaisiin tariffineuvotte-

luihin Japanin kanssa ei ollut syytä ryhtyä huomioiden Suomen tekstiiliteollisuuden 

                                                        
1018 Äänestyksestä oli poissa seitsemän jäsenmaata, mukaan lukien Iso-Britannia, Australia ja Uusi-See-
lanti. Poissa oli myös Tšekkoslovakia, joka oli ainoana itäblokin maana allekirjoittanut yleissopimuksen 
vuonna 1947. Ikeda 2008, 259; Nykopp 1985, 87. 
1019  Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön kirjelmä No. 4. Suomen ulkoasiainministeriölle. Helsinki 
6.7.1954. GATT-sopimuksia koskevat asiakirjat 1954. Yleistä, GATT-komiteaa ja rektifikaatioita kosk. 
asiakirjoja. Arkistotunnus 557. STE:n arkisto.  
1020 ”GATT’in istuntojenvälisen komitean kokous Genèvessä 26.7. – 3.8.1954.” Lähetystöneuvos Paavo 
Pulkkisen kirjelmä No. 194/85. ulkoasiainministeriölle. Geneve 6.8.1954. GATT-sopimuksia koskevat 
asiakirjat 1954. Yleistä, GATT-komiteaa ja rektifikaatioita kosk. asiakirjoja. Arkistotunnus 557. STE:n 
arkisto.  
1021  Suomen kanssa lähes samansisältöisen julkilausuman antoivat myös Tšekkoslovakia ja Pakis-
tan. ”GATT’in IX istuntokausi; Japanin liittymiskysymys ym.” Lähetystöneuvos Paavo Pulkkisen kir-
jelmä No. 252/112. ulkoasiainministeriölle. Geneve 30.10.1954. UM 113 D 10 II K 2 j. 9:s istuntokausi 
Genevessä 1954–55. Yleistä, Suomen valtuuskunta, tiliasiat ym. UMA. 
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etunäkökohdat kilpailussa halpahintaisten japanilaistuotteiden kanssa.1022 Suomen 

Teollisuusliitto oli näin alustavasti onnistunut estämään Suomen ja Japanin välisten 

tariffineuvotteluiden aloittamisen, mutta pitkälle tämä estopyrkimys ei kantaisi. Ja-

pani oli nyt joka tapauksessa matkalla kohti täysjäsenyyttä, joka tuli virallisesti rat-

keamaan seuraavana vuonna. 

Maaliskuuhun 1955 tultaessa oli Suomen kanta Japanin kanssa käytävien tarif-

fineuvotteluiden tarpeettomuudesta kääntynyt päälaelleen. Tähän oli syynä Yhdys-

valtain ulkoasiainhallinnon aktiivinen pyrkimys saada Suomi houkutelluksi kolmi-

kantaneuvotteluihin sen ja Japanin kanssa. Koska vain 16 maata yhteensä 34 jäsen-

maasta oli ilmoittanut halukkuutensa ryhtyä tariffineuvotteluihin Japanin kanssa, 

oli Yhdysvaltain pelkona maan sisäpoliittisetkin näkökohdat huomioiden, että se 

joutuisi yksin kantamaan suhteettoman suuren osan Japanille neuvotteluissa tehtä-

vistä tullimyönnytyksistä. Myös Japanin intressinä oli laajentaa tariffineuvottelui-

hin osallistuvien maiden piiriä, mitä varten sen Bernissä oleva lähettiläs Tōru Ha-

giwara ‒ joka lisäksi toimi maan GATT-valtuuskunnan puheenjohtajana ‒ teki Suo-

men täkäläiselle edustajalle (von Knorring) esityksen edes pienimuotoisten neuvot-

teluiden käynnistämisestä muistuttaen samalla Yhdysvaltain tarjoamasta niin sano-

tusta tullimyönnytyksin tehtävästä välitysavusta. Suomen ulkoasiainministeriöstä 

vastattiin myöntävästi Hagiwaran ehdotukseen, sillä Japanin alustavasti esittämien 

tavaranimikkeiden – agar-agarin1023 ja raakasilkin – tullitariffien sitomiseen ei mi-

nisteriöllä ollut vastaansanomista. Sen sijaan Suomen kannalta oli oleellista saada 

selvyys mahdollisista tullimyönnytyksistä, joita Yhdysvallat puolestaan oli valmis 

tekemään Suomen hyväksi palveluksena Japanille tehtävistä myönnytyksistä.1024 

Yhdysvaltain vastausta Suomen tiedusteluihin ei tarvinnut kauan odottaa, sillä 

viimeistään toukokuussa amerikkalaiset ilmoittivat tarjoavansa sulfiittikäärepape-

rin tullin alennusta 20 prosentista 12,5 prosenttiin. Suomalaisen paperin viennin 

                                                        
1022 Pöytäkirja GATT-komitean kokouksesta Suomen ulkoasiainministeriössä 27.8.1954. GATT-sopi-
muksia koskevat asiakirjat 1955. Sis. jäljennökset GATT-komitean kok. pöytäkirjoista ym. Arkistotun-
nus 559. STE:n arkisto. Huom. Suomen Teollisuusliittoa ko. kokouksessa edusti toimitusjohtaja C‒E. 
Olin. 
1023 Agar-agari on Intian valtameren ja Tyynenmeren levistä saatava aine, jota hyödynnetään bakteeri-
viljelmien kasvualustana ja makeisteollisuudessa. 
1024 ”Sir.” Japanin GATT-valtuuskunnan puheenjohtaja Tōru Hagiwaran kirjelmä Suomen valtuuskun-
nan johtajalle. Geneve 8.3.1955. Liite: ”Muistio.” Allekirjoittanut lähettiläs H. von Knorring. Bern 
14.3.1955; ”P.M.” Allekirjoitus Savolahti 18.3.1955. GATT: Japani 1952–1993. Arkistotunnus 1256. 
SMK:n arkisto.  
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kannalta katsottiin, että tämä tarjous oli ”suurimerkityksellinen” ja että se oli tur-

vattava Japanille annettavilla vastamyönnytyksillä.1025 Seuranneissa neuvotteluissa 

Suomi myönsi Japanille agar-agarin, optisten lasien (esimerkiksi lasit autojen ja 

polkupyörien lyhtyihin) ja helmiäisnappien osalta tullivapauden sekä ”silkkikokon-

gien” (luonnonsilkin) tapauksessa tullialennuksen kuuteen prosenttiin tuontiar-

vosta. Suomen saamat tullimyönnytykset eivät kuitenkaan rajoittuneet ainoastaan 

Yhdysvalloilta saatuun, sillä sen lisäksi Japani suostui sitomaan silkkipaperin tullin 

15 prosenttiin ja paperivanukkeen tullit viiteen prosenttiin tuontiarvosta. Suomen 

tekemät tullimyönnytykset tulivat voimaan toukokuussa 1956 ja Japanin tekemät 

myönnytykset jo edeltävänä vuonna.1026  

Yhdysvaltain lupaama tullialennus sulfiittikäärepaperille saatettiin myös aika-

naan voimaan, minkä lisäksi ‒ ja vastavuoroisuuden perusteella ‒ Japani soi Yh-

dysvalloille tullimyönnytykset säilykeananaksen ja asbestikankaan osalta. Suomen, 

Yhdysvaltain ja Japanin välisissä monenkeskisissä neuvotteluissa oli täten saavu-

tettu kaikkia osapuolia tyydyttänyt ratkaisu, ja monenkeskisiä tariffineuvotteluja 

Japanin ja Yhdysvaltain kanssa olivat käyneet myös Ruotsi, Tanska, Norja, Italia ja 

Kanada. Lopulta Japani sai GATT:n täysjäsenyyden vuosia kestäneen prosessin jäl-

keen lokakuussa 1955.1027 Kauppapoliittiset karikot yleissopimuksen puitteissa ei-

vät Japanin osalta kuitenkaan päättyneet tähän, sillä yhteensä 14 jäsenmaata, mu-

kaan lukien Iso-Britannia, Ranska, Beneluxmaat, Itävalta ja Australia, kieltäytyivät 

soveltamasta yleissopimusta ja sen mukana tullisuosituimmuutta Japaniin.1028  

Antamalla avoimen tukensa Japanin GATT-jäsenyydelle Suomi oli osoittanut 

sekä Japanille että sen suurimmalle tukijalle Yhdysvalloille valmiutensa sitoutua 

taloudellisen yhteistyön syventämiseen kauppapoliittisten myönnytysten kautta.1029 

                                                        
1025 Ennen Japanin ja Yhdysvaltain kanssa Genevessä käytyjen neuvotteluiden alkua oli Suomi toivonut 
saavansa ko. paperilaadun tullin alennetuksi 10 prosenttiin. Pöytäkirja GATT-komitean kokouksesta 
6.4.1955. GATT-sopimuksia koskevat asiakirjat 1955. Sis. jäljennökset GATT-komitean kok. pöytäkir-
joista ym. Arkistotunnus 559. STE:n arkisto. ”P.M. GATT.” Allekirjoitus J. O. S: 16.5.1955. GATT: 
Japani 1952–1993. Arkistotunnus 1256. SMK:n arkisto.  
1026 ”Japanille tehdyt tullimyönnytykset.” Suomen Teollisuusliiton kiertokirje No. A/11/56. Helsinki 
11.5.1956. Kiertokirjeet 1955–1957. Arkistotunnus 206. STE:n arkisto. Tokion-pääkonsulinviraston 
vuosikertomus 1956. Allekirjoittanut pääkonsuli Smedslund. Tokio 20.2.1957. UM 5 C 15 Tokion-lä-
hetystön raportit: UM 53 O2 Tokiossa olevan pääkonsulinviraston raportit. UMA. Paavonen 1998, 257–
258. 
1027 Ikeda 2008, 261–264; Takeda 2000, 346. 
1028 Ikeda 2008, 264, 283; Paavonen 1998, 258. 
1029 Jussi M. Hanhimäen mukaan ”se, että Neuvostoliitosta tuli Suomen suurin kauppakumppani vuonna 
1953, antoi amerikkalaisille aiheen ryhtyä toimenpiteisiin Suomen länsikaupan lisäämiseksi. Vaikka 
USA:n ja Suomen väliset kaupalliset suhteet pysyivät suhteellisen merkityksettöminä, sidottiin Suomi 
välillisesti koko ajan kasvavaan amerikkalaiseen kauppa- ja talousapuverkostoon.” Hanhimäki 1996, 
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Arvioitaessa tullialennusten ja -vapautusten varsinaista kaupallista merkitystä on 

tarkasteltava lähemmin kyseisten tavaranimikkeiden asemaa Japanista tapahtu-

neessa tuonnissa ja sinne suuntautuneessa viennissä. Agar-agarin osalta tullivapau-

tuksen merkityksen voidaan katsoa olleen huomattava, sillä esimerkiksi vuonna 

1957 oli Japanin osuus sen kokonaistuonnista Suomeen arvossa ja paljoudessa mi-

tattuna 72 prosenttia. Agar-agarin tuonti Japanista saavutti 1950-luvun kuluessa va-

kiintuneen aseman, josta kertoi vuodesta toiseen varsin tasaisena jatkunut tuonti-

virta. Tilanne oli kuitenkin aivan toinen silkkikokongien ja optisten lasien tapauk-

sissa, sillä silkin ja lasien tuontia Japanista ei ole vuoden 1957 tuontitilastoissa edes 

eritelty – toisin sanoen näitä tavaroita tuotiin Japanista joko hyvin vähän tai sitten 

ei ollenkaan. Helmiäisnappeja sen sijaan tiedetään tuodun Japanista kolme kiloa 

kyseisenä vuonna, mutta kokonaistuonnin ollessa lähes 10 000 kiloa jää japanilais-

ten nappien osuus häviävän pieneksi. Samanlainen tilanne vallitsi myös Japaniin 

suuntautuneen suomalaisen paperin myyntien suhteen, sillä kyseisen vuosikymme-

nen ajan oli paperin vienti Japaniin joko kokonaan pysähtynyt tai hyvin pienimuo-

toista – vuonna 1957 Suomesta vietiin 5 000 kiloa kondensaattoripaperia Japa-

niin.1030 Paperivanukkeen eli selluloosan osalta tullien sitominen Japanissa viiteen 

prosenttiin tuontiarvosta oli sitä vastoin merkityksellisempi, sillä Suomen vienti 

Japaniin muodostui pääasiassa tästä tavaralajista.  

GATT:ssa tehtyjen tullimyönnytysten merkityksen arvioimisessa on syytä ot-

taa huomioon myös niiden poliittinen painoarvo määriteltäessä Suomen paikkaa 

osana kansainvälistä talousyhteisöä. Tällöin on huomioitava se, että Suomen ja Ja-

panin kauppapoliittinen lähentyminen GATT:n puitteissa ja ”vapaan maailman” ni-

missä tapahtui aikana, jolloin maiden välille ei ollut vielä maailmansodan jälkeen 

palautettu diplomaattisia suhteita Japanin ja Neuvostoliiton välisten suhteiden jär-

jestämättömyyden takia. Aikaisemmissa tutkimuksissa on Suomen todettu noudat-

taneen GATT:ssa Paasikiven linjalle ominaista vähän huomiota herättävää ja syr-

jässä pysyttäytyvää toimintalinjaa,1031 mikä ei kuitenkaan näytä pätevän Suomen 

yksiselitteisen myönteiseen ja kiertelemättömään kantaan Japanin liittymisessä 

GATT:n jäseneksi. Näin tehdessään Suomi viestitti, joskin maltillisesti, rautaesiri-

                                                        
171. Tällä Yhdysvaltain omaksumalla politiikalla näyttää olleen vaikutuksensa myös pyrkimyksiin saat-
taa Suomi ja Japani GATT:n piirissä tiiviimpään multilateraaliseen yhteistyöhön. Ks. myös Tadokoro 
2011, 89; Seppinen 1997, 306–309.  
1030 Vuoteen 1956 saakka sisältyy agar-agar Suomen ulkomaankauppatilastoissa tavaranimikkeeseen 
33–008 ja vuodesta 1957 alkaen omaan nimikkeeseen 33–108.  SVT I A:74–77. Ulkomaankauppa v. 
1954–1957. 
1031 Paavonen 1998, 90; Aunesluoma 2011, 137.  
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pun molemmille puolille sitoutumisestaan läntiseen talousblokkiin ja markkinata-

lousmaiden väliseen taloudelliseen integraatioon – mikä ei Suomen näkökulmasta 

poissulkenut mahdollisuutta syventää kaupallista ja kauppapoliittista yhteistyötä 

myös itäblokin kanssa.1032  Kahdenkeskisten diplomaattisten suhteiden puuttumi-

nen ei estänyt Suomea virallisesti lähentymästä Japania multilateraalisen yhteis-

työn kautta ja antamasta omasta aloitteestaan aluksi periaatteellista ja myöhemmin 

tosiasiallista ja varauksetonta hyväksyntää Japanin jäsenyydelle GATT:ssa.  

Selluloosan vientiä kompensaatio- ja paralleeliteitse – tuonti Japanista 

monipuolistuu käsittämään korkean teknologian tuotteita 

Selluloosan kysyntä maailmanmarkkinoilla kääntyi huomattavaan laskuun Korean 

suhdanteen päätyttyä vuoden 1951 kuluessa, eikä seuraava vuosikaan näyttänyt 

tuovan Finncellin tilauskantaan oleellista muutosta, kun alkuvuodesta jouduttiin to-

teamaan kysynnän huomattavasti heikentyneen Euroopassa ja sen ulkopuolisillakin 

markkinoilla. Tämä oli seurausta selluloosan alhaisista markkinahinnoista, jotka 

kannustivat sellunostajia pidättymään hankinnoista toivoen, että hintakehitys jat-

kuisi edelleen laskusuuntaisena. Tilannetta Finncellin ja muiden myyjien kannalta 

eivät suinkaan helpottaneet ruotsalaisten tuottajien suuret selluloosavarastot ja nii-

den pienentämiseksi tarkoitettu alhaisten hintojen myyntipolitiikka. Kesällä Euroo-

pan markkinat olivat Finncellin mukaan ”täysin kuolleessa pisteessä”, jota vastoin 

myyntinäkymät parantuivat kaukaisemmilla markkinoilla syksylle tultaessa.1033  

Finncellin vienti Japaniin oli kokenut paljoudessa mitattuna huomattavan las-

kun kyseisenä vuonna, mikä oli suurelta osin seurausta japanilaisten ostajien pidät-

tymisestä kalliina pitämänsä suomalaisen selluloosan hankinnoista ja toisaalta vi-

ranomaisten haluttomuudesta hyödyntää vähäiseksi huvennutta dollarivarantoa 

Suomesta tapahtuvaan tuontiin. Sen sijaan ostajat Japanissa olivat kiihdyttäneet sel-

                                                        
1032 Aunesluoman mukaan Suomi tuki myös GATT:n jäseniksi 1960-luvulla tulleiden sosialististen mai-
den pyrkimyksiä. Aunesluoma 2011, 137. 
1033 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 12.3.1952. Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.”; Hallituksen ko-
kouksen pöytäkirja 26.6.1952. Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.” [lainaus]; P.M. hallituksen kokouk-
sesta 18.9.1952. Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.”; P.M. hallituksen kokouksesta 28.10.1952. 
Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.” Pöytäkirjat 1952. Arkistotunnus 39. Finncellin arkisto.  
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luloosan hankintoja halvemmista tuontilähteistä, pääasiassa Kanadasta ja Yhdys-

valloista.1034 Tuonnista vastaavat japanilaisviranomaiset eivät vuodelle 1953 täh-

dänneissä hankintasuunnitelmissa odottaneet, että suomalaisen selluloosan ostoissa 

tapahtuisi nousua, sillä tuonnin Suomesta ennakoitiin muodostuvan noin 5 000 ton-

nista, kun taas Kanadasta, Yhdysvalloista ja Ruotsista odotetulle tuonnille annettiin 

noin 12–13 000 tonnin alustavat määräarvot. Pääkonsuli Smedslund, joka oli ke-

sästä 1952 lähtien toiminut Tokiossa aktiivisesti suomalaisen viennin etujen valvo-

jana, keskusteli kyseisistä suunnitelmista Japanin ulkoasiainministeriön virkamies-

ten kanssa, jotka kiistivät niiden edustavan minkäänlaista kiinteää tuontiohjel-

maa.1035  Näistä vakuutteluista huolimatta oli suomalaisen viennin kannalta ole-

massa kuitenkin se vaara, että selluloosan myynnit ajautuisivat korkeiden hintojen 

takia paitsioasemaan Japanin markkinoilla. Tämä uhkakuva ei ollut suinkaan tuu-

lesta temmattu, kun ottaa huomioon, että samanaikaisesti Tukholmassa käydyissä 

neuvotteluissa Suomi ja Japani pidättäytyivät sopimasta kahdenkeskisen kaupan 

tavarakiintiöistä. Sen sijaan Ruotsin ja Japanin välillä solmittiin uusi tavarakiintiöt 

sisältänyt kauppasopimus keväällä 1953.1036 

Finncell ei näytä haikailleen valtioiden välisten kiintiösopimusten perään, sillä 

ne olivat muodostaneet Japanin miehityskaudenkin aikana ainoastaan suuntaa-an-

tavat raamit Suomen ja Japanin väliselle kauppavaihdolle. Kaupan menestys oli 

tuontisäännöstelynkin oloissa pitkälti kiinni asiakassuhteista käydystä kilpailusta, 

johon yhdistys valmistautui suunnitelmallaan viedä Japaniin 10 000 tonnia sellu-

loosaa vuonna 1953.1037  Suunnitelma oli varsin kunnianhimoinen, sillä käytän-

nössä se tarkoitti suomalaisen selluloosan viennin kaksinkertaistamista Japaniin. 

Tilanne maailmanmarkkinoilla ei ollut Finncellille kuitenkaan kaikista otollisin, 

sillä yhdistyksen päämarkkina-alueella Euroopassa kysyntä laahasi edelleen alhais-

                                                        
1034 ”Lehtikirjoituksia Suomen – Japanin kaupasta.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 86/18. Tokio 
2.8.1952. Liite: ”Finnish Officials Urge Japan To Buy More to Adjust Trade.” Nippon Times -lehden 
artikkeli 24.8.1952. UM 56 E (60E2) Japani, Jugoslavia. UMA. 
1035  ”Selluloosan vienti Japaniin.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 178/49. Tokio 6.10.1952. 
Kauppa: Japani 1922–1961. Arkistotunnus 1990. SMK:n arkisto. 
1036 Från departement och nämnder. Utgiven av statens upplysningsbyrå. Årgång 15. 1953 11. s. 242. E 
II Cja:1 Aasian (Kaukoitä) kauppasopimusneuvottelut: Japani 1949–. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
kauppaosaston ulkomaankauppatoimiston arkisto. KA. Ruotsi ja Japani tekivät uuden kiintiösopimuk-
sen (kauppasuunnitelman) myös keväällä 1954. Ks. Trade and Payment Agreements between Japan and 
Other Countries. (No. 8), (August 25, 1954). Compiled by Foreign Exchange Bureau of The Ministry 
of Finance. Published by Foreign Exchange Study Association.  
1037 P.M. hallituksen kokouksesta 28.10.1952. Liite: Myyntisuunnitelma vuodelle 1953. Pöytäkirjat 
1952. Arkistotunnus 39. Finncellin arkisto. 
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ten hintojen mukana. Säädelläkseen tarjontaolosuhteita hiljaisilla markkinoilla kä-

vivät suomalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset tehtailijat neuvotteluja yhteisesti sovit-

tavista selluloosan tuotantorajoituksista alkuvuonna 1953. Neuvottelut kuitenkin 

päättyivät ilman sopimusta, sillä ruotsalaiset tuottajat eivät päässeet rajoituksista 

yksimielisyyteen. Selluloosan tuotantokustannukset olivat tuolloin Ruotsissa pie-

nemmät kuin Suomessa, minkä lisäksi ruotsalaisilla tehtailla oli jo ennestään huo-

mattavat varastot, joista sellua vietiin maailmalle varsin alhaisin hinnoin. Vuoden 

toiselle puoliskolle tultaessa oli kysyntä kaikkien sellulaatujen osalta huomattavasti 

vilkastunut, sillä yhdistyksen edustajat ympäri maailmaa raportoivat paperitehtai-

den pienentyneistä selluloosavarastoista ja niiden laukaisemasta kysyntäpii-

kistä.1038 

Japanin markkinoiden suhteen oli kysynnässä tapahtunut myös muutos parem-

paan suuntaan, sillä jo vuoden alkupuolella oli yhdistyksellä tiedossa kiinteiksi 

myynneiksi 5 600 tonnia tekosilkkiselluloosaa ja 1 000 tonnia valkaisematonta sul-

fiittiselluloosaa. Maaliskuulle tultaessa arvioitiin Japaniin suuntautuvan viennin 

muodostuvan koko vuoden osalta noin 14 600 tonnista. Vaikka tämä arvio ei lopulta 

yltänytkään kovin suureen tarkkuuteen, ei yhdistys joutunut Japanin-myynneissään 

pettymään, sillä vienti kohosi ennätyslukemiin ‒ hieman yli 20 000 tonniin. Se mer-

kitsi Finncellille suurinta vuositason toimitusmäärää Japaniin sitten toisen maail-

mansodan päättymisen. 1039 Suomalaisen selluloosan myynneissä sovellettiin jo Ja-

panin miehityskaudella käyttöönotettujen kompensaatio- ja paralleelikauppojen 

operaatioita, eli selluloosan viennin sitomista vaihtokaupoin tai vastikelisensioin-

tien kautta japanilaisten tavaroiden Suomeen suuntautuneeseen tuontiin. Näin ollen 

vuonna 1953 toteutunut selluloosan viennin huomattava lisäys realisoitui samanai-

kaisesti kun japanilaisten tavaroiden tuontikauppaa lisättiin Suomessa.1040 

                                                        
1038 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 10.4.1953. Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.”; Hallituksen ko-
kouksen pöytäkirja 28.5.1953. Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.”; Hallituksen kokouksen pöytäkirja 
13.8.1953. Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.” Pöytäkirjat 1953. Arkistotunnus 41. Finncellin arkisto. 
1039 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 10.4.1953. Liitteet: Keinosilkki 1953 ja Valkaisematon sulfiitti 
1953 (per 31.3.1953). Pöytäkirjat 1953. Arkistotunnus 41. Finncellin arkisto. Kertomus Suomen Sellu-
loosayhdistyksen toiminnasta v. 1953. Vuosikertomukset 1953–1957. Arkistotunnus 129. Finncellin ar-
kisto. 
1040 Japanin ulkomaankauppatilastojen mukaan viennin lisääntyminen Suomeen perustui ennen kaikkea 
kasvaneisiin raakasilkin myynteihin. Raakasilkkiä ei kuitenkaan tuotu Suomen markkinoille, vaan se 
jälleenvietiin Yhdysvaltoihin. Suomalaisen selluloosan tuonnin lisääntyminen Japanissa kyseisenä 
vuonna perustui osaltaan selluloosan hinnassa koettuun laskuun ja kasvaneeseen selluloosan kysyntään 
Japanissa, mikä oli osittain seurausta kotimaisten valmistajien kärsimästä raakapuun vähyydestä. Huom. 
samana vuonna jälleenvietiin japanilaista raakasilkkiä Suomen lisäksi myös Ruotsin ja Hollannin kautta 
erityisesti Yhdysvaltain markkinoille. Foreign Trade of Japan 1954, 67, 110–111, 120. 
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Kaukomarkkinat Oy jatkoi suotuisasti alkanutta yhteistyötään Iwai & Co., 

Ltd:n kanssa miehityskauden päätyttyä ja valmistautui selluloosaa vastaan toteutet-

tavaan rinnakkaiskauppaan japanilaisista puuvillalangoista loppuvuodesta 1952. 

Maiden väliselle kaupalle oli muodostunut jo vakiintuneeksi tavaksi käytäntö, 

jonka mukaan suomalaisen selluloosan maahantuoja Japanissa saisi vastavuoroi-

suuden perusteella viedä Suomeen hankkimaansa tavaraa vastaavalla arvolla japa-

nilaisia tuotteita. Suomessa tuontiviranomaiset ohjasivat japanilaisen tuonnin ra-

kennetta lisenssiannon kautta, mutta myös japanilaisilla kauppahuoneilla oli asi-

assa sanansa sanottavana. Esimerkkinä mainittakoon marraskuussa 1952 valmis-

teltu 5 000 tonnin selluloosakauppa Finncellin, Iwain ja Kaukomarkkinoiden vä-

lillä, minkä ehtona Iwai edellytti vastiketavarana Suomeen vietäväksi puuvillata-

varaa, tarkemmin sanottuna puuvillalankoja.1041 

Kaukomarkkinoiden, Iwain ja Finncellin välinen yhteistyö oli vuosikymmenen 

alussa lujittunut hyvin tiiviiksi, mistä kertoo Iwain saavuttama paikka yhdistyksen 

suurimpana asiakkaana Japanissa ja sen seurauksena suurimpana japanilaisena vie-

jänä Suomen markkinoille. Iwain ja Kaukomarkkinoiden asema japanilaisten tava-

roiden tuonnissa oli jopa niin vahva, että muiden maahantuojien ja ulkomaankau-

pan agenttien parissa heräsi vakavia epäilyjä siitä, suosivatko suomalaiset tuontivi-

ranomaiset ja Finncell tarkoituksella Kaukomarkkinoita muiden tuontikaupan toi-

mijoiden kustannuksella. Kesällä 1953 esitti helsinkiläinen kauppahuone Ventano 

Oy, joka edusti kauppahuone Ataka & Co:a, huolensa Suomen ulkoasiainministe-

riölle saatuaan lisenssitoimikunnalta ja Finncelliltä tietää, että saman vuoden ke-

väästä lähtien tapahtuisi maiden välinen kauppavaihto joulukuussa 1952 solmitun 

clearing-sopimuksen pohjalta, mikä ei saatujen tietojen mukaan enää mahdollistaisi 

kompensaatio- ja paralleelikauppoja.1042 

Ventano Oy:n näkökulmasta ongelmaa eivät tässä järjestelyssä tuottaneet Finn-

cellin väittämät ”puhtaat vientikaupat”, joissa vientiä ja tuontia ei ollut sidottu toi-

siinsa, vaan se, että saaduista vakuutteluista huolimatta kompensaatio- ja parallee-

likauppojen operaatiot olivat todennäköisesti edelleen laajalti käytössä, eikä mitään 

tosiasiallista muutosta niiden suhteen ollut tapahtunut uuden kauppaa ja maksuja 

koskevan muistion astuttua voimaan alkuvuodesta 1953.1043  Ventano Oy näyttää 

                                                        
1041 Ilmeisesti lisenssitoimikunta hylkäsi Kaukomarkkinoiden ja Iwain ehdottaman puuvillalangan vas-
tiketuonnin, mistä kertoo merkintä ko. asiakirjan laidassa. ”Rinnakkaiskauppa Japaniin.” Kaukomark-
kinat Oy:n kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle. Helsinki 7.11.1952. UM 58 B2 Japani 1951–1974: 
Rinnakkaiskauppa Japaniin 1952. Kaukomarkkinat Oy. UMA. 
1042 Ventano Oy:n kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle. Helsinki 20.7.1953. Allekirjoitus V. Wauh-
konen. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin I 1952–1955. UMA. 
1043 Ibid. 



395 

olleen oikeassa epäillessään kompensaatio- ja paralleelikauppojen lopettamista, 

sillä mikään tässä tutkimuksessa käytetty lähde ei todista sellaisen puolesta. Itse 

asiassa kompensaatio- ja paralleelikaupat olivat edelleen pääasiallisesti käytössä 

Suomen ja Japanin välillä, mistä kertoo sekin, että Finland Japan Trading Co:n toi-

mitusjohtaja Masami Yamamoto ilmoitti kyseisen vuoden keväällä, että Finncellille 

oli tarkoituksenmukaista jatkaa kaupantekoa täydellisen kompensaation pohjalta, 

sillä maiden välisen selvitystilin saldo oli jotakuinkin tasapainossa. Myös Japanin 

kauppa- ja teollisuusministeriö (MITI) edellytti toisinaan jopa viennin ja tuonnin 

yhteen sitomista myöntäessään tuontilupia suomalaiselle selluloosalle – näin siitä-

kin huolimatta, että ulkomaankaupan kysymyksiä hoitaneet japanilaisviranomaiset 

eivät periaatteessa suosineet kompensaatiokauppojen tekoa.1044  

Taulukko 8. Finncellin japanilaiset asiakkaat ja heidän ostamansa selluloosa tonneissa 

vuosina 1953–1961. Huom. Taulukossa on ilmoitettu selluloosan myyntivuodet, ei toi-

mitusvuosia. Joidenkin myyntien osalta raportteihin ei ole yksilöity ostajaa / ostajia; 

vuonna 1953 oli tällaisten myyntien määrä 7 040 tonnia, v. 1954 2 145 tonnia, v. 1955 3 

285 tonnia, v. 1956 3 525 tonnia, v. 1957 25 tonnia ja v. 1959 2 880 tonnia. Finncellin 

jäsentehtaat, joiden selluloosaa myytiin Japaniin kyseisinä vuosina, olivat Kaukas, En-

qvist, Kemi, Ahlström, Kajaani, Tornator, Eklöf, Veitsiluoto, Walkiakoski, Äänekoski, 

Kuusankoski, Oulu, Rosenlew, Rauma ja Joutseno. Lähde: Myyntiraportit 1953–1961. 

Arkistotunnukset 686–687. Finncellin arkisto. 

Ostaja 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

Iwai & Co. 9 624 1 451 1 430 2 150 2 580 1 340 1 905 350 1 450 

Marubeni1045 2 270 1 616 680 2 500 1 360 540 1 240 600 430 

Toyo Menka  2 125 1 385 370 1 800 1 130 180 120 200 125 

Ataka & Co. 420    250 50 200 940 2 750 

Iida & Co. 315         

Daiwa        200  

Asahi        300  

                                                        
1044 ”Suomen – Japanin clearingtase.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 151/51. ulkoasiainministe-
riölle. Tokio 1.4.1953. 7.Lba. Suomen–Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen valtion 
jenilainat I‒III 1952–76: Suomen–Japanin kauppa- ja maksusopimuksen soveltaminen I. Tokion-suur-
lähetystön arkisto. UMA. ”Selluloosan vienti Japaniin.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 391/113. 
ulkoasiainministeriölle. Tokio 28.8.1953; ”Selluloosan vienti Japaniin.” Kaupallinen edustaja Smeds-
lundin kirjelmä No. 20/5. ulkoasiainministeriölle. Tokio 2.7.1952. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Sel-
luloosan vienti Japaniin I 1952–1955. UMA. 
1045 Marubeni Co., Ltd. ja Iida & Co., Ltd. fuusioituivat vuonna 1955, jolloin kauppahuoneen nimeksi 
tuli Marubeni-Iida Co., Ltd.  
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Ventano Oy:n huoli siitä, että se ja Ataka & Co. joutuisivat häviäjän asemaan kil-

pailussa japanilaiselle tuonnille annettavista lisensseistä Suomessa, oli edellä esi-

tetyn valossa todellinen ja täysin oikeutettu. Ataka & Co:ssa tilanteeseen suhtau-

duttiin sen ansaitsemalla vakavuudella, minkä seurauksena se pyysi Ventano Oy:tä 

ilmoittamaan suomalaisille viranomaisille, että Ataka & Co. on yksi vanhimmista 

suomalaisen selluloosan hankkijoista Japanissa ja että kauppahuoneen kiinnostus 

suomalaisen selluloosan maahantuontiin johtui vain ja ainoastaan sen kautta avau-

tuvasta mahdollisuudesta harjoittaa vientiä Suomen markkinoille. Tukevoittaak-

seen sanomaansa Ataka & Co. väitti suomalaisen sulfiittiselluloosan olevan kal-

liimpaa ja laadultaan heikompaa ruotsalaiseen selluloosaan verrattuna, mistä joh-

tuen japanilaiset paperitehtaat olivat suositelleet viranomaisille, että selluloosan 

tuonti tapahtuisi Suomen sijaan Ruotsista.1046  

Ataka & Co:n väittämä suomalaisen selluloosan kalleudesta oli epäilemättä 

totta, sillä yleensä ottaen ruotsalaiset viejät kauppasivat maailmanmarkkinoilla sel-

luloosaa suomalaisia halvemmilla hinnoilla 1950-luvun alkupuolella. Mitä sen si-

jaan tulee väitteeseen suomalaisen selluloosan heikommasta laadusta, on Ataka & 

Co:n väite vaikeasti todistettavissa, sillä aikaisempina vuosina oli Finncellin myy-

mää selluloosaa yleisesti pidetty Japanissa korkealaatuisena, joskaan ei aina vir-

heettömänä.1047 Uhkaamalla, että Ataka & Co. lopettaisi suomalaisen selluloosan 

ostot, elleivät myynnit Suomeen sen kautta mahdollistuisi, halusivat Ataka & Co. 

ja Ventano Oy viestittää Suomen viranomaisille ja Finncellille vastustavansa sekä 

periaatteessa että käytännössä sellaista kehitystä, joka johtaisi japanilaisten tava-

roiden Suomeen viennin ajautumiseen valtaosaltaan Kaukomarkkinat Oy:n ja Iwai 

& Co:n käsiin. Ataka & Co:n ja Ventano Oy:n kannalta oli kesällä 1953 käydyn 

selvittelyn lopputulos ilmeisen epäedullinen, mistä kertovat taulukon 8. suomalai-

sen selluloosan myyntiluvut Japaniin vuodesta 1953 lähtien. Ataka & Co. näyttää 

toteuttaneen uhkauksensa, sillä vuosina 1954–1956 ei kauppahuone esiinny osta-

jana Finncellin myyntiraporteissa. 

Iwai & Co. oli Finncellin merkittävin japanilainen yhteistyökumppani 1950-

luvulla, minkä lisäksi huomattavina suomalaisen selluloosan hankkijoina esiintyi-

vät myös Marubeni Co., Ltd. (vuodesta 1955 lähtien Marubeni-Iida Co., Ltd.) ja 

                                                        
1046 ”Ministeri Lehtisen huomioon.” Ventano Oy:n kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle. Helsinki 
21.7.1953. Allekirjoitus V. Wauhkonen. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin I 
1952–1955. UMA. 
1047 Ks. esim. Toho Rayonin laatuvalitus Kaukaan selluloosasta. Kiertokirje No. 5. 20.1.1954. Laatuva-
litukset ja huomautukset v. 1953. Liite: Laatuvalitukset ja -huomautukset 1952. Kiertokirjeet 1954. Ar-
kistotunnus 182. Finncellin arkisto. 
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Toyo Menka Kaisha, Ltd. Ataka & Co:n tavoin eivät Marubeni ja Toyo Menka kat-

soneet hyvällä Iwain vaikutusvallan kasvua suomalaisen selluloosan tuonnissa Ja-

paniin sekä japanilaisen tekstiili-, teräs- ja muun tavaran viennissä Suomeen 

vuonna 1953. Luottamuksellisten yhteistyösuhteiden jatkuvuuden nimissä ei Finn-

cell voinut jättää huomiotta Iwain kilpailijoissa herännyttä ”vihamielisyyttä”.1048 

Yhdistyksen oli oman etunsa vuoksi tasoitettava kolmen suuren asiakkaansa sellu-

loosan hankintojen suhdetta seuraavana vuonna, jolloin Marubeni sai selluloosan 

tuonnista suurimman palan samalla kun Iwai ja Toyo Menka saivat lähes yhtä suu-

ret osuudet ja sen kautta mahdollisuuden japanilaisten tavaroiden vientiin Suomen 

markkinoille.  

Finncellin harjoittaman myyntipolitiikan mukaisesti oli liikesuhteiden jatku-

vuus turvattava pitkäkestoisia yhteistyösuhteita vaalimalla, tehtyjä sitoumuksia 

noudattamalla ja Japanissa sovelletun tuontisäännöstelyn puitteissa avautuvia 

myyntimahdollisuuksia hyväksikäyttämällä. Viimeksi mainitun tavoitteen noudat-

taminen ei aina ollut yksiselitteisen helppoa. Esimerkkinä tästä mainittakoon vuo-

den 1953 lopulla kehkeytynyt tilanne, jossa Japanin kauppa- ja teollisuusministeriö 

oli myöntänyt Suomelle, Ruotsille ja Kanadalle kiintiöt sulfiittiselluloosan tuon-

nissa, mutta ainoastaan Suomelle ja Finncellille muodostui hankalaksi toimittaa 

kiintiön edellyttämä 3 000 tonnin erä annetun määräajan sisällä. Ilmeisesti tuolloin 

vallinnut selluloosan kysynnän vilkkaus kaikilla markkinoilla ja hintatilanteen hie-

noinen parantuminen ajoivat Finncellin hankalaan asemaan, jossa se oli pakotettu 

torjumaan huomattaviakin tilausehdotuksia. Pääkonsuli Smedslundin mukaan ti-

lanne Japanissa oli Finncellin kannalta varsin kriittinen, sillä saadun tuontikiintiön 

käyttämättä jättäminen tarkoittaisi yhdistyksen aseman huomattavaa heikentymistä 

tulevissa kiintiöjaoissa.1049 

Vuosi 1954 toi tullessaan Finncellin Japanin-viennille karikoita ja huomattavia 

muutoksia. Ensinnäkin yhdistyksen toimituksia vuoden ensimmäisellä puoliskolla 

leikattiin kovalla kädellä tuotannossa ilmenneiden ongelmien takia.1050 Toisekseen 

                                                        
1048 ”P.M. Paperiselluloosan vienti Japaniin 1953.” Allekirjoitus Jaakko Hallama 29.8.1953. UM 58 B2 
Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin I 1952–1955. UMA. 
1049 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 13.8.1953. Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.”; Hallituksen ko-
kouksen pöytäkirja 16.12.1953. Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.” Pöytäkirjat 1953. Arkistotunnus 41. 
Finncellin arkisto. ”Sulfiittiselluloosan tuonti Japaniin.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 590/165. 
ulkoasiainministeriölle. Tokio 3.12.1953. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin I 
1952–1955. UMA. 
1050 Toimitusjohtaja Masami Yamamoton kirjelmä pääkonsuli Smedslundille. Osaka 20.3.1954. 7.Le. 
Kv. messut 1952–66: Kansainväliset messut Osakassa 1954. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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Japanin ja Kanadan välisen uuden kauppa- ja merenkulkusopimuksen nojalla Japa-

nin hallitus uudisti muun muassa selluloosan tuonnin sääntelyä. Huhut Japanin ja 

Kanadan välisistä neuvotteluista olivat saaneet pääkonsuli Smedslundin käänty-

mään Tokiossa Japanin ulkoasiainministeriön puoleen. Hän oli jo ennen sopimuk-

sen solmimista saanut ministeriöstä tietää, ettei Japani myöntäisi mitään erityisiä 

etuja Kanadalle mutta kuitenkin sitoutuisi ”olemaan soveltamatta mitään diskrimi-

noivia tuontirajoituksia Kanadan tärkeimpiin vientitavaroihin, m.m. selluloosaan”. 

Käytännössä tämä sitoutuminen merkitsi Japanille luopumista entisenlaisesta tuon-

tisäännöstelystä, jonka mukaan tiettyjen tuontitavaroiden osalta oli aiemmin vah-

vistettu valuuttakiintiöt määrätyistä maista tapahtuvaa tuontia varten – uudistuksen 

jälkeen maa- ja tavarakohtaisia valuuttakiintiöitä ei enää jaettaisi, vaan tavaroiden 

tuontia varten jaettava valuutta vahvistettaisiin niin sanottuina globaalikiinti-

öinä, ”eli mistä maasta tahansa tapahtuvaa tuontia varten”. Toisin sanoen Japanin 

hallituksen pyrkimyksenä oli uudistetun sääntelyn kautta painaa tuontihintoja mah-

dollisimman alhaisiksi siten, että tavaroiden tuontia varten jaettiin valuuttaa vapaan 

kilpailun ja japanilaisten liikemiesten toivomusten mukaan.1051 Korkeahintaiselle 

suomalaiselle selluloosalle merkitsi globaalikiintiöjärjestelmän käyttöönotto jo 

lähtökohtaisesti entisestään kiristyvää kilpailua halvemman kanadalaisen ja ruotsa-

laisen selluloosan kanssa. Tämä nosti jälleen kerran esille myös Suomen Japanin-

viennin rakenteellisen haavoittuvuuden, mikä johtui myyntien nojautumisesta pää-

asiassa yhteen tavaralajiin eli selluloosaan, jonka osalta Japanissa koetut vientivai-

keudet kaksi vuosikymmentä aikaisemmin olivat vielä suhteellisen tuoreessa muis-

tissa. 

Globaalikiintiöjärjestelmän negatiivisia vaikutuksia suomalaisen selluloosan 

menekkiin Japanissa ei tarvinnut kauan odottaa, sillä viennissä tapahtui huomattava 

lasku järjestelmän käyttöönoton jälkeen vuonna 1954. Finncellin viennin dramaat-

tinen vähentyminen korostui siitäkin syystä, että vuonna 1953 Japanin kauppa- ja 

teollisuusministeriö oli myöntänyt suomalaiselle paperiselluloosalle ylimääräisiä 

tuontikiintiöitä, joita ei kuitenkaan globaalikiintiöiden eli maahantuojien harjoitta-

man vapaan kilpailun oloissa ollut enää saatavissa.1052 Uutta järjestelmää ei kuiten-

kaan ollut täysin syyttäminen Finncellin myyntien laskusta, sillä yhdistys oli itse 

                                                        
1051 ”Japanin – Kanadan kauppaneuvottelut ja Suomen selluloosavienti Japaniin.” Pääkonsuli Smeds-
lundin kirjelmä No. 69/24. ulkoasiainministeriölle. Tokio 3.2.1954. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Sel-
luloosan vienti Japaniin I 1952–1955. UMA. 
1052 Japanin hallitus pyrki rajoittamaan paperiselluloosan tuontia vuodesta 1952 lähtien, mistä johtuikin, 
että globaalikiintiöt olivat laajemmin käytössä tekosilkkiselluloosan tuonnissa. Lintulahti 1963, 59.  
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ollut kyvytön tai haluton sijoittamaan Japaniin yhtä suuria määriä tekosilkkisellu-

loosaa kuin edellisenäkin vuonna. Tämä johtui tekosilkkiselluloosan yleisesti hy-

västä menekistä kaikilla markkinoilla, jolloin yhdistys teki ilmeisesti leikkauksia 

Japanin-vientinsä osalta.1053 

Kaavio 24. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 1953–1961. Arvot miljoonin euroin 

(2011). Lähde: SVT I A:73–81. Ulkomaankauppa v. 1953–1961. 

Siitä huolimatta, että Finncell ei myyntipolitiikassaan priorisoinut vientiä Japanin 

markkinoille 1950-luvun puolivälissä,1054  olivat sinne tapahtuneet myynnit edel-

leen tärkeässä asemassa yhdistyksen perinteisten liikesuhteiden vaalimisen näkö-

kulmasta. Säilyttääkseen markkina-asemansa – kuinka pienen tahansa – oli Finn-

cell valmis jatkamaan vientiä tukevia ja aikaisemmin käyttökelpoisiksi havaittuja 

kaupankäynnin metodeja Japanin-myynneissään. Jotta pohjoisamerikkalaiseen ver-

rattuna korkeampihintaisen suomalaisen selluloosan ostot näyttäytyisivät kannatta-

                                                        
1053 ”Japanin ulkomaankauppa vuonna 1953.” Pääkonsuli Smedslundin taloudellinen tiedoitus No. 1. 
Tokio 3.3.1954; ”Japanin ulkomaankauppa vuonna 1954.” Pääkonsuli Smedslundin taloudellinen tie-
doitus No. 2. Tokio 4.2.1955. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. UMA. Hal-
lituksen kokouksen pöytäkirja 13.12.1954. Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.” Pöytäkirjat 1954. Arkis-
totunnus 43. Finncellin arkisto. 
1054 Markkinatilanteesta kertovassa muistiossa todetaan Finncellin ”valvovan suurimpia vientietujaan” 
Euroopan sekä Keski- ja Etelä-Amerikan markkinoilla. Hallituksen kokouksen pöytäkirja 29.3.1955. 
Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.” Pöytäkirjat 1955. Arkistotunnus 45. Finncellin arkisto. 
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vina japanilaisille kauppahuoneille, oli selluloosan vientiä tuettava vastikelisensi-

oinnilla eli paralleelikaupoilla.1055  Vastikelisensioinnilla oli kahtalainen vaikutus 

selluloosan ja japanilaisten tavaroiden kysyntään ja hinnanmuodostukseen. Ensin-

näkin japanilaiset kauppahuoneet, kuten Iwai & Co., olivat sitä kiinnostuneempia 

ja valmiimpia maksamaan korkeampia hintoja suomalaisesta selluloosasta, mitä 

houkuttelevimmin ehdoin niiden hankintoihin sidottiin japanilaisten tavaroiden 

tuontilupia Suomessa.1056  Toisekseen japanilaisten tavaroiden lisensiointi määrä-

tyssä suhteessa selluloosan vientiin korotti (tapauskohtaisesti) ensin mainittujen ar-

voa samalla laskien suomalaisen selluloosan hintaa kanadalaisen selluloosan ta-

solle keinotekoisen hinnantasauksen tuloksena. Vuonna 1956 oli vastikelisensi-

oidun japanilaisen tuonnin osuus suomalaisen selluloosan viennistä noin 50 pro-

senttia.1057  

Kompensaatio- ja paralleelikauppojen jatkaminen muun muassa Suomen ja Ja-

panin välisessä kauppavaihdossa ei liiemmin miellyttänyt Suomen Puunjalostuste-

ollisuuden Keskusliittoa, jonka mukaan kyseiset kaupanmuodot olivat hyväksyttä-

vissä ainoastaan tilapäisenä ja pakon sanelemana ratkaisuna teollisuuden korkeiden 

valmistuskustannusten aiheuttamaan kilpailukyvyn heikentymiseen. Samoilla lin-

joilla oli myös Suomen kauppa- ja teollisuusministeriö, jonka mukaan suomalaista 

vientiä Japaniin oli tuettava vastikelisensioinneilla korkeintaan kolmasosalla vien-

nin arvosta. Viennin ja tuonnin toisiinsa sitomista ministeriö piti erityisen ongel-

mallisena syystä, että se helposti johti japanilaisten ”ylihintaa sietävien” tuontita-

varoiden hintojen korotuksiin. Tämä tuontihintojen keinotekoinen nousu näyttäytyi 

ongelmana, nimenomaan suomalaisille ulkomaankaupan säännöstely- ja maksuta-

sekysymyksiä hoitaneille viranomaisille. Kun taas kotimaisen tekstiiliteollisuuden 

                                                        
1055 Lähteissä vastikelisensioinnista puhuttaessa käytetään myös termiä barter, joka viittaisi kompensaa-
tio- eli vaihtokauppoihin. Todennäköisempää kuitenkin on, että vastikelisensiointi tarkoittaa käytän-
nössä paralleelikauppaa, jossa määrätyt tuonti- ja vientilisenssit ehdollistavat toisensa. ”Selluloosan 
vienti Suomesta Japaniin.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 162/56. ulkoasiainministeriölle. Tokio 
19.4.1955. E II Cja:1 Aasian (Kaukoitä) kauppasopimusneuvottelut: Japani 1949–. Kauppa- ja teolli-
suusministeriön kauppaosaston ulkomaankauppatoimiston arkisto. KA. 
1056 ”Selluloosan vienti Japaniin ja Suomen – Japanin kauppa.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 
275/86. ulkoasiainministeriölle. Tokio 4.7.1955. Kauppa: Japani 1922–1961. Arkistotunnus 1990. 
SMK:n arkisto. 
1057 ”Suomen ja Japanin välisestä kauppavaihdosta. (Selostus kauppapoliittisen osaston kokouksessa 
12.11.56).” Allekirjoitus Ossi Sunell. Ulkoasiainministeriössä 10.11.1956. UM 58 B2 Japani yleistä 
1951–1974: Suomen ja Japanin välinen kauppa 1955–68. UMA. Kauppasopimuskomitean kokouksen 
pöytäkirja 12.12.1956. UM 58 Da Kauppasopimuskomitean kokousten pöytäkirjat 13.3.52–29.5.59. 
UMA. ”Annual Report for 1955.” Kunniakonsuli Yamamoton vuosikertomus Osakan ja Koben kunnia-
konsulinviraston toiminnasta vuonna 1955. Osaka 14.2.1956. UM 53 Konsuliasiat: Japani: Osaka, vuo-
sikertomukset (1955–1980). UMA. Sahi & Igawa 2015, 162–163. 
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näkemyksestä olivat japanilaiset kankaat mahdollisista hinnankorotuksista huoli-

matta merkittävästi länsieurooppalaisia halvempia ‒ niiden välisen hintaeron väi-

tettiin olevan jopa 50–60 prosenttia.1058 

 

Kaavio 25. Suomen tuonti Japanista päätavaroittain v. 1953–1961. Arvot alkuperämaan 

mukaan miljoonin euroin (2011). Lähde: SVT I A:73–81. Ulkomaankauppa v. 1953–1961. 

Huom. Vuonna 1954 Suomen Tankkilaiva Oy hankki japanilaiselta telakalta tankkerilaiva 

Wipusen, arvoltaan 740 miljoonaa markkaa eli 22,9 miljoonaa euroa. Vuonna 1955 alkoi 

valokuvauskameroiden tuonti Japanista kolmen miljoonan markan eli 96 000 euron ar-

vosta. Vuonna 1956 alkoi puolestaan ”elokuva- ja elokuvauskoneiden” tuonti. 

                                                        
1058 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle. Helsinki 
30.5.1953. Annetut lausunnot 1948–1957. Arkistotunnus 576. SMK:n arkisto. ”Tuontiin kytketty sellu-
loosan vienti Japaniin.” Kauppa- ja teollisuusministeriön lausunto ulkoasiainministeriölle. K.D. 356/93. 
30.8.1955.  E II Cja:1 Aasian (Kaukoitä) kauppasopimusneuvottelut: Japani 1949–. Kauppa- ja teolli-
suusministeriön kauppaosaston ulkomaankauppatoimiston arkisto. KA. ”P.M. Tekstiilivaltuuskunnan 
suorittamasta hintavertailusta kotimaisten tekstiilituotteiden ja vastaavien tuontitavaroiden välillä.” 
16.11.1955. Kyselytutkimukset 1949–1955 Teollisuuden hintavertailu. Arkistotunnus 636. STE:n ar-
kisto.  
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Vastikelisensioinnin seurauksena japanilaistuotteiden hinnat kohosivat noin 25 pro-

senttia siitä, mikä niiden hinta olisi ollut maiden välisen selvitystilin kautta tapah-

tuneen kaupan järjestelyjen puitteissa. Suurin osa suomalaista selluloosaa vastaan 

vastikelisensioiduista japanilaisista tavaroista oli teollisuustekstiilejä, joiden lisäksi 

niihin lukeutui niin sanottuja ”kaupan tekstiilejä” vähittäiskauppaa varten ja optisia 

laitteita. Dahlberg & Co., joka edusti Toyo Menka Kaishaa, esiintyi vastikelisensi-

oidun tuonnin huomattavimpana suomalaistoimijana. Marubeni Companya edusta-

nut Wiljo Metsä oli myös mukana selluloosaa vastaan käydyissä kaupoissa Kauko-

markkinat Oy:n ja Iwai & Co:n tavoin.1059  Vaikka tekstiilitavara edustikin vielä 

1950-luvun puolivälissä suurinta osaa japanilaisesta tuonnista Suomeen, käynnistyi 

vuosikymmenen toisella puoliskolla tuonnissa merkittävä rakenteellinen siirtymä 

tekstiilitavaroista korkeanteknologian tuotteisiin, kuten optisiin laitteisiin. Kauko-

markkinat Oy ja Iwai & Co. kuuluivat keskeisimpiin tämän tuontirakenteen muu-

toksen liikkeelle sysänneisiin toimijoihin, ja niiden yhteistyön tuloksena Suomeen 

rantautui japanilainen Yashicaflex-merkkinen kaksiobjektiivinen peilikamera 

vuonna 1956.1060 

Vuosikymmenen alussa Kaukomarkkinat Oy oli muiden suomalaisten maahan-

tuojien ja ulkomaankaupan agenttien tavoin linkittynyt erityisesti tekstiilien ja me-

tallitavaran tuontiin Japanista, mutta sittemmin se alkoi kiinnittää huomiota mah-

dollisuuteen laajentaa tuontitavaroiden valikoimaa käsittämään myös teknologia-

tuotteita. Kaukomarkkinoiden kiinnostus perustui Japanin ulkomaankaupassa 

1950-luvulla kiihtyneeseen kehitykseen, jossa vienti ulkomaille oli laajentunut kä-

sittämään tuotteita, joiden tuotanto ja tekninen kehitys olivat jo toisen maailman-

sodan aikana kasvaneet merkittävästi. Tällaisia olivat muun muassa optiset laitteet, 

kuten kiikarit ja kamerat. Sotaa edeltäneen ajan tavoin tekstiiliteollisuuden tuotteet 

olivat heti sodan jälkeen Japanin päävientiartikkeleita, ja niiden keskeinen asema 

viennissä jatkui aina siihen asti, kunnes uudet teollistuvat maat, kuten Intia ja Tai-

wan, aloittivat kilpailun Japanin kanssa. Tällöin Japanin vientiteollisuuksien pai-

nopiste siirtyi teräs- ja koneteollisuuden aloille.1061 

                                                        
1059 1950-luvun puolivälissä oli vastikelisensioidun tuonnin osuus viennistä noin 50 prosenttia. ”Sellu-
loosan vientiä paralleelilinjalla” harjoittivat Dahlberg & Co. (H. Dahlberg) 25 prosentin osuudella, Kau-
komarkkinat Oy 16 prosentin osuudella ja Wiljo Metsä 15 prosentin osuudella.  ”Japani.” Allekirjoitta-
maton ja päiväämätön asiakirja, jossa kerrotaan Suomen ja Japanin välisen kaupan vastikelisensioinnista 
(1955–1956?). E II Cja:1 Aasian (Kaukoitä) kauppasopimusneuvottelut: Japani 1949–. Kauppa- ja te-
ollisuusministeriön kauppaosaston ulkomaankauppatoimiston arkisto. KA. 
1060 Kulha 2004, 286. 
1061 Reischauer & Jansen 2005, 312. 
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Kaukomarkkinat Oy ei suinkaan ollut yksin pyrkimässä japanilaisten koneiden 

ja teknisten laitteiden maahantuonnin pioneeriksi Suomessa, sillä esimerkiksi Wiljo 

Metsä oli yhteistyössä Marubeni Companyn kanssa selvittänyt mahdollisuuksia 

aloittaa japanilaisten sähkökäyttöisten Youth-pöytäompelukoneiden tuonti vuosien 

1952–1953 vaihteessa. Suomessa toteutetussa testikäytössä nämä koneet olivat 

osoittautuneet ”laadultaan ja käyttöominaisuuksiltaan erinomaisiksi” ja jälleen-

myyntihinnaltaan huomattavasti halvemmiksi verrattuna vastaavanlaisiin muualta 

tuotuihin koneisiin. Wiljo Metsän mukaan Youth-sähköompelukoneet olivat kaiken 

lisäksi myös kokoluokaltaan sopivia ”ahtaissa asunto-oloissa asuvia kaupunkilaisia 

varten”.1062 Tämä arvio koneiden sopivuudesta suomalaisten kaupunkilaisten käyt-

töön on osoitus siitä, kuinka hinta- ja laatusuhteeltaan sopusuhtaiset japanilaiset 

tuontitavarat vähitellen valtasivat paikkansa Suomen sodan jälkeisiltä kulutustava-

ramarkkinoilta, joilla ostajat etsivät mahdollisimman kestävää ja hyötyarvoltaan 

korkeaa tavaraa vastineeksi vähäisille varoilleen.  

Suomalaisille maahantuojille merkitsi uusien tuontitavaroiden etsiminen puo-

lestaan jatkuvaa keskinäistä kilpailuasetelmaa, jossa yhdistyivät kohdemarkki-

noilla vielä tuntemattomien tavaroiden hankintoihin liittyvä riskinotto ja niistä 

mahdollisesti siunaantuva taloudellinen menestys tai vaihtoehtoisesti tappio. Aloit-

taessaan japanilaisten valokuvakameroiden maahantuonnin Kaukomarkkinat Oy 

tiesi tarkalleen siitä koituvat riskit, joita minimoidakseen yhtiö aloitti jo edeltä kä-

sin voimakkaan mainoskampanjan pohjustaakseen kameroiden saapumista Suo-

men markkinoille.1063  Kaukomarkkinoiden varovaisuutta ja riskien tiedostamista 

tähdensi lisäksi se, että Yashicaflex-kameroiden tuonti järjestettiin alkujaan niin sa-

notusti koeluontoisena operaationa, sillä varsinaisen maahantuontisopimuksen 

Kaukomarkkinat Oy solmi vasta vuonna 1958. Tällä sopimuksella Kaukomarkki-

nat sai kameroiden valmistajalta, Yashima Optical Industry Co., Ltd:ltä, yksinoi-

keuden niiden maahantuontiin, jakeluun ja vähittäismyyntiin Suomessa. Kauppa-

huone Iwai & Co. toimi puolestaan yksinoikeudella Yashiman agenttina viennissä 

Suomen markkinoille, toisin sanoen maahantuojan ja valmistajan välisenä link-

kinä.1064  

                                                        
1062 ”Vastikekauppa: Suomen Selluloosayhdistys – Marubeni Company, Ltd., Osaka, Japan.” Wiljo 
Metsän kirjelmä valtion lisenssitoimikunnalle. Helsinki 15.12.1952. UM 58 B2 Japani 1951–1974: 
Kompensaatiokauppa 1953. Pöytäompelukoneita / paperiselluloosaa. Viljo Metsä. UMA. 
1063 ”TM koekuvaa: Yashicaflex – kevään kamerasensaatio.” Tekniikan Maailma No. 6. 1956, 18–19. 
1064 Kaukomarkkinat Oy:n, Yashima Optical Industry Co., Ltd:n ja Iwai & Co., Ltd:n välinen sopimus 
Yashiman valmistamien kameroiden ja oheistuotteiden maahantuonnista, jakelusta ja myynneistä Suo-
messa. Sopimus on astunut voimaan 2.9.1958. Sopimukset 1953–1978. Arkistotunnus 41. Kaukomark-
kinat Oy:n arkisto. 
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Tästä sopimusjärjestelystä seurasi varsin mielenkiintoinen asetelma pohditta-

essa järjestelyn luonnetta ulkomaankaupan verkostojen jaotelman kannalta. Koska 

sopimusosapuolina olivat yhtiöt Suomesta ja Japanista, ja koska niiden välistä yh-

teistyötä ei hoidettu muiden ulkomaisten kauppahuoneiden ja/tai kolmannen mark-

kina-alueen välityksellä, voidaan tuontiverkoston todeta olleen välitön. Määrittely 

kuitenkin mutkistuu huomioitaessa Iwai & Co:n rooli agenttina Kaukomarkkinoi-

den ja Yashiman välissä, sillä tästä näkökulmasta katsottuna oli kameroiden tuon-

tiverkosto tyypiltään suora. Ottaen huomioon jo vuosia kestäneen yhteistyön Kau-

komarkkinoiden ja Iwai & Co:n välillä, voidaan kyseisellä sopimuksella luotua 

kaupan verkostoa kutsua agentin olemassaolosta huolimatta välittömäksi suoma-

laisen ja japanilaisten yhtiöiden väliseksi yhteistyökanavaksi, joka mahdollisti en-

tistä kiinteämmän ja luottamuksellisen kaupankäynnin jatkuvuuden Yashiman val-

mistamien kameroiden tuonnissa Suomeen.  

Näiden yhteistyösuhdetta koskettaneiden tekijöiden lisäksi perustui Kauko-

markkinoiden päätös japanilaisten kameroiden tuonnin aloittamisesta ja laajenta-

misesta sen omaan kaupalliseen strategiaan, jossa keskityttiin muun muassa niin 

kutsuttujen ”helposti myytävien tavaroiden” vähittäis- ja tukkukauppaan aluksi pie-

nen mittakaavan varastomyyntien kautta.1065 Jos uusi maahantuotava tavara osoit-

tautuisi myyntimenestykseksi, oli yhtiön tarkoituksena vakiinnuttaa ja laajentaa sen 

maahantuontia valmistajan kanssa tehtävällä yksinoikeussopimuksella. Näin kävi 

juuri Yashicaflex-kameroiden tuonnin tapauksessa.1066 Niiden markkinointi käyn-

nistyi todenteolla vuoden 1956 aikana, jolloin ne saivat julkisuudessa osakseen kiit-

täviä arvosteluja erityisesti alhaisen hintansa ja korkealaatuisen teknisen raken-

teensa ansiosta. Vaikka mistään täydellisestä kamerasta ei ollutkaan kysymys, sa-

nottiin sen kuitenkin olevan amatöörin käytössä ”mitä miellyttävin tuttavuus”.1067 

Tällaisten arvioiden mainingeissa oli Kaukomarkkinoiden varsin helppoa käynnis-

tää mainoskampanja, jossa Yashicaflexin ei todettu olevan yhtään sen vähempää 

kuin ”maailman halvin korkealaatuinen kamera”, joka on suomalaisten kuluttajien 

onneksi saapunut markkinoille.1068  

                                                        
1065 Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 12.12.1956. Pöytäkirjat 1947–1970 johtokunta. Arkistotunnus 8. 
Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1066 Kaukomarkkinoiden ja Yashiman välisen yhteistyön virallistamisen taustalla saattoi vaikuttaa myös 
se, että helsinkiläinen Gerit Oy esiintyi Yashicaflex-kameroiden maahantuojana keväällä 1958. Vii-
meistään Kaukomarkkinoiden solmiman yksinoikeussopimuksen seurauksena loppui Gerit Oy:n har-
joittama Yashicaflexin maahantuonti. Yashima Optical Industry Co., Ltd:n ja Gerit Oy:n mainos Yash-
icaflex-kameroista. Tekniikan Maailma No. 5. 1958, 61.  
1067 ”TM koekuvaa: Yashicaflex – kevään kamerasensaatio.” Tekniikan Maailma No. 6. 1956, 18–19. 
1068 Kaukomarkkinat Oy:n mainos Yashicaflex-kameroista. Tekniikan Maailma No. 3–4. 1956, 35. 
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Yksin ei Kaukomarkkinat saanut paistatella japanilaisten kameroiden maahan-

tuojana, sillä helsinkiläinen HECO Oy aloitti Mamiya Camera Co., Ltd:n valmis-

taman kaksiobjektiivisen Mamiyaflex-peilikameran myynnit keväällä 1956. Tämä-

kin kamera sai arvosteluissa osakseen kiitoksia korkean laatunsa ansiosta, mistä 

johtuen japanilaisten kameroiden voitiin jo yleisesti todeta muodostuvan vakaviksi 

kilpailijoiksi perinteikkäille saksalaisille laatukameroille. Vertailu japanilaisten ja 

saksalaisten kameroiden välillä ei ollut tuulesta temmattu, sillä japanilaisvalmista-

jat olivat aiemmin hyödyntäneet saksalaisia kameramalleja tuotekehittelyssään. 

Tekniikan Maailma -lehden asiantuntija-arvostelussa todettiinkin, että Mamiyaflex 

muistutti kovasti saksalaista Rollei-merkkistä kameraa mutta oli kuitenkin melko 

itsenäinen konstruktio ja ”yksityiskohtiaan myöten huolellisesti tehty laatukamera” 

sekä ammattivalokuvaajille että harrastelijoille.1069 Tämänkaltaisten kiittävien ar-

vioiden saattelemana voitiin kyseisessä lehdessä todeta vuoden 1956 lopulla, että 

”[e]nsimmäisen kerran sodan jälkeen sai suomalainen yleisö kosketuksen ja-

panilaisiin kameroihin, jotka pian opittiin tuntemaan ei ainoastaan hinnaltaan 

erittäin halpoina vaan myös laadultaan korkeina. Vähitellen on tavaravali-

koima laajentunut ja nyt odotetaan mielenkiinnolla, mitä uutta japanilaiset tu-

levat tuottamaan. Erilaisten valokuvaus- ja optillisen alan valmisteiden lisäksi 

on tänne jo tulossa mm. radiotarvikkeita.”1070  

Kameroiden maahantuonnin alku ei siten merkinnyt ainoastaan muutosta Japa-

nista tapahtuneen tuonnin rakenteessa mutta myös ‒ ja ennen kaikkea ‒ muutosta 

jo maailmansotien väliseltä ajalta periytyvässä ja Suomen kotimarkkinateollisuu-

den hellimässä mielikuvassa huonolaatuisesta ja halvasta japanilaisvalmisteesta, 

jolla on arveluttava maine. Vaikka japanilaiskameroiden esiinmarssi oli osittain 

murtanut pinttyneitä ennakkoluuloja, esiintyi vielä 1960-luvun alkupuolella epäi-

lyjä japanilaisten tuotteiden laatuominaisuuksista, kuten myöhemmin tässä tutki-

muksessa selvitetään henkilöautojen maahantuonnin aloituksen osalta. Ensimmäi-

set kokemukset japanilaisten kameroiden markkinoinnista tarjosivat maahan-

tuojille kuitenkin hyvin positiivisen signaalin, joka rohkaisi laajentamaan japani-

laistavaroiden tuontia, sillä Yashicaflex ja Mamiyaflex olivat lyhyessä ajassa osoit-

tautuneet erittäin myyntikelpoisiksi ja niiden ostajat arvatenkin tyytyväisiksi.1071 

                                                        
1069 ”TM koekuvaa: Mamiyaflex Automatic-B.” Tekniikan Maailma No. 5. 1956, 22–23. ”Mamiya-35 
III”. Tekniikan Maailma No. 5. 1958, 31.  
1070 ”Made in Japan.” Tekniikan Maailman No. 11. 1956, 5.  
1071 Ibid. 
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Kaukomarkkinoiden näkökulmasta Yashicaflexin myyntien suotuisa kehitys mer-

kitsi onnistumista riskinotossa ja mahdollisuutta laajentaa teknologiatuotteiden 

tuontia Japanista. Vuonna 1957 yhtiö saattoikin todeta Japanin olevan yksi sen tär-

keimmistä markkina-alueista tarkoittaen sitä nimenomaan tuontikaupan näkökul-

masta.1072 

Tämän kehityksen seurauksena voitiin Suomen kulutustavaramarkkinoilla to-

distaa 1950-luvun toisella puoliskolla, miten japanilaisten kameroiden tuonti laa-

jeni määrällisesti ja laadullisesti käsittämään myös elokuvien kuvaamiseen valmis-

tetut kaitafilmikamerat. Samalla myös maahantuojien joukko monipuolistui, kun 

helsinkiläinen Temo Oy aloitti Canon-merkkisen kaitafilmikameran maahantuon-

nin, minkä lisäksi markkinoille saapuivat Yashiman valmistamat Yashica-kaitafil-

mikamerat. Yashican ja Mamiyan vanavedessä esiteltiin markkinoille myös Mi-

nolta-merkkiset valokuva- ja kinofilmikamerat, joiden maahantuojana ja yksin-

edustajana Suomessa toimi Wilh. Bensow Oy.1073 Vuoteen 1961 tultaessa olivat ja-

panilaiskamerat vakiinnuttaneet kasvukykyiset asemansa Suomen markkinoilla, 

mistä oli osoituksena japanilaisten valokuvauskameroiden toinen sija länsisaksa-

laisten jälkeen tuonnin määrässä ja arvossa mitattuna, kun taas kaitafilmikameroi-

den osalta japanilaisvalmisteilla oli ehdoton ykkössija Suomeen tapahtuneessa 

tuonnissa – kyseisenä vuonna tuotiin maahan yhteensä 3 319 kaitafilmikameraa, 

joista 2 605 kappaletta oli lähtöisin Japanista.1074 

Japanilaisten kameroiden maahantuojien ja niiden hankinnasta kiinnostunei-

den suomalaiskuluttajien harmiksi oli Japanista tapahtunut tuonti tiukan säännös-

telyn alla koko 1950-luvun ajan. Kuten Kaukomarkkinat asian mainosilmoitukses-

saan esitti, ei maahantuotujen Yashica-kameroiden määrä vastannut niiden suurta 

kysyntää kuluttajamarkkinoilla.1075 Pientä helpotusta tähän ongelmaan toivat suo-

malaisen selluloosan vientiä vastaan toteutetut japanilaistavaroiden vastikelisensi-

oinnit. Niiden puitteissa Yashiman vientiagentti Iwai & Co. saattoi toteuttaa suo-

malaisen selluloosan hankintoja, jotka sidottiin tuontilisenssien antoon Suomessa 

Yashica-kameroita varten. Tätä vienti- ja tuontikaupan yhteisoperaatiota silmällä 

pitäen tekivät Kaukomarkkinat, Iwai ja Yashima vuonna 1958 solmimansa maa-

hantuontisopimuksen yhteydessä laskelmia vastikelisensioinnin, josta asiakirjoissa 

                                                        
1072 Aarteita syvyyksistä No. 4. 1957, 8. Lehdet 1954–1957 Aarteita syvyyksistä. Arkistotunnus 155. 
Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1073 Wilh. Bensow Oy:n mainos Minolta-kameroista. Tekniikan Maailma No. 3. 1957, 38. Temo Oy:n 
mainos Canon-kaitafilmikamerasta. Tekniikan Maailma No. 4. 1958, takakansi. ”Uusia tarvikkeita.” 
Tekniikan Maailma No. 5. 1958, 35.  
1074 SVT I A:81. Ulkomaankauppa v. 1961. 
1075 Kaukomarkkinat Oy:n mainos Yashica-kameroista. Tekniikan Maailma No. 4. 1957. 
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käytetään termiä barter (kompensaatio), vaikutuksista kameroiden tuontihintoihin 

Suomessa. Vastikelisensioinnin kautta tuodun kameran hinta näyttää kyseisten las-

kelmien valossa olleen muutaman prosenttiyksikön korkeampi verrattuna vapaalla 

valuutalla normaaliteitse tapahtuneen tuonnin kappalehintaan.1076  Vastikelisensi-

oinnin aiheuttama japanilaisvalmisteiden hieman korkeampi hinta ei kuitenkaan ol-

lut se keskeinen tuontia hidastava tekijä, sillä varsinainen kauppavaihdon kehitystä 

riivannut ongelma piili molempien maiden soveltamassa tuontisäännöstelyssä ja 

vuosikymmenen lopulla kehkeytyneessä kauppapoliittisessa pattitilanteessa, jonka 

syitä ja seurauksia Suomen ja Japanin väliselle kaupalle lähdetään seuraavaksi sel-

vittämään. 

3.2.3 Kahdenkeskinen kauppa ajautuu paitsioasemaan 

Finnpapin kivikkoinen tie Japanin markkinoilla ja maiden välisen clearing-

perustaisen maksusopimuksen korvaaminen vapaavaluuttapohjaisella 

maksusopimuksella 1956 

Selluloosan vienti Suomesta vaikeutui vuonna 1954 käyttöönotetun globaalikiin-

tiöjärjestelmän oloissa, sillä pohjoisamerikkalaiseen selluloosaan verrattuna korke-

ammilla rahtikustannuksilla sälytetty suomalaisvalmiste ajautui kilpailukykykrii-

siin Japanin markkinoilla. Selluloosan vastikelisensiointi japanilaisten tekstiilien, 

metallitavaran ja optisten laitteiden kanssa tarjosi tähän ongelmaan hätäratkaisun, 

jolla suomalainen vienti Japaniin voitiin turvata ainakin lyhyellä aikavälillä. Sa-

manaikaisesti Suomen ulkomaankaupan toimijoita kiinnosti etsiä mahdollisuuksia 

laajentaa Japaniin suuntautuvan viennin tavaravalikoimaa ja näin lievittää selluloo-

san myynnin laskun aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia kokonaisviennille.  

Joitakin valonpilkahduksia vienninedistämisen suhteen saatiinkin kokea 1950-

luvun kuluessa, sillä suomalaisen metalliteollisuuden tuotteiden vientiä päästiin 

harjoittamaan myös Japanin markkinoille takkiraudan ja rautaromun myyntien tu-

loksena. Tämän lisäksi Outokumpu Oy onnistui myymään vuosikymmenen alku-

puoliskolla lisenssin eli käyttöoikeuden patentoimastaan uudesta kuparinsulatus-

menetelmästä Furukawa Kogyo K. K. -nimiselle japanilaisyhtiölle ‒ yhteistyötä 

                                                        
1076 Kaukomarkkinat Oy:n, Yashima Optical Industry Co., Ltd:n ja Iwai & Co., Ltd:n välinen sopimus 
Yashiman valmistamien kameroiden ja oheistuotteiden maahantuonnista, jakelusta ja myynneistä Suo-
messa. Sopimus on astunut voimaan 2.9.1958. Liitteinä Aarne Koskelon allekirjoittamat hintalistat 1. ja 
2. Sopimukset 1953–1978. Arkistotunnus 41. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
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Outokummun ja Furukawa Kogyon sekä Mitsubishi Metal Mining Co:n kanssa oli 

viritelty vuodesta 1953 lähtien, jolloin näiden japanilaisyhtiöiden metallurgit olivat 

vierailleet Outokummun Porin ja Harjavallan tehtailla.1077 

Suomalaisen metalliteollisuuden tuotteiden vienti Japaniin ei tuolloin kuiten-

kaan levännyt vakaalla pohjalla, sillä vientiluvut vaihtelivat vuosittain arvossa mi-

tattuna nollatason ja miljoonatuloksen välillä. Sen sijaan toiveita viennin kasvatta-

misesta pitkällä tähtäimellä nostatti perinteistä puunjalostusteollisuutta edustanut 

ja Finncellin kanssa lähes yhtä aikaa Japaniin 1920-luvun alussa ponnistanut Finn-

pap, joka hamusi takaisin sittemmin menettämilleen asemille sikäläisillä paperi-

markkinoilla. Miehitettyyn Japaniin oli Suomesta viety joitakin pieniä paperieriä 

1950-luvun alussa, mikä oli katsottu välttämättömäksi suomalaisen paperiteolli-

suuden halutessa säilyttää edes jonkinlaisen yhteyden tähän markkina-alueeseen. 

Ruusuisilta eivät Finnpapin, kuten eivät muidenkaan ulkomaisten paperinmyyjien, 

vientimahdollisuudet Japanin markkinoiden suhteen näyttäneet, sillä maailmanso-

dan jälkeen oli maan paperiteollisuus laajentanut huomattavasti tuotantoaan, minkä 

lisäksi se vei kasvavia määriä paperia ulkomarkkinoille 1950-luvun kuluessa.1078 

Tätä taustaa vasten muodostui vuodesta 1953 varsin poikkeuksellinen Japaniin 

suuntautuneelle paperinviennille, sillä tuolloin Japanin kotimaisen paperiteollisuu-

den tuotanto ajautui vaikeuksiin työntekijöiden lakkoilun seurauksena. Pitkittynyt 

lakko Japanin suurimmassa sanomalehtipaperia tuottaneessa tehtaassa, Oji Paper 

Co:ssa, joudutti maan kauppa- ja teollisuusministeriössä tehtyjä suunnitelmia ulko-

maisen sanomalehtipaperin hankinnoista, joilla oli tarkoitus tyydyttää markkinoilla 

ilmennyttä kasvavaa kysyntää. Aluksi ministeriö myönsi lisenssin Kanadasta tuo-

tavalle paperille mutta otti harkittavakseen tuonnin käynnistämisen myös Suomesta 

ja Ruotsista sillä edellytyksellä, että japanilaiset sanomalehtitalot saisivat edeltä 

käsin tutustua näissä maissa tuotetun paperin ominaisuuksiin Japaniin toimitetta-

vien näytelähetysten kautta. Näin avautuneeseen tilaisuuteen käynnistää sanoma-

                                                        
1077 Pääkonsuli Smedslundin mukaan oli Furukawa Kogyo K. K. tuolloin toistaiseksi ainoana ulkomai-
sena yrityksenä ostanut Outokummun sulatusmenetelmän käyttöoikeuden ja sai siihen perustuvan tuo-
tantonsa käyntiin Outokummun Japaniin lähettämän insinöörin ja teknikon avustamana vuonna 1956. 
Tokion-pääkonsulinviraston vuosikertomus 1956. Allekirjoittanut pääkonsuli Smedslund. Tokio 
20.2.1957. UM 5 C 15 Tokion-lähetystön raportit: UM 53 O2 Tokiossa olevan pääkonsulinviraston 
raportit. UMA. Outokumpu Oy:n kirjelmä pääkonsuli Smedslundille. Helsinki 4.8.1953. 7.Lc. Suomen 
talouselämä, yleensä, Yrityksen perustaminen Suomeen 1952–82: Outokumpu Oy:n sulatusmenetelmä. 
Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA.  
1078 ”Japanin paperiteollisuuden tämän hetken näköaloja.” Va. asiainhoitaja Lintulahden taloudellinen 
tiedoitus No. 6. Tokio 26.7.1961. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. UMA. 
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lehtipaperin vienti Japaniin oli Finnpapin osalta varsin vaivatonta tarttua, sillä vii-

meistään vuodesta 1952 lähtien toimi yhdistyksen edustajana Finland Japan Tra-

ding Co. ja sen toimitusjohtaja Masami Yamamoto, joka heti asiasta kuultuaan ti-

lasi ”Suomesta useita rullia sanomalehtipaperia jaettavaksi suurimmille lehdille ko-

keiluja varten”.1079 

Heinäkuussa 1953 järjesti Finland Japan Trading Co. suomalaisen sanomaleh-

tipaperin viennin edistämiseksi tiedotustilaisuuden, johon osallistuivat muun mu-

assa suurimpien päivälehtien ostopäälliköt. Tiedotustilaisuus yhdessä Finnpapin 

toimittaman paperinäyte-erän kanssa sai aikaan toivotun lopputuloksen, sillä elo-

kuun lopulla Japanin kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoitti varanneensa Suomesta 

tapahtuvaa tuontia varten 3 000 tonnin sanomalehtipaperikiintiön.1080 Myöhemmin 

tätä kiintiötä kasvatettiin vielä 1 000 tonnilla, ja toimitusten sovittiin tapahtuvan 

vuosien 1953–1954 kuluessa. Finnpapissa voitiin tyytyväisyydellä todeta paluun 

Japanin markkinoille onnistuneen kohtuullisen suurella vientierällä, jonka yhdistys 

oli hyväksynyt huomioimalla lähitulevaisuudessa Suomessa lisääntyvän paperin-

tuotannon ja pyrkimyksellä luoda viennilleen säännölliset markkinat Japanissa. 

Näitä tavoitteitaan silmällä pitäen yhdistys suunnitteli Japanin-vientinsä kasvavan 

jo myydyn erän lisäksi 3 000 tonnilla vuoden 1954 aikana.1081 

Finnpap joutui kuitenkin pettymään suunnitelmassaan ja jo myytyjen erien lo-

pullisten toimitusmäärien suhteen, sillä Japanista saatua 4 000 tonnin kiintiötä ei 

joko Finnpapin toimituskyvyttömyyden tai japanilaisten asiakkaiden ostohalutto-

muuden seurauksena saatu täytettyä. Vuosien 1953–1954 viennin yhteismääräksi 

muodostui lopulta noin 2 700 tonnia sanomalehtipaperia, jonka toimitukset viiväs-

tyivät ostajien harmiksi. Finnpapin kauppoja Japanissa seuranneen pääkonsuli 

Smedslundin mukaan tällaiset toimitusajoissa tapahtuneet muutokset eivät aina-

kaan parantaneet yhdistyksen mainetta Japanin markkinoilla, jossa ostajat helposti 

                                                        
1079 ”Sanomalehtipaperin tuonti Japaniin.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 266/82. ulkoasiainmi-
nisteriölle. Tokio 2.6.1953. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Sanomalehtipaperin vienti Japaniin 1953. 
UMA. [lainaus] Finncellin yksinedustuksen lisäksi oli Finland Japan Trading Co:lla hoidettavanaan 
myös Finnpapin ja Valion edustukset vuodesta 1952 lähtien. ”Dear Sirs.” Toimitusjohtaja Masami Ya-
mamoton kirjelmä Pohjoismaiden Puutavaran Hankintakeskukselle. Osaka 11.3.1957. 7.Lc. Suomen 
talouselämä, yleensä, Yrityksen perustaminen Suomeen 1952–82: Jalopuiden paperijäljittelytuote ja -
keksintö. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Vrt. Autio & Lodenius 1968, 262. 
1080 ”Sanomalehtipaperin tuonti Japaniin.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 338/96. ulkoasiainmi-
nisteriölle. Tokio 15.7.1953; ”Sanomalehtipaperin vienti Japaniin.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä 
No. 390/112. ulkoasiainministeriölle. Tokio 28.8.1953. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Sanomalehtipa-
perin vienti Japaniin 1953. UMA. 
1081 I osaston hallituksen kokouksen pöytäkirja 15.9.1953. Liite No. 2: Markkinakertomus; Liite No. 4: 
Försäljningsprogram för 1954. I osaston Pöytäkirjat 1953. Finnpapin arkisto. 
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kääntyivät varmempien ja nopeimpien paperintoimittajien puoleen seuraavissa 

tuonnin kiintiöjaoissa. Näin mahdollisesti myös tapahtui, sillä yhdistys joutui ha-

vaitsemaan Japanin-myynneissään totaalisen laskun tilausten tyrehdyttyä kuin sei-

nään vuoden 1955 toimitusten osalta.1082  

Finnpapin paluu Japanin markkinoille oli osoittautunut hyvin lyhytaikaiseksi 

ja huteraksi ponnistukseksi. Toiveet viennin uudelleen käynnistämisestä eivät an-

taneet odottaa suuria, ja sen sijaan, että Japani olisi esiintynyt tämän jälkeen yhdis-

tykselle lupaavana markkina-alueena, pidettiin sitä pikemminkin varteenotettavana 

kilpailijana muilla Aasian markkinoilla maailmansotien välisen ajan tavoin.1083 

Kun Finnpap teki päätöksen lähettää edustajansa Richard Brandt vierailemaan Kii-

nan ohella myös Japanissa kesällä 1955, ei hänen tehtäväkseen asetettu yhdistyksen 

vientimahdollisuuksien kartoittamista vaan Japanin paperiteollisuuden tilan ja sen 

vientipyrkimysten tutkiminen. Alustavasta tehtävästään huolimatta joutui Brandt 

pian Tokioon saavuttuaan käsittelemään myös kysymystä paperintuonnista Japa-

niin, sillä hän sai tapaamiltaan sanomalehtipaperinostajilta tietää kiinnostuksesta 

myös suomalaisen paperin hankintoja kohtaan. Tämän ostohalun taustalla vaikutti-

vat Brandtin tapaamien kauppahuoneiden Iwain, Marubenin ja Atakan sekä erityi-

sesti lehtitalojen, kuten Mainichi Press Co:n ja Asahi Newspaper Co:n edustajien 

pyrkimykset vähentää riippuvuuttaan kotimaisista tuottajista, minkä lisäksi Japanin 

lisenssiviranomaisten tavoitteena oli (halvemman) ulkomaisen sanomalehtipaperin 

maahantuonnin kautta mahdollistaa Japanin oman paperiteollisuuden tuottaman 

ylijäämän vienti ulkomarkkinoille. Itse asiassa viranomaiset suunnittelivat sanoma-

lehtipaperin maahantuontia myös vuoden 1955 kuluessa, mutta Brandtin vierailun 

aikaan ei Finnpap voinut enää tarjota paperiaan Japaniin, sillä jäsentehtaiden tuo-

tanto oli jo loppuunmyyty kyseisen vuoden osalta. Jos yhdistys kykenisi tulevai-

suudessa varaamaan jäsentehtaidensa tuotannosta eriä Japanista tarjoutuvia tilauk-

sia varten, olisi myyntien onnistuminen Brandtin mukaan jotakuinkin varmaa, sillä 

laatunsa puolesta suomalaista sanomalehtipaperia pidettiin japanilaisostajien kes-

kuudessa parempana esimerkiksi kanadalaiseen verrattuna.1084 

                                                        
1082 Vuosikertomukset 1953–1954. Finnpapin arkisto. I osaston hallituksen toisen kokouksen pöytäkirja 
28.9.1954. Liite 3: V. 1955 myyntiohjelma. I osaston Pöytäkirjat 1954. Finnpapin arkisto. ”Sanomaleh-
tipaperin vienti Japaniin.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 583/162. ulkoasiainministeriölle. To-
kio 2.12.1953. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Sanomalehtipaperin vienti Japaniin 1953. UMA. 
1083 II osaston hallituksen kolmannen kokouksen pöytäkirja 14.12.1954. Liite 3: Markkinakertomus. II 
osaston Pöytäkirjat 1954. Finnpapin arkisto. II osaston hallituksen kolmannen kokouksen pöytäkirja 
14.12.1955. Liite 3: Markkinakertomus. II osaston Pöytäkirjat 1955. Finnpapin arkisto.  
1084 Kiertokirje No. 10. Japanin paperiteollisuus ja sen vientipyrkimykset. Allekirjoitus Richard Brandt. 
Helsinki 6.7.1955. Liitteitä 5 kpl. Kiertokirjeet ja tiedonannot 1955. Finnpapin arkisto.   
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Vaikka maahantuojat Japanissa arvostivatkin suomalaisen paperin laatua, ei se 

kuitenkaan tuontisäännöstelyn, Japanin kotimaisen paperiteollisuuden ja muiden 

ulkomaisten tarjoajien luomassa rajoitetun kysynnän ja kovan kilpailun oloissa riit-

tänyt takaamaan Finnpapille heltiäviä tilauksia. Täten suomalaiset saivat jonkin ai-

kaa odottaa seuraavia paperitilauksia Japanista, sillä vasta vuoden 1957 toimituk-

siin merkittiin vaatimattomat viisi tonnia kondensaattoripaperia. 1085  Samana 

vuonna oli Finnpapin edustaja Brandt vieraillut jälleen kerran Japanissa, mutta vain 

hankkiakseen sieltä viisumin Koreaan suuntautuvaa matkaansa varten.1086 Yhdis-

tyksessä ei siten löytynyt kiinnostusta panostaa Japanin-viennin kasvattamiseen, 

jonka katsottiin olevan varsin toivotonta huomioiden Japanin jatkuvasti lisääntyvä 

kotimainen paperintuotanto. Finnpapin edustajana käytti toimitusjohtaja Yama-

moto kuitenkin kaikki liikenevät mahdollisuudet suomalaisen paperin myymiseksi 

Japaniin, mihin tarjoutui oiva tilaisuus vuoden 1958 lopulla, kun Oji Paper Co:n 

työtekijät olivat kuukausitolkulla lakkoilleet häiriinnyttäen sanomalehtipaperin 

tuotannon. Hintakilpailu yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten kanssa oli kuitenkin 

kova, sillä Japanin ulkoasiainministeriön järjestämän tuontilisenssijaon yhteydessä 

kykenivät yhdysvaltalaiset viejät tarjoamaan sanomalehtipaperistaan ylivoimai-

sesti muita halvemman hinnan voittaen näin tilauksen omakseen.1087  

                                                        
1085 SVT I A:77. Ulkomaankauppa v. 1957. 
1086 Finnpapin kiertokirje No. 19. Helsinki 16.7.1957. Liitteenä Richard Brandtin matkakertomus Japani, 
Etelä-Korea, Hongkong, Kiina ja Moskova 30.5. – 6.7.1957. 7.Lj–Lk. Suomalaiset yritykset Japanissa, 
Luottotiedot, Reklamaatiot 1952–83: Brandt, R. joht. (S:n Paperiteht. yhd.) matkat Japaniin. Tokion-
suurlähetystön arkisto. UMA. 
1087 ”Sanomalehtipaperin poikkeuksellinen tuonti Japaniin.” Lähetystösihteeri Lintulahden kirjelmä No. 
778/311. ulkoasiainministeriölle. Tokio 24.11.1958. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Sanomalehtipaperin 
tuonti Japaniin 1958–. UMA. 
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Kaavio 26. Suomen vienti Japaniin päätavaroittain v. 1953–1961. Arvot kulutusmaan mu-

kaan miljoonin euroin (2011). Lähde: SVT I A:73–81. Ulkomaankauppa v. 1953–1961. 

Vaikka Oji Paper Co:n lakko päättyi vuoden loppuun mennessä, esiintyi markki-

noilla edelleen kysyntää ulkomaisesta sanomalehtipaperista. Tähän Finnpap tarttui 

saaden lopulta tuontilisenssin 1 200 tonnille kyseistä paperilaatua. Paperin kulje-

tuksen suhteen ongelman kuitenkin tuotti se, että alustavasti suunnitellun rahtauk-

sen peruunnuttua Suomesta Japaniin romutettavaksi myydyllä laivalla, nousivat lo-

pulliset kuljetuskustannukset niin korkeiksi, että Finland Japan Trading Co. ja maa-

hantuojana toiminut japanilainen kauppahuone luopuivat provisioistaan alentaak-

seen kaupasta syntyneitä tappioita pyrkimyksenään houkutella japanilaisia loppu-

käyttäjiä tekemään lisää suomalaisen paperin hankintoja kyseisen vuoden kulu-

essa.1088 Niin myös tapahtui, sillä kesällä Finnpap vastaanotti uuden tilauksen ja 

sitä varten tarkoitetun lisenssin 1 468 tonnille sanomalehtipaperia.1089 Lopulta vuo-

                                                        
1088 ”Sanomalehtipaperin poikkeuksellinen tuonti Japaniin.” Lähetystösihteeri Lintulahden kirjelmä No. 
869/355. ulkoasiainministeriölle. Tokio 23.12.1958; ”Sanomalehtipaperin poikkeuksellinen tuonti Ja-
paniin.” Lähetystösihteeri Lintulahden kirjelmä No. 371/108. ulkoasiainministeriölle. Tokio 23.4.1959. 
UM 58 B2 Japani 1951–1974: Sanomalehtipaperin tuonti Japaniin 1958–. UMA. 
1089 ”Sanomalehtipaperin poikkeuksellinen tuonti Japaniin.” Lähetystösihteeri Lintulahden kirjelmä No. 
480/149. ulkoasiainministeriölle. Tokio 23.6.1959. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Sanomalehtipaperin 
tuonti Japaniin 1958–. UMA. 
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desta 1959 kehkeytyi yhdistyksen Japanin-viennin tuottoisin vuosi koko 1950-lu-

vulla, mutta myyntien lisääntyminen oli taaskin vain ohikiitävä ilmiö. Seuraavina 

vuosina vienti laahasi muutamassa toimitetussa paperitonnissa tai vientiä ei edes 

tapahtunut. Tällöin Finnpapissa vahvistui entisestäänkin käsitys Japanista maana, 

jonka markkinat olivat yhdistykselle lähes tavoittamattomissa mutta jonka paperi-

teollisuus oli sille vaarallinen kilpailija maailmanmarkkinoilla.1090  

Paperinmyynneistä ei täten ollut helpottamaan Suomen ponnisteluja vientinsä 

laajentamiseksi Japaniin, jossa sen päävientiartikkeli selluloosa kärvisteli halvem-

man pohjoisamerikkalaisen valmisteen luomassa hintapaineessa. Lisää kuoppia 

suomalaisen selluloosan viennin tielle ilmaantui, kun Japanin hallitus pyrki lopet-

tamaan ulkomaiden kanssa solmimansa kaupan clearing-järjestelyt eli selvitystilin 

kautta tapahtuvat kahdenkeskisen ja monenkeskisen kaupan maksuoperaatiot. Ja-

panin tavoitteena oli liberalisoida ulkomaankauppaansa muuttamalla maksujärjes-

telyt vapaavaluuttapohjaisiksi Kansainvälisen valuuttarahaston Japanille antaman 

suosituksen mukaisesti, mikä käytännössä tarkoitti maksujen suorittamista selvi-

tystilien sijaan vapaalla valuutalla. Elokuussa 1955 tuli tämä kysymys ensimmäi-

sen kerran esille myös Suomen ja Japanin välisen kaupan osalta, mutta vielä tuol-

loin ei Japanin hallitus esittänyt muutettavaksi maiden välistä kauppaa ja maksuja 

koskevaa sopimusta joulukuulta 1952.1091  

Finncellin kannalta pidättäytyminen senhetkisissä kauppajärjestelyissä vasti-

kelisensiointeineen takasi suomalaisen tekosilkkiselluloosan viennille jotakuinkin 

vakaan menekin Japanissa. Paperiselluloosan viennin osalta tilanne oli tekosilkki-

selluloosaan verrattuna vaikeampi, sillä ensin mainitun hankintoihin ei Japanissa 

myönnetty varsinaisia valuuttakiintiöitä, vaan japanilaiset paperitehtaat saivat va-

luuttaa sen tuontia varten suhteessa tehtaiden harjoittamaan paperinvientiin. Var-

sinkin pohjoisamerikkalaisten kanssa käydyn ankaran hintakilpailun takia oli suo-

malaisen tekosilkki- ja paperiselluloosan vientiä tuettava Finncellin näkökulmasta 

                                                        
1090  Finnpapin II osaston kirjelmä ulkoasiainministeriön kauppapoliittiselle osastolle. Helsinki 
24.2.1961. UM 56 C–F Puunjalostusteoll. tuott. Japani 1953–1968. UMA. Vuosikertomukset 1950–
1961. Finnpapin arkisto. Huom. vuoden 1959 kertomuksessa (s. 13–14) mainitaan Japaniin viedyn 2 648 
tonnia sanomalehtipaperia. Vuosien 1960–1961 vuosikertomuksissa ei ole merkintöjä Japanin-vien-
neistä, mutta Suomen ulkomaankauppatilastoista käy ilmi pieniä myyntejä tapahtuneen Japaniin ”Pahvi 
ja paperi…” -tavararyhmän osalta kyseisinä vuosina. SVT I A:80–81. Ulkomaankauppa v. 1960–1961. 
1091 ”Suomen ja Japanin välinen maksujärjestely.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 326/105. ulko-
asiainministeriölle. Tokio 11.8.1955. UM 58 B1 Japani 1951–1981: Suomen – Japanin neuvottelut uu-
desta kaupallisesta ja maksusopimuksesta 1952. UMA. ”Suomen – Japanin maksusopimus.” Pääkonsuli 
Smedslundin kirjelmä No. 322/95. ulkoasiainministeriölle. Tokio 2.8.1956. 7.Lba. Suomen–Japanin 
kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen – Japanin 
kauppa- ja maksusopimuksen soveltaminen II. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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vastikelisensioinneilla myös tulevaisuudessa, eikä sitä saanut vaarantaa maksujär-

jestelyissä tehtävillä muutoksilla.1092 

Elokuuhun 1956 mennessä oli Japanin hallitus edennyt tavoitteessaan vapautua 

clearing-järjestelyistä jo varsin pitkälle, kun se oli muun muassa Ruotsin, Länsi-

Saksan ja Italian kanssa siirtynyt maksujen suorittamiseen vapaissa valuutoissa; 

Ruotsin ja Japanin välisessä kaupassa maksut tapahtuivat nyt Englannin puntia ja 

Ruotsin kruunuja käyttäen.1093 Myös Suomen ja Japanin välisen kauppaa ja mak-

suja koskevan sopimuksen osalta oli Japanin ulkoasiainministeriöstä lähestytty 

pääkonsuli Smedslundia Tokiossa jo kyseisen vuoden maaliskuussa, jolloin Japa-

nin hallituksen taholta epävirallisesti tiedusteltiin Suomen hallituksen kantaa clea-

ring-järjestelyn mahdollisesta lopettamisesta. Suomen kanta asiaan oli suoraan si-

doksissa Finncellin vienti-intresseihin ja myyntien sujuvuuteen, joten Smedslund 

alisti kysymyksen toimitusjohtaja Yamamoton kommentoitavaksi, ennen kuin saat-

toi sen eteenpäin Suomen ulkoasiainministeriön käsiteltäväksi. Yamamoton vastaus 

clearing-järjestelyn lakkauttamiskysymykseen oli kolmikohtainen: 1) Japaniin 

tuonnissa sovellettavan globaalikiintiöjärjestelmän puitteissa ei clearing-järjeste-

lystä ollut erityistä hyötyä selluloosan myynneille, joita 2) edisti japanilaisten tava-

roiden vastikelisensiointi (50 prosenttia selluloosan viennistä). Toisaalta 3) clea-

ring-järjestelystä saattaisi Yamamoton mukaan olla Suomen viennille hyötyä tilan-

teessa, jossa Japanin ulkomaankaupan valuuttavarannon heikentyminen johtaisi 

kauppavaihdon kasvattamiseen sellaisiin maihin, joiden kanssa Japanilla olisi voi-

massa oleva clearing-järjestely. Yamamoto katsoi, että clearing-järjestelyn lopetta-

minen tai siinä pysyttäytyminen ei ollut sinänsä keskeinen seikka suomalaisen sel-

luloosan viennin jatkuvuuden kannalta, sillä maksujärjestelyistä riippumatta oleel-

lisempaa oli jatkaa vastikelisensiointien kautta tapahtuvaa vientiä.1094  

Näihin Yamamoton esittämiin näkökantoihin, jotka aikanaan välitettiin ulko-

asiainministeriölle Helsinkiin, oli Smedslundilla ja Finncellillä itsellään vielä lisät-

                                                        
1092 ”Selluloosan vienti Japaniin ja Suomen – Japanin kauppa.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 
275/86. ulkoasiainministeriölle. Tokio 4.7.1955. Kauppa: Japani 1922–1961. Arkistotunnus 1990. 
SMK:n arkisto. 
1093 ”Suomen – Japanin maksusopimus.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 340/100. ulkoasiainmi-
nisteriölle. Tokio 17.8.1956. 7.Lba. Suomen–Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen 
valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen – Japanin kauppa- ja maksusopimuksen soveltaminen II. To-
kion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1094 Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 130. konsuli Yamamotolle. Tokio 14.3.1956; Konsuli Yama-
moton vastauskirjelmä No. 86. pääkonsuli Smedslundille. Osaka 15.3.1956. 7.Lba. Suomen–Japanin 
kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen – Japanin 
kauppa- ja maksusopimuksen soveltaminen II. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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tävänä se huomiota ansaitseva seikka, että yhdistyksen osallisuus Skandinavian te-

kosilkkiselluloosan tuottajien kanssa muodostetussa Scancell-järjestössä ja sen pii-

rissä tehdyssä hintasopimuksessa sitoi yhdistyksen noudattamaan siinä vahvistettua 

tekosilkkiselluloosan myyntihintaa myös Japanin markkinoilla. Toisin sanoen 

Finncell ei voinut tarjota selluloosaansa Scancellin määräämiä hintoja alemmilla 

summilla Japaniin, eikä se niin ollen kyennyt halutessaankaan varsinaiseen hinta-

kilpailuun pohjoisamerikkalaisten tuottajien kanssa.1095 Paralleelikaupat eli vasti-

kelisensiointi oli siten ainoa tehokas kilpailuvaltti Suomen viennin jatkuvuutta aja-

tellen, ja pienikin mahdollisuus sen häiriintymisestä sai sekä suomalaisen selluloo-

san japanilaiset ostajat että Finncellin nousemaan varpailleen. Näin myös tapahtui, 

sillä huhtikuussa 1956 The Mainichi -niminen sanomalehti Osakassa julkaisi uuti-

sen, jonka mukaan Japanin hallitus suunnitteli lakkauttavansa Suomen ja Japanin 

välisen avoin tili -järjestelyn. Uutisesta hämmästyneet kauppahuoneet Iwai & Co., 

Marubeni-Iida Co. ja Toyo Menka Kaisha kääntyivät asiassa Japanin kauppa- ja 

teollisuusministeriön puoleen, joka vahvisti Japanin hallituksen pian ehdottavan 

Suomelle uuden maksusopimuksen solmimista. Kyseisten kauppahuoneiden näkö-

kulmasta oli ensiarvoisen tärkeää, että Suomen viranomaiset jatkaisivat uuden 

maksusopimuksenkin puitteissa japanilaisten tavaroiden vastikelisensiointia sen-

hetkisessä tai vielä laajemmassa mittakaavassa.1096 

Selluloosan ostajien näkökannat edustivat pääpiirteissään myös Finncellin 

kantaa kysymykseen vastikelisensioinnin jatkamisesta ja uuden maksusopimuksen 

solmimisesta. Yhdistyksen näkökulmasta oli paralleelikauppoja Japaniin jatkettava 

jo pelkästään siitäkin syystä, että myydyt määrät olivat käsittäneet yksinomaan sel-

laisia laatuja, joiden sijoittamisessa markkinoille oli ollut vaikeuksia ja joita tästä 

johtuen oli runsaasti varastossa.1097 Näin ollen Finncell ei vastustanut Japanin eh-

dotusta lakkauttaa clearing-järjestely ja siirtyä vapaavaluuttamaksuihin Englannin 

                                                        
1095 ”Suomen – Japanin maksusopimus.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 136/44. ulkoasiainmi-
nisteriölle. Tokio 16.3.1956. 7.Lba. Suomen–Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen 
valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen – Japanin kauppa- ja maksusopimuksen soveltaminen II. To-
kion-suurlähetystön arkisto. UMA. ”Japanin maksusopimus.” Finncellin kirjelmä ulkoasiainministeri-
ölle 3.7.1956. UM 58 B1 Japani 1951–1981: Japanin uusi maksusopimus. UMA. 
1096  Toimitusjohtaja Yamamoton kirjelmä pääkonsuli Smedslundille. Osaka 20.4.1956. Liitteenä 
lehtileike: ”No More Open Account Deals With Finland.” 7.Lba. Suomen–Japanin kauppa- ja maksu-
sopimusneuvottelut. Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen – Japanin kauppa- ja maksuso-
pimuksen soveltaminen II. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1097 ”10. Siirretty johtokunnan kokouksesta 9.5.56 asia 7/35.” Asiakirjassa käsitellään Finncellin pape-
riselluloosan vientiä Japaniin rinnakkaiskaupoin.  E II Cja:1 Aasian (Kaukoitä) kauppasopimusneuvot-
telut: Japani 1949–. Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosaston ulkomaankauppatoimiston arkisto. 
KA. 
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punnissa,1098 jos selluloosan paralleelikaupat japanilaisia tuotteita vastaan saisivat 

jatkua vähintäänkin entiseen tapaan. Myös Suomen Pankki ja ulkoasiainministeriö 

suhtautuivat myönteisesti ajatukseen vapaan valuutan käytöstä maiden välisessä 

kaupassa, sillä clearing-järjestelmän katsottiin tarjoavan ainoastaan väliaikaisen 

ratkaisun maksujen järjestelyille. Pankki ja ministeriö olivat siten valmiita puolta-

maan kysymystä uuteen maksusopimukseen tähtäävien virallisten neuvotteluiden 

aloittamisesta Suomen ja Japanin välillä. Mitä selluloosasta käytävien paralleeli-

kauppojen jatkamiseen tuli, ei ministeriö voinut kuitenkaan antaa Finncellille siitä 

mitään takeita, sillä tällaisten kauppojen toteuttaminen oli siihenkin asti ratkaistu 

aina vuosineljänneksittäin, eikä ministeriö sitä paitsi nähnyt uudella maksusopi-

muksella olevan minkäänlaista suoraa vaikutusta vastikelisensioinnin jatkamisesta 

tehtävään päätökseen.1099 

Suomen neuvotteluhalukkuuden käytyä ilmeiseksi kesällä 1956 teki Japanin 

ulkoasiainministeriö virallisen esityksen neuvotteluista, jotka käynnistettiin loka-

kuun lopussa Tokiossa.1100 Neuvotteluiden tarkoituksena oli uusia maiden välinen 

maksusopimus vapaavaluuttapohjaiseksi ilman minkäänlaisia tavaraluetteloja. Tä-

ten Suomen ja Japanin periaatteellisena tavoitteena oli liberalisoida maksujärjeste-

lyjen uusimisen kautta kahdenkeskistä kauppaansa niin, että tuonnin ja viennin val-

tiojohtoinen sääntely lieventyisi ja tekisi tilaa normaaliolojen kaupan käytännöille 

maksujärjestelyiden osalta. Käytännön kaupanintressit huomioiden ei Suomen hal-

lituksella ja ulkoasiainministeriöllä ollut kuitenkaan minkäänlaisia pyrkimyksiä ro-

muttaa liberalisointitavoitteillaan Finncellin viennin jatkuvuutta Japaniin ja sa-

malla koko kauppavaihdon tulevaisuutta. Kahdenkeskisiä paralleelikauppoja oli 

tarkoitus jatkaa myös uuden maksusopimuksen oloissa, vaikka maksujärjestelyiden 

                                                        
1098 Ehdotus Suomen ja Japanin välisten maksujen suorittamisesta Englannin punnissa oli käytännön 
kannalta hyvin perusteltu, sillä Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin ollessa Suomen suurin kauppakump-
pani (1956), oli viimeksi mainitulla käytössään suhteellisen runsaasti kyseistä valuuttaa, jota myös Ja-
pani suosi maksusopimuksia uusiessaan. Pöytäkirja kauppasopimuskomitean kokouksesta 12.12.1956. 
UM 58 Da Kauppasopimuskomitean kokousten pöytäkirjat 13.3.52–29.5.59. UMA. Ks. myös SVT I 
A:76. Ulkomaankauppa v. 1956.  
1099 ”Suomen – Japanin maksusopimus.” Suomen ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 9891/14. Tokion-
pääkonsulinvirastolle. Helsinki 18.7.1956. 7.Lba. Suomen–Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvotte-
lut. Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen – Japanin kauppa- ja maksusopimuksen sovelta-
minen II. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Suomen Pankin lausunto V/TN/KS/838 ulkoasiainmi-
nisteriölle. Helsinki 5.4.1956. UM 58 B1 Japani 1951–1981: Japanin uusi maksusopimus. UMA. 
1100 ”Suomen – Japanin maksusopimus.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 322/95. ulkoasiainmi-
nisteriölle. Tokio 2.8.1956; ”Suomen – Japanin maksusopimus.” Suomen ulkoasiainministeriön kir-
jelmä No. 11490/19. Tokion-pääkonsulinvirastolle. Helsinki 29.8.1956. 7.Lba. Suomen–Japanin 
kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen – Japanin 
kauppa- ja maksusopimuksen soveltaminen II. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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muuttaminen clearingista vapaavaluuttapohjaiseksi merkitsi tosiasiallisesti kaupan 

maksujen multilateralisointia eli siirtymää monenkeskisen kaupan järjestelyi-

hin.1101 

Tokiossa käydyt neuvottelut olivat varsin ongelmattomat, sillä edellä maini-

tuissa periaatteellisissa kysymyksissä oli saavutettu yksimielisyys jo ennen viral-

listen keskusteluiden alkua. Toistaiseksi ratkaisemattomiakin kysymyksiä oli, sillä 

uuden maksusopimuksen voimaantuloaika ja maiden välillä vallitsevan clearing-

velan hoitojärjestelyt vaativat vielä sopimista. Suomen ehdotus maksusopimuksen 

voimaantuloajaksi ‒ 1. huhtikuuta 1957 ‒ hyväksyttiin, sillä vuoden 1956 lopulla 

suunniteltu selluloosan ja tekstiilitavaran paralleelikauppa pitkällisine lisenssikä-

sittelyineen viivästytti sopimuksen voimaansaattamista aina kyseiseen ajankohtaan 

saakka. Siitä lähtien kaikki maiden välisistä liiketoimista seuranneet maksut suori-

tettiin molemmissa maissa voimassa olleiden valuuttasäännöstelylakien ja -mää-

räysten mukaisesti siirtokelpoisissa sterling-punnissa. Vuonna 1952 perustettu Suo-

men‒Japanin avoin tili päätettiin lopetettavaksi 30. syyskuuta 1957, jolloin tilin 

Japanille kuulunut 677 000 dollarin nettosaldo jäi Suomen Pankin maksetta-

vaksi.1102 

Näistä määräyksistä sovittiin Suomen ja Japanin edustajien, R. Smedslundin ja 

M. Yukawan, toteuttamalla noottienvaihdolla Tokiossa 10. joulukuuta 1956. Toisin 

kuin maiden välisessä vuoden 1952 kauppaa ja maksuja koskevassa muistiossa, ei 

nyt vaihdetuissa nooteissa puututtu sanallakaan tavarakaupan sujuvuuden periaat-

teellisiin kysymyksiin, kuten vienti- ja tuontilisenssien liberaaliin käsittelyyn mo-

lemmissa maissa. Tämä johtui siitä, että kyseisenlaisella julkilausumalla katsottiin 

olleen varsin vähäinen tai jopa täysin olematon merkitys tuontilupien käytännön 

käsittelyssä Suomessa ja Japanissa, minkä lisäksi maiden välinen kauppa- ja me-

renkulkusopimus jo itsessään edellytti ainakin periaatteessa suosituimmuutta myös 

                                                        
1101 ”Suomen–Japanin maksusopimus.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. K. 47 3183 50. Tokion-pää-
konsulinvirastolle. Helsinki 15.10.1956; ”Suomen – Japanin maksusopimusneuvottelut. 1. kokous 30/10 
1956.” Pääkonsuli Smedslundin muistio. Tokio 31.10.1956. UM 58 B1 Japani 1951–1981: Japanin uusi 
maksusopimus. UMA. 
1102 Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 452. ulkoasiainministeriölle. Tokio 2.11.1956; ”Suomen–Ja-
panin maksusopimus.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 15486/27. Tokion-pääkonsulinvirastolle. 
Helsinki 19.11.1956. UM 58 B1 Japani 1951–1981: Japanin uusi maksusopimus. UMA. Suomen ulko-
asiainministeriön kirjelmä Japanin Helsingin-lähetystölle. Helsinki 7.11.1957. 7.Lba. Suomen–Japanin 
kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen – Japanin 
kauppa- ja maksusopimuksen soveltaminen II. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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lisenssien myöntämisen ja saannin suhteen.1103 Näin ollen uuden maksusopimuk-

sen solmimista voitiin tervehtiä tyytyväisyydellä sekä kauppapolitiikan että kaupan 

toimijoiden keskuudessa. Suomalaisen selluloosan viennille tärkeään vastikelisen-

siointiin ei ollut puututtu, mistä johtuen Finncell ja sen japanilaiset asiakkaat saat-

toivat ainakin toistaiseksi huokaista helpotuksesta. Uudet myrskypilvet kuitenkin 

häämöttivät jo Suomen ja Japanin välisen kaupan taivaalla, kun molemmat maat 

ottivat suurempia mutta valikoivia askelia ulkomaankauppansa säännöstelyn pur-

kamisessa. 

Suomen ja Japanin välinen kauppa ajautuu paitsioasemaan 

Ulkomaankaupan vapauttaminen eteni huomattavin askelin Länsi-Euroopassa 

1950-luvun alkupuolella, jolloin käynnistyi prosessi alueellisten yhteismarkkinoi-

den luomiseksi. Niin sanotut ”kuutoset” eli Länsi-Saksa, Ranska, Italia, Belgia, Lu-

xemburg ja Alankomaat syvensivät keskinäistä taloudellista yhteistyötään vuonna 

1951 perustamansa Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jälkeen allekirjoittamalla Eu-

roopan talousyhteisön (EEC) perustamissopimuksen Roomassa maaliskuussa 1957. 

Näin tehdessään EEC:n perustajajäsenet loivat keskinäisen tulliunionin, jonka puit-

teissa jäsenmaat sovelsivat yhteistä kauppapolitiikkaa suhteissaan yhteisön ulko-

puolisiin maihin.1104 Suomi, kuten muutkin Pohjoismaat, jäi EEC:n ulkopuolelle, 

mikä tuotti tarpeen sopeutua vaihtoehtoisin keinoin muuttuneeseen kauppapoliitti-

seen tilanteeseen Suomen vientiteollisuudelle tärkeiden Länsi-Euroopan markki-

noiden suhteen. Käytännössä tämä merkitsi askelien ottamista kohti Suomen ulko-

maankaupan vähittäistä vapauttamista, sillä Suomen soveltama protektionistinen 

kauppapolitiikka ei voinut pidemmän päälle jatkua tärkeiden kauppakumppanien 

vapauttaessa omaa ulkomaankauppaansa. 

Vielä vuosikymmenen alkupuolella perustui Suomen ulkomaankauppa pääasi-

assa kahdenkeskisiin kauppasopimuksiin, jotka vaativat viennin ja tuonnin valvon-

taa tavarakiintiöiden ja maksusuoritusten osalta. Länsi-Euroopan maiden kanssa 

Suomi sai vähitellen ja rajoitetusti multilateralisoitua maksusopimuksensa, toisin 

sanoen siirryttyä vapaasti vaihdettaviin valuuttoihin samalla kun kompensaatio- ja 

                                                        
1103 Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 491. konsuli Yamamotolle. Tokio 26.11.1956. 7.Lba. Suo-
men–Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen 
– Japanin kauppa- ja maksusopimuksen soveltaminen II. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Japanin 
valtuutetun Suomen valtuutetulle osoittama nootti maiden välisestä maksusopimuksesta. Tokio 
10.12.1956. UM 58 B1 Japani 1951–1981: Japanin uusi maksusopimus. UMA. 
1104 Jensen-Eriksen 2007, 108; Aunesluoma 2011, 157. 



419 

paralleelikaupoista luovuttiin kauppakumppanien vapauttaessa omaa ulkomaan-

kauppaansa. Tuontikaupan asteittaista vapauttamista pohdittiin myös Suomessa, 

vaikkei lisenssiviraston näkemyksestä maalla ollut vielä edellytyksiä tuontisään-

nöstelynsä lieventämiseen vuonna 1954. Seuraavana vuonna lisenssivirasto kuiten-

kin aloitti valtioneuvoston kehotuksesta niin kutsutun automaattisen lisensioinnin, 

jolla tähdättiin erityisesti perusraaka-aineiden tuontisäännöstelyn lieventämiseen. 

Automaattinen lisensiointi osoittautui pian riittämättömäksi, sillä vuoden 1956 

yleislakko yhdessä ulkomaankaupan vaikeuksien sysäämän taloudellisen laman 

kanssa johtivat automaattisen lisensioinnin lopettamiseen keväällä 1957.1105 

Tällöin otettiin länsituonnissa käyttöön tavararyhmittäinen globaalikiintiöjär-

jestelmä, jonka puitteissa maahantuojille myönnettiin tuontilisenssejä noin 70–75 

prosenttia vuoden 1956 tuonnin tasosta käytettävissä olleiden valuuttojen perus-

teella. Tässä tuontikaupan globalisointiohjelmassa, joka oli aluksi laadittu ajalle 

1.4.–30.9.1957, jaettiin tuonti kolmeen ryhmään, joista ryhmä A muodostui varsi-

naisesta globalisoidusta tuonnista käsittäen noin 75 prosenttia tuontikaupasta. Ryh-

män A tavaroiden osalta tuojien kiintiöosuudet päätettiin viimeisten 1‒2 vuoden 

aikana myönnettyjen lisenssien perusteella, ja maahantuoja sai vapaasti valita ta-

varan, ostoajan ja -maan. Ryhmä B, joka käsitti kahdeksan prosenttia tuontitava-

roista, muodostui säännöstellystä tuonnista, jossa maahantuojat saivat valita osto-

maan ja maksuvaluutan lisenssin saatuaan. Ryhmä C käsitti puolestaan loput 16 

prosenttia tuontitavaroista, jotka pysyivät täyden säännöstelyn alaisina ja joiden 

osalta maahantuojilla ei ollut oikeutta valita ostomaata tai valuuttaa. Yksinkertais-

tetusti esitettynä globalisointiohjelma käsitti seuraavat tuontiryhmät:1106 

A) Globalisoitu tuonti. 

B) Säännöstelty tuonti valuutan valintaoikeuksin. 

C) Varsinainen säännöstelty tuonti. 

Tuontikaupan globalisointiohjelmaan liittyi Suomen pyrkimys vapauttaa sen ja 

Länsi-Euroopan maiden välistä kauppaa tilanteessa, jossa Suomi ei voinut ulkopo-

liittisista syistä johtuen liittyä OEEC:hen (Organization for European Economic 

Cooperation) eikä EPU:uun (European Payments Union). Kuten Japanissa, niin 

myös Suomessa pidettiin tuonnin globalisoimista, toisin sanoen tuonnin kilpailut-

                                                        
1105 Pihkala 1988, 32–34. 
1106  ”länsivaluutoissa tapahtuvan tuonnin globalisointi.” Suomen Teollisuusliiton kiertokirje No. 
A/11/1.4.1957.  Liitteenä tavararyhmäkohtaiset listat. Kiertokirjeet 1955–1957. Arkistotunnus 206. 
STE:n arkisto. Pihkala 1988, 34–35; Pihkala 2001, 196–197; Paavonen 1998, 191. 
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tamista kaikkien maiden kesken, oivana ja tehokkaana kauppapoliittisena työka-

luna haluttaessa pysyä mukana vapaampaan kansainväliseen kauppaan suuntautu-

vassa kehityksessä. Tätä varten Suomi esitti vuoden 1957 alussa Länsi-Euroopan 

maille erillissopimuksen solmimista, mikä neuvotteluiden tuloksena toteutui kysei-

sen vuoden kesällä niin sanotun Helsingin pöytäkirjan allekirjoituksen myötä. Näin 

syntyneen Helsingin klubin sopimusmaille – Alankomaille, Belgialle, Luxembur-

gin taloudelliselle unionille, Iso-Britannialle, Italialle, Itävallalle, Norjalle, Rans-

kalle, Ruotsille, Länsi-Saksalle, Sveitsille ja Tanskalle – Suomi myönsi globaali-

kiintiöjärjestelmän edut ja sai omalle viennilleen OEEC:ssa sovelletun vapaalista-

kohtelun ja saatavien siirtomahdollisuuden sopimusmaiden välillä.1107 

Ensimmäinen Helsingin pöytäkirja oli voimassa 1.4.–30.9.1957 välisen ajan, 

jonka jälkeen se uudistettiin vuosittain aina vuoteen 1969 asti. Ranska tosin luopui 

osallisuudestaan Helsingin klubissa ensimmäisen sopimuskauden jälkeen mutta 

liittyi siihen uudestaan vuonna 1959, jolloin Länsi-Euroopan valuutat tulivat vaih-

tokelpoisiksi suhteessa dollariin. Seuraavana vuonna klubiin liittyivät myös Ka-

nada ja Yhdysvallat.1108 Jo tätä ennen oli tuonti Yhdysvalloista ja Kanadasta ollut 

tiettyjen tavararyhmien osalta automatisoitua niin sanotun dollariautomaatioluette-

lon puitteissa; samoin oli myös tuontia bilateraalimaista, kuten Kiinasta ja Argen-

tiinasta, automatisoitu niitä koskevalla omalla tavaraluettelolla.1109 GATT edellytti 

jäsenmaitaan, Suomi mukaan lukien, purkamaan määrälliset tuontirajoitukset vuo-

den 1958 alkuun mennessä, mikä ei kuitenkaan tarkoittanut säännöstelyn tosiasial-

lista lopettamista, vaan Suomen ja muiden GATT-maiden oli mahdollista jatkaa ul-

komaankauppansa säännöstelyä vetoamalla maksutase- tai kehityssyihin.1110 Tästä 

johtuen ja määrällisten tuontirajoitusten pysyessä keskeisenä osana Suomen ulko-

maankauppaa oli Suomella vuodesta 1957 lähtien käytössään kolmitahoinen tuon-

tijärjestelmä, jonka sisällä tuontikauppa oli joko vapautettua tai säännösteltyä: 

                                                        
1107 ”Länsivaluutoissa tapahtuneen tuonnin globalisointi.” Suomen Teollisuusliiton kiertokirje No. 
A/15/5.8.1957. Kiertokirjeet 1955–1957. Arkistotunnus 206. STE:n arkisto. Pihkala 1988, 34; Pihkala 
2001, 193, 195–197; Paavonen 1998, 190. 
1108 Pihkala 2001, 197; Aunesluoma 2011, 169–170. 
1109 ”Vapautettu tuonti.” Suomen Teollisuusliiton kiertokirje No. A/14/18.3.58; ”dollarialueen ja bilate-
raalimaiden automaattisen lisensioinnin laajentaminen.” Suomen Teollisuusliiton kiertokirje No. 
A/18/15.4.58. Kiertokirjeet 1958–1960. Arkistotunnus 207. STE:n arkisto. 
1110 Pihkala 1988, 34; Aunesluoma 2011, 138–139, 156. 
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1. Multilateraalinen tuontikohtelu (vapaalistamaista eli Helsingin klubin jäsen-

maista, dollari- ja punta-alueen maista).1111 

2. Tuontikohtelu bilateraalimaista (esimerkiksi Neuvostoliitosta, Kiinasta ja Bra-

siliasta). 

3. Tuontikohtelu muista kuin edellä mainituista maista. 

Vuoden 1961 alkuun tultaessa oli yli 80 prosenttia multilateraalimaista tapahtu-

neesta tuonnista vapautettu tuonnin loppuosan ollessa globaalikiintiöiden tai yksit-

täislisensioinnin alaista. Tuonti bilateraalimaista, joiden kanssa Suomella oli kah-

denkeskinen maksu- ja kauppasopimus kiinteine tavaraluetteloineen, oli lisensioin-

nin alaista kauppasopimuskiintiöiden edellyttämissä rajoissa. Muista kuin multi- ja 

bilateraalimaista oli tuonti lisensioinnin, toisin sanoen täyden säännöstelyn, 

alaista.1112 Japani lukeutui viimeksi mainittuun ”muiden maiden ryhmään” huoli-

matta siitä, että sen ja Suomen välillä oli joulukuussa 1956 allekirjoitetulla uudella 

maksusopimuksella siirrytty maksuissa multilateraaliselle pohjalle ja maiden vä-

lillä vallitsi suosituimmuus kahdenkeskisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen ja 

GATT-jäsenyyden johdosta. Miksi ja miten Japani oli tästä taustasta huolimatta jou-

tunut paitsioasemaan Suomen tuontijärjestelmässä? 

Japanilaisten tavaroiden tuontiin perinteisen kriittisesti asennoituneen Suomen 

Teollisuusliiton mukaan ei Suomen ulkomaankaupan liberalisoimista saanut toteut-

taa siten, että kotimainen teollisuus joutuisi sen seurauksena kärsijän asemaan. Te-

ollisuusliitto ei kuitenkaan asettunut vastahankaan Suomen pyrkiessä vapautta-

maan kauppaansa Länsi-Euroopan maiden kanssa, jotka tiivistivät rivejään talou-

dellisen integraation nimissä. Kuten Niklas Jensen-Eriksen on todennut, oli Teolli-

                                                        
1111 Vuoden 1958 alkuun mennessä oli tuonti ns. vapaalistamaista osittain lisenssitöntä ja automatisoitua. 
Dollari-alueelta, punta-alueelta ja bilateraalimaista oli tuontia myös osittain automatisoitu. Vapaalista-
maita sekä dollari- ja punta-alueen maita kutsuttiin myöhemmin multilateraalikohtelun alaisiksi maiksi 
erotuksena bilateraalimaista. Ks. Lisenssiviraston lista (28.12.1960) multilateraalikohtelun alaisista 
maista ja bilateraalimaista. Ulkomaankaupan Neuvottelukuntaa koskevat asiakirjat 1961. Arkistotunnus 
340. STE:n arkisto. Vrt. ”Tuonnin vapauttamisen laajuus.” Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppa-
osaston laatima tilasto ja maaluettelo Helsinki 15. ja 16.4.1958. Ulkomaankauppaan liittyvät asiakirjat 
1946–1958: Kauppasopimuskomiteaa kosk. asiakirjoja. Arkistotunnus 486. STE:n arkisto. ”Vapautettu 
tuonti.” Suomen Teollisuusliiton kiertokirje No. A/14/18.3.58. Kiertokirjeet 1958–1960. Arkistotunnus 
207. STE:n arkisto. 
1112 ”Tuonnin vapauttamisen laajuus.” Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosaston laatima tilasto ja 
maaluettelo Helsinki 15. ja 16.4.1958. Ulkomaankauppaan liittyvät asiakirjat 1946–1958: Kauppasopi-
muskomiteaa kosk. asiakirjoja. Arkistotunnus 486. STE:n arkisto. ”Japanin kohtelu Suomen tuontisään-
nöstelyssä.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 4535. Tokion-lähetystölle. Helsinki 2.3.1961. 7.Lf. 
Suomen tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetys-
tön arkisto. UMA. 
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suusliiton intressinä (ainoastaan) minimoida tämän integraatiokehityksen ja Suo-

men ulkomaankaupan vapauttamisen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia koti-

markkinateollisuudelle.1113 Suomen ja Japanin välinen kauppa oli kuitenkin Länsi-

Euroopan taloudellisesta integraatiosta erillinen ilmiö ja siten avoin Teollisuuslii-

ton ja sen jäsenten harjoittamalle suoralle ja kursailemattomalle kritiikille, jonka 

tarkoituksena oli rajoittaa Japanista tapahtuvaa tuontikauppaa. 

Kuten jo monesti aiemmin, vastusti Puuvillatehtaitten Myyntikonttori (PMK) 

ponnekkaasti pyrkimyksiä liberalisoida tuontikauppaa – 1950-luvun puolivälissä 

se erityisesti kritisoi suunnitelmia vapauttaa kokonaan tai edes osittain kotimaisen 

puuvillateollisuuden tärkeiden ”leipälajien”, kuten kalalankojen, tuontia. 1114 

PMK:n näkökanta kuvasti selkeästi Suomen tekstiiliteollisuuden kokonaisnäke-

mystä tuonnin liberalisoimisesta, vaikka ainakin periaatteellisesti teollisuus katsoi 

vapaan ulkomaankaupan palauttamistavoitteen olevan maan talouden keskeinen tu-

levaisuuden päämäärä. Huhtikuussa 1955 laaditussa tekstiiliteollisuuden lausun-

nossa ulkomaankaupan vapauttamissuunnitelmasta esitettiin, ettei tuonnin liberali-

soimista saisi kuitenkaan ulottaa koskemaan yhtäläisesti kaikkia maita, sillä koti-

maiselle teollisuudelle 

”[t]arjottu suoja olisi, kuten jo mainittiin, luultavasti riittävä, jos kilpailu voi-

taisiin supistaa koskemaan ainoastaan vanhastaan tekstiilimaiksi tunnustettuja 

eurooppalaisia maita, joista Englanti on ensimmäisellä sijalla. Mutta kun ottaa 

huomioon muut tekstiilimaat, nimenomaan äsken mainitun Japanin ja Itäblokin 

maat, niin se tuotannon turva, jota yritetään rakentaa valuuttamaksun ja talle-

tuspakon avulla jää luultavasti vain nimelliseksi. Jos nimittäin valmiiden teks-

tiilitavaroiden tuonti saa tapahtua vapaasti on pelättävissä, että alkaa heti sota 

                                                        
1113  Suomen Teollisuusliiton lausunto Talousneuvostolle. Helsinki 12.12.1955. Annetut lausunnot 
1946–1957. Arkistotunnus 93. STE:n arkisto. Jensen-Eriksen 2007, 110. 
1114 Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin kirjelmä Suomen Teollisuusliitolle (C. E. Olinille) 2.10.1954. 
Talousneuvoston ja talouspol. suunnitteluneuvoston asiakirjat 1946–1951. Arkistotunnus 311. STE:n 
arkisto. [lainaus] Huom. Suomalainen kalaverkkoteollisuus hankki käyttämänsä puuvillalangan koko-
naisuudessaan kotimaasta. Synteettiset ja tekokuitulangat tuotiin pääasiassa ulkomailta. Suomen kala-
verkkoteollisuutta pidettiin kilpailukykyisenä suhteessa länsieurooppalaisiin tuottajiin, mutta sillä oli 
heikommat kilpailuedellytykset Japanista ja Kiinasta tapahtuneeseen tuontiin nähden. C. E. Olinin lau-
sunto Suomen Teollisuusliiton piiriin kuuluvan teollisuuden näkökohdista Suomen mahdollisesta liitty-
misestä EFTA:aan. Helsinki 24.2.1958. Ks. s. 41. Annetut lausunnot 1958–1962. Arkistotunnus 94. 
STE:n arkisto. 
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Suomen markkinoista, joka päättyy sen kilpailijamaan voittoon, jonka hallitus 

avuliaimmin tukee vientiä.”1115  

Suomen tekstiiliteollisuuden mukaan valtion rooli oli kahdella tapaa keskeinen te-

ollisuuden menestystä ajatellen: ensinnäkin valtio saattoi halutessaan tarjota koti-

maiselle tuotannolle kauppapoliittisen suojan ulkomaiselta kilpailulta, ja toiseksi 

valtion tuki tekstiiliteollisuuden vientitoiminnalle nähtiin keskeisimmäksi tekijäksi 

luotaessa tuotteille kilpailuetua ulkomarkkinoilla. Näin esitettyä näkemystä valtion 

roolista kotimaisen teollisuuden suojelijana ja kattavan ulkomaankaupan säännös-

telyn luojana voidaan perustellusti pitää osuvana, mitä vastoin valtion tarjoaman 

vienninedistämistuen merkitystä ei kuitenkaan tulisi yliarvioida keskeisimmäksi 

kilpailutekijäksi toiminnassa ulkomarkkinoilla. Japanin vientikauppaa, toisin kuin 

sosialististen maiden tapauksessa, ei harjoitettu valtiomonopolin pohjalta, joten 

Suomen tekstiiliteollisuudella ei tosiasiassa ollut perusteita odottaa Japanin halli-

tuksen toimien ratkaisevasti määräävän japanilaisten tekstiilituotteiden viennin me-

nestystä Suomen markkinoille. Tästä huolimatta ja japanilaisen tekstiilituonnin ti-

lastollisista realiteeteista piittaamatta (huom. kaavio 25.) Suomen tekstiiliteollisuus 

katsoi, että tuontikaupan säännöstelyn lopettamisesta olisi äärimmäisenä seurauk-

sena Suomen tekstiilimarkkinoiden siirtyminen Japanin ja itäblokin käsiin.1116 

Kyseisestä lausunnosta lähes tarkalleen kaksi vuotta myöhemmin, huhtikuussa 

1957, ilmoitti Suomen ulkoasiainministeriö Tokion-pääkonsulinvirastolle, ettei 

Suomen hallitus suunnitellut globaalikiintiöjärjestelmän etujen tarjoamista Japa-

nille, jonka kanssa solmittu puntapohjainen maksusopimus oli astunut saman kuun 

alussa voimaan. Maksusopimus olisi periaatteessa mahdollistanut Japanin sisällyt-

tämisen tuontikaupan globalisointiohjelmaan, mutta sitä ei kuitenkaan tehty – Ja-

panin oman tuontikaupan vapautusaste ja sen vaikutus Suomen vientietuihin ei suo-

malaisten mielestä antanut perusteita japanilaiselle tuonnille myönnettäville eri-

tyiseduille. Kun Helsingin pöytäkirjaakaan ei ollut vielä allekirjoitettu Länsi-Eu-

roopan maiden kanssa, jäi kysymys Japanin sisällyttämisestä globalisointiohjel-

maan myöhemmin ratkaistavaksi. Viimein marraskuussa 1957 valtioneuvoston te-

kemä päätös lisenssittömästä tuonnista (No. 378/21.11.1957) ratkaisi vuosiksi 

eteenpäin Japanin paikan Suomen tuontisäännöstelyssä. Valtioneuvoston päätös 

                                                        
1115 ”Tekstiiliteollisuuden lausunto kaupan vapauttamissuunnitelmasta.” Allekirjoitus E. Alenius. Hel-
sinki 18.4.1955. Ulkomaankauppaan liittyvät asiakirjat 1955–1957: Kosk. ulkomaankaupan vapautta-
mista. Arkistotunnus 484. STE:n arkisto.  
1116 Ibid. 
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edellytti multilateraalisen tuontikohtelun saavalta maalta vastavuoroista ja vastaa-

van suuruista tuonnin vapauttamista, mutta Suomen hallituksen mukaan Japanin 

tuontikaupan liberalisointiaste ei täyttänyt tätä vaatimusta.1117  

Japanin syrjäyttäminen Suomen tuontikaupan liberalisoinnissa ei näin ollen 

johtunut Suomen tekstiiliteollisuuden pyrkimyksistä estää japanilaisen tuonnin li-

sääntymistä Suomen markkinoille, vaan Japanin omasta tuontisäännöstelystä, 

jonka puitteissa Suomen viennille tärkeän tekosilkkiselluloosan myyntiä rajoitti 

globaalikiintiöjärjestelmä valuuttasäännöstelyineen ja paperiselluloosan osalta 

kauppaa suitsivat tiukat määrälliset tuontirajoitukset. Vuoteen 1959 mennessä vas-

tasi automaattisen tuonnin osuus ainoastaan noin 25 prosenttia, globaalikiintiöin 

tapahtuneen tuonnin osuus noin 70 prosenttia ja bilateraalisten sopimusten nojalla 

tapahtuneen lisensioidun tuonnin osuus vaivaiset viisi prosenttia Japanin koko 

tuontikaupasta. Tiukasta tuontisäännöstelystä huolimatta oli Japanin hallituksen ta-

louspoliittiseen ohjelmaan sisältyvänä pyrkimyksenä ulkomaankaupan asteittainen 

vapauttaminen,1118 mikä pääpiirteissään vastasi myös Suomen hallituksen suunni-

telmia oman ulkomaankauppansa suhteen.  

Japanin ja Suomen hallitusten toimenpiteitä ulkomaankaupan vapauttamiseksi 

yhdisti sama periaatteellinen tavoite, mutta lisäksi ne vastasivat myös muilla tavoin 

toisiaan. Itse asiassa molemmissa maissa käyttöönotetut globaalikiintiöjärjestelmät 

erilaisine tavara- ja maakohtaisine vapautuslistoineen merkitsivät käytännössä ul-

komaankaupan säännöstelyn tiukentumista tai vähintäänkin säilymistä entisessä 

mittakaavassa. Japanin hallituksen harjoittama tiukka valuuttasäännöstely merkitsi 

tosiasiallista hidastetta tavarakaupan vapauttamiselle, minkä voidaan todeta reali-

soituneen myös Suomen globalisointiohjelmassa, kun globaalikiintiöiden edellyt-

tämien tuontilupien myöntäminen sidottiin käytettävissä olleen valuutan määrään. 

Globaalikiintiöjärjestelmällä oli tosin kauppapoliittisten tekijöiden lisäksi myös 

                                                        
1117 Ulkoasiainministeriön jaostosihteeri Pentti Talvitien kirjelmä pääkonsuli Smedslundille. Helsinki 
6.4.1957. 7.Ll, Lla. Japanin talous (tilastot), Japanin ulkomaankauppa, Vientirajoitukset, Tuontirajoi-
tukset 1952–83: Japanin ulkomaankauppasäännöstely. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. ”Japanin 
kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 4535. Tokion-lähetystölle. 
Helsinki 2.3.1961. 7.Lf. Suomen tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöste-
lyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Lokakuussa 1957 aloitti lisenssivirasto tiettyjen tuontita-
varoiden osalta automaattisen lisensioinnin sellaisista maista, jotka olivat vapauttaneet suomalaisten ta-
varoiden tuonnin määrällisistä rajoituksista. Ks. ”Automatic li[c]ensing beginning from October 1st, 
1957.” Translated from: The bulletin No. 35/24.9.57 page 2317. issued by the Licence Office of Finland. 
Finrando taigai keizai kankei. Bōeki kankei. Arkistotunnus E’3.2.1.4.5–1. GGS. 
1118 ”Japanin valuuttasäännöstely.” Lähetystösihteeri Lintulahden taloudellinen tiedoitus No. 8. Tokio 
25.5.1959. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. UMA. 



425 

positiivisia vaikutuksia itse kaupalliseen toimintaan, sillä kuten Suomen tukku-

kauppa -lehti asian esitti, pystyivät maahantuojat saamillaan kiintiöillä aikaisem-

paan verrattuna taloudellisempaan tuontiin ‒ ainakin teoriassa.1119 

Suomalaisen Japanin-viennin päätoimijan, Finncellin, näkökulmasta Suomen 

tuontijärjestelmää koskettanut muutos globalisointiohjelmineen merkitsi askelta 

kohti tuntematonta, jossa häämötti mahdollisuus japanilaisten tavaroiden tuonnin 

liberalisoinnista samalla kun selluloosan vienti jäisi yksin rämpimään Japanin tuon-

tilupaviidakkoon. Yhdysvaltain ja Kanadan aiheuttaman entisestäänkin kiristyneen 

kilpailun takia Japanissa ja muilla markkinoilla ennakoi Finncell jo vuoden 1956 

lopulla menekkivaikeuksia seuraavalle vuodelle. Japanin-viennin suhteen myynti-

tilannetta vaikeuttivat myös maaliskuuhun 1957 saakka kestänyt ja rahtihintoja 

nostanut Suezin kanavan sulku sekä japanilaisten selluntuottajien kasvaneet varas-

tot, jotka tehokkaasti hiljensivät ulkomaisen selluloosan kysyntää Japanissa.1120 

Tällaisessa markkinatilanteessa Suomen markan devalvointi syyskuussa 1957 oli 

Finncellin vientiponnisteluille kuin myrkkyä, sillä sen seurauksena kallistuneet 

tuontihinnat saattoivat selluloosasta käydyn paralleelikaupan vakavien ongelmien 

äärelle keskeneräisten tavara- ja maksutoimitusten johdosta.  

Devalvaation perimmäisenä tarkoituksena oli ollut parantaa suomalaisen vien-

nin kilpailukykyä ulkomarkkinoilla, mikä yhdessä tuontihintojen nousun kanssa 

antoi Suomen hallitukselle mahdollisuuden entistä laajempaan ulkomaankaupan 

vapauttamiseen. Sen mukaisesti hallitus päätti syyskuussa automaattisen lisensi-

oinnin uudelleenkäyttöönotosta yhdeksän länsivaluuttamaan kanssa käydyssä kau-

passa. Myöhemmin joulukuussa hallitus päätti laajentaa tuonnin vapaalistoja saat-

taen suurimman osan Länsi-Euroopasta tapahtuneesta tuontikaupasta niiden piiriin. 

Suomen johtavan vientiteollisuuden eli puunjalostusteollisuuden hintakilpailuky-

kyyn devalvaatiolla oli yleisesti ottaen huomattava positiivinen vaikutus, mutta sen 

yhteydessä oli vahvistettu myös laki vientimaksuista, jotka teollisuuden oli mak-

settava vientituloistaan.1121  Markan devalvaation ja vientiteollisuudelle sälytetyn 

                                                        
1119 ”Japanin valuuttasäännöstely.” Lähetystösihteeri Lintulahden taloudellinen tiedoitus No. 8. Tokio 
25.5.1959. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. UMA. ”Puheenjohtajan vuo-
sikokousmietteitä.” Suomen tukkukauppa No. 3. Huhtikuu 1957, 5. Aunesluoma 2011, 165. 
1120 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 20.9.1956. Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.”; Hallituksen ko-
kouksen pöytäkirja 14.12.1956. Liite: ”P.M. markkinatilanteesta.” Pöytäkirjat 1956. Arkistotunnus 47. 
Finncellin arkisto. ”Selluloosan vienti Japaniin.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 522/145. ulko-
asiainministeriölle. Tokio 13.12.1956; ”Selluloosan vienti Japaniin.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä 
No. 568/145. ulkoasiainministeriölle. Tokio 4.9.1957. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti 
Japaniin II 1956–. UMA. 
1121 Aunesluoma 2011, 170; Jensen-Eriksen 2007, 80–81. 
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ylimääräisen maksun takia joutuivat Finncell ja sen japanilaiset asiakkaat, jotka 

paralleelikaupoilla harjoittivat vientiä Suomeen, pikaisesti pohtimaan keinoja, 

joilla jatkaa yhteistyötä muuttuneessa tilanteessa. Pakollinen vientimaksu oli ensi-

sijaisesti ongelma Finncellin vientitoiminnan kannattavuudelle; devalvaatio puo-

lestaan muodostui ongelmaksi japanilaisten tavaroiden viejille hintojen nousun joh-

dosta.  

Jotta selluloosan vienti ja ylipäänsä kauppavaihto Suomen ja Japanin välillä 

voisi jatkua syyskuun 1957 jälkeen, lähestyi Finncell Suomen ulkoasiainministe-

riötä kaksikohtaisella toivomuksella. Yhdistyksen mielestä automaattista lisensi-

ointia ei missään nimessä saanut ulottaa japanilaisten tavaroiden tuontiin, sillä to-

teutuessaan se tarkoittaisi suomalaisen selluloosan viennin katkeamista Japaniin 

paralleelikauppojen lopettamisen myötä. Toisekseen yhdistys pyysi selluloosan 

viennin sitomista sataprosenttisesti sellaisten japanilaisten tavaroiden tuontiin, 

jotka sisältyivät niin sanottujen automatisoitujen tavaroiden listaan. Viimeksi mai-

nitun toivomuksen esittivät myös kauppahuoneet Iwai & Co., Ltd., Marubeni-Iida 

Co., Ltd., Toyo Menka Kaisha, Ltd. ja Ataka & Co., Ltd., joiden edustajat olivat 

lokakuun alussa kokoontuneet Tokioon pohtimaan markan devalvoinnin vaikutuk-

sia maiden väliseen kauppaan. Nämä kauppahuoneet tuskin tiesivät mitään Finn-

cellin pyrkimyksistä estää japanilaisten tavaroiden sisällyttämistä automatisoidun 

tuonnin piiriin. Kauppahuoneet luonnollisesti toivoivat Suomen tuontikaupan libe-

ralisoinnin koskettavan myös heitä, mutta ellei niin tapahtuisi, esittivät ne Suomen 

viranomaisille toivomuksen estää japanilaisten valmiiden tavaroiden maahantuonti 

kolmansista maista, joiden tavaroita tuonnin automatisointi koski.1122 

Finncellin ja japanilaisten kauppahuoneiden toivomusta vahvisti vielä Japanin 

Helsingin-asiainhoitaja Ryuhei Hondan Suomen ulkoasiainministeriölle osoittama 

esitys, jossa myös toivottiin paralleelikauppojen tekemistä sataprosenttisella sidon-

nalla. Tämän toimenpiteen tavoitteena oli minimoida japanilaisille kauppahuo-

                                                        
1122 Kauppahuoneiden huoli kolmansien maiden kautta tapahtuvan japanilaisten tavaroiden tuonnin hai-
tallisista vaikutuksista suoralle tuontitoiminnalle oli Suomen ulkomaankauppaviranomaisten näkökul-
masta jokseenkin turha. Lisenssivirasto suhtautui kielteisesti kolmansien maiden kautta tapahtuvaan 
tuontiin ja myönsi lisenssejä pääsääntöisesti vain suoraa tuontia varten. ”Japanilaisten tavaroiden tuon-
tilisenssiointi Suomessa.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 10495/37. Tokion-lähetystölle. Helsinki 
20.6.1961. 7.Lf. Suomen tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. To-
kion-suurlähetystön arkisto. UMA. Finncellin kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle 
26.9.1957; ”Suomen – Japanin kauppa; markan devalvointi.” Lähetystösihteeri Lintulahden kirjelmä 
No. 676/156. ulkoasiainministeriölle. Tokio 8.10.1957. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti 
Japaniin II 1956–. UMA. 
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neille devalvaatiosta koituneita tappioita, sillä japanilaisille tavaroille oli muodos-

tunut noin 20 prosentin ylihinta, jolloin niiden sijoittamisessa markkinoille oli syn-

tynyt vaikeuksia. Vastiketuonnin korottamisella toivottiin japanilaisten tavaroiden 

ylihinnan laskevan noin 10 prosenttiin. Suomen viranomaisilla ei ollut vastalauseita 

esitettävänä vastiketuonnin korottamisesta, kun kerran sekä vienti- ja tuontitahot 

sitä yhteen ääneen toivoivat. Mitä japanilaisten tavaroiden tuonnin automatisointiin 

tuli, ratkesi kysymys ainakin aluksi Finncellin toivomalla tavalla Suomen ulkoasi-

ainministeriön perusteluin, ettei Japanikaan ollut vapauttanut suomalaisia vientita-

varoita määrällisistä tuontirajoituksista.1123  

Kuitenkin vuoden 1957 lopulla lisenssivirasto ja Suomen Pankki harkitsivat 

tiettyjen japanilaisten tavaroiden, kuten optisten laitteiden, katotonta eli tarvetta 

vastaavaa lisensiointia ohi selluloosasta käytävien paralleelikauppojen ‒ mikä 

myös rajatussa mittakaavassa aloitettiin. Tämä ei tietenkään miellyttänyt Finncelliä 

ja Kaukomarkkinat Oy:tä, jotka paraikaa toteuttivat samoihin tavaroihin liittyviä 

rinnakkaiskaupan operaatioita. Finncellin kannalta tilanne oli erityisen valitettava, 

sillä se kävi tiukkaa kilpailua pohjoisamerikkalaisten tuottajien kanssa Japanissa ja 

muilla valtamertentakaisilla markkinoilla, joihin vientiä varten ja markkina-ase-

mien säilyttämiseksi oli yhdistyksen hallitus jo aiemmin syksyllä oikeuttanut 

myynnit tapahtuvaksi rajoitettujen määrien osalta yleistä tasoa alemmilla hin-

noilla.1124 Täysin lohduton ei Finncellin tilanne Japanin markkinoilla kuitenkaan 

ollut, vaikka yhdistys olikin saanut toden teolla luovia kauppapoliittisessa aallo-

kossa säilyttääkseen vientinsä toimintaedellytykset. Osoituksena viennissä koe-

tusta hienoisesta menestyksestä lisääntyivät yhdistyksen myynnit vuonna 1957 

edellisvuoteen verrattuna, minkä lisäksi kauppahuone Ataka & Co. oli uudelleen 

aloittanut suomalaisen selluloosan hankintansa.1125 

                                                        
1123 ”Selluloosan vienti Japaniin.” Vt. jaostopäällikkö Pentti Talvitien kirjelmä Finncellille. Helsinki 
7.10.1957; ”P.M. Selluloosan viennin vastiketuonti Japanista.” Allekirjoittanut vt. jaostopäällikkö 
Pentti Talvitie. Helsinki 7.10.1957; ”Suomen–Japanin kauppa; markan devalvointi.” Ulkoasiainminis-
teriön kirjelmä No. K. 47 3183 50. Tokion-lähetystölle. Helsinki 17.10.1957. UM 58 B2 Japani 1951–
1974: Selluloosan vienti Japaniin II 1956–. UMA. 
1124 ”Katoton tuonti Japanista.” Ulkoasiainministeriön päiväämätön ilmoitus Tokion-lähetystölle; Li-
senssiviraston ilmoitus yleisen osaston johtokunnan päätöksestä 20.11.1957. Suomen Pankille. Liitteenä 
luettelo automaattitavaroista, jotka esitetään tuotavaksi Japanista; Finncellin kirjelmä Suomen ulkoasi-
ainministeriölle 10.12.1957; Finncellin kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle 19.12.1957. Liitteenä 
Kaukomarkkinat Oy:n laatima muistio ”P.M. Japanin selluloosakompensaatiokaupoista.” 16.12.1957. 
UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin II 1956–. UMA. Hallituksen kokouksen pöy-
täkirja 18.10.1957. Pöytäkirjat 1957. Arkistotunnus 49. Finncellin arkisto. 
1125 Kertomukset Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta v. 1956 ja 1957. Vuosikertomukset 1953–
1957. Arkistotunnus 129. Finncellin arkisto. Myyntiraportit 1953–1957. Arkistotunnus 686. Finncellin 
arkisto. 
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Vuoden 1958 alussa Finncell ilmoitti ulkoasiainministeriölle lopettavansa pa-

ralleelikaupat heti kun selluloosan viennistä perityt vientimaksut poistuisivat. Sitä 

ennen ei Finncellin mukaan kuitenkaan saanut myöntää japanilaisille tavaroille li-

senssiviraston toimesta paralleelikauppojen ulkopuolisia tuontilupia, sillä yhdis-

tyksen agentiltaan Osakasta saamien tietojen mukaan tällaiset toimet riistäisivät 

pohjan selluloosan myynneiltä ja samalla vaarantaisivat koko suomalaisen viennin 

jatkuvuuden Japaniin.1126 Paralleelikauppoja tekevien Finncellin ja sen japanilais-

ten asiakkaiden aiheellisena pelkona oli, että  

”suomalaiset maahantuojat eivät sitoudu mihinkään, vaikka kuinkakin alhai-

seen barter-tavaran hintaan, koska on olemassa mahdollisuus, että kilpailija saa 

samaa tavaraa huomenna suoralla lisenssillä ja halvempaan hintaan. Tällä ta-

voin on jouduttu Japanin-tuontimme täydelliseen tyrehtymiseen, mikäli ei ole 

tarkoitus sitä vapauttaa, mikä kuitenkin olisi yksipuolinen toimenpide vien-

timme Japaniin ollessa hyvinkin tiukasti Japanin viranomaisten säädeltä-

vissä.”1127 

Vielä vuoden 1958 alkupuolella oli japanilaisilla kauppahuoneilla ja Finncellillä 

useita selvittämättömiä kauppoja devalvaatiota edeltävältä ajalta, joista koituisi 

tuntuvia tappioita, jos Suomen viranomaiset etenisivät liian pitkälle japanilaisen 

tuonnin liberalisoimisessa tai jos siitä edes tihkuisi ennakkotietoja julkisuuteen. Li-

senssivirasto ja Suomen Pankki käsittivät japanilaistuotteiden tuonnille myönnet-

tävien suorien lisenssien ja valuutan aiheuttaman ongelman Finncellin viennin kan-

nalta, ja antoivat siitä johtuen tukensa paralleelikauppojen jatkamiselle kyseisen 

vuoden kevään kuluessa vastiketuonnin kattaessa edelleen 100 prosenttia viennin 

arvosta. Kaiken kaikkiaan lisenssivirastolla oli käytettävissään 124 000 puntaa 

tuontilisensiointiin Japanista syyskuun loppuun mennessä, ja osan tästä summasta 

oli Suomen Pankki asettanut suoraa tuontilisensiointia varten. Viranomaiset antoi-

vat täten osittaisen tukensa Finncellin vientiponnisteluille, mikä ei kuitenkaan 

                                                        
1126 Finncellin kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle 23.1.1958; ”Suomen selluloosanvienti Japaniin.” 
Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 25/15. Tokio 20.1.1958. Liitteenä jäljennös konsuli Yamamoton 
kirjeestä 17.1.1958 ja sen liitteet. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin II 1956–. 
UMA. 
1127 Finncellin kirjelmä lisenssivirastolle 6.2.1958. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Ja-
paniin II 1956–. UMA. 
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näytä estäneen paralleelikauppojen ulkopuolisten tuontilupien myöntämistä muun 

muassa optisia laitteita, nappeja ja lastenleluja varten.1128 

Kuten jo aikaisemmin on esitetty, hiljentyivät selluloosamarkkinat Japanissa 

vuoden 1957 kuluessa muun muassa suurten kotimaisten varastojen takia. Sama 

tilanne jatkui myös seuraavan vuoden kuluessa, jolloin japanilaiset selluloosanval-

mistajat vaativat viranomaisia rajoittamaan tekosilkkiselluloosan tuontia ulko-

mailta. Tämän seurauksena lisenssien myöntäminen loppui poikkeuksellisesti ke-

sään 1958 mennessä, jolloin Japanin kauppa- ja teollisuusministeriön kerrottiin su-

pistaneen suunniteltuja tuontimääriä noin 10–20 prosenttiin alun perin suunnitel-

lusta määrästä.1129 Japanilaiset tekstiilinvalmistajat, joille vakaa ja luotettava raaka-

aineensaanti oli elinehto, eivät luonnollisesti olleet kotimaisten tekosilkkiselluloo-

sanvalmistajien ja tuontiviranomaisten kanssa samaa mieltä rajoitusten tarpeelli-

suudesta. Jo vuosikausia kestäneestä tuontisääntelystä johtunut epävarmuus ulko-

maisen tekosilkkiselluloosan saatavuudesta, jota tekstiilituotannossa hyödynnettiin 

kotimaisen selluloosan kanssa suhteessa 50/50, aiheutti tekstiiliteollisuudelle tar-

peen varmistaa sujuva raaka-aineensaanti aloittamalla selluloosan hankinta japani-

laiselta yritykseltä nimeltään Alaska Pulp Co., joka perusti selluloosatehtaan Alas-

kaan 1950- ja 1960-luvun vaihteessa. Tehtaan koko silkkiselluloosatuotannon oli 

määrä tyydyttää teollisuuden tarpeita Japanissa, millä luonnollisesti oli välitön vai-

kutus silkkiselluloosan tuontitarpeeseen muista maista.1130 Vuonna 1958 tapahtu-

nut romahdus Japanin selluloosan tuonnissa johtui kuitenkin viranomaispäätök-

sestä, joka tehokkaasti leikkasi kokonaistuonnin noin neljäsosaan edellisvuoden 

tuonnin määrästä.  

                                                        
1128 Salasähke 3/---/676 Tokion-lähetystöltä Suomen ulkoasiainministeriölle 25.1.1958; ”Suomen ja Ja-
panin välinen kauppa.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. K.. 2260 58. Tokion-lähetystölle. Helsinki 
6.3.1958. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin II 1956–. UMA. 
1129 ”Suomen selluloosanvienti Japaniin.” Va. asiainhoitaja Lintulahden kirjelmä No. 440/190. ulkoasi-
ainministeriölle. Tokio 10.7.1958. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin II 1956–. 
UMA. 
1130 Alaska Pulp Co:n osakkeenomistajina oli japanilaisia tekstiili-, sellu- ja paperitehtaita sekä kauppa-
huoneita. Yhtiö omisti Alaskaan perustetun Alaska Lumber and Pulp Companyn, joka puolestaan pe-
rusti selluloosatehtaan Sitkaan. Tehdas aloitti tuotannon marraskuussa 1959. Gellert 1968, 97–98. ”Suo-
men selluloosavienti Japaniin.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 317/102. Tokio 26.4.1960. UM 58 
B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin II 1956–. UMA. ”Annual Report for 1960.” Osakan-
pääkonsulinviraston vuosikertomus 1960. Allekirjoittanut kunniapääkonsuli Masami Yamamoto. Osaka 
23.2.1961. UM 53 Konsuliasiat: Japani: Osaka, vuosikertomukset (1955–1980). UMA. Muistio haas-
tattelusta, jossa läsnä olivat Finland Japan Trading Co:n toimitusjohtaja Kazuki Yamamoto ja Juha Sahi. 
Osaka 5.11.2010. Muistio on tekijän hallussa. 
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Vaikka Finncellin myynnit Japaniin laskivat tuolloin kutakuinkin samassa suh-

teessa kuin selluloosan kokonaistuontikin, piti yhdistys siitä huolimatta kiinni ai-

kaisemmin tekemästään päätöksestä lopettaa paralleelikaupat Suomen viranomais-

ten poistaessa vientimaksujen perimisen. Tämä toteutui syyskuussa 1958, jonka jäl-

keen selluloosasta käydyt japanilaistuotteiden rinnakkaiskaupat olivat virallisesti 

päättyneet. Jälleen kerran muuttunut tilanne toi lyhyen ajan sisällä suomalaisen sel-

luloosan viennin jatkuvuuden vaikeiden haasteiden eteen, vaikka Finncellin mu-

kaan sen hintakilpailukyky oli nyttemmin parantunut Japanin markkinoilla. 1131 

Finncellin viennin suurena vaikeutena olivat Japanin määräämät tuontirajoitukset, 

joista läpipäästäkseen yhdistys turvautui agenttinsa Finland Japan Trading Co:n ja 

Suomen ulkoasiainministeriön neuvotteluyrityksiin Japanin viranomaistahojen 

kanssa. 

 

Kaavio 27. Selluloosan tuonti Japaniin v. 1946–1961. Määrät tonneina. Lähde: Honma, 

Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1946–1970 / Japanese Economic Statistics 

1946–1970. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 79, 88. 

Se ratkaisumalli, jonka avulla Suomen ulkoasiainministeriö järkeili parantavansa 

suomalaisen viennin asemaa Japanissa ja vastavuoroisesti japanilaisen tuonnin jat-

kuvuutta Suomessa, on hyvä esimerkki siitä, kuinka poukkoilevaa ja jokseenkin 

päämäärätiedotonta Suomen kauppapolitiikka oli 1950-luvun lopulla.1132 Siitä huo-

limatta, että maiden välillä vallitsi voimassaoleva puntapohjainen (multilateraali-

                                                        
1131 ”Muistio Suomen ja Japanin välisistä kauppasuhteista.” Allekirjoitus T. H. 2.10.1958. UM 58 B2 
Japani yleistä 1951–1974: Suomen ja Japanin välinen kauppa 1955–68. UMA. Jensen-Eriksen 2007, 82. 
1132 Suomen tuontisäännöstelyn purkamisen suunnittelemattomuudesta Ks. Aunesluoma 2011, 183–184, 
186. 
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nen) maksusopimus ja että Finncell oli vastikään Japanin-viennissään luopunut rin-

nakkaiskauppajärjestelystä, kehotti Suomen ulkoasiainministeriö Tokion-lähetys-

töään tunnustelemaan Japanin viranomaisten kiinnostusta aloittaa bilateraaliseen 

kauppasopimukseen tähtäävät neuvottelut, joissa sovittaisiin myös kaupan tavara-

kiintiöistä.1133 Toisin sanoen Suomen ulkoasiainministeriö yritti ohjata maiden vä-

lisiä kaupallisia suhteita takaisin kahdenkeskiselle, valtioiden kontrolloimalle tava-

rakiintiöperustalle, vaikka syyskuussa 1958 oli jo olemassa hyvät edellytykset jat-

kaa kaupan vapautustoimia.1134 Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava, ettei 

Suomen kannalta ollut luonnollisestikaan järkevää edetä maiden välisen kaupan li-

beralisoimisessa yhtään sen pidemmälle kuin Japani oli omalta osaltaan valmis ete-

nemään. Tästä näkökulmasta katsottuna muodostuu Suomen ulkoasiainministeriön 

suunnitelma kauppaneuvotteluista ehkä paremmin ymmärrettäväksi. 

Ministeriön suunnitelma käynnisti Suomessa neuvotteluiden ennakkovalmis-

telut, joihin kuului vienti- ja tuontitoivomusten kerääminen kaupan ja teollisuuden 

eri tahoilta. Suomen Teollisuusliitto päätyi ehdottamaan japanilaisten tavaroiden 

tuontikiintiöksi muun muassa 300 tonnia ruostumattomia teräslevyjä, kun taas 

kauppa- ja teollisuusministeriön kokoamalle vientitoivomuslistalle ilmestyi, toden-

näköisesti Finncellin toimesta, merkintä yhteensä 20 000 tonnista selluloosaa vuo-

den 1959 vientiä varten.1135 Valmistelut olivat kuitenkin turhia, sillä Japanin ulko-

asiainministeriö tyrmäsi ajatuksen sopimusneuvotteluista perustellen kantaansa 

sillä, ettei Japani enää tavoitellut kiintiöitä, vaan halusi turvata viennilleen ainoas-

taan oikeudenmukaisen ja syrjimättömän kohtelun muiden maiden taholta. Näin 

                                                        
1133 ”Suomen ja Japanin välinen kauppa.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 15576/62. Tokion-lähe-
tystölle. Helsinki 8.10.1958. 7.Lba. Suomen–Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen 
valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen – Japanin kauppa- ja maksusopimuksen soveltaminen II. To-
kion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1134 Ulkoasiainministeriön ehdotuksen taustalla saattoi vaikuttaa Ruotsin pyrkimys päästä uuteen kaup-
pasopimukseen Japanin kanssa. Ruotsin ja Japanin välinen kauppasopimus tavaralistoineen allekirjoi-
tettiin Tokiossa 15.5.1959. ”Ruotsin ja Japanin väliset tavaranvaihtoneuvottelut.” Lähetystösihteeri Lin-
tulahden kirjelmä No. 431/132. ulkoasiainministeriölle. Tokio 28.5.1959. Liite. E II Cja:1 Aasian (Kau-
koitä) kauppasopimusneuvottelut: Japani 1949–. Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosaston ulko-
maankauppatoimiston arkisto. KA. 
1135 ”Suomen ja Japanin välinen kauppa.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 19196/79. Tokion-lähe-
tystölle. Helsinki 26.11.1958. Liitteenä kauppa- ja teollisuusministeriön laatimat tilasto-, vienti- ja tuon-
titoivomuslistat (24.11.1958). 7.Lba. Suomen–Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen 
valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen – Japanin kauppa- ja maksusopimuksen soveltaminen II. To-
kion-suurlähetystön arkisto. UMA. ”Kauppaneuvottelut Japanin ja Romanian kanssa.” Suomen Teolli-
suusliiton kirjelmä liitteineen tuonti- ja vientikiintiöistä kauppa- ja teollisuusministeriölle 20.11.1958. 
Kirjeenvaihto 1958 A–R. Arkistotunnus 156. STE:n arkisto.    
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ollen Suomen ehdotus tavarakaupan vuosikiintiöistä ei ollut Japanin intressien mu-

kainen eikä neuvotteluiden aloittamista katsottu siten tarkoituksenmukaiseksi.1136 

Neuvotteluiden aloittaminen kävi tarpeettomaksi myös toisesta, puhtaasti kau-

pallisesta syystä johtuen. Tämä syy kosketti suomalaisen tekosilkkiselluloosan sen-

hetkisten myyntivaikeuksien taustaa, johon toimitusjohtaja Yamamoto ja Suomen 

Tokion-lähetystön virkamiehet puuttuivat neuvottelukysymyksen käsittelyn yhtey-

dessä. Finncellin yksinedustajana Yamamoto oli luonnollisesti hyvin perillä suo-

malaisen tekosilkkiselluloosan japanilaisten loppukäyttäjien eli tekstiilitehtaiden 

näkemyksestä kyseisen valmisteen ominaisuuksista ja soveltuvuudesta tekstiilin-

tuotantoon. Japanilaistehtailta saamiensa tietojen perusteella Yamamoto joutui tie-

dottamaan päämiehelleen Helsinkiin ja Suomen lähetystölle Tokioon, että erityi-

sesti Kaukaan ja Enqvistin tuottaman tekosilkkiselluloosan kemiallinen koostumus 

soveltui pohjoisamerikkalaiseen selluloosaan verrattuna varsin huonosti käytettä-

väksi japanilaistehtaiden tekstiilintuotantojärjestelmissä. Hälyttävintä Yamamoton 

välittämissä tiedoissa oli kuitenkin se, että nämä tekstiilitehtaat olivat kiinnostu-

neita suomalaisesta selluloosasta erityisesti siitä syystä, että sen hankinnat olivat 

paralleelikauppojen aikaan mahdollistaneet tekstiilitavaroiden viennin Suomeen 

japanilaisten kauppahuoneiden välityksellä, jotka toimivat myös selluloosan varsi-

naisina maahantuojina. Kun rinnakkaiskauppojen teko oli virallisesti lopetettu, 

suuntasivat japanilaistehtaat ja -kauppahuoneet ostonsa tapahtuvaksi Kanadasta ja 

Yhdysvalloista. Näin syntynyt tilanne muodostui Finncellin kannalta erittäin vaka-

vaksi, sillä edes suomalaisen selluloosan alhaisempi hinta verrattuna pohjoisame-

rikkalaiseen valmisteeseen ei houkutellut japanilaistehtaita ostamaan selluloo-

saansa Suomesta loppuvuonna 1958.1137  

Kun Japanissa ei kiinnostuttu kaupallisten neuvotteluiden aloittamisesta, ke-

hittivät toimitusjohtaja Yamamoto ja lähetystösihteeri Martti Lintulahti vaihtoeh-

toisen keinon edistää suomalaisen tekosilkkiselluloosan vientiä: he ottivat tavaksi 

vierailla Japanin kauppa- ja teollisuusministeriössä, joka myönsi globaalikiintiöt 

                                                        
1136 ”Suomen ja Japanin välinen kauppa.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 838/339. ulkoasiainmi-
nisteriölle. Tokio 15.12.1958; ”Suomen ja Japanin välinen kauppa.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä 
No. 180/44. ulkoasiainministeriölle. Tokio 3.2.1959. 7.Lba. Suomen–Japanin kauppa- ja maksusopi-
musneuvottelut. Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen – Japanin kauppa- ja maksusopimuk-
sen soveltaminen II. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1137 Japanilaisia tekstiilitehtaita, joiden tuotteita oli viety Suomen markkinoille, olivat muun muassa 
Toyo Rayon Co. (nylonvalmisteiset kalaverkot), Toyo Spinning Co. (puuvillatekstiilit), Kanegafuchi 
Spinning Co. (puuvillatekstiilit) ja Toho Rayon Co. (tekosilkkituotteet). Toimitusjohtaja Yamamoton 
kirjelmät (2 kpl) lähettiläs Smedslundille. Osaka 20. ja 22.10.1958. 7.Lba. Suomen–Japanin kauppa- ja 
maksusopimusneuvottelut. Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76: Suomen – Japanin kauppa- ja mak-
susopimuksen soveltaminen II. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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kyseisen selluloosan tuonnille, aina kun ministeriössä esiintyi tätä koskevia suun-

nitelmia. Vaikka ministeriö ei virallisesti voinut vaikuttaa globaalikiintiön saanei-

den maahantuojien päätökseen hankkia selluloosaa jostakin tietystä maasta, olivat 

vierailuista seuranneet kokemukset kuitenkin osoittaneet, että muistuttami-

nen ”Suomen olemassaolosta” ja virkamiehille annettu kehotus suositella ministe-

riön toimesta selluloosan ostojen tekemistä Suomesta olivat positiivisesti vaikutta-

neet Finncellin myyntien lisääntymiseen.1138  

Toinen, ja edellä kerrottua metodia tehokkaampi, selluloosan vienninedistä-

mismuoto oli Finncellin ja Suomen ulkomaankauppaviranomaisten tekemä päätös 

epävirallisten paralleelikauppojen aloittamisesta vuoden 1959 ensimmäisellä puo-

liskolla. Pohjoisamerikkalaisten tuottajien luomassa kilpailutilanteessa Finncell 

katsoi olevansa pakotettu tarttumaan tähän varsin epätoivoiseen yritykseen jatkaa 

myyntejään japanilaisille kauppahuoneille, jotka selluloosan ostettuaan saisivat 

Suomen lisenssivirastolta tuontiluvat japanilaisille tavaroille. Epävirallisten paral-

leelikauppojen onnistumisen ehtona oli suorien tuontilupien myöntämisen lopetta-

minen tai vähintäänkin merkittävä rajoittaminen lisenssiviraston toimesta. Vuoden 

loppuun mennessä voitiin Suomessa todeta rinnakkaiskaupparatkaisun olleen var-

sin onnistunut, sillä vuoden 1958 selluloosan viennin pohjalukemiin verrattuna 

Finncell oli saanut lisättyä myyntejään yli 3 000 tonnilla, mutta jäänyt kuitenkin 

kauas kauppa- ja teollisuusministeriön vientitoivomuslistalla mainitusta 20 000 

tonnin määrästä.1139 

Japanin ulkoasiainministeriössä miellettiin Finncellin epäviralliset paralleeli-

kaupat kauppapoliittiseksi painostuskeinoksi, jolla pyrittiin lisäämään suomalaisen 

tekosilkkiselluloosan vientiä. Sitä se tosiasiassa olikin, vaikka näin tehdessään 

Finncell ja Suomen ulkomaankauppaviranomaiset tarjosivat japanilaisille kauppa-

huoneille juuri sitä, mitä ne olivat halunneet, eli toisensa ehdollistavaa tuontia ja 

vientiä. Eiväthän japanilaiset olleet kiinnostuneita ostamaan suomalaista huonom-

pilaatuista tekosilkkiselluloosaa ilman mahdollisuutta viedä tuotteitaan vastavuo-

roisesti Suomeen. Kaupallisia toimijoita paralleelikauppojen jatkaminen epäviral-

liselta pohjalta näytti täten tyydyttävän, mutta Japanin ulkoasiainministeriöstä il-

                                                        
1138 ”Eräs ehdotus Suomen-Japanin kaupan järjestelyksi.” Allekirjoitus M (Martti Lintulahti) 19.11.1958. 
7.Lba. Suomen–Japanin kauppa- ja maksusopimusneuvottelut. Suomen valtion jenilainat I‒III 1952–76: 
Suomen – Japanin kauppa- ja maksusopimuksen soveltaminen II. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1139 Finncellin kirjelmä ulkoasiainministeriölle 28.4.1959. UM 58 B2 Japani yleistä 1951–1974: Suo-
men ja Japanin välinen kauppa 1955–68. UMA. Kertomukset Suomen Selluloosayhdistyksen toimin-
nasta v. 1958 ja 1959. Vuosikertomukset 1958–1961. Arkistotunnus 130. Finncellin arkisto. 
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moitettiin, ”että japanilaisia [ulkomaankauppaviranomaisia] tulee pahasti loukkaa-

maan, jos vielä palattaisiin yritykseen sitoa Japanin globaalikiintiöt Suomen omaan 

lisenssointiin”. Japanin ulkoasiainministeriön näkemys asiassa on ymmärrettävä, 

sillä Suomi oli yksipuolisesti ottanut tehtäväkseen kontrolloida suoraan maiden vä-

listä kauppaa myöntämällä valuuttaa japanilaisten tavaroiden tuontia varten vasta 

kun tiedettiin, kuinka paljon selluloosaa Finncell saisi viedä Japanissa toteutetta-

vien globaalikiintiöjakojen jälkeen.1140  

Suomalaisilla ei ollut kuitenkaan mitään aikomusta perääntyä asiassa Japanin 

ulkoasiainministeriön harjoittaman arvostelun johdosta, sillä rinnakkaiskauppoja 

jatkettiin aina siihen saakka, kunnes vuoden 1960 alussa Finncell joutui ilmoitta-

maan, ettei se voinut kokonaan hyödyntää sille tarjottua selluloosan myyntierää al-

haisten hintojen takia. Tällöin ei Suomen ulkoasiainministeriö nähnyt enää tarvetta 

jatkaa kauppapoliittisen tuen antamista Finncellin viennille, joten ministeriö puolsi 

valuutan välitöntä myöntämistä japanilaisten tavaroiden tuontia varten. Ehdotetun 

valuuttamäärän suuruudesta johtuen katsottiin Suomessa aiheelliseksi ”esittää ja-

panilaisille valuutan myöntämisen tapahtuvan edellyttäen, että Suomen pyrkimyk-

set vientinsä lisäämiseksi Japaniin tulevat saamaan osakseen myötämielisen kohte-

lun”.1141 Finncellin vientimahdollisuuksien ollessa hintatilanteen takia rajoitetut Ja-

panin markkinoilla kyseisenä ajankohtana,1142 ohjautuivat odotukset suomalaisen 

Japanin-viennin lisäämiseksi muiden kaupallisten toimijoiden harteille, joiden 

vientipyrkimyksiä Suomen Tokion-lähetystö ja toimitusjohtaja Yamamoto olivat 

yrittäneet aktiivisesti edistää 1950-luvun kuluessa. 

Finland Japan Trading Co. oli Masami Yamamoton johdolla ponnistellut koko 

vuosikymmenen laajentaakseen suomalaisten tavaroiden vientiä ja samalla omia 

edustuksiaan Japanin markkinoilla. Finland Japan Trading Co:lla oli tältä tai aikai-

                                                        
1140 P.M. Lähetystösihteeri Lintulahden käynti 30.4.1959 jaostopäällikkö Nobuo Okuchin puheilla silk-
kiselluloosa-asiassa [lainaus]; P.M. keskustelusta jaostopäällikkö Talvitien ja ministeri Tsumuran vä-
lillä 23.4.1959. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin II 1956–. UMA. 
1141 ”P.M. Lisenssiointivaluutta tuontia varten Japanista.” Allekirjoitus Erkki Pajari 25.1.1960. UM 58 
B2 Japani yleistä 1951–1974: Suomen ja Japanin välinen kauppa 1955–68. UMA.  
1142  Vuonna 1960 Finncellin myymän tekosilkkiselluloosan hinta Japanissa oli laadusta riippuen 
165/173 dollaria (fob), kun taas Alaska Pulp Co. kauppasi selluloosaansa 174 dollarilla. Finncellin 
myyntipolitiikkana oli vastata Alaska Pulp Co:n aiheuttamaan kilpailuun alhaisemmilla hinnoilla. Ma-
sami Yamamoto epäili Japanin viranomaisten tarkoituksella ohjaavan tuonnin tapahtuvaksi Alaska Pulp 
Co:lta. Japanin hallituksen aloittaessa selluloosan tuontirajoitusten poistamisen vuonna 1962 oli Yama-
moton mukaan Finncellille odotettavissa suurempia tilauksia. P.M. – Rayon Pulp Prices in Japan. 
30.5.1960. OV/MP; Toimitusjohtaja Yamamoton kirjelmä No. 500. Finncellille. Osaka 30.12.1960. 
Agenttien kanssa käyty kirjeenvaihto 1960 (F‒S). Arkistotunnus 288. Finncellin arkisto.   
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semmilta vuosikymmeniltä Finncellin, Finnpapin ja Valion edustukset, joista vii-

meksi mainittu oli toteutuneiden myyntien puolesta vähämerkityksellisin. Pienestä 

myyntivolyymista huolimatta saavutti Valion juusto (Processed Cheese) vakaan 

menekin Japanin markkinoilla vuoteen 1957 mennessä, jonka jälkeen Valion vienti 

Japaniin keskeytyi voimaantulleiden tuontirajoitusten takia.1143  Useita muitakin 

suomalaisvalmisteita oli joko viety tai yritetty myydä Japaniin vaihtelevalla me-

nestyksellä. Vienninedistämistyö oli kuitenkin erittäin haastavaa ja onnistumisen 

kokemuksia suomalaisille viejille ja Finland Japan Trading Co:lle kertyi harvoin 

maiden välisen kaupan ollessa molempien hallitusten toimesta tiukasti säädeltyä 

kyseisenä aikana.  

Finncellin lopetettua viralliset paralleelikaupat vuonna 1958, jolloin myös sel-

luloosan vienti Japaniin romahti, kiihtyi suomalaisen viennin edistämistyö Japa-

nissa. Tuontirajoitukset huomioiden oli liikkumavara suomalaisten tavaroiden tun-

netuksi tekemisessä ja sen kautta myyntien edistämisessä hyvin rajallinen. Erään 

ratkaisun tähän pulmaan tarjosivat niin sanotut taideteollisuusnäyttelyt, joiden to-

teuttamisessa Suomen Tokion-lähetystö antoi asiantuntija- ja materiaaliapua. Vuo-

sina 1958 ja 1959 järjestettiin Tokiossa kaksi Suomen taideteollisuusnäyttelyä: en-

simmäisessä, Shirokiya-tavaratalossa järjestetyssä näyttelyssä esiteltiin Artek Oy:n 

tuotteita, ja toisen näyttelyn toteuttivat Matsuzakaya-tavaratalo yhdessä Oy Stock-

mann Ab:n kanssa esitellen Alvar Aallon, Kaj Franckin ja muiden suomalaisten 

suunnittelijoiden teoksia. Molempien näyttelyiden toteutuksesta vastanneet suoma-

laiset ja japanilaiset osapuolet päättivät myös japanilaisten taideteollisuusnäyttelyi-

den järjestämisestä Suomessa, jolloin tavaratalot vaihtoivat näyttelytavarat päittäin 

täyden kompensaation pohjalta. Suomen lähetystön mukaan oli Matsuzakayan ja 

Stockmannin Suomi-näyttely erityisen onnistunut ja merkittävä ponnistus Suomen 

tunnetuksi tekemisen kannalta.1144 

                                                        
1143 Konsuli Yamamoton kirjelmä No. 199. lähettiläs Smedslundille. Osaka 6.12.1958. 7.Lg–Lh. Suo-
men vienti, Suomen finanssipolitiikka, Lainanotto J:n markkinoilta, Suomen markka yms. 1957–82: 
Suomen viennin edistäminen I-mappi. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA.  
1144 ”Suomen taideteollisuusnäyttely Tokiossa 17–22.6.1958.” Va. asiainhoitaja Lintulahden kirjelmä 
No. 429/179. ulkoasiainministeriölle. Tokio 2.7.1958. 7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin välinen kauppa, 
taloudelliset suhteet. Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Artek Oy – Shirokiya Dept. 
Store taideteollisuusnäyttely. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. ”Stockman – Matsuzakaya tavara-
talojen välinen tavaranvaihtosopimus ja suomalaisen taideteollisuuden näyttely Japanissa.” Allekirjoi-
tus M. L. 28.1.1959; ”Suomen taideteollisuusnäyttely Tokiossa 23–28.6.1959.” Lähetystösihteeri Lin-
tulahden kirjelmä No. 499/160. ulkoasiainministeriölle. Tokio 2.7.1959. 7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin 
välinen kauppa, taloudelliset suhteet. Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Stockmann 
Matsuzakaya taideteollisuusnäyttely. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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Suomen ja Japanin välisen kauppavaihdon kasvattamisen osalta kyseisillä 

näyttelyillä oli sitä vastoin vähäisempi merkitys, sillä selluloosa oli tuolloin hallin-

nut Suomen vientiä Japaniin jo yli kolme vuosikymmentä, eikä sen suhteellinen 

merkitys näyttänyt tässä vientikaupassa horjuvan 1960-luvun alussakaan. Japani-

laisten tavaroiden tuonnissa Suomeen oli tuolloin tapahtumassa huomattava raken-

teellinen muutos, sillä tekstiilitavaroiden osuus laski samalla kun valokuvauskame-

roiden ja muiden optisten laitteiden sekä lelujen ja pelien tuonti lisääntyi merkittä-

västi; nämä hyödykkeet muodostuivat pian suurimmiksi japanilaisen tuontikaupan 

tavararyhmiksi Suomessa. 1145  Tämän kehityksen taustalla vaikutti ratkaisevasti 

tuontikaupan verkostojen monipuolistuminen ja laajentuminen. Tapahtunut pantiin 

myös Suomen Tokion-lähetystössä merkille, kun vuosikymmenen vaihteen koke-

musten perusteella voitiin todeta, että ”[u]seissa tapauksissa ovat suomalaiset kaup-

pahuoneet saaneet jopa huomattavienkin japanilaisten toiminimien yksinedustus-

oikeuden Suomessa”.1146  

Kantona kaupallisten suhteiden kaskessa olivat kuitenkin Suomen ja Japanin 

väliset kauppapoliittiset suhteet, jotka vuoden 1961 alkuun mennessä olivat joutu-

neet umpisolmun kaltaiseen ratkaisemattomaan tilaan. Tuolloin heräsi kysymys, 

oliko kahdenkeskisen kaupan säännöstelyä tarkoitus vielä jatkaa vai purkaa. Tämä 

tapahtui samanaikaisesti kun Suomi kiinnittyi tiukemmin osaksi Euroopan orasta-

vaa taloudellista integraatiota ja Japani puolestaan varautui GATT:ssa tekemänsä 

lupauksen mukaisesti vapauttamaan ulkomaankauppaansa vuosikymmenen 

alussa.1147 Muutoksen mahdollisuudet olivat siten olemassa ‒ mutta tarttuisivatko 

Suomi ja Japani niihin vapauttaakseen keskinäisen kauppavaihtonsa tästä paitsio-

asemasta? 

                                                        
1145 Eräänä japanilaisten lelujen viejänä Suomen markkinoille toimi japanilainen yhtiö Daiwa Trading 
Co., Ltd. Daiwa Trading Co:n kirjelmä KAW-myynti Oy:lle 17.9.1960. Ulkomaan kirjeenvaihto 1960–
1962. Arkistotunnus 691. Tuko Oy:n arkisto. 
1146 ”Suomen ja Japanin taloudelliset suhteet vuonna 1959.” Lähetystösihteeri Lintulahden taloudellinen 
tiedoitus No. 3. Tokio 15.3.1960. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. UMA. 
1147 ”Japanin ulkomaankaupan vapauttaminen.” Lähetystösihteeri Lintulahden taloudellinen tiedoitus 
No. 5. Tokio 25.4.1960. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. UMA. 
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Yhteenveto 

Vientikauppa Japaniin 

Juuri ennen toisen maailmansodan syttymistä Euroopassa oli Suomen Japanin-

viennin päätoimija Finncell saanut tekosilkkiselluloosan myyntinsä jälleen käyntiin 

maiden välillä solmitun kaupallisen sopimuksen turvin. Yhdistyksen Osakassa toi-

mineen myyntiagentti Ouchterlony & Co:n kautta kulkenut suora vientiverkosto oli 

1930-luvun kuluessa mahdollistanut kasvukykyiset markkinat suomalaiselle sellu-

loosalle, ja maailmansodan sytyttyä siitä muodostui korvaamaton väylä kaupallisen 

yhteistyön jatkamiselle poikkeusoloissa. Vuonna 1941 Finncell toteutti selluloosan 

vientioperaation Japaniin kompensaatioteitse, jonka jälkeen vienti päättyi loppuso-

dan ajaksi. Finncellin ja Ouchterlony & Co:n välinen yhteistyösuhde ei kuitenkaan 

loppunut myyntitoiminnan keskeytyksen seurauksena, sillä päämiehen ja agentin 

tavoitteena oli jatkaa myyntejä heti sodan päätyttyä ja kuljetusyhteyksien jällee-

navauduttua. 

Finncellin paluu Japanin markkinoille tapahtui vasta vuonna 1947, jolloin Ja-

panin miehitysviranomaiset (SCAP) sallivat liiketoiminnan aloittamisen japanilais-

ten ja ulkomaisten yritysten välillä ensi kerran sitten maailmansodan päättymisen. 

Tällöin Finncellin ja Ouchterlony & Co:n välinen yhteistyö aktivoitui mahdollis-

taen ensimmäiset dollarimaksulla tapahtuneet suomalaisen selluloosan myynnit Ja-

paniin. Vientitoiminnan alku merkitsi huomattavaa askelta Suomen ja miehitetyn 

Japanin väliselle kanssakäymiselle, sillä syyskuussa 1944 tapahtuneen suhdekat-

kon seurauksena ei maiden välillä vallinnut virallisia suhteita. Ouchterlony & Co. 

oli miehitetyssä Japanissa tärkein kaupallisia yhteyksiä edistänyt linkki, jota ilman 

Finncellin, tai Suomen vienti ylipäänsä, ei olisi mahdollistunut niin varhain kuin 

lopulta tapahtui. Suuri ansio tästä lankesi Ouchterlony & Co:n uudelle toimitusjoh-

tajalle Masami Yamamotolle, joka kokeneena suomalaisen selluloosan myyjänä 

tunsi japanilaiset asiakkaat ja markkinoiden dynamiikan. Vuonna 1951 agentuurin 

nimeksi tuli Finland Japan Trading Co., Ltd. – tämän nimen oppivat tuntemaan 

kaikki suuremman luokan kaupallista toimintaa maiden välillä harrastaneet yrityk-

set, kauppapoliittisista toimijoista puhumattakaan. 

Suomen vienti miehitettyyn Japaniin (1948–1952) nojasi lähes täydellisesti 

Finncellin myynteihin. Vuodesta 1949 lähtien selluloosan vienti sidottiin kaupalli-

sella sopimuksella japanilaisten tavaroiden tuontiin kompensaatio- ja paralleelikau-
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pan operaatioiden kautta. Tuonti- ja vientikaupan sidonta merkitsi Finncellin vien-

tiverkoston painoarvon kasvua koko kaupalliselle toiminnalle, sillä selluloosan 

myynneissä tapahtuneet laskut ja nousut vaikuttivat suoraan japanilaisten tavaroi-

den maahantuontiin Suomessa. Kompensaatio- ja paralleelikaupoilla tapahtunut 

selluloosan vienti jatkui Japanin miehityskauden päätyttyä, kunnes vuonna 1954 

Japanissa käyttöönotettu globaalikiintiöjärjestelmä tekosilkkiselluloosan tuonnissa 

vakiinnutti paralleelikaupat eli selluloosan ja japanilaisten tavaroiden vastikelisen-

sioinnin pääasialliseksi kaupan muodoksi. Suurin osa Finncellin viennistä Japaniin 

muodostui tekosilkkiselluloosasta, sillä paperiselluloosan tuontia Japanin hallitus 

rajoitti tiukan säännöstelyn kautta. 

Suomalaisen selluloosan suurimpina ostajina toimineet japanilaiset kauppa-

huoneet Iwai & Co., Marubeni-Iida Co., Toyo Menka Kaisha ja Ataka & Co. varti-

oivat mustasukkaisesti asemiaan Finncellin asiakkaina, sillä sen kautta avautui pa-

ralleelikaupoin mahdollisuus vientitoiminnan harjoittamiseen Suomen markki-

noille. Paralleelikaupat tarjosivat Finncellille puolestaan mahdollisuuden kilpailla 

yleensä hinnaltaan halvemman pohjoisamerikkalaisen ja ruotsalaisen selluloosan 

kanssa. Finncell lopetti viralliset paralleelikaupat syyskuussa 1958 Suomessa sel-

luloosan viennistä perityn vientimaksun lakkauttamisen myötä. Myöhemmin yh-

distys aloitti kuitenkin epävirallisten paralleelikauppojen harjoittamisen, sillä suo-

malaisen selluloosan japanilaiset ostajat edellyttivät hankintojensa takeena mah-

dollisuutta omien tuotteidensa viennin harjoittamiselle Suomeen. 

Vuodesta 1958 lähtien Finncellin vienti Japaniin laahasi pohjalukemissa, mikä 

oli ennen kaikkea seurausta edellä kuvatusta muutoksesta paralleelikauppojen to-

teuttamisessa sekä Japanin tiukasta tuontisäännöstelystä ja kiristyneestä kilpailusta 

japanilaisten ja pohjoisamerikkalaisten tuottajien kanssa. Finncellin asemaa Japa-

nin tekosilkkiselluloosamarkkinoilla eivät edistäneet japanilaisten tekstiilitehtaiden 

arviot ja kokemukset suomalaisen selluloosan (väitetystä) huonosta kemiallisesta 

sopivuudesta tekstiilinvalmistukseen Japanissa. Näissä vaikeissa markkinaoloissa 

joutuivat Finland Japan Trading Co. ja sen toimitusjohtaja Yamamoto uurastamaan 

suomalaisen selluloosan vienninedistämiseksi, ja saivat siitä täyden tunnustuksen 

päämieheltään Finncelliltä. Yhdistyksen näkemyksen mukaan suora vientiverkosto 

markkinat tuntevan ja ahkeran myyntiagentin välityksellä oli keskeisin tekijä vien-

nin kasvattamisen mahdollistamisessa, kun Japanin hallituksen suunnittelema 
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tuontisäännöstelyn purkaminen pääsisi vihdoin käyntiin 1960-luvun alussa. Finn-

cellin intressien kannalta oli tärkeää pitää tiukasti kiinni toimeliaasta agentista, jota 

yhdistys halusi rahallisesti palkita aikana, jolloin vientimäärät laskivat.1148 

Vuosina 1939–1961 Suomen vienti oli pääasiassa Finncellin käsissä, minkä li-

säksi pienemmän mittakaavan kauppaa Japaniin harjoittivat muun muassa Finnpap 

ja Valio. Kaikkia näitä yhtiöitä edusti Finland Japan Trading Co., jonka ponnistelut 

suomalaisten tuotteiden myyntien kasvattamiseksi, tai edes niiden mahdollista-

miseksi, tapahtuivat Japanin hallituksen soveltaman tiukan tuontisäännöstelyn 

haastavissa oloissa. Suomalaisen paperin vienti Finnpapin toimesta onnistui vain 

joinakin hajavuosina 1950-luvulla, jolloin Japanin kotimaista paperintuotantoa ku-

rittivat työntekijöiden lakot. Vielä vuosikymmenen ensimmäisellä puoliskolla 

Finnpap elätteli toiveita säännöllisen viennin aloittamisesta suoran vientiverkos-

tonsa kautta Japanin markkinoille, mutta joutui tavoitteessaan pettymään – tuonti-

rajoitukset tekivät tyhjiksi suoran vientiverkoston suomat edut läheisempien ja 

luottamuksellisempien yhteistyösuhteiden luomiseksi. Näin ollen Japani pysyi jok-

seenkin luoksepääsemättömänä markkina-alueena Finnpapille, joka muilla mark-

kinoilla, Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa, joutui kiihtyvään kilpailuun Japanin nouse-

van paperiteollisuuden kanssa. 

Tuontikauppa Suomeen 

Toisen maailmansodan aikana tuontikaupan verkostot Japanista Suomeen häiriin-

tyivät samassa suhteessa kuin Japaniin suuntautuneet vientiverkostotkin. Dramaat-

tisin muutos tuonnin verkostoissa tapahtui, kun Mitsui Bussan Kaishan myyntitoi-

minta Suomen markkinoille loppui sodan aikana, eikä kauppahuone tehnyt paluuta 

Suomeen sodan päätyttyä SCAP:n lopetettua yhtiön toiminnan Japanin miehitys-

kauden alkupuolella. Suomen ja Japanin välisen kaupan pelikenttä jäi näin ollen 

uusien ja joidenkin jo aikaisemmin suomalaisten yhtiöiden kanssa kauppaa käynei-

den japanilaisten kauppahuoneiden vallattavaksi. Eräs viimeksi mainituista oli 

kauppahuone Iwai & Co., joka oli maailmansodan aikana vuonna 1941 ollut toteut-

tamassa suomalaisen selluloosan ja japanilaisten kutomateollisuuden tuotteiden 

kompensaatiokauppaa. Japanin miehityskaudella se solmi yhteistyösuhteen helsin-

kiläisen kauppahuoneen, Kaukomarkkinat Oy:n, kanssa, minkä tuloksena syntyi 

                                                        
1148 Finncellin muistio Finland Japan Trading Co:iin liittyvästä puhelinkeskustelusta. Helsinki 3.6.1960. 
Edustussopimukset 1934–1992 (Lähi-itä, Kaukoitä, USA, Etelä-Amerikka, Afrikka): Japani. Arkisto-
tunnus 734. Finncellin arkisto. 
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tiettävästi ensimmäinen huomattavalla kaupan kapasiteetilla varustettu ja pitkäkes-

toiseksi osoittautunut välitön tuontikaupan verkosto Japanista Suomeen.  

Selluloosan viennin ja japanilaisten tavaroiden – pääasiassa tekstiili- ja metal-

litavaran – tuonnin ollessa kompensaatio- ja paralleelikauppojen kautta toisiinsa 

sidottuja, tuli Iwai & Co:sta huomattavin japanilaisten tuotteiden viejä Suomeen, 

ja samalla se oli myös merkittävin suomalaisen selluloosan ostaja Japanissa. 

Tuonti- ja vientikaupan verkostojen keskinäistä sidonnaisuutta havainnollistaa ku-

vio 4., jossa nuolet ja niiden suunnat kuvastavat keskinäisiä yhteistyösuhteita ja 

informaatiovaihdon suuntaa. 

Kuvio 4. Esimerkki ulkomaankaupan informaatioverkostosta kompensaatio- ja parallee-

likaupassa (kaupan toimijat), jossa suomalainen vienti tapahtuu suoran myyntiverkos-

ton ja japanilainen tuonti välittömän ostoverkoston kautta. 

Vuodesta 1949 lähtien tuontikaupan verkostot lisääntyivät ja monipuolistuivat usei-

den suomalaisten maahantuojien ja ulkomaankaupan agenttien etsiessä uusia yh-

teistyökumppaneita Japanista. Iwai & Co:n ja Kaukomarkkinoiden muodostaman 

välittömän verkoston lisäksi suorat tuontikaupan verkostot syntyivät muun muassa 

Toyo Menka Kaishan ja Dahlberg & Co:n sekä Marubeni Co:n ja Wiljo Metsän 

välisen yhteistyön tuloksena. Näiden verkostojen synty ja evoluutio tuottivat 1950-

luvun puolivälin jälkeen merkittävän rakenteellisen siirtymän aiemmin japanilaista 

tuontia Suomeen hallinneista tekstiilitavaroista optisiin laitteisiin, erilaisiin konei-

siin, leluihin ynnä muihin korkeamman jalostusasteen kulutus- ja teollisuustavaroi-

hin.  

Valokuvauskameroiden tuonnin aloittamisessa huomattavaa osaa näyttelivät 

Kaukomarkkinat Oy ja Iwai & Co., jotka esittelivät suomalaisille kuluttajille maa-

ilman halvimmiksi kehutut Yashica-kamerat. Näin tehdessään ne omalta osaltaan 

mullistivat Suomen kasvukykyiset kameramarkkinat, joissa länsisaksalaiset kame-

rat joutuivat tekemään tilaa korkealaatuisille japanilaisille tulokkaille. Japanilais-

kameroiden onnistunut invaasio ei koskettanut ainoastaan Suomen markkinoita, 
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Kaukomarkkinat Oy 

Vienti 
Japaniin 

Tuonti 
Japanista 



441 

sillä japanilaiset haastoivat johtavat saksalaisvalmisteet muillakin markkina-alu-

eilla ympäri maailmaa. Japanilaisten kameroiden 1950-luvun kuluessa kokema me-

nestys oli huomattava, sillä Japanin ”valokuvauskoneiden” viennin kerrottiin muo-

dostaneen jopa 40 prosenttia tämän tavaralajin koko viennistä maailmassa vuonna 

1959.1149 

Vuodesta 1954 lähtien suomalaisen selluloosan vientiin kytketty japanilaisten 

tuontitavaroiden vastikelisensiointi nosti viimeksi mainittujen hintaa Suomen 

markkinoilla. Tämä ei kuitenkaan ollut japanilaisvalmisteiden tuontia jarruttava te-

kijä, päinvastoin, sillä japanilaiset kauppahuoneet olivat yhä enenevässä määrin 

kiinnostuneita molempisuuntaisen kaupan harjoittamisesta maiden välillä, vaikka 

sitten paralleeliteitse. Edes Suomen lisenssiviraston toteuttama tuontikaupan ra-

kenteellinen ja määrällinen ohjaus ei näytä vähentäneen kauppahuoneiden kiinnos-

tusta Suomeen vientiä kohtaan. Suomen markan devalvaatio syksyllä 1957 ja sen 

seuraukset paralleelikaupoin tapahtuneelle japanilaisten tavaroiden tuonnille olivat 

hetkellisesti raskas isku kauppahuoneille, joiden niskoille kasautui tästä taloudelli-

sia tappioita. 1960-luvun alkuun tultaessa tuonti Japanista kääntyi huomattavaan 

nousuun, mikä mahdollistui lisenssiviraston tätä kauppaa varten myöntämien ja 

aiempaa suurempien valuuttamäärien johdosta. Suomalaiset maahantuojat yhdessä 

japanilaisten yhteistyökumppaniensa kanssa hyödynsivät tarjoutuneen tilaisuuden 

toivoen lisenssiviraston jatkavan yhä suurempien summien myöntämistä Japanista 

tapahtuvalle tuonnille. 

Kauppapoliittiset suhteet ja niiden vaikutus kauppaan 

Käsillä olevaa ajanjaksoa voidaan perustellusti kutsua kauppapolitiikan läpitunke-

maksi kaudeksi Suomen ja Japanin välisissä kauppasuhteissa sekä laajemminkin 

maailmankaupassa. Molemmat maat aloittivat hallitustensa toimesta – Japani vuo-

desta 1937 ja Suomi toisen maailmansodan alusta lukien – ulkomaankaupan sääte-

lyn tavarakiintiöiden ja valuuttasäännöstelyn muodossa, mikä saneli edellytykset 

Suomen ja Japanin välisen kauppavaihdon kehitykselle yli kahden vuosikymmenen 

ajan. Valtioiden harjoittaessa ulkomaankaupan säätelyä yrittivät liikeyritykset par-

haansa mukaan ylläpitää yhteistyösuhteitaan vaihtoehtoisilla kaupankäyntimuo-

doilla. Toisen maailmansodan aikana kauppaa käytiin muun muassa kompensaatio- 

                                                        
1149 ”Japanin taloudellinen kehitys varainhoitovuonna 1959.” Va. asiainhoitaja Lintulahden taloudelli-
nen tiedoitus No. 10. Tokio 26.7.1960. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. 
UMA. Sumiya 2000, 9. 
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/ paralleeliteitse, mutta laajemmin tämä kauppatapa otettiin Suomen ja Japanin vä-

lillä käyttöön vasta 1940-luvun lopulla. 

Suomi katkaisi diplomaattiset suhteet Japanin kanssa syyskuussa 1944, mistä 

lähtien kaupankäynti Suomen ja Japanin välillä ei ollut enää virallisesti sallittua. 

Siitä huolimatta Finncell teki paluun miehitetyn Japanin markkinoille vuosina 

1947–1948, eikä se vientinsä aloittamiseksi tarvinnut suoranaista kauppapoliittista 

tukea. Selluloosan myyntien kasvattamiseksi ja vakiinnuttamiseksi kauppapoliitti-

nen ratkaisu muodostui kuitenkin välttämättömäksi, joten Finncell ja sen agentti 

Ouchterlony & Co. ajoivat aktiivisesti kaupallisten neuvotteluiden aloittamista 

Suomen ulkoasiainministeriön ja Japanin miehitysviranomaisten välillä. Kesällä 

1949 Suomen hallituksen ja SCAP:n välillä solmituilla tavara- ja maksusopimuk-

silla avattiin kauppapoliittiset suhteet, vaikka virallisesti Suomen ja Japanin välillä 

jatkui edelleen niin sanottu suhteeton tila.  

Tavara- ja maksusopimuksilla maiden välinen kauppavaihto ohjattiin hoidetta-

vaksi kompensaatio- ja paralleelikaupoin avoin tili- eli clearing-järjestelyn puit-

teissa. Vienti- ja tuontikauppa sidottiin tiukasti toisiinsa, ja Suomen ulkomaankaup-

paviranomaiset yhdessä SCAP:n kanssa kontrolloivat kaupan rakenteellista ja mää-

rällistä kehitystä. Vuonna 1951 solmittiin uudet tavara- ja maksusopimukset, jotka 

seuraavana vuonna muutettiin Suomen ja suvereenin Japanin välisiksi. Tällöin saa-

tettiin myös jälleen voimaan Suomen ja Japanin välinen kauppa- ja merenkulkuso-

pimus suosituimmuuslausekkeineen, ja maksusopimus uudistettiin jatkamalla mak-

sujen clearing-järjestelyä. Vuonna 1952 Suomen ja Japanin välillä käydyissä kau-

pallisissa neuvotteluissa ei ilmennyt joitakin muotoseikkoja lukuun ottamatta var-

sinaisia kiistakysymyksiä, mistä johtuen senaikaisia kauppapoliittisia suhteita mai-

den välillä voidaan perustellusti kutsua ongelmattomiksi – molemmat osapuolet 

olivat kiinnostuneita kauppavaihdon lisäämisestä ulkomaankaupan säätelyn ra-

joissa siten, että Suomi saisi Japanilta mahdollisimman liberaalin tuontikohtelun 

selluloosalleen ja Japani vastavuoroisen kohtelun Suomelta tekstiili-, metalli- ja 

muille tavaroilleen. 

Japanin hallituksen aloitteesta maiden välillä neuvoteltiin loppuvuodesta 1956 

uusi maksusopimus, jolla clearing-järjestely lopetettiin ja maksuissa siirryttiin pun-

tapohjalle ‒ näin niille annettiin multilateraalinen perusta. Maksusopimus tuli voi-

maan samana päivänä (1.4.1957), jolloin Suomi vapautti kauppaansa Länsi-Euroo-

pan maiden kanssa. Suomen ja Japanin välinen kauppa jäi kuitenkin paitsioase-

maan Suomen ulkomaankaupan liberalisoimisohjelmassa, sillä Suomen hallituksen 

mukaan Japani ei ollut vapauttanut omaa tuontikauppaansa samassa suhteessa, eikä 

sille sen johdosta kuulunut multilateraalista tuontikohtelua kaupassa Suomen 
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kanssa. Maiden välisissä kauppapoliittisissa suhteissa syntyi täten asemasodankal-

tainen tilanne, jossa kumpikaan osapuoli ei ollut valmis pitkälle meneviin liberali-

soimistoimiin kahdenvälisen kaupan osalta. Tällä asetelmalla oli tietenkin välitön 

vaikutuksensa varsinaisten kaupallisten suhteiden toimintaedellytyksiin ja kaupan 

tuloksiin. Negatiivisten vaikutusten lisäksi on kuitenkin huomioitava, että kauppa-

poliittisesta umpisolmusta ja molempien maiden valuuttasäännöstelystä sekä mää-

rällisistä tuontirajoituksista huolimatta suomalaiset ja japanilaiset kaupalliset toi-

mijat pystyivät menestyksellisesti kehittämään vienti- ja tuontikaupan verkostojaan, 

joiden ansiosta ne saattoivat luovia ajoittain voimakkaassakin kauppapoliittisessa 

ristiaallokossa yhteistyötä jatkaen.  

Suomen kotimarkkinateollisuuden edustajat erityisesti tekstiiliteollisuuden pii-

rissä yrittivät 1930-luvulta periytyvillä argumenteilla vaikuttaa Suomen ulkomaan-

kauppaviranomaisiin, jotta nämä rajoittaisivat tai jopa kokonaan estäisivät japani-

laisten tavaroiden tuonnin Suomen markkinoille. Syytökset japanilaisen tuonnin 

haitallisista vaikutuksista Suomen kotimarkkinateollisuuden kilpailukyvylle olivat 

kuitenkin hataralla pohjalla, sillä tämä tuonti oli sen keskeisten hyödykkeiden, ku-

ten puuvillakankaiden kokonaistuontiin suhteutettuna määrältään ja arvoltaan huo-

mattavasti laskenut 1930-luvun vuosista. Kotimarkkinateollisuuden hyökkäyksillä 

japanilaista tuontia vastaan ei ollut ratkaisevaa – tai ylipäänsä minkäänlaista – vai-

kutusta Japanista tapahtuneen tuonnin kehitykseen 1950-luvulla. Niin kauan kuin 

kauppavaihtoa hoidettiin kompensaatio- ja paralleelijärjestelyin ei tuontia Japanista 

voitu rajoittaa ilman, että sillä olisi ollut vaikutusta suomalaisen viennin edellytyk-

siin. Suomen ulkoasiainministeriö, sen Tokion-lähetystö ja konsuli Yamamoto Osa-

kassa pitivät huolen siitä, että selluloosan vienti Japaniin sai jatkua niin suurena 

kuin mahdollista ja että Suomen viranomaiset antoivat tälle tavoitteelle kaiken 

kauppapoliittisen tukensa. 

Kahdenkeskisten kauppapoliittisten suhteiden ohella Suomi ja Japani lähentyi-

vät toisiaan myös monenkeskisen yhteistyön kautta GATT:n piirissä. Suomi, josta 

oli tullut GATT:n jäsen vuonna 1950, suhtautui alusta lähtien myötämielisesti Ja-

panin jäsenyyspyrkimykseen, joka toteutui vuonna 1955 täysjäsenyyden myötä. 

Samana vuonna Suomi ja Japani kävivät GATT:n puitteissa tullineuvotteluja sopien 

Suomen markkinoiden osalta eräiden japanilaisten tavaroiden tullin alennuksista, 

joita vastaan Yhdysvallat myönsi Suomen paperinviennille tullin alennuksia omilla 

markkinoillaan. Yhdysvallat esiintyi Japanin jäsenyysasiassa sitä voimakkaasti tu-

kien, sillä Yhdysvaltain hallituksen tavoitteena oli saada Japani tiukasti kiinnite-

tyksi länsiblokin taloudelliseen yhteistyöhön. Tähän tavoitteeseen istui mainiosti 
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Japanin ja Suomen välisten kaupallisten suhteiden edistäminen Yhdysvaltain toi-

mesta, joka mielellään näki myös Suomen kiinteämpänä osana markkinatalousmai-

den välistä taloudellista yhteistyötä. Suomen ja miehitetyn Japanin välisten kaup-

pasuhteiden tiivistyminen vuodesta 1949 lähtien on myös ymmärrettävissä tätä 

taustaa vasten. 

Suomen ja Japanin välisten kauppapoliittisten suhteiden kehitystä pohdittaessa 

on painotettava sitä tosiasiaa, ettei noin 13 vuotta kestänyt katko diplomaattisissa 

suhteissa ratkaisevasti vaikuttanut niiden edellytyksiin. Ilman diplomaattisia suh-

teitakin Suomi sai solmittua kauppapoliittiset suhteet miehitettyyn ja myöhemmin 

suvereeniin Japaniin, jonka kanssa avattiin konsulisuhteet vuonna 1952. Viisi 

vuotta myöhemmin (1957) palautettiin maiden välille diplomaattiset suhteet, mikä 

mahdollistui Japanin ja Neuvostoliiton välisten suhteiden normalisoinnin jälkeen. 

Kylmän sodan ensimmäisen vuosikymmenen aikana joutui Suomi omissa ulkosuh-

teissaan huomioimaan Neuvostoliiton suhteet Yhdysvaltain leiriin kuuluneen Japa-

nin kanssa. Kylmän sodan asetelma oli täten konkreettinen osa Suomen ja Japanin 

välisiä kauppasuhteita 1950-luvulla, jolloin Yhdysvallat tahollaan edisti GATT:n 

piirissä Suomen ja Japanin välisiä kaupallisia suhteita samalla kuitenkin pitäen 

tarkkaan huolta siitä, ettei Neuvostoliittoon ja muihin sosialistisiin maihin pääsisi 

Suomen kautta Japanissa tuotettuja strategisia tavaroita.  

Kaupan kuljetusyhteydet 

Maailmansodan syttymisen ensimmäinen negatiivinen vaikutus Suomen ja Japanin 

väliselle kaupalle oli kuljetusyhteyksien häiriintyminen, mikä puolestaan aiheutti 

kaupallisen toiminnan hiipumisen. Kuljetukset Itämerelle ja sieltä valtamerille en-

sin vaikeutuivat ja lopulta katkesivat kokonaan Saksan laivaston sulkiessa väylät 

Tanskan salmien kautta. Tällöin Suomessa liikenne ohjattiin kulkemaan Jäämeren 

sataman kautta Petsamosta, josta käsin ulkomaankauppaa voitiin hoitaa aina kesään 

1941 saakka. Petsamosta lähti matkalleen Japaniin myös moottorilaiva Tornator, 

joka aloitti etenkin suomalaisten kauppapolitiikan toimijoiden kauan haaveileman 

suoran laivaliikenteen Suomen ja Japanin välillä kyseisen vuoden keväällä. Maail-

mansodan eskaloituminen kuitenkin esti Tornatoria palaamasta Suomeen. Kesällä 

1941 loppui myös liikenne Trans-Siperian rautatien kautta Suomen ja Japanin vä-

lillä ‒ tämä yhteyshän oli loppuvuodesta 1940 lähtien mahdollistanut japanilaisten 

tavaroiden tuonnin Suomeen. Seuraavan kerran Trans-Siperian rautatie tuli käyt-

töön maiden välisen kaupan kuljetuksissa vasta 1970-luvun alussa. 
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Sodan päätyttyä palautuivat merikuljetusyhteydet hiljalleen entisiin uomiinsa 

Euroopan ja Itä-Aasian välillä. Skandinavian maiden varustamot avasivat Suomen 

ja Itä-Aasian satamien välisen meriliikenteen sodan jälkeen, jolloin erityisesti ruot-

salaisvarustamo Ab Svenska Ostasiatiska Kompaniet yhdessä pitkäaikaisen yhteis-

työkumppaninsa huolintaliike Oy Lars Krogius Ab:n kanssa näyttäytyi aktiivisena 

toimijana Suomen ja Japanin välisissä kuljetuksissa maailmansotien välisen ajan 

tavoin. Aikanaan myös varustamot Länsi-Saksasta ja Japanista kiinnittyivät kulje-

tuksiin Suomen ja Japanin välillä; tällaisia varustamoita olivat muun muassa Ham-

burg-Amerika Linie, jonka suomalaisena yhteistyökumppanina toimi Oy Fen-

noscandia Chartering Ab, ja Osaka Shosen Kaisha, jonka edustajana toimi John 

Nurminen Oy. Suomen ja Japanin välisiä kaupan kuljetuksia toteuttivat täten pää-

asiallisesti skandinaaviset sekä muut länsieurooppalaiset ja japanilaiset varustamot, 

jotka operoivat yhteistyössä kansainvälisen konferenssijärjestelmän piirissä. 

Korean sota nosti rahtihintoja ja vakuutusmaksuja Itä-Aasian reiteillä, minkä 

johdosta Suomessa heräsi kiinnostus vaihtoehtoisten ja mahdollisesti jopa edulli-

sempien merikuljetusyhteyksien luomiseen. Eräät suomalaiset laivanvarustajat ja 

puunjalostusteollisuuden edustajat tekivät suunnitelman linjaliikenteen avaami-

sesta Suomesta Etelä-Afrikan kautta Itä-Aasiaan. Myöhemmin tapahtunut rahtihin-

tojen lasku johti mitä ilmeisimmin tämän laivalinjasuunnitelman kariutumiseen, 

ennen kuin sitä varten tilatut kaksi moottorialusta ennättivät edes valmistua. Kysei-

set liikemiehet tekivät myöhemmin vielä yhden yrityksen Suomen, Etelä-Afrikan 

ja Itä-Aasian välisen laivalinjan avaamiseksi perustamalla vuonna 1955 linjayhtiön 

nimeltä Oy Finland Far East Line Ltd Ab. Yhtiön toiminta ei kuitenkaan päässyt 

alkua pidemmälle Kaukoidän rahtikonferenssin vastustuksen johdosta. Hakurahti-

liikenteessä eivät suomalaiset varustamot joutuneet kohtaamaan samanlaisia rahti-

konferenssin aiheuttamia esteitä. Itä-Aasian vesille suomalaisvarustamoiden, kuten 

Zachariassen & Co:n, alukset palasivat muutamia vuosia maailmansodan päätty-

misen jälkeen ja jatkoivat hakurahtiliikenteessä 1950-luvun mittaan. Tämän liiken-

teen ansiosta suomalaisaluksia vieraili vuosittain Japanin satamissa. 

Marraskuusta 1956 aina maaliskuuhun 1957 saakka kestänyt Suezin kanavan 

sulku aiheutti huomattavan nousun rahtihinnoissa, jotka kanavan jälleenavauduttua 

kääntyivät vuorostaan laskusuuntaisiksi. Seuraavan kerran rahtihinnoissa koettiin 

merkittävämpi nousu vasta 1960-luvun alussa. Suezin kanavan sulun aikana rahti-

hintojen lisäksi nousivat myös kuljetusajat, sillä laivat joutuivat tuolloin kiertämään 

Afrikan Hyväntoivonniemen tai vaihtoehtoisesti kulkemaan Panaman kanavan 

kautta matkallaan Euroopan ja Aasian välillä. Rahtihintojen kehitys yhdessä kulje-
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tusten ajallisessa kestossa tapahtuneiden muutosten kanssa eivät kuitenkaan muo-

dostuneet Suomen ja Japanin välisen kaupan volyymiä ja rakennetta ohjaaviksi te-

kijöiksi – siitä pitivät pääasiallisesti huolen kauppapoliittiset rajoitukset. Tämä rea-

liteetti viimekädessä kitki maailmansotien välisenä aikana esiintyneet talousnatio-

nalistiset pohdinnat Suomen ja Itä-Aasian välisen laivalinjan siunauksellisuudesta 

maan ulkomaankaupalle ja kansantaloudelle. Oman lukunsa muodostivat puhtaa-

seen business-ajatteluun perustuneet suunnitelmat suomalaisesta Itä-Aasian-laiva-

linjasta. 

Kaupan laatu ja tulokset 

Toisen maailmansodan aikana Suomen kauppavaihto Japanin kanssa laski merkit-

tävästi keskeytyäkseen useaksi vuodeksi sodan lopulla ja välittömästi sen jälkeen. 

Vuonna 1948 tavarakauppa käynnistyi jälleen maiden välillä, ja pieniä notkahduk-

sia lukuun ottamatta kokonaiskauppa pysyi nousujohteisena 1950-luvun puolivä-

liin saakka. Vuosina 1955 ja 1958 Suomen ja Japanin välinen kauppavaihto laski 

huomattavasti kääntyen hienoiseen nousuun niitä seuranneina vuosina. Vuosi 1954 

oli kauppavaihdon arvossa mitattuna paras vuosi käsiteltävän ajanjakson sisällä; 

tuolloin kauppavaihdon kokonaistulokseen vaikutti keskeisesti suomalaisvarusta-

mon tankkerihankinta Japanista. Viennin ja tuonnin volyymi vaihteli vuoristoradan 

tavoin koko 1950-luvun, mikä johtui ennen kaikkea kompensaatio- ja paralleeli-

kaupoin tehdystä viennin ja tuonnin sidonnasta ja vuoteen 1957 jatkuneesta clea-

ring-järjestelystä kaupan maksuissa. Maiden välinen kokonaiskauppa ei saavutta-

nut 1930-luvun huipputasoa ennen 1960-lukua, mikä oli seurausta ulkomaankau-

pan säätelystä molemmissa maissa ja sen edellyttämistä poikkeusolojen kaupan jär-

jestelyistä. 

Maailmansotien välisen ajan tavoin pysyi Suomen vienti Japaniin rakenteel-

taan yksipuolisena muodostuen pääasiassa selluloosan myynneistä. Finncellin 

vienti Japanin markkinoille käsitti 1940-luvun lopulta lähtien pääasiassa tekosilk-

kiselluloosaa (lukeutuu sulfiittiselluloosaan), minkä lisäksi myynteihin sisältyi 

myös pienempiä eriä valkaistua ja helposti valkenevaa sulfiittiselluloosaa. Sulfaat-

tiselluloosaa ei yhdistys aluksi vienyt Japaniin ollenkaan ‒ lukuun ottamatta erästä 

pientä erää vuonna 1952. Vuodesta 1959 lähtien tämän selluloosalajin vienti lähti 

vähitellen käyntiin ohittaen hienokseltaan sulfiittiselluloosan vientimäärän vuonna 

1961 (tästä viennin kehityksestä tarkemmin seuraavassa luvussa).  
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Japanin asema Finncellin kokonaismyynneissä oli perusteellisesti muuttunut 

viennin 1930-luvun huippuvuosista, sillä Japani oli tippunut vuoden 1935 viiden-

neltä sijaltaan 14:ksi (32 maan joukosta) vuonna 1951, ja siitä vuosikymmen myö-

hemmin eli vuonna 1961 oli Japanin sijoitus 29:s suomalaisen selluloosan 35 tuon-

timaan joukosta. 1950-luvulla määrällisesti parhaana Japaniin suuntautuneen vien-

nin vuonna eli vuonna 1953 oli maan sijoitus yhdeksäs Finncellin myynneissä.1150 

Suomalaisen selluloosan sijoitus Japanin koko selluloosan tuonnissa oli tänäkin ai-

kana kuitenkin hyvin keskeinen suurimpien selluloosan myyntimaiden ollessa maa-

ilmansotien välisen ajan tavoin Kanada, Yhdysvallat, Ruotsi, Suomi ja Norja. 

Vuonna 1953 vietiin Suomesta sekä määrässä että arvossa mitattuna toiseksi eniten 

selluloosaa paperinvalmistusta varten ja tekosilkkiselluloosaa tekstiiliteollisuutta 

varten neljänneksi eniten.1151  

Japanilaisten tavaroiden tuonti Suomeen koki myös huomattavan laskun toista 

maailmansotaa välittömästi edeltäneeseen aikaan verrattuna. Tekstiilitavaran tuonti 

käynnistyi uudelleen 1940- ja 1950-luvun vaihteessa ‒ kuitenkin huomattavasti 

pienemmässä mittakaavassa verrattuna aikaisempaan tuonnin volyymiin. Japani-

laiset tekstiilituotteet, joiden tuonti kääntyi laskuun 1950-luvun toisella puoliskolla, 

eivät tämän tavaralajin kokonaistuontiin suhteutettuna enää hätyytelleet kärkisijoja, 

kuten oli tapahtunut puuvillakankaiden tuonnin osalta 1930-luvun lopulla. Vuonna 

1953 vastasi japanilaisten puuvillakankaiden osuus tämän tavaran kokonaistuon-

nista noin 11 prosenttia määrässä mitattuna.1152  

Rakenteellisesti tuonti Japanista muuttui huomattavasti 1950-luvun kuluessa 

korkeamman teknologian kulutushyödykkeiden, kuten valokuvaus- ja kaitafilmi-

kameroiden, rantautuessa yhä suurempina erinä Suomen markkinoille. Vuoteen 

1961 mennessä olivat japanilaiset kaitafilmikamerat vallanneet suvereenin ykkös-

sijan ja valokuvauskamerat toisen sijan määrässä ja arvossa mitattuna ja suhteutet-

tuna kokonaistuontiin. Niiden lisäksi japanilaista tuontia hallitsi lukuisa joukko 

muitakin kulutus- ja teollisuushyödykkeitä lasten leluista ja peleistä aina rauta- ja 

terästavaraan. Täten Suomen ja Japanin vienti toistensa markkinoille jatkoi raken-

teellisesti samantyyppisenä kuin jo maailmansotien välillä: Suomi vei Japaniin 

puunjalostusteollisuuden puolivalmistetta ja Japani puolestaan Suomeen kulutus-

                                                        
1150 Kertomukset Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta v. 1948–1961. Vuosikertomukset 1948–
1961. Arkistotunnukset 127–130. Finncellin arkisto. 
1151 ”Tilastokatsaukset.” Pääkonsuli Smedslundin kirjelmä No. 281/84. ulkoasiainministeriölle. Tokio 
31.5.1954. Liitteet 3 kpl. UM 56 C‒F Puunjalostusteoll. tuott. Japani 1953–1968. UMA. 
1152 SVT I A:73. Ulkomaankauppa v. 1953. 
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hyödykkeitä ‒ tosin aikaisempaan verrattuna teknologisesti kehittyneempiä. Tava-

ralajijakaumaltaan Suomen vienti Japaniin jatkui erittäin yksipuolisena, mitä vas-

toin Japanin vienti Suomeen jakautui suhteellisen tasaisesti monilukuisen tavara-

joukon kesken – tällä realiteetilla oli ollut oma vaikutuksensa kauppapoliittisen pat-

titilanteen syntymiseen maiden välillä 1950-luvun lopulla. 

 

Kaavio 28. Suomen kauppavaihto Intian, Kiinan, Japanin ja Indonesian kanssa alkupe-

rämaan–kulutusmaan mukaan v. 1948–1961. Arvot miljoonin euroin (2011). Lähde: SVT 

I A:68–81. Ulkomaankauppa v. 1948–1961.1153 

Suomen ja Japanin välisen kaupan osuus Suomen koko ulkomaankaupasta alkupe-

rämaan–kulutusmaan mukaan oli vaivaiset 0,19 prosenttia vuonna 1961; kaksi vuo-

sikymmentä aikaisemmin eli vuonna 1939 oli tämä osuus ollut 0,57 prosenttia. Ja-

paniin suuntautuneen viennin osuus Suomen kokonaisviennistä oli 0,08 prosenttia 

vuonna 1961, kun se vuonna 1939 oli ollut 0,50 prosenttia. Japanista tapahtuneen 

tuonnin osuus Suomen kokonaistuonnista oli puolestaan 0,29 prosenttia vuonna 

1961, kun vuoden 1939 osuus oli ollut 0,64 prosenttia. Kauppavaihdon tulosten ja 

niiden vertailulukujen perusteella ei Japanilla ollut Suomen kauppakumppaneiden 

joukossa keskeistä sijaa tässä käsitellyn ajanjakson lopussa – ei edes vertailussa 

                                                        
1153 Intian kanssa käyty kauppavaihto vuonna 1948 muodostui kaupasta Brittiläisen Itä-Intian kanssa 
(mukaan lukien Britt. Pohjois-Borneo, Ceylon ja Brit. Malakka ennen vuotta 1949).  Israelin kanssa 
käyty kauppa oli huomattavaa koko 1950-luvun ja Iranin kanssa vuosikymmenen lopulta lähtien. 
Vuonna 1961 oli kauppavaihto Israelin kanssa 87,48 miljoonaa euroa (4 031,3 miljoonaa markkaa) ja 
Iranin kanssa 83,64 miljoonaa euroa (3 854,4 miljoonaa markkaa). 
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muiden Aasian maiden kanssa, sillä 1930-luvulla kauppavaihdon arvossa saavu-

tettu ykköstila oli vuoteen 1961 mennessä vaihtunut kuudenteen sijaan tilastoidun 

23 Aasian maan ryhmässä. Tuolloin oli Israelilla, Iranilla, Intialla, Kiinalla ja Ma-

laijan Liitolla Japania suurempi kauppavaihto Suomen kanssa. Tosin eräiden Eu-

roopan maiden, kuten Portugalin (huom. EFTA-maa) ja Islannin, kanssa Suomella 

oli pienempi kauppavaihto kuin Japanin kanssa.1154 

Maiden välisen kaupan osuus Japanin koko ulkomaankaupasta oli 0,04 pro-

senttia vuonna 1961, jolloin Suomeen tapahtuneen viennin osuus Japanin koko 

vientikaupasta oli 0,07 prosenttia ja Suomesta tapahtuneen tuonnin osuus maan ko-

konaistuonnista 0,01 prosenttia. 1155  Japanin kaupassa Länsi-Euroopan maiden 

kanssa – joilla Japanin kauppa- ja teollisuusministeriön eli MITI:n ulkomaankaup-

pajulkaisun mukaan tarkoitettiin EEC- ja EFTA-maita sekä Kreikkaa, Espanjaa, Ju-

goslaviaa, Irlantia ja Suomea – oli Suomen osuus Japanin viennistä Länsi-Euroop-

paan 0,57 prosenttia ja Länsi-Euroopan maista tapahtuneesta tuonnista 0,14 pro-

senttia.1156 Näiden lukujen valossa oli Suomen asema Japanin länsieurooppalaisten 

kauppakumppaneiden joukossa hyvin vähäpätöinen. Myös Pohjoismaiden väli-

sessä vertailussa korostui Suomen-kaupan vähäinen merkitys Japanille, sillä sen 

kauppavaihto Ruotsin, Tanskan ja Norjan kanssa oli Suomen kanssa käytyyn kaup-

paan nähden huomattavasti suurempaa sekä tuonnin että viennin osalta.1157 Maail-

mansotien välisen ajan tavoin Suomi pysyi pisarana Japanin ulkomaankaupan me-

ressä, mutta pisaraksi oli myös Japani muuttunut Suomen ulkomaankaupassa. Tä-

hän oli kuitenkin tuleva suuri muutos vuoden 1961 jälkeen. 
  

                                                        
1154 SVT I A:81. Ulkomaankauppa v. 1961. 
1155 Prosenttiosuudet on laskettu seuraavien lähteiden antamien numerotietojen perusteella. Honma, 
Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1946–1970 / Japanese Economic Statistics 1946–1970. 
Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 58. ”Suomen ja Japanin taloudelliset suhteet vuonna 1961.” Lähetys-
tösihteeri Lintulahden taloudellinen tiedoitus No. 3. Tokio 29.3.1962. UM 56 A Taloudellinen tiedotus-
toiminta: Japani 1952–1964. UMA. 
1156 Foreign Trade White Paper of Japan 1963–64, 8–9. 
1157 Tosin kyseistenkään maiden kauppavaihto Japanin kanssa ei ollut erityisen huomattavaa suhteutet-
taessa se Japanin kauppaan kaikkien Länsi-Euroopan maiden kanssa: Ruotsin osuus viennissä oli 5,6 
prosenttia ja tuonnissa 3,7 prosenttia Tanskan osuuksien ollessa 3,6 ja 1,6 prosenttia sekä Norjan 5,5 ja 
0,6 prosenttia. Foreign Trade White Paper of Japan 1963–64, 8–9. ”Japanin maksutase ja ulkomaan-
kauppa 1961.” Lähetystösihteeri Lintulahden taloudellinen tiedoitus No. 1. Tokio 30.1.1962. UM 56 A 
Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. UMA. 
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4 Kahleet murtuvat – Japani yhdeksi Suomen 
suurimmista kauppakumppaneista 1961–
1974  

4.1 Noottienvaihdosta japanilaisten henkilöautojen rantautumiseen 

ja suomalaisen selluloosan viennin noususta laskuun 

4.1.1 Kahdenkeskinen sopimus vapauttaa kaupan 

Ulkomaankaupan liberalisointia, rajoituksia ja diskriminaatiota 1950- ja 

1960-luvun vaihteessa 

Länsi-Euroopan maiden välisen taloudellisen yhteistyön tiivistyminen EEC:n pe-

rustamisen myötä vuonna 1957 oli saattanut Suomen tilanteeseen, jossa sen oli 

vienti-intressinsä turvatakseen reagoitava mannermaalla kiihtyneeseen vapaakaup-

pakehitykseen. Ulkomaankaupan osittainen multilateralisointi niin sanotun Helsin-

gin klubin pöytäkirjan allekirjoittamisen myötä piti Suomen ikään kuin pinnalla 

läntisten kauppakumppaneiden käynnistämässä kaupan rajoitusten purkamiseen 

johtavassa kehityksessä. Sen seurauksena Suomi otti varovaisia askelia kohti hori-

sontissa siintävää vapaakauppaintegraation aikakautta samalla kuitenkin ylläpitäen 

tuontikauppansa säännöstelyjärjestelmää maa- ja tavarakohtaisen automaattisen li-

sensioinnin, globaalikiintiöiden ja osittaisen täyssäännöstelyn puitteissa. Vuosi-

kymmenen lopulla oli Suomen kauppapolitiikka edelleen protektionismin läpitun-

kemaa, sillä lisenssiviraston harkinnassa säilyi ulkomaisen kilpailun salliminen 

Suomen markkinoilla tuontisäännöstelyä tarpeen mukaan tiukentaen tai hellittäen. 

Tuonnin määrällisten rajoitusten lisäksi viranomaisilla oli käytettävänään ulko-

maanvaluuttojen käyttörajoitukset eli valuuttasäännöstelyn keinot, joiden olemas-

saoloa perusteltiin Suomen ulkomaankaupan maksutasesyillä.1158 

EEC:n ulkopuolelle jääneen niin sanotun ”ulkoseitsikon” – Iso-Britannian, 

Ruotsin, Norjan, Tanskan, Portugalin, Sveitsin ja Itävallan – kesken käynnistyi Iso-

Britannian aloitteesta suunnitelma omasta vapaakauppa-alueesta eli EFTA:sta (Eu-

ropean Free Trade Association). EFTA:n perustamiseen vuoden 1960 alussa johta-

neisiin neuvotteluihin Suomi osallistui tarkkailijan ominaisuudessa ja ilmoitti vuo-

                                                        
1158 Aunesluoma 2011, 182–188; Jensen-Eriksen 2007, 115–116.   
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den 1959 lopulla halukkuudestaan liittyä vapaakauppasopimuksen jäseneksi. Neu-

vostoliiton vastustuksesta johtuen Suomi ei kuitenkaan voinut liittyä EFTA:n var-

sinaiseksi jäseneksi, vaan ratkaisuksi liittymiskysymykseen muodostui Suomen ja 

EFTA:n välisen liitännäissopimuksen eli niin sanotun Finefta-sopimuksen solmi-

minen vuoden 1961 alussa. Liitännäissopimuksen kautta Suomi mahdollisti kiin-

nittymisensä taloudelliseen integraatioprosessiin muiden Pohjoismaiden ja erityi-

sesti omalle puunjalostusteollisuudelleen tärkeän vientimaan – Iso-Britannian 

kanssa. Suomi sai täten turvattua tärkeät vientietunsa kyseisillä markkinoilla ja es-

tettyä metsäteollisuuttaan joutumasta heikompaan asemaan kilpailijamaihinsa 

Ruotsiin ja Norjaan nähden.1159 

Finefta-sopimuksella oli kauaskantoiset ja perustavanlaatuiset vaikutukset 

Suomen ulkomaankaupan liberalisointiin ja talouden kasvukehitykseen. Sopimuk-

sen tuloksena Suomessa ryhdyttiin tuontilisensioinnin asteittaiseen purkamiseen 

lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita, maataloustuotteita ja elintarvikkeita, joi-

den tuonti säilyi edelleen lupajärjestelyn piirissä. Muilta osin tuontisäännöstelyn 

purkaminen ja Finefta-sopimuksen määräämien tullien alennukset toteutettiin vuo-

sien 1961–1967 kuluessa. Näiden toimien vaikutuksesta vapaakauppa-alueen sisäi-

nen kauppavaihto lisääntyi huomattavasti ja EFTA-maiden asema Suomen ulko-

maankaupassa vankistui.1160 Järin nopeasta tai kokonaisvaltaisesta ulkomaankau-

pan säännöstelyn purkamisesta ei kuitenkaan ollut kysymys, sillä määrällisten 

tuontirajoitusten poistamisesta huolimatta viranomaiset jatkoivat ajoittain tuonnin 

tiukkaa kontrollointia muun muassa valuuttasäännöstelyn keinoin – tämä kosketti 

varsinkin autokauppaa. Joka tapauksessa Suomen ulkojäsenyys EFTA:ssa merkitsi 

alkua tuonnin määrällisten rajoitusten kauttalinjan tapahtuvalle alasajolle kosket-

taen lopulta myös kauppaa EFTA:n ulkopuolisten maiden kanssa. Tästä esimerk-

kinä mainittakoon Fineftan välillinen vaikutus kesällä 1962 tehtyyn päätökseen 

Suomen autokaupan määrällisten tuontirajoitusten poistamisesta, jolla oli puoles-

taan keskeinen merkitys japanilaisten henkilöautojen tuonnin aloittamiselle samana 

vuonna. 

Suomen kiinnittyessä osaksi EFTA-maiden välistä taloudellista yhteistyötä 

valmistautui Japani tahollaan ulkomaankauppansa laajempaan liberalisoimiseen. 

Siihen Japania osaltaan sysäsi Euroopan maiden taloudellisten yhteenliittymien 

                                                        
1159 Pihkala 1988, 38–39, 42; Pihkala 2001, 201; Aunesluoma 2011, 189; Munkki 1978, 74–75, 80–86; 
Paavonen 2008, 47–51. 
1160 Aunesluoma 2011, 215–216; Paavonen 1998, 273, 292–293; Paavonen 2008, 51–63; Pihkala 1988, 
39. 
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muodostuminen vapaakauppatavoitteineen, joihin Japanin oli reagoitava saman-

suuntaisilla järjestelyillä ulkomaankauppansa edellytysten turvaamiseksi. Tätä var-

ten Japanin hallitus muun muassa siirrätti tuontikaupan kiintiölistoilta varsin huo-

mattavan määrän tavaranimikkeitä automatisoidun tuonnin listoille ja antoi Toki-

ossa syksyllä 1959 pidetyssä 15. GATT-yleiskokouksessa ilmoituksen ulkomaan-

kauppansa vapauttamiseen tähtäävien toimien aloittamisesta viimeistään maalis-

kuun 1961 loppuun mennessä.1161 Japanin tavoitteena oli seuraavien kolmen vuo-

den kuluessa asteittain vapauttaa ulkomaankauppaansa siten, että vapautettu osuus 

koko ulkomaankaupasta vastaisi lopulta noin 90 prosenttia. Kunnianhimoisesta 

suunnitelmasta huolimatta eivät Japanin tuontikaupan vapautustoimet vielä kesällä 

1960 olleet edenneet kovinkaan pitkälle, sillä edelleen suurin osa eli 64 prosenttia 

tuonnista tapahtui globaalikiintiöiden puitteissa, kun taas automatisoidun tuonnin 

listoilla oli noin 31 prosenttia ja bilateraalisten sopimusten piirissä noin viisi pro-

senttia tavarakaupasta.1162 

Ulkomaankauppansa vapautustoimien verkkaisesta etenemisestä johtuen Ja-

pani sai osakseen arvostelua edellä mainitussa GATT-yleiskokouksessa etupäässä 

Yhdysvaltain, Kanadan ja Skandinavian maiden taholta. 1163  Pohjois-Amerikan 

maiden harjoittaman arvostelun perusteet olivat ilmeiset niiden ollessa Japanin 

merkittäviä kauppakumppaneita sekä tuonnissa että viennissä. Skandinavian maat 

Ruotsi, Tanska ja Norja eivät sen sijaan edustaneet huomattavaa osaa Japanin ul-

komaankaupassa, mutta siitä huolimatta ne valvoivat tarkasti vientikauppansa in-

tressien yhteensovittamista suhteessa suurempaan japanilaisten tavaroiden tuontiin 

omille markkinoilleen. Ruotsi oli suhteissaan Japaniin omaksunut bilateraalisen 

tien, jossa vuosittain tehtävillä kahdenkeskisillä sopimuksilla sovittiin esimerkiksi 

Ruotsille kuuluvista vientikiintiöistä Japanin globalisoidussa tuonnissa sekä Japa-

nin vientiä Ruotsiin rajoittavista tuontikiintiöistä muun muassa tekstiileille ja om-

pelukoneille. Japanin vienti Ruotsiin oli sieltä tapahtuneeseen tuontiin verrattuna 

selkeän voittopuolinen 1950-luvun toisella puoliskolla, mikä kaikella todennäköi-

syydellä oli taivuttanut Japanin pitkin hampain hyväksymään kyseisen bilateraali-

sen järjestelyn vientirajoituksineen.1164 

                                                        
1161 ”Japanin maksutase ja ulkomaankauppa 1959.” Lähetystösihteeri Lintulahden taloudellinen tiedoi-
tus No. 2. Tokio 17.2.1960. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. UMA. 
1162 ”Japanin ulkomaankaupan vapauttaminen.” Lähetystösihteeri Lintulahden taloudellinen tiedoitus 
No. 5. Tokio 25.4.1960. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. UMA. 
1163 Ibid. 
1164 ”Japanin tuontijärjestelyt.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 18271/71. Tokion-lähetystölle. Hel-
sinki 15.10.1959. Liite: ”Muistio Kauppapoliittisten osastopäälliköiden kokouksesta Kööpenhaminassa 
30.9. – 1.10.1959.” 7.Ll, Lla. Japanin talous (tilastot), Japanin ulkomaankauppa, Vientirajoitukset, 
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Myös Tanskan ja Japanin välisessä kaupassa viimeksi mainittu nautti selkeästä 

vientivoittoisuudesta, mistä johtuen ‒ ja Tanskan tekstiiliteollisuuden vaatimuk-

sesta ‒ Japani oli vapaaehtoisesti suostunut rajoittamaan tekstiilivientiään Tanskan 

markkinoille. Tanskan intressinä oli vientinsä kasvattaminen Japaniin, mikä oli kui-

tenkin varsin haasteellista viennin koostuessa suureksi osaksi maitotaloustuotteista. 

Tästä kaupan rakenteellisesta ongelmasta johtuen Japani ei nähnyt, että Tanskasta 

tapahtuvan tuonnin lisäämiselle olisi reaalisia mahdollisuuksia tuontirajoitukset ja 

muut tekijät huomioiden. Tanskassa oli Ruotsin antaman mallin mukaan pohdittu 

bilateraalisen kauppasopimuksen solmimisen tarpeellisuutta Japanin kanssa, mutta 

edellä mainitut vapaaehtoiset vientirajoitukset oli katsottu riittäväksi toimenpi-

teeksi kahdenkeskisen kaupan kontrolloimiseksi keväästä 1959 lähtien. Norja puo-

lestaan ei sisällyttänyt Japania ulkomaankauppansa vapaan tai globalisoidun tuon-

nin listoihin, eikä sillä ollut edes voimassa olevaa kauppasopimusta Japanin kanssa. 

Ruotsin ja Tanskan tavoin oli myös Norjan tuonti Japanista suurempaa kuin sinne 

tapahtunut vienti, mihin ei japanilaisten tekstiilien tuontiin kohdistetuilla rajoituk-

silla ollut käänteentekevää vaikutusta. Norjan Japaniin suuntautuneen viennin maa-

ilmansodan jälkeiseen laskuun on todettu vaikuttaneen Japanin selluloosan ostojen 

siirtyminen suuremmassa määrin tapahtuvaksi Pohjois-Amerikasta – Pohjois-Eu-

roopan sijaan. Tällä siirtymällä oli luonnollisesti vaikutuksensa myös ruotsalaisen 

ja suomalaisen selluloosan Japanin-viennin edellytyksiin sodan jälkeen.1165 

Ruotsi, Tanska ja Norja eivät olleet Euroopan maiden joukosta suinkaan ainoita 

japanilaista tuontia enemmän tai vähemmän rajoittaneita maita, sillä muun muassa 

Länsi-Saksa, Belgia, Hollanti ja Sveitsi hillitsivät kauppapoliittisin toimenpitein ja-

panilaisten tekstiilien tuontia 1950-luvun lopulla. Kyseisissä maissa japanilaisiin 

tekstiileihin kohdistettuja rajoituksia perusteltiin tuonnin nopealla määrällisellä 

kasvulla ja tekstiilien alhaisilla hinnoilla. Japanin taholla ei sen vientikauppaan 

kohdistettuja kauppapoliittisia esteitä tietenkään purematta nielty, mutta toisaalta 

ymmärrettiin myös tarve jatkaa vientituotteiden laadun kehittämistä sekä laajentaa 

                                                        
Tuontirajoitukset 1952–83: Japanin ulkomaankauppasäännöstely. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
Foreign Trade White Paper of Japan 1959–60, 39–43. 
1165 ”Japanin tuontijärjestelyt.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 18271/71. Tokion-lähetystölle. Hel-
sinki 15.10.1959. Liite: ”Muistio Kauppapoliittisten osastopäälliköiden kokouksesta Kööpenhaminassa 
30.9. – 1.10.1959.” 7.Ll, Lla. Japanin talous (tilastot), Japanin ulkomaankauppa, Vientirajoitukset, 
Tuontirajoitukset 1952–83: Japanin ulkomaankauppasäännöstely. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
Foreign Trade White Paper of Japan together with a Summary of Economic White Paper 1958, 25. 
Foreign Trade White Paper of Japan 1959–60, 44–47, 53–54, 58–60. Foreign Trade White Paper of 
Japan 1960–61, 16–19, 27–35. 
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omaa tuontikauppaa Euroopasta esimerkiksi poistamalla tuonnin määrällisiä rajoi-

tuksia.1166 Tätä taustaa vasten Japanissa seurattiin Suomen kanssa käydyn kaupan 

kehitystä varsin optimistisina, sillä japanilaisten tavaroiden tuontiin ei Suomessa 

kohdistunut erityisiä rajoituksia, vaikka tuonti olikin lisenssipakon alaista, kuten 

monessa muussakin maassa. Japanilaisen tuonnin suhteellisen liberaali kohtelu 

Suomessa kirvoitti Japanin kauppa- ja teollisuusministeriö MITI:n toteamaan ulko-

maankauppajulkaisussaan 1950- ja 1960-luvun vaihteessa seuraavaa: 

”Although geographically and politically depending more on the U.S.S.R. than 

on West European countries, Finland extends the most-favour nation treatment 

to Japan while classifying textiles, our major exports, under the category of 

liberalized items when West European countries treat Japan discriminatively in 

the line of custom tariffs and quotas. This is the fact worthy of mention.”1167 

Vaikka MITI:n julkaisussa yhdistetäänkin Suomen poliittis-maantieteellinen asema 

idän ja lännen välissä hyvin yksioikoisesti ja kysymyksiä herättävästi Japanin Suo-

men kanssa nauttimaan suosituimmuuteen kaupassa ja merenkulussa, on siteeratun 

tekstin sanoma kuitenkin selkeä siltä osin, ettei Suomi todellakaan ollut asettanut 

erityisesti japanilaiseen tuontiin kohdistuvia rajoituksia ‒ toisin kuin oli tilanne 

muualla Euroopassa. Näin ollen ei Suomi myöskään rajoittanut Japanin nauttimaa 

suosituimmuutta GATT:n piirissä, sillä Suomi sovelsi yleissopimusta ja sen mu-

kana myös tullisuosituimmuutta Japaniin aina sen GATT-jäsenyyden alusta eli vuo-

desta 1955 lähtien. Useat GATT:n eurooppalaiset jäsenmaat, kuten Iso-Britannia, 

Ranska, Hollanti, Belgia ja Itävalta, kieltäytyivät vielä 1960-luvun alussa sovelta-

masta yleissopimusta Japaniin, mikä muiden japanilaiselle viennille kasattujen 

kaupanesteiden ohella muodosti Japanin näkökulmasta suurimman kauppapoliitti-

sen karikon Länsi-Euroopan maiden kanssa.1168  Selvittääkseen tämän karikon ja 

kaupanesteiden vähentämiseksi tai kokonaan purkamiseksi Japani tarttui muun mu-

assa Iso-Britannian, Ranskan ja Espanjan kanssa kahdenkeskisiin neuvotteluihin, 

joiden tuloksena uudet kauppasopimukset solmittiin maiden välillä vuosien 1961–

1962 aikana.1169  Kahdenkeskiset neuvottelut kaupanesteiden purkamiseksi osoit-

                                                        
1166 Foreign Trade White Paper of Japan together with a Summary of Economic White Paper 1958, 48. 
Foreign Trade White Paper of Japan 1959–60, 10. 
1167 Foreign Trade White Paper of Japan 1959–60, 36. 
1168 Foreign Trade White Paper of Japan 1961–62, 6–7. 
1169 Foreign Trade White Paper of Japan 1962–63, 7–11. 
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tautuivat Japanin kannalta tehokkaaksi metodiksi, jota kannatti hyödyntää pyrittä-

essä vapauttamaan kahdenkeskistä kauppaa myös muiden maiden kanssa ‒ Suomi 

mukaan lukien. 

Siitä huolimatta, että Suomi ei ollut asettanut näkyviä diskriminoivia tuontira-

joituksia japanilaisille tavaroille, liittyi suomalaisesta selluloosasta käytyihin epä-

virallisiin paralleelikauppoihin vuonna 1959 kuitenkin japanilaista tuontia selkeästi 

syrjivä elementtinsä, sillä Suomen ulkomaankauppaviranomaiset linkittivät Japa-

nista tapahtuvalle tuonnille annettavan valuuttakiintiön määrän siihen, kuinka suu-

reksi Japanista saatava selluloosan globaalikiintiö muodostuisi. Toisin sanoen 

Suomi sovelsi selluloosan viennin tukemiseksi periaatetta ”ei tuontia ellei vientiä”, 

minkä Japanin ulkoasiainministeriön taholla katsottiin muodostuvan ilmeisen 

GATT-vastaiseksi ja Japanin vientikauppaa diskriminoivaksi toimeksi.1170  Täten 

epävirallisten paralleelikauppojen tuloksena oli maiden välisiin kauppapoliittisiin 

suhteisiin muodostunut huomattavaa kitkaa. Sen poistamiseksi osapuolien oli löy-

dettävä ratkaisu, jolla mahdollistettaisiin molempien vientikauppa toistensa mark-

kinoille ilman näkymätöntäkin diskriminaatiota. 

Suomi ja Japani vapauttavat kahdenkeskisen kauppansa – Japanista 

Helsingin klubin jäsen 

Marraskuussa 1959 keskustelivat Suomen ja Japanin ulkoasiainministeriöiden 

edustajat GATT-yleiskokouksen yhteydessä Tokiossa maiden välisen kauppavaih-

don kehitysmahdollisuuksista. Keskustelun kuluessa kävi ilmeiseksi, ettei Suomi 

ollut vielä valmis myöntämään Japanille multilateraalista tuontikohtelua eli pääsyä 

Helsingin klubiin, sillä Japanin ulkomaankauppaa ei ollut vielä riittävästi vapau-

tettu kaikkinaisista säännöstely- ja rajoitusmääräyksistä. Suomen edustajana toimi-

nut osastopäällikkö Olavi Munkki esitti kuitenkin ehdotuksen väliaikaisratkaisusta, 

jolla japanilaista tuontia Suomessa voitaisiin osittain liberalisoida ilman täydellisen 

multilateraalisen tuontikohtelun myöntämistä Japanille. Ehdotuksen mukaan Ja-

pani saisi  

”(…) poimia ulkomaankauppaansa ensisijaisesti kiinnostavat nimikkeet Suo-

men automatisoidun tuonnin ja multilateraalisopimusten globaalikiintiöiden 

luetteloista. Japanin esitettyä näin saadun toivomuslistansa Suomelle voitaisiin 

                                                        
1170 ”Selluloosan vienti Japaniin.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 319/93. ulkoasiainministeriölle. 
Tokio 6.4.1959. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin II 1956–. UMA. Suomen 
tuontisäännöstelyyn GATT:ssa kohdistetusta kritiikistä ks. Aunesluoma 2011, 139.  
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sen perusteella sopia Japanin kanssa siitä, että se pääsisi näitten nimikkeiden 

osalta multilateraalimaitten tavoin osalliseksi ”Helsingin klubin” eduista.”1171 

Jos tähän järjestelyyn päädyttäisiin, odotti Suomi vastavuoroisesti Japanilta helpo-

tuksia omalle viennilleen, joka pääsääntöisesti muodostui selluloosan myynneistä. 

Munkin ehdotusta ei Japanin taholla kuitenkaan tervehditty erityisellä mielenkiin-

nolla, mistä huolimatta japanilaisten intresseissä edelleen siinsivät omaan vien-

tiinsä kohdistuvat helpotukset Suomessa. Vuoden 1960 alussa oli Suomen ulkoasi-

ainministeriöllä esitettävänään Japanin Helsingin-lähettiläälle, ministeri Tsumu-

ralle kolme vaihtoehtoa, joilla edetä kahdenkeskisen kaupan kehittämisessä: a) Ja-

pani liittyy Helsingin klubiin, b) maiden välillä solmitaan puhdas bilateraalinen 

kauppasopimus, kuten Suomen ja Neuvostoliiton välillä, ja c) tuontia jatketaan va-

luuttakiintiöiden myöntämisen kautta, kuten siihenkin asti. Lähettiläs Tsumuran an-

taman ilmoituksen mukaan ei Japani kuitenkaan ollut tuolla hetkellä kiinnostunut 

liittymisestä Helsingin klubiin,1172 ja bilateraalisen kauppasopimuksen Japani oli jo 

aikaisemmin torjunut Suomen sitä ehdottaessa vuoden 1958 lopulla. Näin ollen 

kauppavaihtoa jatkettiin ilman muutoksia. 

Vasta vuoden 1961 alkupuolella palattiin seuraavan kerran perusteellisemmin 

kysymykseen maiden välisen kauppavaihdon tilasta, kun japanilainen Nippon Ko-

gyo Shimbun -niminen talouslehti julkaisi artikkelin, jossa muun muassa valitettiin 

Japanin kohtelua Suomen tuontijärjestelmässä. Kirjoitukseen sisältyivät myös väit-

teet, että itäblokin maat saisivat Japania paremman tuontikohtelun Suomessa ja että 

Suomen ja Japanin välisistä ongelmattomista GATT-suhteista huolimatta japani-

laisten tavaroiden tuontiin kohdistuisi määrällisiä rajoituksia. Suomen Tokion-lä-

hetystössä Nippon Kogyon artikkeli herätti huolestuneisuutta, vaikka se oli asiasi-

sällöltään täysin korrekti todetessaan Japanin joutuneen vähemmistöasemaan Suo-

men tuontijärjestelmässä, jossa preferenssi kuului niin sanotuille multilateraali- ja 

bilateraalimaille ‒ viimeksi mainittuun ryhmään lukeutuivat myös itäblokin maat. 

Jopa Japanin naapurimaa Etelä-Korea, jonka kanssa Suomi kävi hyvin pienimuo-

                                                        
1171 ”Suomen-Japanin välinen kauppa; osastopäällikkö Munkin 4.11.1959 Tokiossa tekemä ehdotus.” 
Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 830/282. ulkoasiainministeriölle. Tokio 12.12.1959. Liite: ”P.M. 
Suomen-Japanin välisen kaupan kehittämissuunnitteluista osastopäällikkö Munkin 4.11.1959 Tokiossa 
japanilaisille tekemän ehdotuksen pohjalla.” UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin 
II 1956–. UMA. 
1172 ”P.M. Ministeri Olavi Munkin ja Japanin lähettilään Tsumuran välisestä keskustelusta.” Allekirjoit-
tanut jaostosihteeri K. Muranen 30.1.1960. UM 58 B2 Japani yleistä 1951–1974: Suomen ja Japanin 
välinen kauppa 1955–68. UMA. 
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toista kauppaa, sisältyi multilateraalimaiden joukkoon. Tokion-lähetystö ja ulko-

asiainministeriö katsoivat, että artikkeli vaati Suomen taholta vastineeksi perusteel-

lisempaa selvitystä tuontijärjestelmästä, ja sellainen toimitettiin lehdelle myöhem-

min maaliskuussa. Samalla ulkoasiainministeriössä jouduttiin pohtimaan peruste-

luja Japanin asemalle Suomen tuontijärjestelmässä ja mahdollisuuksia Japanin ase-

man parantamiseksi siinä.1173 

Japanin pääsyn multilateraalimaiden joukkoon oli estänyt valtioneuvoston 

marraskuussa 1957 tekemä päätös lisenssittömästä tuonnista, joka edellytti edun 

saavalta maalta vastavuoroista ja vastaavan suuruista tuonnin vapauttamista. Kuten 

aiemmin on selvitetty, Suomen mukaan Japanin tuontikaupan liberalisointiaste ei 

täyttänyt päätöksen edellyttämiä vaatimuksia. Keväällä 1960 tilanne kuitenkin 

muuttui, sillä valtioneuvoston uudella päätöksellä (n:o 256/25.5.1960) edellä mai-

nittu ehto kumottiin, jolloin Japanille sekä muille multilateraali- ja bilateraalimai-

den ulkopuolisille maille avautui mahdollisuus neuvotella pääsystä liberalisoidun 

tuonnin piiriin. Suomi ei pitänyt Japanin liittymistä multilateraalimaiden joukkoon 

kuitenkaan vielä keväällä 1961 ajankohtaisena. Tästä huolimatta oli japanilaisen 

tuonnin tilanne verrattain hyvä, sillä Suomen Pankin japanilaisten tavaroiden ostoa 

varten myöntämät valuuttakiintiöt olivat lähes kaksinkertaistuneet vuosien 1958–

1960 välisenä aikana, minkä lisäksi Japanista tuotavat luffa (pesusienikurkku) ja 

agar-agar oli vapautettu määrällisistä rajoituksista.1174 

Kohu, jos sellaista ylipäänsä oli Nippon Kogyo Shimbunin artikkelin ympärillä 

ollut, laantui keväällä 1961 leimahtaakseen uudelleen saman vuoden syyskuussa. 

Tällöin Japanin lehdistö laajalla rintamalla uutisoi useissa painoksissa maan ulko-

maankauppaviranomaisten MITI:n johdolla suunnittelevan diskriminoivia vasta-

toimia muun muassa Iso-Britanniaa, Ranskaa, Italiaa, Espanjaa, Portugalia, Itäval-

taa, Norjaa ja Suomea kohtaan, sillä näiden maiden katsottiin syrjivän japanilaista 

                                                        
1173 ”Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 36/28. ulko-
asiainministeriölle. Tokio 21.1.1961. Liitteenä käännös artikkelista; Lähettiläs Smedslundin kirjelmä 
No. 120. Nippon Kogyo Shimbun -lehden päätoimittajalle. Tokio 11.3.1961. 7.Lf. Suomen tuontisään-
nökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
SVT I A:81. Ulkomaankauppa v. 1961. Lisenssiviraston lista (28.12.1960) multilateraalikohtelun alai-
sista maista ja bilateraalimaista. Ulkomaankaupan neuvottelukuntaa koskevat asiakirjat 1961. Arkisto-
tunnus 340. STE:n arkisto. 
1174 ”P.M. Suomen – Japanin välisestä kaupasta.” Allekirjoitus K. U. 3.3.1961. UM 58 B2 Japani yleistä 
1951–1974: Suomen ja Japanin välinen kauppa 1955–68. UMA. Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 
120. Nippon Kogyo Shimbun -lehden päätoimittajalle. Tokio 11.3.1961. 7.Lf. Suomen tuontisäännökset 
1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Impor-
tation System in Finland in the liberalized Sector. State as of 1 January 1960. Ulkomaankaupan neuvot-
telukuntaa koskevat asiakirjat 1959–1960. Arkistotunnus 337. STE:n arkisto. 



459 

tuontia omilla markkinoillaan. Suunnitellut vastatoimet liittyivät Japanin hallituk-

sen ulkomaankaupan vapauttamisohjelmaan, jonka ensimmäisessä vaiheessa 1. lo-

kakuuta 1961 nostettiin tuontikaupan vapautusprosentti 65 prosentista 68 prosent-

tiin vuoden 1959 tullitilaston perusteella laskettuna. Noin kolmannes tässä vai-

heessa vapautetuista tavaranimikkeistä uhkasi jäädä liberalisoimatta edellä luetel-

tujen maiden osalta. Uhkaamallaan tuontisyrjinnällä yritti Japani saada sen omaa 

vientikauppaa syrjiviä maita lopettamaan diskriminointitoimensa ja saavuttamaan 

molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun kahdenkeskisten neuvotteluiden 

kautta.1175  Japani aloittikin kauppaneuvottelut useiden Euroopan maiden kanssa 

syksyllä 1961 ja toivoi tekevänsä niin myös Suomen kanssa. 

Lehtikirjoitukset suomalaisen vientitavaran mahdollisesta diskriminoinnista 

otettiin Suomen Tokion-lähetystössä vastaan hämmästyneinä, sillä siitäkin huoli-

matta, että Japanin tyytymättömyys asemaansa Suomen tuontijärjestelmässä oli 

käynyt ilmeiseksi, ei Japanin ulkoasiainministeriö eikä MITI ollut ilmoittanut min-

käänlaisista Suomeen kohdistettavista vastatoimista tai edes niiden mahdollisuu-

desta. Lähettiläs Smedslund otti asian käsiteltäväksi Japanin ulkoasiainministeri-

össä, jonka taholta pahoiteltiin lehtien ”harhaanjohtavaa kirjoittelua” asiasta ja va-

kuutettiin, ettei Suomeen kohdistettaisi diskriminoivia toimia. Smedslundia va-

kuuttelut eivät lämmittäneet, sillä hän pyysi ulkoasiainministeriön välityksellä 

MITI:ä esittämään suorasanaisesti kaikki mahdolliset valitukset maiden välisestä 

kaupasta ja Suomen tuontijärjestelmästä, jotta ne saataisiin ”kerta kaikkiaan selvi-

tetyiksi”.1176 

Niin myös tapahtui, kun lähetystösihteeri Lintulahti asettui lokakuussa keskus-

teluyhteyteen MITI:n Suomen asioita hoitaneen jaostosihteerin kanssa. MITI:n an-

tama selvitys koostui pääasiassa Suomeen kohdistetusta syytöksestä ja uhkauksesta; 

ensinnäkin Japanin viranomaiset pitivät Suomen Pankkia pääsyyllisenä japanilai-

sen tuontikaupan jarruttamiseen Suomessa, ja toiseksi Suomi liitettäisiin 1. joulu-

kuuta 1961 niin sanottuun diskriminointilistaan, ellei Suomen ja Japanin välisen 

                                                        
1175 ”Japanin maksutase ja ulkomaankauppa 1961.” Lähetystösihteeri Lintulahden taloudellinen tiedoi-
tus No. 1. Tokio 30.1.1962. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. UMA. ”Suo-
men – Japanin kauppa.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 533/240. ulkoasiainministeriölle. Tokio 
19.9.1961; ”Suomen – Japanin kauppa.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 555/247. ulkoasiainmi-
nisteriölle. Tokio 28.9.1961. 7.Lf. Suomen tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuonti-
säännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Huom. viimeksi mainittu arkistoyksikkö sisältää 
useita artikkelileikkeitä japanilaisista sanomalehdistä syyskuulta 1961. 
1176 ”Suomen – Japanin kauppa.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 533/240. ulkoasiainministeriölle. 
Tokio 19.9.1961. 7.Lf. Suomen tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöste-
lyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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kaupan ongelmakysymysten ratkaisemisessa edettäisi Japania tyydyttävällä tavalla. 

MITI:n jaostosihteeri teki Lintulahdelle myös selväksi, että 

”[i]tse asiassa Japanin edut ja kaupalliset mahdollisuudet Suomessa ovat melko 

rajoitetut vapaan kaupankin vallitessa eikä tämän hetken aktio Suomea vastaan 

johdu niinkään paljon kaupan oleellisesta määrästä, vaan ennenkaikkea kysy-

mys on teoriasta, periaatteesta.”1177  

Kaupan vähäisestä määrästä tai periaatekysymyksestä riippumatta oli MITI:n esit-

tämä syytös Suomen Pankkia kohtaan yhtä perusteltu kuin jos Suomen taholta olisi 

esitetty samankaltainen syytös MITI:ä kohtaan. Sekä Suomen Pankki (yhdessä li-

senssiviraston kanssa) että MITI toimivat maiden välisen kaupan portinvartioina 

ensin mainitun myöntäessä valuuttakiintiöt japanilaiselle tuonnille Suomessa ja vii-

meksi mainitun ohjatessa globaali- eli valuuttakiintiöiden kautta suomalaisen sel-

luloosan tuontia Japaniin. MITI:n esittämän syytöksen ja uhkauksen summana kui-

tenkin oli, että Japani halusi nyt liittyä Helsingin klubiin ja päästä siten osalliseksi 

multilateraalisesta tuontikohtelusta Suomessa. Klubiin liittyminen oli muodostunut 

Japanille myös eräänlaiseksi arvovaltakysymykseksi, joka oli saatava ratkaistuksi 

vuoden loppuun mennessä.1178  

Tokion-lähetystön mukaan Suomen ulkoasiainministeriön oli otettava kysy-

mys japanilaisen tuonnin liberalisoimisesta käsiteltäväksi mahdollisimman pian, 

sillä joulukuun alussa Japanin hallitus suunnitteli seuraavan kerran korottavansa 

tuontikaupan vapautusprosenttia – nyt 70 prosenttiin – jolloin myös Suomi mah-

dollisesti liitettäisiin uhatulle diskriminointilistalle. Pian Lintulahden MITI:ssä 

käymän keskustelun jälkeen Japanin ulkoasiainministeriöstä kuitenkin vakuutettiin, 

ettei Suomea MITI:n uhkauksista huolimatta liitettäisi kyseiseen listaan, ja että vi-

ranomaisten tekemän päätöksen mukaan Suomea kohdeltaisiin liberaalilla tavalla 

Japanin tuontikaupan vapautustoimien edetessä seuraavaan vaiheeseensa joulu-

kuussa. Se, mitä Japanin ulkoasiainministeriö tämän vastapalveluna pyysi ‒ ja jota 

                                                        
1177 ”Suomen Japanin kauppa; diskriminointikysymys.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 581/258. 
ulkoasiainministeriölle. Tokio 13.10.1961. Liite: ”P.M. Suomen-Japanin kauppa; Japanin suunnitelmat 
tuontinsa liberalisoinnin yhteydessä diskriminoida Suomea.” 7.Lf. Suomen tuontisäännökset 1956–67: 
Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1178 ”Suomen Japanin kauppa; diskriminointikysymys.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 581/258. 
ulkoasiainministeriölle. Tokio 13.10.1961. Liite: ”P.M. Suomen-Japanin kauppa; Japanin suunnitelmat 
tuontinsa liberalisoinnin yhteydessä diskriminoida Suomea.” 7.Lf. Suomen tuontisäännökset 1956–67: 
Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Lintulahti näyttää 
omaksuneen MITI:n kannan Suomen Pankin syyllisyydestä asiaan. Ks. Lintulahti 1963, 58. 
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MITI oli uhkaamalla vaatinut ‒ oli Japanin pääsy vihdoin nauttimaan multilateraa-

limaiden osaksi annetusta tuontikohtelusta Suomessa.1179  

Suomen ulkoasiainministeriön vastaus japanilaisten pyyntöön ja uhkaukseen 

valmistui nopeassa tahdissa, sillä Helsingissä valmisteltiin jo Japanin liittämistä 

multilateraalimaiden joukkoon vuoden 1962 alusta lukien. Viralliset ohjeet Toki-

ossa käytäviä neuvotteluja varten valmistuivat marraskuussa ja sisälsivät neljä koh-

taa: 1) Japani antaa sitoumuksen rajoittaa Suomen viranomaisten kehotuksesta niin 

kutsuttujen sensitiivisten tavaroiden vientiä markkinahäiriö- eli ”market disruption” 

-tapauksissa; 2) viennin kuitenkin jatkuessa olisi Suomella oikeus kieltää tällaisten 

tavaroiden tai tavararyhmien maahantuonti siksi kunnes markkinat normalisoitui-

sivat; 3) Japani myöntää Suomelle voimassa olevan liberaalisen tuontikohtelun li-

säksi kaikki myöhemmin tehtävät lievennykset tuontisäännöstelyssään; 4) Suomen 

viennin yksipuolisuudesta johtuen Japani myöntää suomalaista alkuperää oleville 

ja vielä säännöstelyyn jääville vientitavaroille automaattisesti tuontilisenssit. Näillä 

neuvotteluohjeilla Suomi tavoitteli viennilleen liberaalia kohtelua samalla kuiten-

kin pidättäen itsellään veto-oikeuden tapauksissa, joissa japanilainen tuonti omille 

markkinoille kasvaisi sensitiivisiksi määriteltävien tavaroiden osalta liian suu-

reksi.1180 

Suomen taholta Japanille esitettyjä vaatimuksia ei voida pitää ylimitoitettuina 

suhteutettaessa ne Japanille tarjottuun multilateraaliseen tuontikohteluun, jonka 

puitteissa Japani saisi vapaasti kilpailla Suomen liberalisoidulla tuontisektorilla, 

joka käsitti noin 80 prosenttia multilateraalimaista tapahtuvasta tuontikaupasta, ja 

pääsisi osalliseksi myös globalisoidusta tuonnista. Näin asian näki myös Japanin 

ulkoasiainministeriö, joka joulukuun alussa esitti tyytyväisyytensä Suomen anta-

man ehdotuksen johdosta. Japanin virallinen vastaus oli kuitenkin tulossa vasta 

myöhemmin, sillä sen taholla pidettiin ensiarvoisen tärkeänä, että nyt tehtävä sopi-

mus olisi sanamuotonsa ja sisältönsä puolesta GATT-sopimusten hengen mukainen. 

Suomen lisäksi Japani kävi neuvotteluja samanaikaisesti myös Ruotsin, Itävallan, 

                                                        
1179 ”Japani Suomen tuontikohtelussa.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 595/264. ulkoasiainminis-
teriölle. Tokio 20.10.1961. Liite: ”P.M. Suomen Japanin kauppa: diskriminointikysymys.” 7.Lf. Suo-
men tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön 
arkisto. UMA. ”Japanin maksutase ja ulkomaankauppa 1961.” Lähetystösihteeri Lintulahden taloudel-
linen tiedoitus No. 1. Tokio 30.1.1962. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1952–1964. 
UMA. 
1180 ”Japani Suomen tuontikohtelussa.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 16348/51. Tokion-lähetys-
tölle. Helsinki 14.10.1961; ”Multilateraalinen tuontikohtelu Japanille 1.1.1962 lukien.” Ulkoasiainmi-
nisteriön kirjelmä No. 18058/58. Tokion-lähetystölle. Helsinki 16.11.1961. 7.Lf. Suomen tuontisään-
nökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 



462 

Italian, Espanjan, Jugoslavian ynnä muiden maiden kanssa, mikä omalta osaltaan 

viivästytti sopimuksen tekoa Suomen kanssa.1181  

Viimein joulukuun puolivälissä Japanin ulkoasiainministeriö ilmoitti hallituk-

sensa hyväksyvän Suomen tekemän ehdotuksen pienin muutoksin. Ministeriön 

kauppapoliittisen osaston jaostopäällikkö Tsuyoshi Hiraharan mukaan Suomen 

vaatimukset oli viranomaisten piirissä hyväksytty sillä perusteella, että Japanin 

vienti oli viime vuosina ollut Suomesta tapahtunutta tuontia suurempaa ja ‒ tähän 

liittyen ‒ koska Suomi ei ollut esittänyt ainuttakaan virallista protestia kauppavaih-

don epätasapainosta. Suomen ulkoasiainministeriössä hyväksyttiin nopeassa järjes-

tyksessä Japanin vastaehdotus, jossa ei enää mainittu Suomen oikeutta rajoittaa ja-

panilaista tuontia markkinoiden normalisoimiseksi vaan sen sijaan korostettiin kau-

pallisten ongelmien selvittämistä GATT:n hengessä neuvotteluiden kautta.1182 Näin 

tuli mahdolliseksi solmia kahdenkeskisen kaupan vapauttamista koskeva sopimus 

noottienvaihdolla Tokiossa 22. joulukuuta 1961. Suomen Tokion-lähetystössä pi-

dettiin sopimusta Suomen kannalta varsin edullisena, sillä jaostopäällikkö Hira-

haran suullisen ilmoituksen mukaan Japani lupautui myöntämään suomalaiselle 

selluloosalle tuontilisenssejä liberaalisti vuoden 1962 alusta lukien, minkä tulok-

sena Suomen vienti kasvaisi ja samalla tasapainottaisi koko kauppavaihtoa. Libe-

raalin lisenssiannon lisäksi Suomi pääsi sopimuksen ansiosta varmuudella nautti-

maan selluloosan tuontisäännöstelyn lopettamisesta, joka tekosilkkiselluloosan 

osalta tapahtui huhtikuun 1962 alussa ja paperiselluloosan osalta saman vuoden 

lokakuussa. Huhtikuussa vapautettiin myös sanomalehtipaperin tuonti säännöste-

lystä.1183 

                                                        
1181 ”Multilateraalinen tuontikohtelu Japanille 1.1.1962 lukien.” Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 
18058/58. Tokion-lähetystölle. Helsinki 16.11.1961. 7.Lf. Suomen tuontisäännökset 1956–67: Japanin 
kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1182 Lopullisessa sopimustekstissä ei myöskään mainita Suomelle kuuluvista automaattisista tuontili-
sensseistä sellaisille tuotteille, jotka olivat vielä säännöstelyn alaisia Japanissa. Sen sijaan Japani suostui 
mahdollisimman suotuisasti harkitsemaan (as favorable consideration as possible) lisenssien myöntä-
mistä Suomesta tuotaville säännöstelyn alaisille tavaroille. 
1183 ”P.M. Mr. Hiraharan vastaus ehdotukseemme.” Allekirjoittanut M. L. 15.12.1961; ”Multilateraali-
nen tuontikohtelu Japanille 1.1.1962 lukien.” Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 713/294. ulkoasiain-
ministeriölle. Tokio 16.12.1961; Suomen ulkoasiainministeriön sähke Tokion-lähetystölle 
20.12.1961; ”Multilateraalinen tuontikohtelu Japanille 1.1.1962 lukien.” Va. asiainhoitaja Lintulahden 
kirjelmä No. 800/301. ulkoasiainministeriölle. Tokio 23.12.1961. Sopimustekstit 22.12.1961. 7.Lf. Suo-
men tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön 
arkisto. UMA. ”Japanin taloudellinen tilanne vuoden 1962 keskivaiheilla.” Va. asiainhoitaja Lintulah-
den taloudellinen tiedoitus No. 6. Tokio 26.7.1962. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 
1952–1964. UMA. Lintulahti 1963, 59. 
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Pääsy Helsingin klubiin ja multilateraalisen tuontikohtelun piiriin merkitsi Ja-

panin Suomeen tapahtuvalle viennille huomattavaa helpotusta, mistä johtuen Japa-

nin ulkoasiainministeriö ja MITI olivat syystäkin tyytyväisiä neuvotteluiden tulok-

seen. Vuosina 1961–1962 toteutunut kauppapoliittisten suhteiden paraneminen 

myös muiden Euroopan maiden, kuten Iso-Britannian, Ranskan ja Espanjan, kanssa 

solmituilla sopimuksilla nostatti ansaittua tyytyväisyyttä Japanin taholla. Kaikkien 

neuvottelukumppaniensa kanssa ei Japani kuitenkaan ollut onnistunut saavutta-

maan toivomaansa tulosta eli vientikauppaansa kohdistettujen rajoitusten poista-

mista. Eräs tällaisista neuvottelukumppaneista oli Ruotsi, joka itsepintaisesti py-

sytti Japanin kanssa aiemmin solmimansa kauppasopimuksen voimassa Japanin 

neuvotteluyrityksistä huolimatta.1184  

Suomen ja Japanin välisen kaupan vapauttaminen antoi molemmissa maissa 

toivoa kaupallisten suhteiden syventämisestä ja laajentamisesta lähitulevaisuu-

dessa. Siitä huolimatta ‒ tai ehkä paremminkin juuri siitä johtuen ‒ suomalaisten 

piirissä esiintyi myös soraääniä, kun tieto Tokiossa toteutetusta noottienvaihdosta 

kiiri Helsinkiin ja lehtien palstoille. Ulkomaankaupan neuvottelukunta, joka oli pe-

rustettu ulkoasiainministeriön yhteyteen vuonna 1959 jatkamaan samana vuonna 

lakkautetun kauppasopimuskomitean työtä,1185  otti Japanin liittymisen Helsingin 

klubiin käsiteltäväkseen vasta noottienvaihdon jälkeen. Tammikuun 1962 lopulla 

pidetyssä kokouksessa Suomen Teollisuusliittoa edustanut vuorineuvos B. Lång-

hjelm kritisoi neuvottelukunnan syrjäyttämistä Japanin liittymiskysymyksessä, 

sillä hänen mukaansa Japanille myönnetty multilateraalinen tuontikohtelu oli ollut 

omiaan huolestuttamaan teollisuuspiirejä – tarkemmin sanottuna puuvilla- ja kala-

verkkoteollisuuden edustajia – ja että Japanin liittymistä koskenut päätös osoitti 

                                                        
1184 Foreign Trade White Paper of Japan 1962–63, 7–8, 46–47. Foreign Trade White Paper of Japan 
1963–64, 12, 112–113. 
1185 Ulkoasiainministeriöstä STT:lle välitetyssä tiedotteessa 24.9.1959 todetaan, että ”[u]lkomaankaup-
papoliittisten asiain valmistelun tehostamiseksi ja entistä kiinteämmän neuvotteluyhteyden aikaansaa-
miseksi ulkomaankauppaviranomaisten, muiden viranomaisten ja tuotannollisen elämän edustajien vä-
lille on valtioneuvosto tänään ulkoasiainministeriöstä tapahtuneesta esittelystä päättänyt asettaa ulko-
maankaupan neuvottelukunnan (…)”. STT:lle (24.9.1959). UM 58 Da Ulkomaankaupan neuvottelu-
kunta pöytäkirjat 1959–61, 1964–66: I  30.3.1960. UMA. Ulkomaankaupan neuvottelukunta jakautui 
kahteen jaostoon, josta ensimmäinen käsitteli kauppapoliittisia ja toinen tullipoliittisia asioita. Neuvot-
telukunnan puheenjohtajana toimi ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston päällikkö ja varapu-
heenjohtajana sekä pääsihteerinä saman osaston päällikön sijainen. Jaostossa I olivat edustettuina Suo-
men Pankki, kauppa- ja teollisuusministeriö, maatalousministeriö, lisenssivirasto ja yksityiseltä puolelta 
muun muassa Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto ja Suomen Teollisuusliitto. Päiväämätön 
asiakirja ulkomaankaupan neuvottelukunnan kokoonpanosta. UM 58 Da Uuden kauppasopimuskomi-
tean asettaminen 28.2.1952 ja lakkauttaminen 24.9.1959. UMA. 
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neuvottelukunnan jäsenillä olevan puutteelliset mahdollisuudet vaikuttaa kauppa-

poliittisten kysymysten lopullisiin ratkaisuihin.1186 Långhjelmin esittämää kritiik-

kiä tukee laaja asiakirja-aineisto, joka osoittaa Suomen ulkoasiainministeriön kaup-

papoliittisen osaston ja Suomen Tokion-lähetystön pääasiallisesti valmistelleen ja 

päättäneen Japanin liittymisestä Helsingin klubiin.  

Se, että kotimarkkinateollisuus oli täten tullut syrjäytetyksi päätöksenteossa, ei 

kuitenkaan tosiasiallisesti tarkoita sitä, että Japanin liittäminen multilateraalisen 

tuontikohtelun piiriin olisi voinut neuvottelukunnan toimesta lopulta kariutua. Ku-

ten Suomen Pankkia samaisessa kokouksessa edustanut Reino Rossi asiaintilan il-

maisi, oli Japanin pääsy Helsingin klubiin muodostunut välttämättömyydeksi, jota 

alleviivasi Japanin taholta GATT:ssa ja Kansainvälisessä Valuuttarahastossa Suo-

meen kohdistettu arvostelu. Japanin aiheuttaman kauppapoliittisen painostuksen 

alla oli Suomen ulkoasiainministeriö tehnyt myönteisen päätöksen liittymiskysy-

myksessä, mikä ei kuitenkaan Suomen osalta tarkoittanut täydellistä antautumista 

vaatimusten edessä, sillä vastapainona oli Suomi saanut viennilleen liberaalin koh-

telun Japanissa ja mahdollisuuden neuvottelujen kautta puuttua japanilaisen tuon-

nin aiheuttamiin ongelmiin omilla markkinoillaan.1187 Faktisesti noottienvaihdolla 

tapahtunut kauppavaihdon vapauttaminen tarkoitti Suomen ja Japanin välisen voi-

massa olevan kauppa- ja merenkulkusopimuksen suosituimmuuslausekkeen mo-

lemminpuolista tunnustamista tuontikaupan liberalisoinnissa yli kaksi vuosikym-

mentä kestäneen tiukan kahdenkeskisen kaupan säännöstelyn jälkeen.  

Suomalaisen ”hyväntahdon valtuuskunnan” matka Japaniin 1962 1188 

Suomalaiset maahantuojat tervehtivät suurella tyydytyksellä Japanin liittämistä 

multilateraalisen tuontikohtelun piiriin, sillä vuoden 1962 alusta lukien oli sieltä 

tapahtuvaa tuontikauppaa sen tavaravalikoiman, määrän ja arvon osalta mahdol-

lista kasvattaa huomattavasti edellisten vuosien tasosta. Suomen ja Japanin välisen 

                                                        
1186 Pöytäkirja ulkomaankaupan neuvottelukunnan jaostojen I ja II yhteiskokouksesta tammikuun 23 
päivänä [1962]. Huom. ko. asiakirja on merkitty saapuneeksi Suomen Teollisuusliitolle 21.1.1962. Ul-
komaankaupan neuvottelukuntaa koskevat asiakirjat 1963–1966: Pöytäkirjat 1963. Arkistotunnus 343. 
STE:n arkisto. Kertomus toiminnasta vuonna 1962. s. 6, 31–32, 34, 56. Suomen Teollisuusliiton vuosi-
kertomukset 1961–1967. Arkistotunnus 41. STE:n arkisto. 
1187 Pöytäkirja ulkomaankaupan neuvottelukunnan jaostojen I ja II yhteiskokouksesta tammikuun 23 
päivänä [1962]. Ulkomaankaupan neuvottelukuntaa koskevat asiakirjat 1963–1966: Pöytäkirjat 1963. 
Arkistotunnus 343. STE:n arkisto. 
1188  Jaostopäällikkö Nevalaisen mukaan kauppavaltuuskunta oli ”eräänlainen hyväntahdon valtuus-
kunta”. Jaostopäällikkö Nevalaisen kirjelmä lähettiläs Smedslundille. Helsinki 5.2.1962. 7.Le. Kv. mes-
sut 1952–66: Suomal. liikemiesretkikunta. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA.  
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kaupan vapauttaminen yhdessä muiden Aasian maiden kanssa käytävän kauppa-

vaihdon kasvumahdollisuuksien kanssa synnytti viimeistään vuosien 1961–1962 

vaihteessa suomalaisten tuontikauppiaiden piirissä suunnitelman lähettää erityinen 

kauppavaltuuskunta kiertomatkalle Etelä-, Kaakkois- ja Itä-Aasian maihin vuoden 

1962 alkupuolella. Kauppavaltuuskunnan varsinaisen rungon muodostivat tuon-

tialalla toimineiden tukkuliikkeiden, kuten radio-, musiikki- ja valokuvauslaitteita 

maahantuoneen Radiotukku Oy:n, tekstiilitavaroita tuoneen Oy Stockmann Ab:n 

sekä autoja ja koneita tuoneen Korpivaara Oy:n, edustajat. Yhteensä valtuuskun-

taan kuului 14 jäsentä, joihin lukeutui valtuuskunnan johtajana toiminut ulkoasi-

ainministeriön jaostopäällikkö Tauno Nevalainen tehtävänään ensinnäkin tarjota 

retkikunnalle virallinen status ja toiseksi keskustella kohdemaiden edustajien 

kanssa Suomen vientikaupasta niiden markkinoille. Nevalaisen ja tuontikauppiai-

den lisäksi valtuuskuntaan kuului Suomen Tukkukauppiaiden Keskusliitosta Ka-

lervo Hentilä. Lähes päivälleen kuukauden kestäneen matkan kohteiksi valikoitui-

vat järjestyksessä Intia, Thaimaa, Singapore, Hongkong ja Japani, joista viimeksi 

mainitussa valtuuskunta vietti noin viikon päivät.1189 

Suomen Tokion-lähetystölle merkitsi kauppavaltuuskunnan saapuminen huo-

mattavia ja varsin harvinaislaatuisia valmistelutöitä, sillä tätä aikaisemmat suoma-

laisten taholta toteutetut virallisluontoiset valtuuskuntavierailut Japaniin olivat ol-

leet erittäin harvinaista herkkua: vuonna 1960 oli Tokiossa järjestettyyn Parlament-

tienvälisen liiton konferenssiin osallistunut suomalaisten kansanedustajien valtuus-

kunta Johannes Virolaisen johdolla.1190 Keskeisimmän osuuden Tokion-lähetystön 

tekemistä valmisteluista muodostivat jaostopäällikkö Nevalaisen tulevat keskuste-

lut Japanin ulkoasiainministeriön ja MITI:n edustajien kanssa maiden välisen kau-

pan tilasta sekä erityisesti suomalaisen selluloosan viennin edellytyksistä lokakuun 

1962 alkuun ulottuvalla ajanjaksolla, jolloin selluloosan tuonti oli vielä osittain 

säännösteltyä. Valtuuskuntaan kuuluneiden tuontikauppiaiden osalta ei lähetystön 

taholta edellytetty suurempia järjestelyitä kaupallisia neuvotteluja varten, sillä 

maahantuojilla kerrottiin olevan jo ennestään runsaasti kontakteja japanilaisiin 

                                                        
1189  Jaostopäällikkö Nevalaisen kirjelmät 2 kpl lähettiläs Smedslundille. Helsinki 18.1.1962 ja 
5.2.1962; ”Delegation of Finnish business men visiting Tokyo from February 22 to March 2, 1962.” 
Valtuuskunnan osanottajalista; Valtuuskunnan matkaohjelma. 7.Le. Kv. messut 1952–66: Suomal. lii-
kemiesretkikunta. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskuslii-
ton kirjelmä jäsenilleen kauppavaltuuskunnan matkasta 16.1.1962.  Kauppapolitiikka 1919–1982. Ar-
kistotunnus 1357. SMK:n arkisto.  
1190 Iltasanomat uutisoi valtuuskunnan vierailusta otsikolla ”Suomalaispoliitikot rentoutuivat geishojen 
kanssa – mutta jatkot jäivät pitämättä”. Iltasanomat No. 248. 25.10.1960. 7.O. Konferenssit ja sopimuk-
set 1952–60: Kokoukset, kongressit, konferenssit. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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kauppahuoneisiin ja muihin yhtiöihin, joihin suomalaiset olivat itse yhteydessä. To-

sin myös maahantuojien kannalta lähetystön tarjoama apu oli ilmeisen tervetullut 

uusien liikesuhteiden menestykselliselle solmimiselle vieraassa ympäristössä.1191 

Tokioon saapumisesta seuraavana päivänä (23.2.) aloitti jaostopäällikkö Neva-

lainen Japanin ulkoasiainministeriön apulaisosastopäällikkö Hiraharan kanssa kes-

kustelut Suomen senhetkisestä tuontijärjestelmästä ja selluloosan viennin edelly-

tyksistä Japaniin. Nevalaisen tiedusteluihin viimeksi mainitusta asiasta vastasi Hi-

rahara tuonnin tapahtuvan ”kaupallisella pohjalla” siten, että tuontilisenssin haki-

jalla eli japanilaisella maahantuojalla on luvan saadakseen oltava voimassa oleva 

tilaus tuotavasta selluloosasta. Vastaus ilmeisesti tyydytti Nevalaista, sillä vielä 

tässä vaiheessa keskusteluita vallitsi molemmin puolin maltillinen sävy ilman Ne-

valaisen taholta esitettäviä selluloosan tuonnin lisäämistä koskevia vaatimuksia. 

Nevalainen kertoi Hiraharalle, että Suomi ”päästi” Japanin multilateraalisen tuon-

tikohtelun piiriin ensinnäkin antaakseen tunnustusta Japanille, toiseksi saadakseen 

hyviä tavaroita halvalla Suomeen ja kolmanneksi tuottaakseen hintakilpailua koti-

markkinoilla, joissa tuontikauppa Saksasta oli hallitsevaa – Nevalaisen mukaan 

saksalaisen tuonnin hintakilpailuttaminen japanilaisen tuonnin kanssa säästäisi 

Suomen ulkomaanvaluuttaa.1192 

Häilyvillä ja ulkomaankaupan realiteettien kannalta vierailla perusteluillaan 

Japanin paikasta Helsingin klubissa Nevalainen pyrki alleviivaamaan Japanilta 

odotettavia suurempia tilauksia suomalaisesta selluloosasta. Kolme päivää Hira-

haran kanssa käytyä keskustelua myöhemmin, palattuaan Tokioon Osakaan suun-

tautuneelta vierailultaan Nevalainen jatkoi Japanin ulkoasiainministeriön edusta-

jien kanssa neuvotteluja uudella kierroksella. Nyt Nevalainen astui ministeriön ja-

ostopäällikkö Takamatsun ja jaostosihteeri Hazumin eteen ponnekkaasti vaatien 

suomalaiselle paperiselluloosalle ”esim. 50 000” tonnin erikoistuontikiintiötä aika-

välillä 1.4.–1.10.1962. Vaatimuksensa perusteluna hän esitti, että oli Osakassa – 

                                                        
1191 Jaostopäällikkö Nevalaisen kirjelmä lähettiläs Smedslundille. Helsinki 5.2.1962; Lähettiläs Smeds-
lundin kirjelmä No. 163. jaostopäällikkö Nevalaiselle Kalkuttaan. Tokio 9.2.1962; Kalervo Hentilän 
kirjelmä lähettiläs Smedslundille. Helsinki 29.3.1962. 7.Le. Kv. messut 1952–66: Suomal. liikemiesret-
kikunta. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA.  
1192 Hintakilpailusta hyötyvät erityisesti markkinoilla toimivat ostajat. Nevalaisen esittämät näkemykset 
Suomen ulkomaanvaluutan säästöistä voidaan todeta olleen painotukseltaan valtiokeskeisiä ja ulko-
maankaupan säännöstelyajalle tyypillisiä. Japanista tapahtunut tuonti hyödytti ensisijassa suomalaista 
kuluttajaa ja tietenkin maahantuontia harjoittavia yhtiöitä. ”P.M. Jaostopäällikkö Nevalaisen ja ap.osas-
topääll. Hiraharan välisestä keskustelusta 23.2.62.” Allekirjoitus M. L. 23.2.62. 7.Lf. Suomen tuonti-
säännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. 
UMA. Ks. myös Reima Koskinen: ”Japani teollisuusmaana.” Tekniikan Maailma No. 16. 1964, 22–25. 
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ilmeisesti toimitusjohtaja Masami Yamamotolta – saanut tietää MITI:n kontrolloi-

van selluloosan tuontia täydellisesti, mikä ei pitänyt yhtä Hiraharan aikaisemmin 

kertoman selluloosan tuonnin niin sanotun kaupallisen pohjan kanssa. Nevalainen 

katsoi tämän asiaintilan olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä Suomen ja Japanin 

välillä oli noottienvaihdolla sovittu, ja varoitti, että tieto MITI:n harjoittamasta 

kontrollista aiheuttaisi varmuudella ”valtavan vastareaktion Suomessa”, jossa eräät 

teollisuuspiirit jo yrittivät purkaa maiden välisen sopimuksen. Jos Japani suostuisi 

vaatimukseen Suomelle kuuluvasta erikoistuontikiintiöstä, tyydyttäisi se Nevalai-

sen näkemyksestä ”Suomen hallituspiirejä, viranomaisia ja teollisuutta”.1193 

Nevalaisen vaatimus suomalaiselle selluloosalle annettavasta suuresta tuonti-

kiintiöstä ja varoitus Suomessa mahdollisesti esiintyvästä vastareaktiosta olivat pa-

lasia hänen aloittamassa kauppapoliittisessa pelissä, jolla ei ollut Finncellin tie-

toista tukea takanaan. Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto oli nimittäin 

tammikuussa tiedustellut Finncelliltä, olisiko tällä kauppapoliittisia tai kaupallisia 

kysymyksiä, joista Nevalainen voisi keskustella paikallisten viranomaisten kanssa. 

Finncellin vastaus kuului, ettei yhdistyksellä ollut mitään erityisiä toiveita esitettä-

vänä kauppavaltuuskuntaa tai Nevalaista varten.1194 Tätä taustaa vasten ‒ ja ottaen 

huomioon esitetyn huiman 50 000 tonnin tuontivaatimuksen, mikä kaikella toden-

näköisyydellä lyhyen toimitusajan kanssa ei olisi millään sopinut Finncellin jäsen-

tehtaiden tuotantoaikatauluun ja yhdistyksen tekemiin kaupallisiin sekä tuotanto- 

ja tarjontarajoituksia koskeviin sitoumuksiin eri toimijoiden kanssa ympäri maail-

maa ‒ oli Nevalainen vaatimuksineen käytännössä vain Suomen hallituspiirien ja 

viranomaisten asialla.1195 

                                                        
1193 ”P.M. Jaostopäällikkö Tauno Nevalaisen keskustelusta Japanin ulkoministeriön jaostopäällikkö Ta-
kamatsun ja jaostosihteeri Hazumin kanssa 26.2.62.” Allekirjoitus M. L. 26.2.62. 7.Lf. Suomen tuonti-
säännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. 
UMA. 
1194 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton kirjelmä jäsenilleen kauppavaltuuskunnan matkasta 
16.1.1962; ”Betr.: Goodwill-delegation till Fjärran-Östern.” Finncellin vastauskirjelmä Keskusliitolle. 
Helsinki 20.1.1962.  Kauppapolitiikka 1919–1982. Arkistotunnus 1357. SMK:n arkisto. 
1195 Pohjoiseurooppalaiset ja kanadalaiset selluloosantuottajat sopivat yhteisistä tuotannonrajoituksista 
marraskuussa 1961. Leikkauksia jatkettiin sitä seuraavina vuosina selluloosan hintakehityksen pysyessä 
laskusuuntaisena. Maaliskuun 1962 loppuun mennessä oli Finncellillä varastossa 175 000 tonnia sellu-
loosaa, mistä huolimatta yhdistys oli onnistunut käyttämään lähes kokoaan pohjoismaisten tuottajien 
kanssa tarjonnan rajoittamisesta tehdyn sopimuksen edellyttämän maksimitoimitusmääränsä 566 000 
tonnia aikavälillä 1.12.1961–31.3.1962. Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 8.12.1961. 
Liite: PM selluloosan tarjonnan rajoittamisesta ajalla 1.12.61–30.11.62. Pöytäkirjat 1961. Arkistotunnus 
57. Finncellin arkisto. Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 30.3.1962. Liite: PM markki-
natilanteesta. Pöytäkirjat 1962. Arkistotunnus 59. Finncellin arkisto. Jensen-Eriksen 2007, 191. 
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Nevalaisen näkemys MITI:n harjoittamasta tuontikontrollista ja sen ristiriitai-

sesta suhteesta noottienvaihdolla tehtyyn maiden väliseen sopimukseen vaikuttaa 

hyvin eriskummalliselta, kun muistetaan, että Japanin hallitus oli virallisestikin il-

moittanut lopettavansa tuontisäännöstelyn tekosilkkiselluloosan osalta 1. huhti-

kuuta ja paperiselluloosan osalta 1. lokakuuta 1962. Näihin päivämääriin saakka 

oli sekä tekosilkkiselluloosan että paperiselluloosan tuonti MITI:n kontrolloimaa 

globaalikiintiöjärjestelmän puitteissa. Nevalainen ei ilmeisestikään antanut detal-

jien häiritä vaatimustensa ponnekkuutta, sillä neuvottelujen siirryttyä MITI:n puo-

lelle, hän keskeytti kursailematta ministeriön kaupallisen osaston apulaisjohtaja 

Yamamoton1196 Japanin tuontijärjestelmää koskevan esityksen toteamalla, ”ettei se 

kuulu asiaan. Jokaisen maan on maksettava määrätyistä eduistaan hinta ja Suomi 

vaatii nyt Japania tekemään samoin.” Neuvottelu päättyi Yamamoton toteamukseen, 

ettei maiden välinen sopimus edellyttänyt Japanin osalta automaattista lisensiointia 

suomalaiselle paperiselluloosalle ja että laajennettu tuonti voisi tapahtua vain glo-

baalikiintiöiden kautta. Yamamoto kuitenkin ilmoitti MITI:n olevan valmis harkit-

semaan Suomelle osoitettavaa lisäystä laajennetun globaalikiintiön puitteissa.1197 

MITI:n näkemykseen yhtyi myös Japanin ulkoasiainministeriö, jonka edusta-

jana Tsuyoshi Hirahara ilmoitti Japanin hallituksen ymmärtävän Suomen taholta 

esitettyjen vaatimusten vakavuuden samalla kuitenkin todeten, että Japanin kan-

nalta olisi mahdotonta myöntää erikoista yksityislisenssiä Suomelle, kun selluloo-

san liberalisointiohjelma oli jo lyöty lukkoon. Japanin pelkona oli, että Suomelle 

annettava yksityinen tuontilisenssi kannustaisi muita selluloosan tuottajamaita vaa-

timaan omalle viennilleen samaa kohtelua, mikä lopulta johtaisi paperiselluloosan 

tuonnin romahdusmaiseen tilaan. Ennen Japanista lähtöään Nevalainen oli vaatinut 

kirjallista sitoumusta suomalaiselle paperiselluloosalle myönnettävästä tuontikiin-

tiöstä, joka 50 000 tonnin sijaan voisi minimissään käsittää 20 000 tonnia. Mitään 

kirjallista sitoumusta Japanin ministeriöt eivät katsoneet voivansa Nevalaiselle an-

taa, vaikka MITI olikin lähitulevaisuudessa valmis lisäämään tuontia Suomesta 

kondensaattoripaperin ja tilastokorttien valmistamista varten.1198 

                                                        
1196 Huom. apulaisjohtaja Yamamotoa ei tule sekoittaa Finland Japan Trading Co:n toimitusjohtajaan 
Masami Yamamotoon. 
1197 ”P.M. Keskustelusta Jaostopäällikkö Nevalainen – Mr. Yamamoto, vice director, M.I.T.I., trade bu-
reau, 28.2.1962. Allekirjoitus M. L. 28.2.62; Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 234. osastopäällikkö 
Munkille. Tokio 5.3.1962. 7.Lf. Suomen tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuonti-
säännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1198 ”P.M. Japanin ulkoministeriön neuvottelevan virkamiehen Tsuyoshi Hiraharan suullisista lisäseli-
tyksistä luovuttaessaan 2.3.62 allekirjoittaneelle Jaostopäällikkö Tauno Nevalaiselle osoittamaansa hen-
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Kauppavaltuuskunnan jo poistuttua Japanista otti lähetystösihteeri Lintulahti 

yhteyden Japanin ulkoasiainministeriöön Nevalaisen ohjeistuksesta. Lintulahden 

välityksellä Nevalainen ilmoitti Hiraharalle olevansa täydellisen pettynyt Japanin 

taholta saamaansa vastaukseen, jossa ei luvattu mitään selkeää lukua suomalaiselle 

paperiselluloosalle myönnettävästä tuontikiintiöstä. Ellei Japani tekisi viikon si-

sällä päätöstä Suomelle kuuluvasta vähintään 20 000 tonnin kiintiöstä toimitetta-

vaksi huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana, poistettaisiin Japani Nevalaisen mu-

kaan multilateraalisen tuontikohtelun piiristä 1. heinäkuuta 1962 lukien. Tämän ul-

timaatumin kuultuaan Hirahara kutsui keskusteluun mukaan jaostosihteeri Hazu-

min ja selosti tälle asiaintilan. Lintulahden kirjoittaman muistion mukaan 

”[m]olemmat kiihtyivät silminnähtävästi. Mr. Hiraharan ensireaktio oli se, että 

tällaista ultimaatumia ei voitu Japanille esittää. Ilmoitin, että se oli jo esitetty. 

Tähän hän vastasi, että ”off records” hänen täytyy todeta, että jos Japanille saa-

tetaan tämä häpeä, että se maailman silmissä nyt julkisesti poistettaisiin multi-

lateraalilistalta Japanille se olisi niin suuri poliittinen isku ja häpeä, että sen 

johdosta olisi vastavetona heti kutsuttava Mr. Kojima [Japanin lähettiläs] pois 

Helsingistä. Rauhoituttuaan hän lisäsi, ettei Mr. Nevalainen tiedä mistä hän nyt 

puhuu. Tässä tilanteessa ei Suomella ole minkäänlaisia valtteja käytettävinään 

tai pakotuskeinoja. Koko ajan on keskusteltu ystävällisessä mielessä ja heidän 

[japanilaisten] tarkoituksenaan on edesauttaa, eikä repiä, kuten Mr. Nevalainen 

käytöksellään näyttää tekevän.1199 

Japanin ulkoasiainministeriön intresseissä ei kuitenkaan ollut lähettilään kotiin kut-

sumisen tosiasiallinen toteuttaminen, kuten Hirahara myöhemmin Lintulahdelle il-

moitti. Japani oli valmis jopa Suomeen tapahtuvan vientinsä jarruttamiseen, kunnes 

paperiselluloosan tuonti vapautuisi säännöstelystä, ellei se sitä ennen kykenisi tar-

joamaan Suomelle muita tyydyttäviä etuja. Hiraharan mukaan hallinnollisen oh-

jauksen kautta oli mahdollista lisätä tuontia Suomesta, mutta sen määrän oli oltava 

sopusoinnussa aikaisemmin tuotujen määrien ja Japanin ulkomaankaupan sen het-

ken järjestelyiden kanssa. Nevalaisen esittämä ja myöhemmin Suomen ulkoasiain-

ministeriön vahvistama vaatimus Japanilta edellytettävältä tuontisitoumukselta 

                                                        
kilökohtaista kirjettä.” Allekirjoittanut lähetystösihteeri Lintulahti. Tokio 2.3.1962. 7.Lf. Suomen tuon-
tisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. 
UMA. 
1199 ”P.M. käynnistäni Gaimushossa Mr. Hiraharan luona 3.3.62 lauantai-aamuna.” Allekirjoitus M. L. 
3.3.62. 7.Lf. Suomen tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. To-
kion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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20 000 tonnista paperiselluloosaa oli Japanin näkemyksen mukaan täysin epärea-

listinen, sillä käytännössä se merkitsisi sitä, että kaikki Japaniin tuotava paperisel-

luloosa tulisi Suomesta huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana. Edellisenä puoli-

vuotiskautena oli Japaniin tuotu yhteensä 23 000 tonnia paperiselluloosaa.1200 

Tilanne Nevalaisen esittämän ultimaatumin ympärillä kuitenkin rauhoittui, kun 

Suomen ulkoasiainministeriöstä ilmoitettiin 9. maaliskuuta, että Suomi jättäisi sel-

luloosalle myönnettävän kiintiöosuuden japanilaisten viranomaisten päätettäväksi 

ja ettei Suomen taholta olisi odotettavissa vastatoimenpiteitä.1201 Suunnanmuutok-

sen taustalla vaikuttivat lähettiläs Smedslundin vähän aikaisemmin esittämät näke-

mykset siitä, että 

”[v]ihjailu Japanin Suomessa nauttiman multilateraalikohtelun lopettamiseen 

ei vakaumukseni mukaan auta meitä yhtään tässä asiassa. Päinvastoin se vä-

hentää japanilaisten goodwilliä ja on uhkana maittemme hyvien suhteiden jat-

kumiselle.”1202 

Smedslundin mukaan ultimaatumin toteuttaminen olisi suuremmaksi vahingoksi 

maiden välisille suhteille kuin häpeäksi Japanille muun maailman silmissä. Smeds-

lund muistutti ministeriötään myös siitä, että Suomi oli myöntänyt Japanille multi-

lateraalioikeudet ilman erityisiä takeita selluloosan viennin lisensioimisesta tuon-

nin vapautusajankohtiin saakka.1203 Täten Smedslund epäsuorasti osoitti, että Ne-

valaisen ultimaatumi soti maiden välillä noottienvaihdolla sovittuja artikloja vas-

taan ja että Suomen ulkoasiainministeriön vaatimus kymmenien tuhansien tonnien 

selluerän tuontiluvasta oli täysin oikeudeton. Suomen Tokion-lähetystö ja Japanin 

ulkoasiainministeriö saattoivatkin olla yhtämieltä siitä, ettei Suomella todellakaan 

                                                        
1200 ”P.M. käynnistäni Gaimushossa Mr. Hiraharan luona 3.3.62 lauantai-aamuna.” Allekirjoitus M. L. 
3.3.62; Suomen ulkoasiainministeriön sähke No. 3. Tokion-lähetystölle 5.3.1962; ”P.M. käynnistäni Mr. 
Hiraharan luona klo 11.00 6.3.1962.” Allekirjoitus M. L. 6.3.62. 7.Lf. Suomen tuontisäännökset 1956–
67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1201 Suomen ulkoasiainministeriön sähke No. 4. Tokion-lähetystölle. Helsinki 9.3.1962. 7.Lf. Suomen 
tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön ar-
kisto. UMA. Ennen ministeriön ilmoitusta ehti Nevalainen kirjoittaa valtuuskunnan matkasta muistion, 
jossa hän totesi, että ”Tokiossa käytyjen neuvottelujen tuloksena päästiin luottamukselliseen sopimuk-
seen 20.000 tonnin (n. US$ 4 milj.) selluloosaerän toimituksesta vielä kuluvana vuonna”. Nevalaisen 
raportti oli tältä osin täysin harhaanjohtava ja omia ansioita korostava. ”P.M. Vientiteollisuuden mark-
kinointinäkymät Kaakkois-Aasiassa ja Kauko-Idässä.” Allekirjoittanut Tauno Nevalainen. Helsinki 
7.3.1962. Kauppapolitiikka 1919–1982. Arkistotunnus 1357. SMK:n arkisto. 
1202 Lähettiläs Smedslundin kirjelmä No. 234. osastopäällikkö Munkille. Tokio 5.3.1962. 7.Lf. Suomen 
tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön ar-
kisto. UMA. 
1203 Ibid. 
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ollut tässä asiassa valtteja tai pakotuskeinoja käytettävänään. Näin ollen onkin ky-

syttävä, miksi Suomen ulkoasiainministeriö ylipäänsä ryhtyi epäonniseen kiristys-

operaatioonsa. Pintapuolisen vastauksen tähän kysymykseen tarjoaa viranomaisten 

ilmeinen pyrkimys edistää suomalaisen selluloosan vientiä Japanissa, mutta taus-

talla oli todennäköisesti muitakin vaikuttimia. Nevalaisen ultimaatumissa saattoi 

olla kyse myös eräänlaisesta kauppapoliittisesta korjausliikkeestä, jolla haettiin oi-

keutusta Japanin pääsylle Helsingin klubiin ja perusteltiin tapahtunutta sitä vastus-

taneelle Suomen kotimarkkinateollisuudelle.  

Lopputulemana Nevalaisen Tokiossa esittämille kärkkäille näkemyksille ja ul-

timaatumille oli, että keskustelut suomalaiselle paperiselluloosalle myönnettävästä 

tuontikiintiöstä jatkuivat Suomen Tokion-lähetystön, Japanin ulkoasiainministe-

riön ja MITI:n välillä maaliskuun alkupuolelta aina kesäkuukausille saakka. Fin-

land Japan Trading Co. onnistui kuitenkin kesäkuun alussa solmimaan Ataka & 

Co:n, Iwai & Co:n ja Marubeni-Iida Co:n edustamien 12 japanilaisen paperitehtaan 

kanssa alustavat ostosopimukset yhteensä 2 650 tonnista suomalaista paperisellu-

loosaa,1204 joka oli määrältään yli kaksinkertainen suhteessa viranomaisten aikai-

semmin keväällä Suomelle lupaamaan 10 prosentin kiintiöön 10 000 tonnin koko-

naistuonnista lokakuun alkuun mennessä.1205 Kaiken kaikkiaan Finncellin myynnit 

Japaniin vuonna 1962 ylsivät yli 6 200 tonniin, josta paperiselluloosan osuus oli 

noin 5 000 tonnia. Ennen lokakuun alkua ilmoitettiin Finncellin myyntitilastoissa 

kauppoja tehdyn Ataka & Co:n, Marubeni-Iida Co:n ja Toyo Menka Kaishan 

kanssa yhteensä 4 442 tonnista selluloosaa.1206  

Kysymykseen siitä, oliko Nevalaisen ultimaatumilla Finncellin myyntien ke-

hitykseen positiivista ja/tai negatiivista vaikutusta, on mahdoton vastata tyhjentä-

västi. Negatiivista vaikutusta sillä tuskin oli, sillä vuoden 1961 vientiin verrattuna 

kokivat Finncellin myynnit Japaniin noin 40 prosentin nousun vuonna 1962.1207 

                                                        
1204 Lisenssisaannin pitkittymisestä ja muista mahdollisista tekijöistä johtuen esimerkiksi Iwai & Co:n 
alkujaan suunnitellut 600 tonnin ostot supistuivat lopulta 200 tonnin hankinnoiksi Joutsenon selluloosaa. 
Finncellin myyntiraportteihin ne kirjattiin vasta joulukuussa 1962. 
1205  ”P.M. Suomen paperiselluloosan tuonti Japaniin.” Allekirjoitus M. Lintulahti. Tokio 
26.3.1962; ”Selluloosan vienti Suomesta Japaniin.” Va. asiainhoitaja Lintulahden kirjelmä No. 545/167. 
ulkoasiainministeriölle. Tokio 18.6.1962. Liitteenä Finland Japan Trading Co:n kirjelmä 4.6.1962. 7.Lf. 
Suomen tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetys-
tön arkisto. UMA. Finncellin raportit myydyistä selluloosamääristä vuonna 1962. Myyntiraportit 1962–
1966. Arkistotunnus 688. Finncellin arkisto. 
1206 Finncellin raportit myydyistä selluloosamääristä 1.1.–30.9.1962. Myyntiraportit 1962–1966. Arkis-
totunnus 688. Finncellin arkisto. Kertomukset Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta 1961 ja 1962. 
Vuosikertomukset 1958–1965. Arkistotunnukset 130 ja 131. Finncellin arkisto. 
1207 Kertomukset Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta 1961 ja 1962. Vuosikertomukset 1958–
1965. Arkistotunnukset 130 ja 131. Finncellin arkisto. 
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Positiivisenkin vaikutuksen osalta on arvioissa pysyttävä hyvin varovaisella kan-

nalla, sillä kauppapoliittisten suhteiden hetkellisellä kiristymisellä oli tuskin ”good-

williä” edistävää vaikutusta. Suomen ulkoasiainministeriön ja sen jaostopäällikkö 

Nevalaisen kauppapoliittisista pyrinnöistä riippumatta ja niistä mahdollisesti jopa 

tietämättä Finncell jatkoi keskeytyksettä itsenäistä vientitoimintaansa Japaniin. Yh-

distys teki kauppaa japanilaisten kauppahuoneiden kanssa tammikuusta lähtien ky-

seisen ja sitä seuraavan vuoden toimituksia varten. Finncellin kannalta oli tärkeintä, 

että viennin kehitys oli noususuuntainen ja toimijoiden väliset yhteistyösuhteet säi-

lyivät hyvinä. 

Kehitystä tapahtui myös tuontirintamalla, sillä kauppavaltuuskunnan matkaan 

osallistuneiden tuontikauppiaiden varsinaisena tavoitteena oli ollut uusien suorien 

tai välittömien kaupallisten suhteiden solmiminen aasialaisten yhteistyökumppa-

nien kanssa. Tämän mukaisesti Suomen tukkukauppa -lehti kertoi matkan tarkoi-

tuksena olleen ”tutkia mahdollisuuksia suoran tavaranvaihdon lisäämiseksi Kauko-

Idän maiden kanssa”, jotta tuontihintoja nostattavista kaupan välikäsistä voitaisiin 

luopua.1208 Suomen Tokion-lähetystön saaman tiedon mukaan oli valtuuskuntaan 

kuuluneista 12 kaupan alan jäsenestä neljä kiinnostuneita löytämään Japanista uu-

sia yhteistyökumppaneita. Jo pitkään japanilaisten kankaiden ja muiden kulutusta-

varoiden myyntiä harjoittaneen Oy Stockmann Ab:n1209 lisäksi olivat helsinkiläi-

nen SUMA Oy ja turkulainen Nummila Oy kiinnostuneita suhteiden solmimisesta 

japanilaisten yhteistyötahojen kanssa tekstiilitavaroiden tuonnissa. Helsinkiläinen 

Radiotukku Oy oli puolestaan kiinnostunut muun muassa transistoriradioiden, ko-

vaäänilaitteiden, TV-kameroiden ja varoitusvalolaitteiden hankinnoista ja niiden 

vientiä harjoittavista yhtiöistä. Mahdollisesti kaikki neljä suomalaistoimijaa saivat 

yhteyden japanilaisiin yhtiöihin, jolloin niiden välillä syntyneen yhteistyösuhteen 

kontribuutiona japanilaisten tavaroiden tuonti määrässä ja arvossa mitattuna kasvoi 

seuraavina vuosina.1210  

Yllä mainittujen tuonti- ja vähittäiskauppiaiden lisäksi kauppavaltuuskunnan 

mukana oli myös autojen maahantuontia harjoittanut Korpivaara Oy:n edustaja 

                                                        
1208 ”Kauko-Idän markkinayhteydet.” Suomen tukkukauppa No. 3. 1962, 22–23.  
1209 Stockmann oli nyt erityisen kiinnostunut löytämään toimittajan tekstiili- ja urheilutarvikkeille sekä 
valokuvauskameroille ja kiikareille. Stockmann oli aikaisemmin hankkinut japanilaistuotteita muun 
muassa Suomen Tukkukauppiaiden Osakeyhtiön ja Dahlberg & Co:n välityksellä. 
1210 ”Following members of the Finnish Trade Promotion Delegation wish to find business contacts with 
firms which are not represented yet in Finland.” Lista SUMA Oy:n, Radiotukku Oy:n, Oy Stockmann 
Ab:n ja Nummila Oy:n tuontitavaratoivomuksista. 7.Le. Kv. messut 1952–66: Suomal. liikemiesretki-
kunta. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA.  
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Paavo Korpivaara, joka oli kiinnostunut tutkimaan Japanin nousevan autoteollisuu-

den tarjoamia mahdollisuuksia Suomen vähittäin avautuville henkilöautomarkki-

noille. Kauppavaltuuskunnan matkan aikana Korpivaara sai yhteyden erääseen Ja-

panin suurimmista autonvalmistajista, Toyota Motor Corporationiin,1211 jonka val-

mistamia Toyopet Tiara-henkilöautoja laivattiin kaksi kappaletta Suomeen tes-

tiajoja varten kesäkuussa 1962. Testeissä saavutetut tulokset eivät kuitenkaan roh-

kaisseet Korpivaaraa vielä tuolloin aloittamaan Toyotan maahantuojana, sillä tä-

män automerkin varsinainen tuonti Suomeen alkoi vasta vuonna 1964.1212 Korpi-

vaara Oy ei kuitenkaan ollut pyrkimyksissään yksin, sillä helsinkiläinen Autokes-

kus Oy ennätti sitä ennen aloittamaan Nissan Motor Company Ltd:n1213 valmista-

mien Datsun-henkilöautojen säännöllisen maahantuonnin Suomeen vuonna 1962, 

jolloin näiden yhtiöiden välillä solmittiin maahantuontisopimus sekä ensitilaus, 

joka käsitti 710 kappaletta Datsun-autoja. 

Sarastava japanilaisten henkilöautojen maahantuonti oli tämän kehityksen tu-

loksena muuttava koko maiden välisen kaupan rakenteen ja volyymin sekä tieten-

kin henkilöautojen tarjonnan Suomessa. Kysymyksiin, miksi ja miten japanilaisten 

henkilöautojen tuonti Suomeen alkoi vuonna 1962 ja minkälainen oli maahantuon-

nin ensivuosien kehitys sekä yhteistyösuhteiden perusta suomalaisen maahantuojan 

ja japanilaisen valmistajan välillä, esitetään vastaukset seuraavassa alaluvussa. Sa-

malla luodaan lyhyt katsaus japanilaisen autoteollisuuden ja Nissanin kehitykseen 

aina 1960-luvun alkuun saakka ja selvitetään pääpiirteissään Nissanin ulkomaan-

kaupan alkutaivalta 1950- ja 1960-luvun vaihteessa käyttäen tapausesimerkkinä 

Datsunien viennin aloittamista Yhdysvaltain markkinoille. Tässä yhteydessä selvi-

tetään myös Suomen automarkkinoiden kehitystä ja niitä tekijöitä, jotka johtivat 

Suomessa henkilöautojen tuonnin vapauttamiseen vuoden 1962 kesällä. Tämän 

taustoittamisen tarkoituksena on tarjota lukijalle mahdollisimman kattava kuva 

                                                        
1211 Toyota Motor Co., Ltd. perustettiin vuonna 1937 ja sen itsenäinen myyntiyhtiö Toyota Motor Sales 
Co., Ltd. vuonna 1950. Nämä Toyota-yhtiöt muodostivat fuusion jälkeen Toyota Motor Corporationin 
eli Toyota Jidōsha Kōgyō:n vuonna 1982. Ellei toisin mainita tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ”Toyo-
talla” kollektiivisesti molempia Toyota-yhtiöitä ja asiankäsittelyn yksinkertaistamiseksi Toyota Motor 
Corporationia. Ks. Toyota Motor Corporation 1988, 106, 490, 496. 
1212 Toyopet Tiara-autot saapuivat maahan elokuussa 1962. ”Delegation of Finnish business men visit-
ing Tokyo from February 22 to March 2, 1962.” Valtuuskunnan osanottajalista. 7.Le. Kv. messut 1952–
66: Suomal. liikemiesretkikunta. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Toyota Motor Corporation 1988, 
219–220; Kynnös & Räsänen 1992, 40–42. Tiedonanto 29.3.2012. Carl-Erik Ullnerin lähettämä sähkö-
posti Juha Sahille. Huom. U. E. Moisalan mukaan Paavo Korpivaara sai alustavan yhteyden Toyotaan 
jo Lontoon autonäyttelyssä vuonna 1960. Moisala 1983, 235, 341. 
1213 Nissan Motor Co., Ltd. eli Nissan Jidōsha Kabushiki Kaisha. 
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siitä kehitysprosessista, joka johti japanilaisten henkilöautojen säännölliseen tuon-

tiin Suomessa – ensimmäisenä maana Euroopassa. 

4.1.2 ”Datsun kestää!”: Autokeskus ja Nissan luovat välittömän 

yhteistyöverkoston 

Japanin autoteollisuuden ja Nissan Motor Co., Ltd:n kehitys 

maailmansotien väliseltä ajalta aina 1960-luvun alkuun 

Japanilaisten autojen maailmanvalloitus käynnistyi 1960–1970-lukujen kuluessa, 

ja sitä oli edeltänyt pitkä, noin 50 vuotta kestänyt prosessi ylä- ja alamäkineen maan 

autoteollisuuden kehittämisessä. Japanilla ei ollut varsinaisesti omaa autoteolli-

suutta vielä 1900-luvun alussa.1214 Ensimmäisen maailmansodan aikana Japanin ar-

meija katsoi valtiovallan tehtäväksi tukea kotimaisen kuorma-autotuotannon aloit-

tamista, mutta nämä pyrkimykset eivät vuonna 1918 annetusta asetuksesta huoli-

matta johtaneet sanottaviin tuloksiin. Tokion aluetta vuonna 1923 kohdanneen suu-

ren maanjäristyksen jälkeen ja sen seurauksena alkoi Japanissa laajempi autojen 

tuotanto yhdysvaltalaisten valmistajien Fordin ja General Motorsin (GM) perusta-

essa kokoonpanotehtaat Tokioon ja Osakaan. Näiden yhtiöiden myyntimenestys Ja-

panissa vaikeutti huomattavasti kotimaisten yritysten pääsyä automarkkinoille ja 

siten niiden halukkuutta aloittaa autojen valmistus.1215 

Vuonna 1936 Japanin armeija vei kasvaneen poliittisen vaikutusvaltansa ansi-

osta läpi lain ”autojen tuotannosta ja liiketoiminnasta”, jonka mukaan jokaisen Ja-

panissa toimivan vuosittain yli 3 000 autoa valmistavan yrityksen johdon oli oltava 

kotimaisissa käsissä ja vähintään puoliksi japanilaisessa omistuksessa. Tässä vai-

keassa tilanteessa Ford ja GM yrittivät yhteenliittymistä japanilaisten autonvalmis-

tajien Nissan Motor Co., Ltd:n ja Toyota Motor Co., Ltd:n kanssa, mutta suunnitel-

mien kariuduttua yhdysvaltalaiset lähtivät maasta vuonna 1939. Vuoden 1936 ase-

tuksella oli huomattava vaikutus japanilaisen autoteollisuuden kehitykselle, sillä 

sen nojalla maan hallitus antoi monopolioikeudet kolmelle kotimaiselle valmista-

jalle eli Nissanille, Toyotalle ja Isuzulle, joista kaksi ensin mainittua olivat suurim-

mat. Tämän seurauksena ulkomaiset autovalmistajat, jotka olivat vuosina 1926–

                                                        
1214 Joitakin henkilöautomalleja tosin suunniteltiin ja/tai valmistettiin Japanissa jo vuosisadan alussa. 
Kyseiset automallit vuosilukuineen on julkaistu muun muassa Tekniikan Maailma -lehden kansisivulla 
No. 1/1968. 
1215 Cusumano 1985, 15–16, 27 ; Kosma 1991, 19–20. 
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1935 vastanneet 95 prosentista uusien autojen rekisteröinneistä, menettivät mark-

kinansa Nissanille, Toyotalle ja Isuzulle. Vuoteen 1939 mennessä nämä kolme ja-

panilaista valmistajaa hallitsivat täydellisesti maan autotuotantoa, joka pääsääntöi-

sesti käsitti kuorma-autojen valmistuksen armeijan käyttöön.1216 Toisen maailman-

sodan päätyttyä Japanin antautumiseen vuonna 1945 oli kotimaisen autoteollisuu-

den jälleen kilpailtava ulkomaisten valmistajien kanssa. 

Japanilainen autoteollisuus keskittyi 1930-luvulta lähtien kuorma-autojen tuo-

tantoon, sillä kuluttajien alhainen tulotaso ja autojen korkeat myyntihinnat eivät 

houkutelleet valmistajia laajamittaiseen henkilöautojen valmistukseen. Sodan ai-

kana Japanin armeijan tarjoama kysyntä kuorma-autoille sen sijaan takasi valmis-

tajille vakaan perustan omilla markkinoilla. Japanin autoteollisuus selvisi vähäisin 

vaurioin Liittoutuneiden Japaniin kohdistamista ilmapommituksista ja oli sodan 

päätyttyä valmis jatkamaan tuotantoa kysynnän elpyessä. Tilaisuus koitti Korean 

sodan aikana, jolloin Yhdysvaltain armeija tilasi Nissanilta, Toyotalta ja Isuzulta 

useita tuhansia kuorma-autoja ja muita sotilasajoneuvoja. Tilausten ansiosta tehtai-

den tuotantoluvut palasivat 1940-luvun alun tasolle, ja myynneistä saatujen tulojen 

turvin valmistajat pystyivät investoimaan konekannan uudistamiseen ja pieniko-

koisten autojen kehitystyöhön. Autoteollisuus hyödynsi kuorma-autojen valmis-

tuksessa kertynyttä osaamista käyttämällä henkilöautojen tuotannossa kuorma-au-

tojen alustoja, moottoreita ja muita osia, jotka antoivat autolle kestävyyttä muiden 

käyttöominaisuuksien ollessa kuitenkin vähemmän mairittelevia.1217  

Sodan jälkeen Japanin hallitus oli edeltäneen ajan tavoin varuillaan Yhdysval-

loista ja Euroopasta tulevan autotuonnin suhteen. Kuten aikaisemminkin, valtio-

valta päätti turvautua protektionistisiin keinoihin estääkseen kalliin autotuonnin lii-

allisen kasvun samalla kannustaen japanilaisia yrityksiä hankkimaan teknologista 

osaamista ulkomailta. Japanin miehityskaudella (1945–1952) autotuonti Yhdysval-

loista pääsi jälleen käyntiin, mistä johtuen Japanin kauppa- ja teollisuusministeriö 

MITI katsoi 1950-luvun alussa tarpeelliseksi turvautua autojen tuontiin kohdistet-

taviin huomattaviin tullinkorotuksiin. Näiden toimenpiteiden seurauksena auto-

tuonti väheni dramaattisesti antaen japanilaiselle teollisuudelle mahdollisuuden 

vallata kotimarkkinat. 1218  

Vuonna 1955 MITI ehdotti autovalmistajille, että näiden olisi kehitettävä nel-

jänhengen ”miniauto”, jolla olisi vähäiset valmistuskustannukset, maksiminopeus 

                                                        
1216 Cusumano 1985, 7, 17–18, 49 ; Kosma 1991, 23. 
1217 Cusumano 1985, 11, 14; Rae 1982, 9–10. 
1218 Cusumano1985, 6–7. 
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100 km/h, kulutus yksi litra 30 kilometriä kohden ja joka kestäisi 100 000 kilomet-

rin ajon ilman suurempia huoltoja. Autoteollisuus suhtautui kielteisesti MITI:n esit-

tämään ehdotukseen, sillä se sisälsi ajatuksen valmistajien välisestä kilpailuttami-

sesta. Ehdotuksessa esitetyt henkilöauton ominaisuuksia koskevat tavoitteet auto-

teollisuus otti kuitenkin omakseen, sillä valmistajilla oli jo tuolloin hallussaan tek-

nologista osaamista niiden saavuttamiseksi.1219 Osaamista oli kertynyt yhteistyössä 

eurooppalaisten valmistajien kanssa. 

1950-luvun alkuun tultaessa oli japanilaisille valmistajille kertynyt huomatta-

vaa kokemusta erityisesti kuorma-autojen valmistamisesta, mutta henkilöautojen 

suunnittelua ja tuotantoa varten tarvittiin apua ulkomailta. Valtion taholla nähtiin 

yhteistyön aloittaminen eurooppalaisten valmistajien kanssa nopeaksi keinoksi 

hankkia tarvittavaa osaamista siten, että japanilaiset yritykset toisivat maahan ul-

komailla tuotetut autonosat ja valmistaisivat niistä lopputuotteen. Tällaisen järjes-

telyn oli tarkoitus kestää noin kolme tai neljä vuotta, jonka jälkeen japanilaiset val-

mistajat saavutetun teknologisen tietämyksen turvin voisivat aloittaa kotimaassa 

alusta loppuun saakka valmistettavien autojen tuotannon.1220  Nissan sovelsi tätä 

metodia menestyksellisesti – tulevan menestyksen juuret ulottuivat kuitenkin yli 

kahden vuosikymmenen taakse. 

Nissan Motor Co., Ltd:n alku ajoittuu jo vuoteen 1911, jolloin autovalmistaja 

nimeltä Kaishinsha Motor Car Works aloitti toimintansa. Kaishinsha antoi vuonna 

1914 valmistamalleen autolle nimeksi D.A.T. eli Datto, joka oli lyhennelmä yri-

tystä tukeneiden kolmen liikemiehen sukunimien etukirjaimista.1221 Eri vaiheiden 

jälkeen yhtiön nimi ja omistajat vaihtuivat, kunnes vuonna 1926 tapahtuneen fuu-

sion yhteydessä yhtiön nimeksi tuli Datto Jidōsha Seizō Co., Ltd. Kaishinshalta 

peritty Datto-automerkki sai uudeksi nimekseen Datson eli Datton poika vuonna 

1930, jolloin yhtiö esitteli valmistamansa uuden pienikokoisen henkilöauton. 

Vuonna 1933 automerkin nimeksi vakiintui Datsun, jona se opittiin tuntemaan 

maailmanlaajuisesti myöhempinä vuosikymmeninä.1222  

                                                        
1219 Cusumano 1985, 20–21; Kosma 1991, 48–50. 
1220 Cusumano 1985, 8. 
1221 Heidän sukunimensä olivat Den, Aoyama ja Takeuchi. Datto-nimen japaninkielen kanji-merkki tar-
koittaa juoksevaa jänistä. 
1222 Datson-nimi koettiin huonoksi valinnaksi, sillä sen loppupääte son tarkoittaa japaniksi menetystä. 
Vuonna 1933 Jidōsha Seizō Co., Ltd:n aloittaessa Datsonin tuotannon Tobata Imonon Tokion-tehtaalla, 
kärsi kyseinen tehdas taifuunin seurauksena vaurioita. Tämän johdosta Datsonin nimi muutettiin Dat-
suniksi vielä samana vuonna. Datsunin loppupääte sun tarkoittaa englanniksi aurinkoa ja se viittaa myös 
Japaniin – nousevan auringon maahan.   
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Samana vuonna Nihon Sangyō Ltd:n 1223 ja Tobata Imono Co., Ltd:n toimesta 

perustettiin uusi yhtiö nimeltään Jidōsha Seizō Co., Ltd., joka luotiin Datto Jidōsha 

Seizō Co., Ltd:n ja Tobata Imonon autokomponenttiosaston pohjalta. Perustamisen 

mahdollistivat Nihon Sangyōn ja Tobata Imonon läheinen suhde sekä se, että To-

bata Imono oli vuonna 1931 saanut haltuunsa Datto Jidōsha Seizō Co., Ltd:n osake-

enemmistön. Vuonna 1934 Jidōsha Seizō Co., Ltd:n nimeksi tuli Nissan Jidōsha 

Kabushiki Kaisha eli Nissan Motor Company Ltd., kun Nihon Sangyō osti Tobata 

Imonon hallussa olleet loput yhtiön osakkeet. Nissan Motor Co., Ltd:n tulevan ke-

hityksen visioi Nihon Sangyōn ja Tobata Imonon pääjohtaja, insinööri Yoshisuke 

Aikawa. Hänen kiinnostuksensa autojen valmistusta kohtaan oli herännyt siitä 

syystä, että perinteiset japanilaiset suuryritysryppäät eli zaibatsut pitivät autoteol-

lisuutta riskialttiina liiketoiminta-alana eivätkä niin muodoin olleet kiinnostuneita 

siirtymään kyseisen teollisuudenalan harjoittajiksi. Aikawa kuitenkin katsoi auto-

teollisuudella olevan Japanissa hyvät tulevaisuudennäkymät. Hänen alkuperäisenä 

suunnitelmanaan oli aloittaa pienikokoisten autojen valmistus, joka ei varsinaisesti 

kilpaillut yhdysvaltalaisten automallien kanssa.1224  

Yoshisuke Aikawa aloitti uuden massatuotantoon kykenevän autotehtaan ra-

kennuttamisen Yokohamaan, ja tehtaan valmistamien pienikokoisten Datsun-hen-

kilöautojen tuotanto käynnistyi vuonna 1935. Nissan toimi myös autonosien toi-

mittajana Fordin ja GM:n tehtaille, sillä Aikawan mielestä omaa toimintaa ja tek-

nistä tietämystä oli mahdollista kehittää hyödyntämällä yhteistyössä opittua. Aika-

wan johdolla Nissanista tulikin ensimmäinen massatuotantoon kykenevä japanilai-

nen autovalmistaja, jonka tuotteet olivat laadultaan hyvin vertailukelpoisia yhdys-

valtalaisiin nähden. Nissanin tuotannossa vuosina 1934–1935 olivat suurimpana 

ryhmänä henkilöautot, joiden osuus kokonaistuotannosta verrattuna kuorma-autoi-

hin väheni merkittävästi vuodesta 1936 lähtien.1225 

Sotaa seuranneet vuodet koettelivat Nissania ja muita autovalmistajia, sillä 

konkurssin välttääkseen ne joutuivat tukeutumaan valtiolta ja pankeilta saatavaan 

lainoitukseen. 1950-luvun alussa tilanne muuttui valoisammaksi ja autoteollisuus 

alkoi etsiä uusia kasvumahdollisuuksia. Nissan tarttui MITI:n esittämään ehdotuk-

seen aloittaa yhteistyö eurooppalaisen autovalmistajan kanssa. Nissanin ja brittiläi-

sen Austinin välillä solmittiin sopimus joulukuussa 1952, josta alkoi seitsemän 

vuotta kestänyt muutoksen kausi. Tänä aikana Nissan onnistui modernisoimaan 

                                                        
1223 Nihon Sangyō Ltd:stä käytettiin Tokion pörssissä nimilyhennelmää Nissan. 
1224 Nissan jidōsha 1973, 7, 10, 12, 14; Cusumano 1985, 27–28, 33, 35–37; Rae 1982, 6–8. 
1225 Nissan jidōsha 1973, 12; Cusumano 1985, 27, 38–39, 46, 57, 75. 
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tuotantokoneistonsa, ottamaan käyttöön Austinin teknologian Datsun-autojen val-

mistuksessa ja aloittamaan paikallisen osatarviketuotannon. Kymmenen vuoden si-

sällä tapahtunut kasvu Nissanin valmistamien henkilöautojen määrässä oli hyvin 

merkittävä: vuonna 1950 henkilöautojen osuus oli vain 6,9 prosenttia kokonaistuo-

tannosta, kun vuonna 1960 niiden osuus vastasi jo 47,7 prosenttia. Kuitenkin vasta 

1960-luvun jälkipuoliskolla henkilöautot ohittivat kuorma-autot tuotantomää-

rissä.1226 

Japanin autoteollisuuden ensiaskeleet ulkomarkkinoille – lupaavat 

Suomen markkinat 1227 

Japanilaiset autovalmistajat aloittivat vientitoiminnan jo ennen toista maailmanso-

taa, jolloin Nissan toimitti kuorma-autoja Japanin hallinnoimille alueilla Aasiassa. 

Kuorma-autojen vienti jatkui Aasian maihin myös sodan jälkeen mutta tapahtui 

aluksi pienessä mittakaavassa. 1950-luvulla autoteollisuuden keskittyessä henkilö-

autojen tuotannon kehittämiseen muodostui ongelmaksi se, että Nissanin ja Toyo-

tan autot olivat hinta- ja laatusuhteeltaan heikossa asemassa eurooppalaisiin ja ame-

rikkalaisiin kilpailijoihin nähden. Japanilaiset autot olivat korkean tullisuojan ansi-

osta kilpailukykyisiä kotimarkkinoilla, mutta vientiä varten oli valmistajien kehi-

tettävä tuotantoa ja lopputuotteen ominaisuuksia ulkomarkkinoiden vaatimuksia 

vastaaviksi. Nissanin vastaus tähän haasteeseen oli vuonna 1959 esitelty uusi Dat-

sun Bluebird 310 -mallin henkilöauto, jonka tuotannossa hyödynnettiin Austinilta 

opittua. Datsun 310 oli järjestyksessä kolmas Nissanin 1950-luvulla kehittämä hen-

kilöauto, ja sitä olivat edeltäneet mallit 110 ja 210. Datsun 310:n suunnitellussa 

keskityttiin auton keveyteen sekä korin mataluuteen ja leveyteen tarkoituksena an-

taa mallille eurooppalaisia autoja muistuttavat käsittelyominaisuudet. Vientimalli 

Datsun P310 varustettiin 1,2 litran moottorilla, joka oli suurempi kotimarkkinoiden 

malliin verrattuna.1228 

Vientitoiminnan aloittaminen suurille ulkomarkkinoille nähtiin Nissanilla ja 

Toyotalla keinoksi saavuttaa kasvua tuotannossa sekä alennuksia tuotantokustan-

nuksissa. Vientimarkkinoiden toisin sanoen nähtiin mahdollistavan pienemmät yk-

sikköhinnat suurempien tuotantomäärien ansiosta ja siten paremman menekin 

                                                        
1226 Cusumano 1985, 8–9, 12–13, 19–20; Rae 1982, 10. 
1227 Tässä esitettävät tiedot ja teksti perustuvat osittain artikkeliini Historiallisessa Aikakauskirjassa. 
Sahi 2013, 267–270. 
1228 Cusumano 1985, 131, 101–103. 
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myös kotimarkkinoilla. Tämän saavuttaakseen japanilaisten autovalmistajien kiin-

nostus kohdistui suuriin markkinoihin Yhdysvalloissa, jonne Toyota päätti perustaa 

tytäryrityksen vuonna 1957. Nissan seurasi kilpakumppaninsa Toyotan aloitetta ja 

vei Yhdysvaltoihin Datsun 210 -henkilöautoja japanilaisten kauppahuoneiden Ma-

rubenin ja Mitsubishin välityksellä. Molemmat Nissan ja Toyota kohtasivat vai-

keuksia täkäläisillä markkinoilla, sillä autot suoriutuivat heikosti testiajoista yhdys-

valtalaisilla moottoriteillä. Nissan otti Toyotaan nähden varovaisemman lähesty-

mistavan pyrkimyksissään Amerikan markkinoille ja siirsi myyntiyrityksen perus-

tamista, kunnes sillä olisi tarjottavanaan riittävän vahva automalli markkinoille esi-

teltäväksi.1229 Nissan hyödynsi Yhdysvalloissa toteutettujen testiajojen tuloksia ja 

jälleenmyyjiltä tullutta palautetta kehittäessään Datsun 310 -mallia. Näiden lisäksi 

sekä Nissan että Toyota tutkivat länsisaksalaisen Volkswagenin vienti- ja markki-

nointistrategioita sekä jälleenmyyjäyhteyksiä Yhdysvalloissa. Kokemuksista vii-

sastuneina japanilaiset valmistajat ymmärsivät, että menestyäkseen kovassa kilpai-

lussa ulkomaisilla markkinoilla oli suunnittelussa ja tuotannossa keskityttävä au-

toihin, jotka vaativat vähän huoltoa ja olivat helppokäyttöisiä sekä edullisia. Saa-

dakseen myös paremman ymmärryksen ulkomarkkinoiden asettamista vaatimuk-

sista Nissan perusti erityisen projektiryhmän, jonka tehtävänä oli tutkia ja kehittää 

Datsunia sopivammaksi Amerikan ja Euroopan markkinoille.1230  

Nissanin vahvistaessa asemiaan Amerikan-markkinoilla autoistuminen oli voi-

makkaassa kasvussa Suomessa 1950- ja 1960-luvun vaihteessa. Näin siitäkin huo-

limatta, että toisen maailmansodan vuosista lähtien henkilöautojen ja niiden vara-

osien maahantuonti oli ollut Suomessa hyvinkin tiukan lisensoinnin ja valuutta-

säännöstelyn alaista. Sodan jälkeen oli autotuonti alkanut itäblokin maista, kuten 

Neuvostoliitosta sekä Itä-Saksasta, samalla kun tuonti käynnistyi uudelleen Länsi-

Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Henkilöautoja tuotiin 1950-luvun lopulla yli-

voimaisesti eniten Länsi-Euroopasta, jossa valmistetut länsisaksalaiset ja ranska-

laiset henkilöautot muiden muassa olivat suosittuja suomalaisten kuluttajien kes-

kuudessa. 

Suomessa autojen maahantuontiin kohdistunut säännöstely ei kuitenkaan mer-

kittävästi hillinnyt tuontitoimintaa enää 1960-luvun alkuun tultaessa, sillä vuosien 

1960–1962 välisenä aikana autotuonti kasvoi vuosittain noin 20–30 prosenttia. 

Vuosikymmenen alun vaikeudet valtion taloudessa ja ulkomaisessa maksutaseessa 

madalsivat kynnystä turvautua veronkorotuksiin, joten kesällä 1962 maan hallitus 

                                                        
1229 Nissan Motor Corporation – USA perustettiin Kaliforniassa 28.9.1960.  
1230 Cusumano 1985, 133–134; Kuch 2005, 21; Rae 1982, 5–6, 11–17, 46. 
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antoi eduskunnalle esityksen autoveron huomattavasta korotuksesta. Hallituksen 

esitys sisälsi lupauksen, jonka mukaan veronkorotuksen yhteydessä henkilöautojen 

tuonti vapautettaisiin määrällisistä rajoituksista. Ehdotukseen henkilöautojen li-

senssisäännöstelyn lopetuksesta vaikutti myös Suomen ulkojäsenyys EFTA:ssa, 

sillä vapaakauppasopimukseen liittyminen merkitsi Suomelle autokaupan liberali-

soimisen tunnustamista. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen heinäkuussa 

1962, jolloin odotettavissa ollutta henkilöautojen ostoryntäystä pyrittiin hillitse-

mään säädetyllä veronkorotuksella ja tiukennetuilla maksusäännöillä. Uudistuksen 

myötä muuttunut verotus nosti huomattavasti uusien autojen hintaa, ja autoveron 

progressiivisuudesta johtuen maksettava vero oli sitä korkeampi, mitä kalliimmasta 

autosta oli kysymys.1231  

Verotusta ja maksusääntöjä koskevista muutoksista huolimatta antoi henkilö-

autotuonnin vapautuminen kuitenkin perusteen odottaa maahantuonnin kasvua ja 

uusia aluevaltauksia Suomen markkinoilla. Määrällisten rajoitusten poistumisella 

– mikä käytännössä tarkoitti henkilöautotuonnin siirtymistä automaattisen lisen-

soinnin alaiseksi heinäkuussa 1962 – oli myös autokaupan luonnetta muuttava vai-

kutus, sillä autojen maahantuojat ja jälleenmyyjät joutuivat asiakkaista käytävään 

kiristyvään kilpailuun myyjän markkinoiden muututtua ostajan markkinoiksi.1232 

Tietoja Suomen automarkkinoiden vähittäisestä vapautumisesta oli kiirinyt 

myös Nissanille Japaniin. Avattuaan vientiväylät Aasiaan, Amerikkaan, Australiaan, 

Lähi-itään ja Afrikkaan tuli Nissanille luontevaksi tutkia mahdollisuuksia pääsystä 

vaikeasti saavutettaville Euroopan markkinoille. Nissan oli suorittanut 1960-luvun 

alussa tiedusteluja läntisessä Keski-Euroopassa muun muassa EEC-alueella, jonka 

kuitenkin havaittiin soveltuvan huonosti koemarkkina-alueeksi tuontiautoille ase-

tettujen korkeiden tullien takia. Nissan koki, että nämä ja muut japanilaisiin tuon-

tituotteisiin kohdistetut rajoitukset aiheuttivat huomattavan esteen Eurooppaan 

pääsylle. Nissanin näkökulmasta EFTA vaikutti EEC:hen verrattuna helpommin 

saavutettavalta markkina-alueelta, koska sen jäsenmaissa ei ollut vahvaa kotimaista 

autoteollisuutta. Pohjois-Eurooppa oli EFTA:ssa hyvin edustettuna, sillä Norja, 

Ruotsi ja Tanska olivat sen perustajajäseniä, minkä lisäksi Suomi oli sen liitännäis-

jäsen. Näin ollen Pohjoismaat tarjosivat ainakin periaatteessa hedelmällisen kasvu-

alustan Nissanin suunnitelmille pääsystä Euroopan markkinoille.1233 

                                                        
1231 Kosma 1991, 104; Moisala 1983, 231; Ojanen 2002, 13; Repo 2003, 27; Bergholm 2001, 78–80; 
Bergholm 2013, 42. 
1232 ”Ostajan markkinat.” Tekniikan Maailma No. 1. 1963, 7. Hytönen 1993, 10–11. 
1233 Nissan jidōsha 1973, 70; Nissan jidōsha 1975, 154. Toni Jalovaara & Hannu Kärkkäinen: ”Autoinen 
aurinko nousi idästä.” Tekniikan Maailma No. 15. 1992, 6. 
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Nissanin käynnistäessä vientiään Aasian ulkopuolisille markkinoille tihkui 

Suomeen tietoja Japanin kehittyvästä autoteollisuudesta. Tekniikan Maailma -leh-

dessä julkaistiin vuosina 1956–1958 useita kirjoituksia, joissa käsiteltiin japanilai-

sia tuontituotteita ja autoteollisuutta ja arvuuteltiin japanilaisten mahdollisuuksia 

pärjätä maailmanmarkkinoilla amerikkalaisten ja eurooppalaisten valmistajien 

kanssa. Samanaikaisesti kantautui Kaakkois-Aasiasta ja Amerikan-mantereelta uu-

tisia japanilaisten autojen menestyksestä, mikä loi kuvan Japanissa saavutetusta 

edistyksestä autojen kehitystyössä.1234  Positiivissävytteisestä uutisoinnista huoli-

matta Suomessa seurattiin japanilaisten teollisuustuotteiden kehitystä ja markki-

noille tuloa epäluulolla värittyneellä kiinnostuksella, sillä niiden aikaisemmilta 

vuosikymmeniltä periytynyt halvan ja huonolaatuisen tuotteen maine, jonka pysy-

vyyttä Suomen kotimarkkinateollisuus oli pyrkinyt määrätietoisesti edistämään, eli 

sitkeästi kuluttajien mielikuvissa Suomessa sekä muualla Euroopassa. 

Pinttyneet mielikuvat haalistuivat kuitenkin vähitellen, kun 1950-luvun jälki-

puolella käynnistyi japanilaisten valokuvaus- ja kaitafilmikameroiden maahan-

tuonti, minkä lisäksi suomalaiset kuluttajat ja autoilua harjoittaneet yrittäjät pääsi-

vät tutustumaan myös Japanissa valmistettuihin autotarvikkeisiin, kuten linja- ja 

kuorma-autojen renkaisiin. Yokohama- ja Bridgestone-merkkisiä renkaita pidettiin 

lisenssiviraston, ja luonnollisesti niiden maahantuojien, mukaan laadultaan hyvinä 

ja hintavertailun puitteissa yleensä kotimaisten renkaiden tasoisina tai jopa kalliim-

pina. Renkaiden kuten muidenkin japanilaisten tavaroiden tuonnin osalta esiintyi 

kotimarkkinateollisuus kärkkäästi tuontia arvostellen; esimerkiksi Suomen Gum-

mitehdas Osakeyhtiön mukaan japanilaisia renkaita kaupattiin markkinoilla noin 

20 prosenttia Nokian renkaita alhaisemmilla hinnoilla. Tästä johtuen yhtiö esitti 

toivomuksen, ”että mainittua tuontia Japanista, mikä on käsitettävä n.k. sosiaa-

liseksi dumpingiksi jarrutettaisiin mahdollisuuksien mukaan”. Lisenssivirasto ei 

kuitenkaan yhtynyt Gummitehtaan esitykseen, sillä viraston tulkinnan mukaan ja-

panilaiset linja- ja kuorma-autorenkaat eivät kilpailleet virallisten hintojen puit-

teissa niinkään kotimaisten renkaiden vaan muiden ulkomailta tuotujen renkaiden 

kanssa – autorenkaiden tuonti oli lisenssivapaata multilateraalimaista ja automati-

soitua bilateraalimaista.1235 

                                                        
1234 Repo 2003, 22–25. ”Made in Japan.” Tekniikan Maailma 11/1956, 5. ”Japanin autoteollisuus…” 
(kuvateksti) Tekniikan maailma No. 3. 1957, 14. ”Jälleen pienoisauto Aasiasta.” Tekniikan Maailma 
No. 5. 1958, 17. Jussi Juurikkala: ”…saapuvat markkinoille.” Tekniikan Maailma No. 7. 1958, 12–13.  
1235 ”valuutan varaaminen Japanista tuotaville autonrenkaille.” Lisenssiviraston sähköosasto 31.10.1958. 
E II Cja:1 Aasian (Kaukoitä) kauppasopimusneuvottelut: Japani 1949–. Kauppa- ja teollisuusministe-
riön kauppaosaston ulkomaankauppatoimiston arkisto. KA. 
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Lisenssivirasto suhtautui varsin liberaalisti myös pyrkimyksiin käynnistää ja-

panilaisten moottoripyörien maahantuonti jo 1950- ja 1960-luvun vaihteessa. Tä-

män tuontikaupan avaajana toimi helsinkiläinen Ab Otto Brandt Oy, jonka kiinnos-

tus japanilaisia moottoripyöriä kohtaan oli herännyt Honda Motor Co., Ltd:n1236 

valmistamien pyörien kansainvälisissä kilpa-ajoissa saavuttaman menestyksen joh-

dosta. Syksyllä 1959 Brandtin ja Hondan edustajien välillä Helsingissä käydyissä 

neuvotteluissa solmittiin maahantuontisopimus, jonka tuloksena yhtiöt loivat välit-

tömän verkoston Hondan moottoripyörien tuontikaupalle Suomeen – lokakuuhun 

1959 mennessä Honda oli luonut Euroopassa edustussuhteet Suomen lisäksi myös 

Kreikan ja Benelux-maiden markkinoille. Ensimmäinen Hondan valmistama moot-

toripyörä saapui Suomeen tammikuussa 1960, jolloin se teki myös ensiesiintymi-

sensä Helsingissä järjestetyssä ”Moottori-Talviajo-Turvallisuus”-näyttelyssä. Län-

sieurooppalaisiin merkkeihin verrattuna hinnaltaan kilpailukykyiset ja laadultaan 

hyviksi havaitut Hondan moottoripyörät myytiin varsinkin tuonnin alkuvaiheessa 

ostajilleen kilpailukäyttöön. Hondan moottoripyörien saavuttama menestys Suo-

messa järjestetyissä kilpa-ajoissa lujitti sen ja ylipäänsä japanilaisten moottoripyö-

rien mainetta, mikä osaltaan lisäsi niiden kysyntää ja kasvatti siten maahantuon-

tia.1237 Hondan menestyksen nostattama positiivinen julkisuus lisäsi kiinnostusta 

myös muita japanilaisia moottoriajoneuvoja kohtaan ‒ seuraavaksi henkilöautot 

rantautuisivat Suomen markkinoille. 

                                                        
1236 Vuonna 1948 perustetusta Honda Motor Companysta tuli Japanin moottoripyörämarkkinoiden joh-
taja vuonna 1955. Ensimmäinen ulkomaille perustettu Hondan tytäryhtiö avasi ovensa Yhdysvalloissa 
vuonna 1959. Honda perusti Länsi-Saksaan European Honda -yhtiön vuonna 1961. 
1237 Hondan moottoripyörien tuontimäärät olivat varsin pieniä maahantuonnin alkuvaiheessa, vaikka 
tarkkoja lukuja tuoduista moottoripyöristä ei ole säilynyt. Suomen virallisista ulkomaankauppatilastois-
takaan ei ole tässä suhteessa apua, sillä niissä ei ole yksilöity Japanista tuotujen moottoripyörien luku-
määrää tai arvoa vuosien 1960–1961 osalta. Lisenssiviraston asiakirjoissa kuitenkin mainitaan japani-
laisten moottoripyörien tuontia varten myönnetyistä valuuttamääristä – asiakirjoissa mainitaan mootto-
ripyöriä tuodun nimenomaisesti kilpailijoille. ”Lisensiointivaluutta tuontia varten Japanista.” Lisenssi-
viraston yleinen osasto: johtokunta, kokous No. 16/28.4.1961. Liite. Eh:5. Kauppasopimuksiin liittyvät 
asiakirjat n:o:t 30, 38–39, 51, 61–84, 67. Kiina, Israel, Japani, Intia, Egypti, Afrikka, Marokko. 1958–
1965.  Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosaston ulkomaankauppatoimiston arkisto. KA. SVT I 
A:80–81. Ulkomaankauppa v. 1960–1961. Anttila & Saarnio 2009, 9, 25–43; Lehtonen 2005, 98–102; 
Derisbourg 1994, 91, 238–241.  
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Autokeskus Oy kiinnostuu Datsunin maahantuonnista 1238  

Autokeskus Oy:n historia ulottuu aina vuoteen 1925, jolloin sen edeltäjä Helsing-

fors Automobil Central Ab – Helsingin Autokeskus Oy perustettiin. Helsingin Au-

tokeskus toimi amerikkalaisten autojen maahantuojana, jonka myyntivalikoimaan 

kuuluivat Hupmobile, De Soto ja Marmon-merkkiset autot. Yrityksen palvelukseen 

tuli Eric H. Broman,1239 joka oli aikaisemmin työskennellyt Yhdysvalloissa auton-

myyjänä ja sieltä Suomeen palattuaan lyhyen aikaa Korpivaara & Hallan palveluk-

sessa. 1920-lukua seurannut autokaupan totaalinen hiipuminen merkitsi Helsingin 

Autokeskukselle lopun alkua. Talousnäkymien myöhemmin parantuessa teki Bro-

man yhdessä Thor Gullichsenin kanssa päätöksen ostaa vaikeuksiin ajautunut Hel-

singin Autokeskus vuonna 1934. Uusi yritys aloitti toimintansa nimellä Uusi Auto-

keskus Oy, ja se hankki perittyjen De Soto ja Hupmobile-merkkien lisäksi Dodge-, 

Horch-, Renault-, Scania-, Vabis- ja Wanderer-autojen edustukset. Toisen maail-

mansodan jälkeen tapahtui muutoksia yrityksen edustussopimuksissa ja omistaja-

rakenteessa, joiden lisäksi Uusi Autokeskus rekisteröi uudeksi nimekseen Autokes-

kus Oy – Bilcentralen Ab:n vuonna 1953.1240  

Kun vuosikymmenen lopulta lähtien maa oli vauhdilla autoistumassa, ryhtyi 

Autokeskuksen perustaja ja johtaja Eric Broman suunnittelemaan liiketoiminnan 

laajentamista uudella maahantuontiedustuksella, joka mahdollistaisi valikoiman 

monipuolistamisen halvempien ja pienemmän kokoluokan autojen osalta. 1241 Uu-

sia yhteistyötahoja haettaessa oli katse suunnattava tunnetuilta markkinoilta vä-

hemmän tunnetuille, sillä itäblokin, Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan valmis-

tajat olivat jo pääasiassa saaneet edustajansa Suomesta. Autokaupan kasvun moot-

tori oli siis haettava kauempaa. 

Autokeskuksen etsiessä kalliiden mutta suosittujen Dodge-autojen rinnalle 

markkinoitavaksi näitä halvempaa ja pienempää ”kansanautoa”, tutustui Broman 

ensikerran Datsun-autoon vieraillessaan Tukholmassa vuonna 1960. Suuri ruotsa-

lainen autojen maahantuoja Philipsons oli saanut norjalaiselta Georg Veflingiltä yh-

den Datsun Bluebird 310 -tyypin henkilöauton mallikappaleeksi. Datsun-agentti 

Georg Vefling ei itse päätoimenaan hoitanut autokauppaa, vaan johti norjalaista lai-

vanvarustamoa Skibs A/S Oiltankia, jonka lipun alla kynti maailman meriä öljyn ja 

                                                        
1238 Tässä esitettävät tiedot ja teksti perustuvat osittain artikkeliini Historiallisessa Aikakauskirjassa. 
Sahi 2013, 270–277. 
1239  ”message to mr sven klaile…from bilcentralen Helsinki.” Sähkösanoma Helsingistä Tokioon 
1.8.1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
1240 Karusuo 2004, 292–301, 305–309; Moisala 1983, 349–350. 
1241 Repo 2003, 31.  
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kappaletavaran kuljetukseen tarkoitettuja laivoja 1960-luvun alussa.1242  Varusta-

mon laivat kuljettivat rahteja Itä-Aasiaan, mutta ongelmalliseksi oli muodostunut 

paluulastin saaminen Japanista Eurooppaan.1243  Tätä tarkoitusta varten onnistui 

Veflingin solmia agentuurisuhde Nissanin kanssa, ja ensimmäiset neljätoista Dat-

sunia laivattiin Norjaan vuonna 1959.1244 Kun autot oli saatu Norjaan, oli Veflingin 

löydettävä Datsuneille ostaja, joka voisi aloittaa autojen maahantuonnin samalla 

tarjoten laivoille rahteja Japanista Pohjois-Eurooppaan. Norjassa Veflingin pyrki-

mykset eivät ottaneet tuulta alleen, eikä myöskään ruotsalainen Philipsons kiinnos-

tunut Datsunista, sillä Datsun Bluebird 310 -mallin vanhahtava muotoilu ei innos-

tanut perinteistä eurooppalaisten arvoautojen maahantuojaa.1245  

Nissanin saama vastaanotto Euroopassa oli hyvin erilainen kuin sen rantautu-

essa Yhdysvaltain markkinoille vuonna 1958. Tuolloin Nissanin esitellessä Datsu-

niaan Los Angelesin Imported Car Show’ssa herätti auto puutteistaan huolimatta 

niinkin suurta kiinnostusta, että Nissan vastaanotti sen tuloksena yli kolmekym-

mentä pyyntöä auton maahantuonnista tai myynnistä kiinnostuneilta tahoilta.1246 

Datsunin taival Euroopassa oli tätä paljon verkkaisempaa, sillä autosta kiinnostu-

neita maahantuojia ei aluksi näyttänyt löytyvän juuri mistään. Eric Broman ja Au-

tokeskus olivat kuitenkin toista maata, sillä tutustuttuaan Datsuniin Tukholmassa 

päätti Broman pyytää Philipsonsin autoa mukaansa Suomeen.1247 

Broman näki, että Datsunissa oli vanhahtavasta ulkomuodostaan huolimatta 

positiivisiakin puolia, jotka voisivat tehdä siitä suositun merkin Suomen markki-

noilla. Datsun oli kantavalla korilla varustettu kokoteräsrunkoinen auto, joka oli 

kestäviltä ominaisuuksiltaan soveltuva Suomen kuoppaisille teille. Lisäksi Broman 

arveli, että erityisesti perheelliset autonostajat tulisivat suosimaan pienempikokoi-

sia ja taloudellisia autoja suurikokoisten henkilöautojen sijaan.1248 Yhdysvalloissa 

                                                        
1242  ”Georg Veflings Rederi A/S.” http://www.lardex.net/TONSBERG/vefling/index.htm (Luettu 
14.5.2012.) 
1243 Norjalaiset varustamot toimivat aktiivisesti Itä-Aasian vesillä, joten kilpailu paluulastista Euroop-
paan oli kova.  
1244 Nissanin yrityshistoriikissa mainitaan näiden Datsunien olleen ilmaisnäyteautoja. Nissan jidōsha 
1975, 154. ”Bluebirds Entering Scandinavian Market.” Artikkeli lehdestä The Yomiuri 28.7.1962. Leh-
tileikkeet 1962. AYA. ”En liten historikk on Datsun i Norge.” http://www.datsunpmcregisteret.no/Dat-
sun/HistorieiNorge/tabid/347/D (Luettu 14.5.2012.) 
1245 Muistio puhelinhaastattelusta, jossa läsnä olivat Väinö H. Broman ja Juha Sahi 9.5.2012. Muistio 
on tekijän hallussa. 
1246 Rae 1982, 18. 
1247 Karusuo 2004, 313. 
1248 ”Autokeskus…” Moottori No. 9. 1962, 67.  
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autonmyyjän kannuksensa ansainnut Broman tiesi tarkalleen, miten kuluttajatottu-

mukset olivat uudella mantereella muuttuneet 1950-luvun lopulta lähtien. Pienet ja 

taloudelliset henkilöautot olivat nimittäin nousseet suosituimmiksi tuontiautoiksi 

Yhdysvalloissa vuosikymmenen vaihteessa, mistä Volkswagen oli erityisesti hyö-

tynyt, mutta josta myös Nissan halusi osansa.1249  

Bromanin Ruotsista saamalla Datsunilla aloitettiin Suomessa testikäyttö, jonka 

tuloksista riippui, uskaltaisiko Autokeskus ottaa suuren askeleen Datsunin maahan-

tuonnin aloittamiseksi. Autokeskus sai tämän ensimmäisen Datsuninsa kokeilta-

vaksi Suomen teille kesällä 1960, jolloin Datsun Bluebird 310 todettiin hyvin so-

veltuvaksi paikallisiin olosuhteisiin joidenkin muutostöiden jälkeen.1250 Tästä en-

sikosketuksesta Datsuniin kesti kuitenkin vielä kaksi vuotta, ennen kuin aika olisi 

tarpeeksi kypsä niiden maahantuonnin aloittamiseksi. 

Vuoden 1962 alussa tekivät Broman ja Autokeskus ratkaisevan päätöksen. Dat-

sunin suoriutuminen testeistä oli jo kesällä 1960 vakuuttanut Bromanin maahan-

tuonnin aloittamisen kannattavuudesta, mutta vasta maaliskuussa 1962 esitti Auto-

keskus kirjeitse suunnitelmansa Nissanille. Siinä Autokeskus ilmaisi olevansa kiin-

nostunut aloittamaan Datsun-pakettiautojen (Datsun Delivery Van) maahantuonnin. 

Autokeskuksen mielenkiinto pakettiautoja kohtaan selittyy Suomessa vielä tuolloin 

voimassa olleilla moottoriajoneuvojen tuontisäännöksillä. Niiden mukaan paketti-

autot oli vapautettu määrällisestä tuontisäännöstelystä, kun taas henkilöautojen 

tuontisääntely perustui maahantuojakohtaisesti myönnettäviin tuontikiintiöihin 

multilateraali- ja bilateraalimaista. Moni maahantuoja kiersi henkilöautoihin koh-

distettua säännöstelyä tuomalla pakettiautoja, jotka maahan saavuttuaan kokivat 

enemmän tai vähemmän huomattavan muodonmuutoksen pakettiautosta henkilö-

kuljetukseen soveltuvaksi ajoneuvoksi.1251 Autokeskuksen visiona oli aloittaa yh-

teistyö Nissanin kanssa tuomalla maahan Datsun-pakettiautoja, jotka Troijan hevo-

sen tapaan avaisivat tiensä Suomen markkinoille vuonna 1962. Tätä seuraavana 

vuonna eli vuonna 1963 olisi sitten mahdollista esitellä Datsun-henkilöauto japani-

                                                        
1249 Rae 1982, 38–39. 
1250 ”Attention: Mr. Tanaka.” Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 17.3.1962. Allekirjoittanut 
Sven Klaile; ”Re: Import of 700 Datsun bluebirds to Finland.” Autokeskuksen muistio Nissan Motor 
Co., Ltd:lle Tokioon. Lähetetty syksyllä 1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
1251 Henkilöautojen tuontisäännöstelyn sekä verotuksen seurauksena Suomen maanteillä yleistyivät vuo-
desta 1960 lähtien niin sanotut ”piilofarmarit”, joilla tarkoitettiin henkilökuljetukseen sopivaksi muu-
tettuja pakettiautoja.  
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laiseen ajoneuvoon jo tottuneelle yleisölle. Autokeskus oli valmis aloittamaan maa-

hantuonnin valmistelut välittömästi, sillä se ilmoitti saavansa lisenssit ainakin 300 

pakettiautolle, joiden toivottiin saapuvan maahan viimeistään kesäkuussa.1252  

Nissan joutui vastauksessaan pahoitellen toteamaan, että yhtiön näkökulmasta 

Autokeskuksen esittämä hintatoivomus oli liian alhainen ja toimitusaika liian lyhyt, 

eivätkä ehdotetut rakenteelliset muutokset pakettiautoihin olleet sillä hetkellä mah-

dollisia. Kielteisestä kannastaan huolimatta Nissan ilmaisi kiinnostuksensa Suo-

men markkinoita kohtaan, sillä Suomi oli yksi harvoista Euroopan maista, joka ei 

soveltanut erityisiä tuontirajoituksia japanilaisia tavaroita kohtaan.1253 Japanin kuu-

luminen vuoden 1962 alusta lähtien Suomen ulkomaankaupassa multilateraalimai-

den joukkoon merkitsi myös autokaupan osalta ainakin periaatteessa japanilaisten 

autojen saattamista tuontikohtelussa samalle viivalle esimerkiksi länsisaksalaisten 

ja yhdysvaltalaisten autojen kanssa. Tämä muutos maiden välisissä kauppasuh-

teissa osaltaan selittää sen, miksi Autokeskus päätti tehdä aloitteen Datsunin maa-

hantuonnista vasta kevättalvella 1962 eikä jo tätä aikaisemmin. 

Autokeskuksen suunnitelmat pakettiautojen tuonnista eivät kaatuneet pelkäs-

tään Nissanin kielteiseen kantaan vaan myös siihen, että Suomessa viranomaiset 

lopettivat maaliskuun lopulla lisenssien myöntämisen pakettiautoille, koska niiden 

tuonti oli kasvanut vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana suhteettoman 

suureksi koko edellisvuoden tuontiarvoon verrattuna. Muutokset autokaupassa ei-

vät suinkaan päättyneet tähän, sillä Autokeskus oli saanut tietää eri lähteistä, että 

Suomen hallitus kaavaili autoveronkorotusta 20 prosentista aina 40 tai 60 prosent-

tiin saakka.1254 Tämän vastapainoksi oli maahantuojille kuitenkin luvassa jo edellä 

kerrottu henkilöautojen tuonnin vapautuminen määrällisistä rajoituksista (eli auto-

maattinen lisensointi) sekä vuoden toiselle puoliskolle enemmän valuuttaa käytet-

täväksi henkilöautojen tuontia varten. Muuttuneessa tilanteessa Autokeskus tar-

kasti suunnitelmiaan ja oli huhtikuussa Helsingissä yhteydessä viranomaisiin, joi-

den kanssa käydyissä keskusteluissa nousi ensimmäisen kerran esille mahdollisuus 

                                                        
1252 ”Attention: Mr. Tanaka.” Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 17.3.1962. Allekirjoittanut 
Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. Repo 2003, 21. 
1253 ”Attention: Mr. Tanaka.” Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 17.3.1962. Allekirjoittanut 
Sven Klaile; ”Gentlemen.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskukselle 23.3.1962. Allekirjoittanut 
Kanichi Tanaka. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
1254 Autoverosta tuli progressiivinen, ja se oli 40–90 prosenttia auton myyntihinnasta. Eduskunnan sää-
tämän autoverolain voimassaoloajaksi määrättiin viisi vuotta 1.7.1962 lähtien. Autoveron oli viiden 
vuoden sisällä määrä tippua 20–50 prosenttiin. Datsun Bluebird -henkilöautojen kokoluokassa vero tuli 
olemaan 20–60 prosenttia. ”Nismo Tokyo.” Sähkösanoma Autokeskukselta Nissan Motor Co., Ltd:lle 
18.6.1962; ”Re: Import of 700 Datsun bluebirds to Finland.” Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., 
Ltd:lle Tokioon. Lähetetty syksyllä 1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
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aloittaa Datsun-henkilöautojen tuonti Suomeen. Asioiden edettyä suotuisasti Auto-

keskus ilmoitti Nissanille kesäkuun alussa, että se oli valmis aloittamaan pysyvän 

ja kestävän yhteistyön Nissanin kanssa henkilöautojen tuonnissa ja markkinoin-

nissa. Tämän mahdollistaakseen Autokeskus oli valmis luopumaan Datsunin hy-

väksi ranskalaisen Panhard-henkilöauton tuonnista, jota merkkiä Autokeskuksen 

sisaryritys Kansanauto Oy edusti. Se, mitä Autokeskus Nissanilta toivoi, oli ennen 

kaikkea ymmärrystä esitettyä auton hintatoivomusta kohtaan, sillä suomalaisten 

näkemys oli, että tuntemattoman automerkin olisi heti alussa saatava paikkansa 

markkinoilla kilpailijoita houkuttelevammalla hinnalla. Jos hallituksen suunnitel-

mat toteutuisivat kuluvana kesänä, oli Autokeskuksen mukaan täysin mahdollista, 

että Panhard-autojen tuonnista vapautuvien noin 100 lisenssin lisäksi olisi saata-

vissa tuontilisenssit vielä ylimääräisille 500–600 henkilöautolle.1255  

Datsunien tuonnin onnistuminen riippui Suomen hallituksen suunnitelmien li-

säksi paljolti myös siitä, kuinka edullisesti autot olisivat kuljetettavissa Japanista 

Suomeen. Laivauksen tulisi hoitamaan Georg Veflingin Skibs A/S Oiltank, sillä 

Autokeskus oli kesällä 1962 siinä käsityksessä, että jos laivauksen suorittaisi jokin 

muu varustamo, olisi Autokeskuksen maksettava palkkio maahantuoduista autoista 

A/S Oiltankille.1256 Datsunien tuonnin Suomeen kasvaessa vuonna 1964, muuttui 

kysymys palkkioista Autokeskukselle hyvin vaikeaksi, sillä A/S Oiltankin näkökul-

masta sille kuului perimiensä laivausmaksujen lisäksi vielä erillinen palkkio (ro-

yalty) kaikista tuoduista autoista. Kävi kuitenkin ilmi, että ajatus norjalaisten vaa-

timista erillisistä palkkioista oli varustamon oma ajatus, eikä siitä ollut Nissanin 

kanssa sovittu. Lopulta lokakuussa 1964 Nissan ilmoitti Autokeskukselle, ettei se 

hyväksy autojen tuonnista koituvien palkkioiden antamista A/S Oiltankille.1257  

Tällä ilmoituksellaan Nissan vahvisti sen ja Autokeskuksen välisen välittömän 

yhteistyösuhteen, johon ei kuulunut ainuttakaan välikättä – Nissan ei näin ollen 

                                                        
1255  ”Re: Import of Datsun Bluebirds to Finland.” Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 
8.6.1962. Allekirjoittanut Sven Klaile; ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., 
Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA.  
1256 Mahdollisesti Nissanin ja A/S Oiltankin välillä oli virallisesti tai epävirallisesti sovittu siitä, että A/S 
Oiltank saisi hoitaakseen Pohjois-Eurooppaan menevät toimitukset palkkiona Datsunin vienninedistä-
mistyöstä. Varmaa kuitenkin on, että A/S Oiltank piti itseään itseoikeutettuna järjestämään laivaukset 
Suomeen, eikä Nissanin taholta esitetty siihen liittyen eriäviä mielipiteitä ennen kuin vasta vuosina 
1964–1965.  
1257  ”Re: Import of Datsun Bluebirds to Finland.” Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 
8.6.1962. Allekirjoittanut Sven Klaile; ”New Costing of Datsun Bluebird.” Nissan Motor Co., Ltd:n 
kirje Skibs A/S Oiltankille 12.7.1962. Allekirjoittanut Kanichi Tanaka. Nissan Motor Co. Korrespon-
dens 1962–63. AYA. ”Dear Mr. Klaile.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskukselle 13.10.1964. 
Allekirjoittanut K. Tamaki; ”Autokeskus Helsingfors.” Georg Veflingin kirje Autokeskukselle 
23.11.1965. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
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hyväksynyt Georg Veflingin ajatusta Datsun-autojen Norjan kautta kulkevasta epä-

suorasta vientiverkostosta Suomen markkinoille. Tästä yhteistyösuhteiden määrit-

telyn myöhemmästä kehityksestä huolimatta olivat Autokeskus Oy, Nissan Motor 

Co., Ltd. ja Skibs A/S Oiltank kuitenkin sidottuja toisiinsa kesällä 1962, jotta Dat-

sun voisi viimein yli kahden vuoden yrittämisen jälkeen rantautua pysyvästi Eu-

rooppaan. Autokeskuksen kiinnostus Datsunia kohtaan oli sekä Nissanille että A/S 

Oiltankille juuri sitä, mitä nämä olivat toivoneet löytävänsä Euroopasta: maahan-

tuojan, jolla oli lähes 40 vuoden kokemus ja halu tuoda Datsun voimalla markki-

noille.  

 Nissanin yritykset saada vienti käynnistymään Pohjois- ja Keski-Eurooppaan 

olivat tätä ennen tuottaneet laihan tuloksen. Pyrkimykset Keski-Euroopassa eivät 

olleet onnistuneet, vaikka Automotive World -lehden maaliskuun 1963 painoksessa 

ilmestyneessä Nissanin mainoksessa ilmoitettiinkin yhtiöllä olevan Itävallassa 

edustaja nimeltä Industrie-Import GMBH. Nissanin tai ylipäänsä japanilaisten au-

tojen vienti Itävaltaan ei muodostunut huomattavaksi Euroopan tuontimaiden väli-

sessä vertailussa ennen kuin vasta 1970–1980-lukujen vaihteessa. Tämä siitäkin 

huolimatta, että samanaikaisesti kun maahantuonti Suomeen käynnistyi vuonna 

1962, oli Datsuneita jo yritetty kaupata Itävallassa.1258 Norjan ja Itävallan hyyty-

neiden myyntiponnisteluiden jälkeen Suomi muuttui Nissanille valopilkuksi Eu-

roopan kartalla. Nissanilla ymmärrettiin, että Euroopan markkinoille pääsy vaatisi 

tästedes vakautta, sisua ja jatkuvia ponnisteluja. Ottaen huomioon aikaisemmat es-

teet Euroopassa oli Nissanin nyt keskityttävä Suomen markkinoille pääsyyn.1259  

Nissanin halua päästä käsiksi Suomen markkinoihin voidaan punnita muun 

muassa sen perusteella, mikä oli yhtiön valmius tehdä uhrauksia laskemalla tuot-

teensa hintaa. Autokeskuksen toivomuksena Datsunin fob-hinnaksi oli 820 Yhdys-

valtain dollaria,1260 kun taas Nissan oli ilmoittanut alkukesästä ”uhrihinnakseen” 

                                                        
1258  Nissan oli solminut edustussopimuksia myös joidenkin Välimerenmaissa toimineiden yritysten 
kanssa. Kreikassa Nissanin edustajana toimi Nic. J. Theocarakis, Kyproksella The Amazon Enterprises 
Ltd., Maltalla The United Acceptances Ltd. ja Turkissa Jac Dekalo & Co., Ltd. Standard Advertising, 
Inc:n kirje ja mainosliite Autokeskukselle 6.5.1963. Allekirjoittanut Tomoo Fukuya.  Nissan Motor Co. 
Korrespondens 1962–63.  AYA. Nissan Motor Co. Ltd. at home & abroad (1983), 170–173. ”Datsun 
Bluebird 1200.” Tekniikan Maailma No. 10. 1962, 20. 
1259 ”Re.: Bluebird for Finland.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Skibs A/S Oiltankille 2.7.1962. Allekir-
joittanut Kanichi Tanaka. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. Nissan jidōsha 1973, 70. 
1260 Fob on lyhennys sanoista Free On Board (’vapaasti aluksessa’), joka tarkoittaa, että myyjä toimittaa 
tavaran ostajan nimeämään alukseen nimetyssä satamassa. Toisin sanoen tilaaja maksaa kustannukset, 
jotka syntyvät tavaran toimituksesta.  
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846 dollaria.1261  Heinäkuussa Nissan kuitenkin tarkasti hintavaatimustaan ja il-

moitti uudeksi hinnaksi 830 dollaria pahoitellen, ettei Autokeskuksen Suomen 

markkinoille kilpailukykyiseksi määrittelemään 820 dollarin hintaan ollut mahdol-

lista päästä. Tämä Nissanin antama uusi hinta oli tarkoitettu 700 kappaleen Datsun 

Bluebird -henkilöauton tilausta varten. 1262  Autokeskuksessa ymmärrettiin, että 

usean sadan auton kertatilaus merkitsisi huomattavaa riskinottoa varsinkin tässä ta-

pauksessa, kun tilatut autot olivat valmistajansa ensimmäisiä markkinoitavia tuot-

teita maassa. Jotta yksittäisellä Datsun-henkilöautolla olisi kuitenkin mahdollisim-

man kilpailukykyinen hinta, oli säästöjä haettava laivauskustannuksista. Tällöin 

ratkaisuksi muodostui suuren autoerän kertatoimitus, jolloin kuljetuskustannukset 

yksittäistä autoa kohden pienenivät samalla laskien sen tulevaa myyntihintaa.1263 

Autokeskus ja Nissan luottivat siihen, että A/S Oiltankilla olisi tässä kysymyksessä 

käsissään ratkaisunavaimet.1264 

Autokeskus piti kevään kuluessa tiiviisti yhteyttä Norjaan, ja alkukesästä A/S 

Oiltank ilmoitti olevansa valmis varaamaan Datsunien laivausta varten tarvittavat 

alukset.1265 Ennen sopimuksen ja tilauksen solmimista Autokeskus halusi hankkia 

vielä kolme kappaletta Datsun-henkilöautoja Norjan kautta testikäyttöä varten. 

Nämä autot tulivat Helsinkiin yksi kerrallaan niin, että ensimmäinen saapui 7. tou-

kokuuta ja viimeinen 31. heinäkuuta.1266 Kyseiset autot olivat uudempaa Datsun 

Bluebird 1200 PL312U -mallia, josta Autokeskus tulisi myöhemmin tekemään ky-

seisen suuren tilauksen. Autokeskuksen valmistellessa Datsunien maahantuonnin 

aloittamista hyväksyi eduskunta edellä käsitellyn hallituksen esityksen. Asiat olivat 

siis edenneet odotetunlaisesti, joten Autokeskuksen seuraavana tehtävänä oli ottaa 

yhteys Pohjoismaiden Yhdyspankkiin (PYP). Keskusteluissa pankin kanssa ilmoi-

tettiin yrityksen suunnitelmista aloittaa Datsunien maahantuonti, jota varten 

                                                        
1261  ”Re: Import of Datsun Bluebirds to Finland.” Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 
8.6.1962. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
1262 ”Dear Sirs.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskukselle 11.7.1962. Allekirjoittanut Kanichi Ta-
naka. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
1263 Muistio puhelinhaastattelusta, jossa läsnä olivat Väinö H. Broman ja Juha Sahi 9.5.2012. Muistio 
on tekijän hallussa. 
1264 ”Dear Sirs.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskukselle 11.7.1962. Allekirjoittanut Kanichi Ta-
naka; ”nismo tk 2503 telex to 12515 july 10.” Sähkösanoma Nissan Motor Co., Ltd:ltä Autokeskukselle. 
10.7.1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1265  ”Re: Import of Datsun Bluebirds to Finland.” Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 
8.6.1962. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
1266 ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoitta-
nut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. ”Japanilaisia…” (kuvateksti) Tek-
niikan Maailma  No. 7. 1962, 16. 
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PYP:ltä pyydettiin rahoitusapua kyseisen liiketoimen suoritusta varten. Pankin vas-

taus oli myönteinen, sillä Autokeskus ‒ toisin sanoen Eric Broman ‒ ja PYP olivat 

tehneet yhteistyötä jo kolmenkymmenen vuoden ajan.1267 Rahoituspuolen ratkettua 

ja henkilöautojen tuonnin vapauduttua määrällisistä tuontirajoituksista 15. heinä-

kuuta oli aika siirtyä neuvotteluyhteyteen Nissan Motor Co., Ltd:n kanssa.1268 

Neuvottelut osto- ja maahantuontisopimuksista Tokiossa – välittömän 

tuontiverkoston synty  

Autokeskuksessa tehtiin päätös lähettää Tokioon Nissanin kanssa käytäviin neuvot-

teluihin yhtiön apulaisjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi vuonna 1960 nimitetty 

Sven Klaile sekä Eric Bromanin poika Väinö H. Broman. Klaile oli jo kokenut au-

toalan vaikuttaja astuessaan Autokeskuksen palvelukseen, sillä hän siirtyi uuteen 

työhönsä Autotuojat ry:n toimitusjohtajan tehtävistä. 1269 Väinö Broman oli tullut 

isänsä perustaman Kansanauto Oy:n palvelukseen vuonna 1957 ja Autokeskuksen 

johtokunnan jäseneksi vuonna 1961.1270 Hän oli vasta 29-vuotias saadessaan vas-

tuulliseksi tehtäväkseen matkustaa neuvotteluihin Tokioon. Matka- ja neuvottelu-

valmisteluiden päätyttyä lähtivät Klaile ja Broman pitkälle taipaleelle heinäkuun 

lopulla. Heillä oli mukanaan tieto lisenssiviraston päätöksestä, jonka mukaan Au-

tokeskukselle oli myönnetty tuontilisenssi 610 kappaleelle Datsun-henkilöautoja, 

jotka oli tuotava maahan 20.7.–31.10.1962 välisenä aikana.1271  

Kuten jo edellä on todettu, oli Autokeskuksella käytössään tämän lisenssin li-

säksi Panhardin tuonnista vapautunut sadan auton lisenssi. Se ei kuitenkaan enää 

ollut välttämätön suuremman Datsun-erän ostoa varten, sillä henkilöautotuonti oli 

nyt vapautunut määrällisistä rajoituksista. Klaile ja Broman matkustivat Japaniin 

                                                        
1267 ”Re: Import of 700 Datsun bluebirds to Finland.” Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 
Lähetetty syksyllä 1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
1268 ”Attention Mr. Kanichi Tanaka.” Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 9.2.1963. Alle-
kirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
1269 Karusuo 2004, 314. 
1270 Tarma, Heikki (2011). ”Kauppaneuvos Väinö H. Broman (1932-): Broman Group Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja, Pielisensuun Auto Oy:n toimitusjohtaja.” Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=1838. (Luettu 5.6.2012.) 
1271 Lisenssiviraston myöntämä tuontilisenssi No. 434102. Autokeskus Oy:lle 20.7.1962. Nissan Motor 
Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
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tehtävänään hankkia Autokeskukselle maahantuontisopimus sekä tilaus, joka käsit-

täisi 700 kappaletta Datsun Bluebird -henkilöautoja.1272 Yhteensä Autokeskus tulisi 

tilaamaan Nissanilta 710 kappaletta Datsun-autoja. Autokeskuksessa oli päätetty, 

että niiden toimituksen oli tapahduttava kahdessa erässä siten, että pienempi eli 

kymmenen auton erä lähetettäisiin Japanista ensimmäisellä mahdollisella laivalla 

Hampurin kautta Helsinkiin. Tämän jälkeen olisi varsinaisen päätoimituksen eli lo-

pun 700 auton erän saavuttava Suomeen hyvissä ajoin ennen lokakuuta, toisin sa-

noen ennen talvikauden alkua.1273 Ensimmäisen kymmenen Datsunin oli tarkoitus 

palvella esittelyautoina valmistellen markkinoita myöhemmin saapuvalle toimitus-

erälle.1274 

Noin 19 tuntia kestäneen lentomatkustamisen jälkeen parivaljakko Klaile ja 

Broman saapuivat keskiviikkona 25. heinäkuuta kello 16:00 Tokioon, jossa heitä 

oli vastassa Nissan Motor Co., Ltd:n Lähi-idän ja Afrikan alueen ulkomaankaup-

paosaston johtaja Kanichi Tanaka.1275 Suomalaisia tervehti lentokentällä myös hi-

ostavan kuuma ilmasto, jota miehet pitivät huonosti lämmitettyä suomalaista sau-

naa vastaavana. Klaile ja Tanaka olivat käyneet toisilleen jo etäisesti tutuiksi ennen 

tapaamistaan lentokentällä, sillä he olivat olleet yhtiöidensä nimissä kirjeenvaih-

dossa pitkin kevättä. Suomalaiset kuljetettiin hotelliinsa Imperial Hotel Tokyoon, 

jossa he saivat hetken levähtää. Lepoa ei kuitenkaan kestänyt pitkään, sillä johtaja 

Tanaka oli järjestänyt tiukan aikataulun neuvotteluille. Tokiossa aikaa ei hukattu, 

sillä keskustelut aloitettiin jo tulopäivän iltana kello 18:00 ja hotellilleen suomalai-

set pääsivät palaamaan vasta aamuyöstä kello kolmen aikaan.1276  

Neuvottelut jatkuivat torstaista lauantaihin siten, että jokaista päivää kohden 

kokoukset venyivät lähes 16–17 tuntia kestäneiksi. Klaile, joka omien sanojensa 

                                                        
1272 Ilmeisesti Autokeskus tilasi Nissanilta 710 kappaletta Datsuneita kahdella eri sopimuksella, siten 
että näiden tilaukset ja toimitukset tapahtuivat eri aikoina. Sven Klaile ja Väinö H. Broman allekirjoit-
tivat Tokiossa Autokeskuksen puolesta sopimuksen 700 Datsunin tilauksesta, kun taas kymmenen kap-
paleen erän tilaus ja toimituspyyntö tehtiin jo ennen Klailen ja Bromanin matkaa Tokioon.  
1273 ”attention mr tanaka.” Sähkösanoma Autokeskukselta Nissan Motor Co., Ltd:lle 18.7.1962; ”atten-
tion mr tanaka please hers is message from mr klaile bilcentralen.” Sähkösanoma Autokeskukselta Nis-
san Motor Co., Ltd:lle 19.7.1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
1274 ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoitta-
nut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
1275 Nissan Motor Co., Ltd:llä ei vielä kesällä 1962 ollut organisaatiossaan Euroopan vientiä hoitavaa 
ulkomaankauppaosastoa. Näin ollen Lähi-idän ja Afrikan osaston johtaja Tanaka hoiti varsinaisen toi-
mialueensa lisäksi myös orastavan Euroopan markkina-alueen vientikysymyksiä. ”Nismo 620.” Sähkö-
sanomakopio. Asiakirja on todennäköisesti lokakuulta 1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–
63.  AYA. 
1276 ”Bästa Eric H. BTO.” Imperial Hotel Tokyo. 28.7.1962. Sven Klailen ja Väinö H. Bromanin kirje 
Eric Bromanille. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
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mukaan oli tottunut neuvottelemaan ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa, ei ollut 

koskaan aikaisemmin kokenut vastaavaa neuvottelukulttuuria, johon he olivat tör-

männeet Tokiossa. Klailen mukaan häntä ja Bromania kohdeltiin Nissanin edusta-

jien taholta kuin ”raakoja kananmunia”, sillä he olivat tulleet Japaniin tuomisinaan 

Nissanille mitä tärkein ehdotus ensimmäisestä Eurooppaan toimitettavasta suuresta 

tilauksesta ja maahantuontisopimuksesta. Neuvottelut olivat kaikkea muuta kuin 

helpot, sillä suomalaiset ja japanilaiset painostivat vastavuoroin toisiaan sopimuk-

sen yksityiskohdista. Kävipä niinkin, että Nissanin edustajat hermostuivat Klailen 

ja Bromanin itsepintaisuuteen ja poistuivat joukolla kokoustilasta silminnähden 

tuohtuneina. Tilanne kuitenkin raukesi, kun japanilaiset palasivat huoneeseen jat-

kaen keskusteluja huumorilla säestäen.1277  

Keskusteluiden kuluessa suomalaiset huomasivat paikan päällä Nissanin edus-

tajien kanssa kasvotusten käytävien neuvotteluiden olevan ensiarvoisen tärkeitä so-

pimuksen onnistuneelle loppuunsaattamiselle. Sopimusta ei Klailen näkemyksestä 

olisi ollut mahdollista saavuttaa kirjeitse, sillä Autokeskuksen ja Nissanin välillä 

oli neuvotteluiden alkaessa liian monta avointa kysymystä, jotka vaativat ratkaisua 

ennen keskusteluiden päättämistä. Näitä keskeisiä kysymyksiä olivat maahantuon-

tisopimuksen (Distribution Agreement) monet yksityiskohdat sekä toimitettavien 

autojen määrän ja hinnan lisäksi muun muassa takuu- ja huoltokysymykset sekä 

mainoskulujen hoitoon liittyvät seikat. 28. heinäkuuta neuvottelut olivat edenneet 

jo siihen vaiheeseen, että Tokiosta oli mahdollista lähettää sopimusluonnos Eric 

Bromanille Helsinkiin. Tätä ennen mutkia matkaan oli kuitenkin tuonut Nissanin 

edustajien halu hyväksyttää suomalaisilla 12-sivuinen sopimusversio, jossa oli 

Klailen mukaan lukuisia kohtia, joita he eivät voineet sellaisenaan hyväksyä ilman 

Eric Bromanin ja juristien myötävaikutusta. Päästäkseen eroon kyseisestä sopimus-

nivaskasta mainitsi Klaile vastapuolelle, että Suomessa säädetty uusi ”kartellilaki” 

edellyttäisi vastaavanlaisen sopimuksen julkistamisen. Tämä pelästytti japanilaiset 

niin, että he luopuivat ehdotuksestaan ja esittivät sen tilalle pelkistetympää sopi-

musluonnosta, jonka suomalaisten oli helpompi hyväksyä.1278 

Maahantuontisopimuksen mukaan Autokeskuksesta tuli yksinoikeudella Nis-

san Motor Co., Ltd:n valmistamien autojen maahantuoja Suomessa. Sopimuksesta 

tehtiin kolmivuotinen, ja sen ensimmäisenä voimassaolovuonna (31.7.1962–

                                                        
1277 ”Bästa Eric H. BTO.” Imperial Hotel Tokyo. 28.7.1962. Sven Klailen ja Väinö H. Bromanin kirje 
Eric Bromanille. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1278 Ibid. 
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31.7.1963) Autokeskuksen odotettiin tuovan Suomeen nyt tilattavan 710 auton li-

säksi 500 kappaletta Datsun-autoja. Toisena vuonna määrä oli 700 kappaletta ja 

kolmantena 1 000 kappaletta. Yhteensä koko sopimuskautena suunniteltiin Suo-

meen tuotavan 2 910 Datsunia. Lisäksi Autokeskuksen oli itse vastattava tarvitta-

vista markkinointi- ja autojen huoltokuluista Suomessa. Sopimukseen kirjattiin 

myös, että Nissan voisi aika-ajoin toimittaa maahantuojalle omaa markkinointima-

teriaaliaan ilman, että Autokeskukselle aiheutuisi tästä kuluja. Sen sijaan sopimuk-

seen ei kirjattu vaan ainoastaan suullisesti sovittiin, että Nissan tulisi käteisrahalla 

osallistumaan Datsunin markkinointikuluihin Suomessa.1279 Tämän lisäksi Nissa-

nin edustajat suunnittelivat lähettävänsä markkinointitarkoituksia varten tuhansia 

leluautoja Suomeen mutta luopuivat siitä kuultuaan suomalaisilta niiden tullimak-

sun tulevan liian kalliiksi. Autojen takuu- ja huoltokysymysten ratkaisua Autokes-

kuksen edustajat pitivät itselleen edullisina, sillä Nissan antoi Datsunille yhden 

vuoden ja 12 000 kilometrin takuun. Tämän lisäksi Klaile piti erityisen hyvänä Nis-

sanin kanssa sovittua korvausmaksua autojen takuukorjauksista, mikä hänen mu-

kaansa oli parempi kuin Amerikan ja Euroopan päämiehiltä saatava tuki.1280  

Maahantuontisopimuksen lisäksi neuvotteluiden tuloksena syntyi erillinen so-

pimus 710 Datsun-henkilöauton toimituksesta Autokeskukselle saman vuoden elo-

syyskuussa. Tämä oli Nissanin ja japanilaisen autoteollisuuden todellinen pelin-

avaus Euroopan markkinoilla. Sopimusten merkitystä osoitti myös niiden allekir-

joitustilaisuus, josta muodostui varsin erityinen. Klaile ja Broman noudettiin hotel-

lista maanantaiaamuna 30. heinäkuuta tarkoituksena kyyditä heidät Nissan Motor 

Companyn pääjohtajan Katsuji Kawamatan kotiin, joka sijaitsi Tokion ulkopuolella 

Hakonessa. Sopimukset oli määrä allekirjoittaa siellä seuraavana päivänä, mutta 

Hakonessa oli tarkoitus myös keskustella laivauskysymyksistä, sillä sekä Autokes-

kukselle että Nissanille oli ehdottoman tärkeää, etteivät kuljetuskustannukset nou-

sisi liian korkeiksi samalla kasvattaen Datsunin hintaa kohdemarkkinoilla.1281  

                                                        
1279 Tammikuussa 1963 Nissanin ja Autokeskuksen välillä solmittiin mainossopimus (Agreement on 
Advertisement). Nissan ilmeisesti liitti kyseisen sopimuksen Japanin hallitukselle osoittamaansa hake-
mukseen, jolla julkisista varoista haettiin korvauksia vienninedistämistyöstä johtuvista mainosku-
luista. ”Dear Sirs.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskukselle 21.1.1963. Allekirjoittanut Kanichi 
Tanaka. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1280 Distribution Agreement: Nissan Motor Co., Ltd. 31st July, 1962. AYA. ”Bästa Eric H. BTO.” Im-
perial Hotel Tokyo. 28.7.1962. Sven Klailen ja Väinö H. Bromanin kirje Eric Bromanille; ”Bilcentralen 
Ab No 012 (BC-1).” Autokeskuksen lähettämä telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 22.8.1962. Nissan Motor 
Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1281 ”Bästa Eric.” Imperial Hotel Tokyo. 30.7.1962. Sven Klailen kirje Eric Bromanille. Nissan Motor 
Co. Korrespondens 1962–63. AYA. Distribution Agreement: Nissan Motor Co., Ltd. 31st July, 1962. 
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Klailen ja Bromanin mukana samalla SAS:n (Scandinavian Airlines) lennolla 

Tokioon oli saapunut myös Skibs A/S Oiltankin edustaja Herman Meinich, joka oli 

Georg Veflingin vävypoika.1282 Herman Meinichin veli, joka puolestaan oli SAS:n 

palveluksessa Tokiossa, tunsi hyvin Kanichi Tanakan. Sven Klaile ilmoitti kirjees-

sään Tokiosta Eric Bromanille, että Autokeskuksen oli erityisesti kiitettävä Veflin-

giä ja Meinichia siitä, että yhtiö sai solmittua maahantuontisopimuksen Nissanin 

kanssa. A/S Oiltank oli epäilemättä käyttänyt Autokeskuksen hyväksi läheisiä suh-

teitaan Nissaniin ja siten osaltaan mahdollistanut sen valinnan muiden maahan-

tuonnista kiinnostuneiden suomalaisten yritysten joukosta. Samassa kirjeessään 

Klaile kertoi, että Nissanin ovia olivat käyneet kolkuttelemassa sekä Korpivaaran 

että Kaukomarkkinoiden edustajat, mutta heidän ehdotuksistaan Nissan oli ystäväl-

lisesti kieltäytynyt.1283 A/S Oiltankin antama apu Autokeskukselle ei suinkaan ollut 

pyyteetöntä, sillä Autokeskuksen ja Nissanin välisen sopimuksen toteuduttua va-

rustamo katsoi tilaisuutensa koittaneen. Suomalaisen ja japanilaisen osapuolen tie-

tämättä, ja erityisesti Autokeskuksen epäonneksi, A/S Oiltank lisäsi 700 kappaleen 

Datsun-erän laivauskustannuksiin 20 dollarin provision jokaista autoa kohden. Tä-

män provision A/S Oiltank tietenkin tilitti suoraan itselleen.1284 Varustamon päätös 

lyödä rahoiksi ensimmäisen suuren Eurooppaan laivattavan erän rahtikustannuk-

silla vaikutti omalta osaltaan myöhemmin Autokeskuksen kokemiin Datsunin 

markkinointiongelmiin, sillä Nissanin kanssa sovittu yksittäisen auton 830 dollarin 

fob-hinta oli jo muutenkin korkea vasta markkinointinsa alussa olevalle automer-

kille. 

Autokeskus ei ollut saanut apua pelkästään norjalaisilta Tokiossa, sillä myös 

Eric Bromanin hyvä ystävä, Suomen Tokion-lähetystön lähetystösihteerinä ja 

                                                        
AYA. ”Bästa Eric H. BTO.” Imperial Hotel Tokyo. 28.7.1962. Sven Klailen ja Väinö H. Bromanin kirje 
Eric Bromanille. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1282 ”attention mr tanaka.” Sähkösanoma Autokeskukselta Nissan Motor Co., Ltd:lle 18.7.1962. Nissan 
Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. ”En liten historikk on Datsun i Norge.” http://www.datsun-
pmcregisteret.no/Datsun/HistorieiNorge/tabid/347/D... (Luettu 14.5.2012.)   
1283 ”Bästa Eric.” Imperial Hotel Tokyo. 30.7.1962. Sven Klailen kirje Eric Bromanille. Nissan Motor 
Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1284  Kuten jo aiemmin on todettu, selviteltiin A/S Oiltankin palkkiovaatimuksia osapuolten välillä 
vuonna 1964. Vielä tätä seuraavana vuonna eli vuonna 1965, A/S Oiltank katsoi, että sille kuului palkkio 
(royalty) kaikista sen Japanista Autokeskukselle laivaamista autoista lukuun ottamatta Piraeus-laivalla 
vuonna 1962 tuotua ensimmäistä 700 auton erää. Tämän toimituksen laivauskustannuksiin oli A/S Oil-
tank lisännyt palkkiolaskunsa omatoimisesti. ”Autokeskus Oy Helsingfors.” Georg Veflingin kirje Au-
tokeskukselle 23.11.1965. Allekirjoittanut Herman Meinich; ”Summary of past shipments of cars from 
Japan to Finland.” Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. Muistio on todennäköisesti vuo-
delta 1965. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA.  
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heinä-elokuussa lähettilään sijaisena eli va. asiainhoitajana toiminut Martti Lintu-

lahti, oli käyttänyt suhteitaan Nissaniin Autokeskuksen eduksi.1285 Lintulahti toimi 

todistajan ominaisuudessa Autokeskuksen ja Nissanin välisen sopimuksen allekir-

joitustilaisuudessa ja otti osaa osapuolten välisiin neuvotteluihin Tokiossa.1286 Neu-

votteluiden jälkeen Lintulahti keksi käyttää Klailea ja Bromania apunaan suoma-

laisten tuotteiden vienninedistämistyössä Tokiossa. Maahantuontisopimuksen alle-

kirjoitusta seuranneina kahtena päivänä Lintulahti kierrätti Autokeskuksen edusta-

jia eri ministeriöissä tuoden julki suomalaisten tehneen suuren tilauksen Datsun-

autoista ja näin muodoin avanneen väylän Nissanin vientiponnisteluille Euroop-

paan.1287 Lintulahti, joka oli vuosia edistänyt Suomen päävientiartikkelin selluloo-

san myyntiä Japaniin, ymmärsi tarkkaan, miten toimia saadessaan käyttöönsä kau-

palliset valttikortit, toisin sanoen Klailen ja Bromanin. 

Lintulahden rooli Tokion-neuvotteluissa ei rajoittunut ainoastaan tähän, sillä 

hänellä oli osansa pelattavana myös Autokeskuksen toisessa suuressa suunnitel-

massa. Ennen Sven Klailen ja Väinö Bromanin matkaa Tokioon oli Autokeskuk-

sessa Eric Bromanin johdolla kehitelty strategia, jonka mukaan Autokeskus ehdot-

taisi Nissanille harkittavaksi Hangon vapaasataman käyttöä suunniteltaessa Dat-

sun-autojen ja niiden varaosien keskusvarikon perustamista Eurooppaan. Nis-

sanilla ei vielä tuolloin ollut Eurooppaan sijoitettua varaosapalvelua, jollainen Au-

tokeskuksen mukaan arvatenkin tulisi ennemmin tai myöhemmin perustettavaksi, 

jos Datsunin markkinointi Suomessa ja muualla Euroopassa lähitulevaisuudessa 

onnistuisi. Suomalaisten ajatuksena oli, että Autokeskuksen nyt solmiessa Nissanin 

kanssa sopimuksen ensimmäisestä suuresta tilauksesta Eurooppaan olisi Nissanille 

perusteltua valita Suomi vientinsä sillanpääasemaksi Euroopassa ‒ ei pelkästään 

markkinointitarkoituksessa vaan myös suoran investoinnin kautta. Autokeskuksen 

perusteluissa Suomi soveltui mainiosti keskusvaraston sijoituspaikaksi neljästäkin 

syystä: 1) Autokeskus toimi Suomessa Nissanin yksinedustajana, 2) Suomesta oli 

                                                        
1285 ”Bästa Eric.” Imperial Hotel Tokyo. 30.7.1962. Sven Klailen kirje Eric Bromanille; ”My dear Mr. 
Tanaka.” Va. asiainhoitaja Martti Lintulahden kirje No. 668. johtaja Kanichi Tanakalle. Tokio 3.8.1962. 
Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1286 Distribution Agreement: Nissan Motor Co., Ltd. 31st July, 1962. AYA. ”Tokyo 32 28 0908 Northern: 
Bilcentralen C/O Finland Helsinki.” Väinö Bromanin ja Sven Klailen sähkösanoma Tokiosta Helsinkiin 
28.7.1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. ”Suomen kauppa Japanin kanssa; auto-
ostot Japanista.” V.a. asiainhoitaja Martti Lintulahden kirjelmä No.  678/222. ulkoasiainministeriölle. 
Tokio 8.8.1962. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Autojen tuonti Japanista. UMA. 
1287 ”Bästa Eric H. BTO.” Imperial Hotel Tokyo. 28.7.1962. Sven Klailen ja Väinö H. Bromanin kirje 
Eric Bromanille. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
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erinomaiset ja ajan tasalla olevat viesti- ja kulkuyhteydet Skandinaviaan sekä muu-

alle Eurooppaan, ja 3) Hangon satama oli käytettävissä ympärivuoden, minkä li-

säksi sataman niin sanotulta ”vapaa-alueelta” oli jo kesällä 1962 hankittavissa va-

rastorakennuksia. Kaiken lisäksi 4) Suomessa ei ollut kilpailevaa kotimaista auto-

teollisuutta.1288 

Autokeskuksen edustajat apunaan va. asiainhoitaja Lintulahti kävivät pitkiä ja 

raskaita keskusteluja Nissanin edustajien kanssa Hangon-kysymykseen liittyen. 

Asiasta ei tehty päätöstä Tokiossa, mutta suomalaiset toivoivat neuvotteluiden pää-

tyttyä, että keskusteluita myöhemmin jatkettaisiin Nissanin edustajien vieraillessa 

Suomessa tulevana syksynä. Sven Klaile ja Väinö Broman lähtivät paluumatkalle 

Suomeen elokuun alussa kiittäen sitä ennen isäntiään vieraanvaraisuudesta 

sekä ”hyvästä ja reilusta taistelusta, joka oli johtanut solmittuun sopimukseen”.1289 

Klaile, Broman ja Autokeskuksen väki Helsingissä eivät kuitenkaan vielä tuolloin 

osanneet odottaa, kuinka kovaksi taistelu Datsunin myynnissä Suomen markki-

noilla tulisi vielä käymään. 

Datsunit saapuvat Suomeen – rahoitusvaikeudet seuraavat 

Neuvotteluiden ollessa Tokiossa loppusuoralla antoi Georg Vefling Norjassa haas-

tattelun, jonka julkaisi muun muassa japanilainen The Daily Yomiuri 28. heinä-

kuuta 1962. Kyseisessä artikkelissa kerrottiin, että Vefling oli tehnyt sopimuksen 

Suomessa myytäviksi tulevista 700 Datsun-henkilöautosta ja että niiden myynti-

hinta olisi hieman korkeampi verrattuna Volkswageniin, joka paistatteli myyntiti-

lastojen kärjessä. Tämän lisäksi Vefling paljasti suunnittelevansa Datsuneiden esit-

telemistä Ruotsissa ja Norjassa seuraavana vuonna.1290 Se, että uutinen levitti ky-

seenalaista tietoa ostosopimuksen todellisista osapuolista, ei sinänsä aiheuttanut 

Autokeskukselle merkittäviä vaikeuksia. Autokeskuksen vahingoksi kyseinen uu-

tinen kuitenkin välitti ennenaikaisesti maailmalle tiedon japanilaisten autojen 

                                                        
1288 ”Dear Mr. Tanaka.” Sven Klailen ja Väinö H. Bromanin kirje ja sen liitteenä oleva muistio johtaja 
Kanichi Tanakalle 2.8.1962, Tokio; ”Tokyo 32 28 0908 Northern: Bilcentralen C/O Finland Helsinki.” 
Väinö Bromanin ja Sven Klailen sähkösanoma Tokiosta Helsinkiin 28.7.1962. Nissan Motor Co. Kor-
respondens 1962–63. AYA.  
1289 ”Dear Mr. Tanaka.” Sven Klailen ja Väinö H. Bromanin kirje ja sen liitteenä oleva muistio johtaja 
Kanichi Tanakalle 2.8.1962, Tokio. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1290 Skibs A/S Oiltank perusti vuonna 1962 yrityksen nimeltä Norsk-Nissan, joka markkinoi Datsunia 
Norjassa. Nissan jidōsha 1975, 154. ”Bluebirds Entering Scandinavian Market.” Artikkeli lehdestä The 
Daily Yomiuri 28.7.1962. Lehtileikkeet 1962. AYA. 
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suurenluokan viennistä Suomeen, ja näin muun muassa eurooppalaiset sekä yhdys-

valtalaiset autovalmistajat maahantuojiensa ohella tulivat tietoisiksi siitä. Tämä ei 

kuitenkaan sillä hetkellä haitannut norjalaista, sillä alkuun päästyään Veflingillä ei 

ollut syytä pitää omaa eikä Autokeskuksen kynttilää vakan alla. Elokuun 1. päivänä 

The Daily Yomiuri uutisoi Veflingin tilanneen 900 kappaletta Datsuneita Suomeen 

vietäväksi.1291 

Sven Klaile ja Väinö Broman olivat Tokiossa esittäneet toivomuksen, että Nis-

san pidättäytyisi jonkin aikaa julkistamasta tietoa ostosopimuksesta. Toivomus kui-

tenkin menetti merkityksensä Euroopasta kantautuneiden uutisten seurauksena, jol-

loin myös Nissanin mainosväki aloitti uutisten levityksen.1292 Se, mitä tästä pian 

seurasi, oli valitettavaa Autokeskuksen kannalta. Uutisten levittyä Norjasta maail-

malle koitui Autokeskukselle huomattavia vaikeuksia autojen ostosta aiheutuvien 

maksujen järjestelyissä, kun Autokeskuksen pankin eli PYP:n oli avattava rem-

burssi.1293 Eric Broman ja Sven Klaile ilmoittivat elokuun lopulla Veflingille Nor-

jaan, että tämän suuri mainoskampanja kansainvälisissä viestimissä oli tehnyt Au-

tokeskuksen pyrkimykset remburssin avaamiseksi koko 700 Datsunin tuontierälle 

täysin mahdottomaksi, sillä Bromanin ja Klailen mukaan kilpailevat autovalmista-

jat edustajiensa välityksellä Suomessa tekivät nyt kaikkensa estääkseen Nissanin 

pääsyn Euroopan markkinoille. Maksujärjestelyvaikeuksista huolimatta olisi Dat-

sunien laivauksen tapahduttava kuitenkin suunnitelmien mukaisesti, sillä Autokes-

kus oli jo aloittanut Datsunin markkinointityön ja esitellyt autoa yli 30 000 kiin-

nostuneelle Helsingissä ja muualla Suomessa. Jotta kaikki autot saataisiin Suomeen, 

olisi Bromanin ja Klailen mukaan A/S Oiltankin yhdessä Autokeskuksen kanssa 

taattava puolet 700 auton toimituserän maksuista. Näkemyksensä tueksi he ilmoit-

tivat, että ilmenneet vaikeudet eivät olleet Autokeskuksen itsensä aiheuttamia.1294  

A/S Oiltank suostui Autokeskuksen ehdotukseen, jolloin remburssi saatiin 

avattua monivaiheisten järjestelyiden kautta 350 Datsun-autolle Autokeskuksen, 

A/S Oiltankin ja Norjan valtionpankin yhteistyönä Lontoossa toimineessa pankissa, 

                                                        
1291 ”No Discriminatory Duties On Japan Cars In Norway.” Artikkeli lehdestä The Daily Yomiuri 
1.8.1962. Lehtileikkeet 1962. AYA. 
1292 ”Bästa Eric H. BTO.” Imperial Hotel Tokyo. 28.7.1962. Sven Klailen ja Väinö H. Bromanin kirje 
Eric Bromanille. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1293 Remburssi (letter of credit) on ulkomaankaupan maksutapa, jossa ostajan pankki antaa kirjallisen 
sitoumuksen myyjälle kauppahinnan maksamisesta. Ostajan pankki avaa remburssin ennen tavaran toi-
mitusta. Nissanin ja Autokeskuksen välisessä maahantuontisopimuksessa edellytettiin, että ostaja eli 
Autokeskus avaa remburssin, jonka kautta maksut autoista suoritetaan myyjälle eli Nissanille.  
1294 ”Bilcentralen Ab No 009 to Vefling.” Eric Bromanin ja Sven Klailen telex Georg Veflingille 
22.8.1962; ”Bilcentralen Ab No 012 (BC-1).” Autokeskuksen lähettämä telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 
22.8.1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
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Sale & Companyssa.1295 Vaikeudet maksujärjestelyissä yhdessä Datsunin markki-

nointivalmisteluiden kanssa olivat saattaneet Eric Bromanin kovan henkisen rasi-

tuksen alle. Erityisen ongelmalliseksi Broman oli kokenut kilpailijoiden Autokes-

kukselle aiheuttaman paineen.1296 Veflingin mainoskampanja ja kilpailijoiden ai-

heuttama paine eivät olleet suinkaan ainoita syitä Autokeskuksen kokemiin ongel-

miin, sillä Suomen Pankin kiristynyt finanssipolitiikka oli vaikeuttanut liikepank-

kien osallistumista ulkomaisten liiketoimien rahoittamiseen.1297 Lokakuusta 1962 

lähtien, jolloin Datsun tuli Suomen markkinoille, aloitti Suomen Pankki toimenpi-

teet, joilla rajoitettiin yksityisten pankkien luotonantomahdollisuuksia autokauppi-

aille maahantuontia ja kuluttajille autonostoa varten.1298 Nämä ongelmakohdat vaa-

tivat Autokeskuksen välittömän huomion vasta sitten, kun autot saapuisivat Suo-

men kamaralle. 

A/S Oiltank oli järjestänyt moottorilaiva Piraeuksen kuljettamaan 700 Datsu-

nin erän Helsinkiin Nagauran satamasta, joka sijaitsi lähellä Nissanin uutta auto-

tehdasta Oppamassa.1299 Elokuun lopulla aloitettiin autojen lastaus laivaan, mikä 

muodostui varsin monimutkaiseksi operaatioksi. Jotta kaikki 700 Datsunia mahtui-

sivat Piraeukseen, oli laivaan rakennettava puusta välitasot, joille lastattaisiin au-

toja päälletysten. Nissan esitti Autokeskukselle huolestumisensa rakennettujen vä-

litasojen kestävyydestä kuljetuksen aikana, sillä autojen lastaus oli kerran jopa kes-

keytetty vuorokaudeksi, kun tasoja oli jouduttu vahvistamaan. Nissanilla epäiltiin 

tasojen rakennusmateriaalin ja työnlaadun heikkouden mahdollisesti johtuneen 

(A/S Oiltankin) pyrkimyksistä säästää laivauskustannuksissa. Lisäksi Nissanin mu-

kaan autot sijoitettiin laivassa liian lähekkäin, mikä saattaisi aiheuttaa autoille vau-

rioita kuljetuksen aikana. Kiireessä suoritetun lastauksen päätyttyä Piraeus pääsi 

                                                        
1295 A/S Oiltankin antama takuu vaati Norjan valtionpankin hyväksynnän. ”Bilcentralen Ab No 012 
(BC-1).” Autokeskuksen lähettämä telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 22.8.1962; ”Procedure for opening 
L/C’s to Japan through Bank Sale & Co., London.” Muistio syksyltä 1962; ”Re: Import of 700 Datsun 
bluebirds to Finland.” Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. Lähetetty syksyllä 1962. Nis-
san Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1296 ”Bilcentralen Ab No 011 to Exmerkur.”  Telex 22.8.1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–
63. AYA. 
1297 ”Re: Import of 700 Datsun bluebirds to Finland.” Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 
Lähetetty syksyllä 1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1298 ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka, Manager.” (BL-3) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., 
Ltd:lle 7.1.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1299 ”Bilcentralen Ab No. 007.” Telex 23.7.1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. 
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lopulta lähtemään pitkälle matkalleen Nagaurasta Helsinkiin, jossa Autokeskuksen 

väki odotti autoja kuumeisesti.1300 

Autokeskuksessa odotettiin Piraeuksen saapuvan Helsinkiin 20. syyskuuta tai 

ainakin pian sen jälkeen.1301 Suunnitelmat eivät toteutuneet toivotunlaisesti, sillä 

ensimmäinen kymmenen Datsunin erä saapui Helsinkiin aivan syyskuun lopussa, 

vaikka tämän erän autojen piti olla käytettävissä jo paljon tätä aikaisemmin, jotta 

niitä olisi voitu kierrättää markkinointitarkoituksissa ennen varsinaisen toimitus-

erän saapumista. Piraeus saapui Helsinkiin 10. lokakuuta ‒ noin kaksi ja puoli viik-

koa aikataulusta myöhässä. Toimitusten viivästyminen ei tyydyttänyt Autokeskusta, 

sillä Datsunien markkinointi oli näin saanut myöhästyneen alun juuri ennen auto-

kaupalle hiljaista talvikautta.1302 Eric Bromanin johdolla Autokeskuksen henkilö-

kunta uskoi kuitenkin ”Datsunin saavan helposti ystäviä”, kuten Autokeskuksen 

mainoksissa syksyllä 1962 todettiin, ja näin tekevän läpimurtonsa Suomessa ja Eu-

roopan markkinoilla. Datsun oli herättänyt kiinnostusta suomalaisissa tekniikan- ja 

autoilualan lehdissä siitä lähtien, kun ensimmäiset huhut niiden maahantuonnin al-

kamisesta olivat käynnistyneet keväällä 1962. Tekniikan Maailma -lehti uutisoi au-

touutuudesta useasti kesä-joulukuun numeroissaan antaen auton tukevasta raken-

teesta ja huolellisesta viimeistelystä positiivisen arvion. Kritiikkiä sen sijaan herui 

auton penkkitilojen ahtaudesta, johon Autokeskus myöhemmin kiinnittikin huo-

miota.1303 Lehden mukaan ostajien ei olisi syytä pelätä Datsunin hankintaa, sillä 

sen maahantuojana toimi suuri autoliike, jolla oli takanaan kattava huoltover-

kosto.1304 

                                                        
1300 ”Dear Sirs, (A) Matters related to the shipment of 700 units.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Auto-
keskukselle 10.9.1962. Allekirjoittanut Kanichi Tanaka; ”No 14, NS 8.” Telex Nissanilta Autokeskuk-
selle 12.9.1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. Muistio puhelinhaastattelusta, jossa 
läsnä olivat Väinö H. Broman ja Juha Sahi 9.5.2012. Muistio on tekijän hallussa. 
1301 ”Dear Sirs.” Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 16.8.1962. Allekirjoittanut Eric H. Bro-
man. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1302 ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoitta-
nut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
1303 Asiakkailta tulleen palautteen johdosta aloitettiin Autokeskuksessa joulukuusta 1962 lähtien autojen 
sisätilan muutostyöt, joiden tuloksena matkustajien jalkatila kasvoi ja etupenkkejä laskettiin 2,5 cm. 
Muutostyöt tehtiin asiakkaan tilauksesta, joten siitä perittiin auton oston yhteydessä lisämaksu. Ahtau-
den lisäksi Datsunin vain kolmivaihteinen vaihdetanko ei herättänyt asiakkaissa suurta ihastusta. ”Gent-
lemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoittanut Sven 
Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1304 ”Autokeskus Oy.” Moottori No. 9. 1962, 6, 67. Datsun-mainos. Moottori No. 9. 1962, 70. ”Japani-
laisia…” (kuvateksti) Tekniikan Maailma No. 7. 1962, 16. ”Datsun 1200.” Tekniikan Maailma No. 8. 
1962, 16. ”Datsun Bluebird 1200.” Tekniikan Maailma No. 10. 1962, 20–24. ”Datsun 1200 Bluebird…” 
(kuvateksti) Tekniikan Maailma No.13. 1962, 55. Repo 2003, 46–47.  
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Autokeskuksella oli tosiaan käytettävissään ympäri maan laaja huolto- ja jäl-

leenmyyjäverkosto, johon kuului kolmekymmentä yritystä.1305 Autokeskuksen ul-

koiset puitteet olivat kunnossa uuden automerkin markkinoimiseksi, mutta niistä 

huolimatta tehtävä ei tullut olemaan helppo. Vuoden 1962 loppuun mennessä Dat-

sunia oli kaupattu 22 paikkakunnalla Helsingin lisäksi. Ilmeisestikään kaikki jäl-

leenmyyjät eivät ottaneet Datsunia myyntivalikoimaansa tai ainakaan eivät onnis-

tuneet auton myynnissä. Samankaltaiseen tilanteeseen oli Nissan törmännyt myös 

Yhdysvaltain markkinoilla, jossa autokauppiaiden Datsun-henkilöauton menekkiä 

kohtaan tuntema epäluulo oli hidastanut jälleenmyyjäverkoston kokoamista. Joka 

tapauksessa Autokeskuksen pyrkimyksenä oli alusta lähtien laajentaa Datsunin 

myyntiverkostoa, joka alkoikin vähitellen kasvaa muun muassa käytettyjen autojen 

kauppiaiden osoittaman kiinnostuksen ansiosta.1306 

Datsunit olivat selviytyneet merimatkasta hyvin, joten Autokeskuksessa huo-

kaistiin helpotuksesta, kun autoja päästiin Helsingissä purkamaan laivasta.1307 Pi-

raeuksen myöhäisen saapumisen takia tuli Autokeskukselle kuitenkin palava kiire, 

sillä 700 Datsunin tuontilisenssin voimassaoloaika päättyisi marraskuun alussa eli 

vain kahden viikon kuluttua. Suomen Pankin määräysten mukaan oli maahantuojan 

maksettava tavara ennen lisenssin umpeutumista, jolloin Autokeskukselle ongel-

maksi muodostui niiden 350 auton rahoitus, jota varten oli remburssi avattu yh-

dessä norjalaisten kanssa Lontoossa. Autokeskus ei saanut jatkoaikaa alkuperäi-

selle lisenssille, mutta sai sen sijaan uuden lisenssin, joka puolestaan oli voimassa 

marraskuun viimeiseen päivään saakka. Se oli myös eräpäivä, jolloin Lontooseen 

oli suoritettava maksu 350 Datsunista. Tilanne kiristyi uhkaavasti eräpäivän lähes-

                                                        
1305  ”Re: Import of Datsun Bluebirds to Finland.” Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 
8.6.1962. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1306 ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka, Manager.” (BL-3) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., 
Ltd:lle 7.1.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. Rae 
1982, 66; Repo 2003, 42. 
1307 Kaikki 700 autoa siirtyivät kerralla Autokeskuksen haltuun ja Helsinkiin varastoitaviksi. Autokes-
kuksen kannalta Datsunien myynti ja rahoitus olisivat tapahtuneet helpommin, jos autot olisivat voineet 
jäädä saapuessaan vapaasatamaan, josta Autokeskus olisi maksanut autot pois vähissä erissä. Tämä me-
nettely ei kuitenkaan ollut mahdollista, sillä Autokeskus oli hankkinut lisenssin autoille jo heinäkuussa 
ja avannut remburssit, joista oli sovittu Autokeskuksen ja Nissanin välisessä sopimuksessa jo ennen 
autojen tuontia Suomeen. Tässä tapauksessa tuontia koskevat säännökset estivät Autokeskusta hyödyn-
tämästä vapaasataman käyttöä. ”Re: Import of 700 Datsun bluebirds to Finland.” Autokeskuksen muis-
tio Nissan Motor Co., Ltd:lle. Lähetetty syksyllä 1962; ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio 
Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 
1962–63. AYA. 
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tyessä, jolloin Autokeskuksessa ei tiedetty muuta mahdollisuutta kuin pyytää Nis-

sanilta apua.1308  Nissanilla ymmärrettiin tilanteen vakavuus, sillä pahimmillaan 

tämä hetkellinen rahoitusjärjestelyiden epäonnistuminen voisi romuttaa koko Suo-

men-viennin ja hankaloittaisi jälleen kerran Datsunin tietä Euroopan markkinoilla. 

Nissan suostui Autokeskuksen pyyntöön ja takasi Sale & Companyn saatavat 

15.1.1963 saakka, jolloin A/S Oiltankin antamalla taloudellisella tuella 350 Datsu-

nin maksut suoritettiin loppuun pankille Lontoossa. Vuoden 1963 aikana Autokes-

kus maksoi takaisin norjalaisilta saadun avun.1309 A/S Oiltankilta saatu tuki oli Au-

tokeskukselle ja Nissanille tärkeä, mutta on myös huomioitava, että suomalais-ja-

panilaisen yhteistyön jatkuminen oli Veflingin ja A/S Oiltankin intressien mukaista.  

Remburssin hoidossa ilmenneiden vakavien ongelmien seurauksena Nissanilla 

kiinnitettiin erityistä huomiota Autokeskuksen saavuttamiin tuloksiin Datsunien 

myynnissä. Tätä varten Nissanilta pyydettiin Autokeskusta toimittamaan myyntira-

portteja Tokioon, jotta Nissanin edustajilla olisi oikea ja ajantasainen käsitys Dat-

sunin menekistä ja siinä ilmenevistä mahdollisista vaikeuksista.1310 Autokeskuksen 

mukaan oli ensiarvoisen tärkeää, että Nissanin edustajat saapuisivat itse paikan 

päälle havainnoimaan, kuinka haasteellisessa ympäristössä Datsunin markkinointi 

tapahtui. Nissanin ulkomaankauppaosastolta olivatkin johtaja Kanichi Tanaka ja 

insinööri George J. Fujimura käyneet Suomessa jo lokakuussa 1962. Tanaka ja Fu-

jimura eivät matkustaneet Eurooppaan pelkästään vieraillakseen Helsingissä, sillä 

Tanakan tapauksessa matka vei hänet Norjan, Suomen ja Ruotsin kautta Tanskaan, 

Hollantiin, Belgiaan, Itävaltaan ja Espanjaan. Pisimpään Tanaka vieraili Autokes-

kuksen vieraana Suomessa, mutta Nissanin päästessä nyttemmin kiinni Euroopan 

markkinoihin, oli vienti saatava käynnistymään säännöllisenä myös muualle maan-

osaan. Insinööri Fujimura puolestaan vietti suurimman osan ajastaan Suomessa, 

jossa edellytykset ja odotukset Datsunin kehittämiseksi eurooppalaisten markkinoi-

                                                        
1308 ”Re: Import of 700 Datsun bluebirds to Finland.” Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 
Lähetetty syksyllä 1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1309 ”Dear Sirs.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskukselle 27.12.1962. Allekirjoittanut Kanichi 
Tanaka; ”Gentlemen.” (BL-20) Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 6.11.1963. Allekirjoit-
tanut Sven Klaile; ”attention mr tanaka message from bilcentralen.” Autokeskuksen telex Nissan Motor 
Co., Ltd:lle 1.12.1962. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
1310 ”Dear Sirs.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskukselle 27.12.1962. Allekirjoittanut Kanichi 
Tanaka. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
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den vaatimuksia vastaavaksi olivat polttavimmat. Yhdessä Autokeskuksen henki-

lökunnan kanssa Fujimura teki Datsunin tuotekehittelyä yli kuukauden päivät pa-

laten Japaniin vasta marraskuun lopulla.1311  

Fujimuran vierailun aikana suoritettiin Datsunilla testejä muun muassa Lapissa, 

jolloin ilmeni, että auton lämmityslaite ei sellaisenaan soveltunut Suomen talviolo-

suhteisiin. Alkuperäisten osien tilalle vaihdettiinkin parannetut lämmityslaite- ja 

sähkökomponentit, jotka toimitettiin Autokeskukselle Nissanin tehtaalta.1312  Tal-

vella 1963 saatiinkin Helsingissä todistaa Autokeskuksen markkinointitempausta, 

jossa kolmen Datsunin ryhmä eteni pitkin Esplanadia kuljettajien istuessa autois-

saan paitasillaan näin osoittaen sivustakatsojille Datsunin korin erinomaisen tiiviy-

den ja lämpimyyden.1313  

Nissanin edustajien palattua Japaniin jatkoi Autokeskuksen myyntihenkilö-

kunta testiajojen suorittamista Datsunilla. Auton markkinoinnin tehostamiseksi 

päätettiin Autokeskuksesta lähettää yrityksen omia edustajia maakuntiin jälleen-

myyjien avuksi. Tarkoituksena oli, että nämä edustajat opettaisivat jälleenmyy-

jille ”oikean tavan” myydä Datsunia samalla kannustaen ja seuraten markkinoinnin 

edistymistä Helsingin ulkopuolella. Tähän tehtävään oli vuoden 1962 lopulla nimi-

tetty Väinö Broman, joka vietti Vaasassa ja Kokkolassa yhteensä kolme viikkoa 

ohjaten myyntityötä. Kentälle jalkautuminen tuotti tulosta, sillä Vaasa ja Kokkola 

nousivat tuloksellisimpien paikkakuntien joukkoon Datsunin myynnissä ennen 

vuoden 1962 loppua.1314  

                                                        
1311 ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka, Manager.” (BL-3) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., 
Ltd:lle 7.1.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile; ”Dear Sirs.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskuk-
selle 10.9.1962. Allekirjoittanut Kanichi Tanaka; ”Dear Sirs.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokes-
kukselle 1.12.1962. Allekirjoittanut Kanichi Tanaka; ”Dear Mr Eric H. Broman.” Nissan Motor Co., 
Ltd:n kirje Autokeskukselle 20.12.1962. Allekirjoittanut George J. Fujimura. Nissan Motor Co. Korres-
pondens 1962–63. AYA. 
1312 Karusuo 2004, 313. Muistio puhelinhaastattelusta, jossa läsnä olivat Väinö H. Broman ja Juha Sahi 
9.5.2012. Muistio on tekijän hallussa.  
1313 Kosma 1991, 108.  
1314 ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka, Manager.” (BL-3) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., 
Ltd:lle 7.1.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 



503 

Kaavio 29. Datsunin myynti kappalemäärissä paikkakunnittain 31.12.1962 mennessä. 

Lähde: ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka, Manager.” (BL-3) Autokeskuksen muistio Nissan 

Motor Co., Ltd:lle 7.1.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespon-

dens 1962–63. AYA. 

Kaaviossa 29. mainittujen paikkakuntien lisäksi Datsunia myytiin muun muassa 

Kouvolassa, Kuopiossa, Maarianhaminassa ja Porissa, joissa niiden menekki ennen 

vuodenvaihdetta oli kussakin kaksi tai kolme autoa. Autokeskuksen Nissanille an-

taman ilmoituksen mukaan oli ennen vuoden 1963 alkua myyty yhteensä 161 Dat-

sunia.1315 Vuoden 1962 rekisteröintitilastojen mukaan Datsuneita esiintyi Suomen 

maanteillä 87 kappaletta,1316  mikä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteivätkö auton 

myyntiluvut voisi olla tätä korkeampia. Noin 160 auton myyntiä voidaan perustel-

lusti pitää erinomaisena saavutuksena, kun huomioidaan seuraavat tosiasiat: Dat-

sun oli uusi automerkki siihen tottumattomalla maaperällä, auton siihenastinen 

myyntiaika oli käsittänyt vain hieman yli kaksi ja puoli kuukautta eikä Datsun 

Bluebirdissä ollut asiakkaalle tarjolla muita vaihtoehtoisia ominaisuuksia kuin 

neljä värimahdollisuutta (valkoinen, punainen, sininen ja harmaa).1317  Vertailun 

vuoksi todettakoon, että Yhdysvaltain markkinoilla Datsuneita myytiin ensimmäi-

senä vuotena (1958) yhteensä 83 kappaletta.1318 Autokeskuksen ja jälleenmyyjien 

                                                        
1315 ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoitta-
nut Sven Klaile; ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka, Manager.” (BL-3) Autokeskuksen muistio Nissan 
Motor Co., Ltd:lle 7.1.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. 
AYA. 
1316 Datsun, Nissan, PMC – Rekisteröintitilastot 1962–1986.10. AYA. 
1317 Puutteet, jos niitä siksi voi kutsua, auton varusteluvaihtoehdoissa vaikuttivat luonnollisesti myös 
vuodenvaihteen jälkeisiin myynteihin. 
1318 Rae 1982, 19; Repo 2003, 33. Vrt. Karusuo 2004, 313. Tiedonanto 1.8.2012. Väinö H. Bromanin 
lähettämä sähköposti Juha Sahille. 
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saavuttamasta ilmeisestä menestyksestä huolimatta täytyi myyntilukujen kasvaa 

vieläkin nopeammin, jotta koko 710 Datsunin erä tulisi myydyksi ja Nissanilta voi-

taisiin tilata seuraavat 500 autoa. Tätä varten oli Datsunin markkinoinnin saatava 

uutta voimaa tulevana vuonna, jotta paine Autokeskuksessa voisi hellittää. 

Markkinointitempauksia ja hinnanalennuspaineita 

Vuosi 1963 alkoi Suomessa rahanuudistuksella, jonka seurauksena markan arvoa 

laskettiin kahdella yksiköllä vanhan ja uuden markan (mk) suhteen ollen 100/1. 

Nissanin esitettyä huolestumisensa rahanuudistuksen johdosta joulukuussa 1962 

tiedotti Autokeskus asiasta Tokioon todeten, ettei uudistuksella olisi käytännössä 

suoraa vaikutusta Datsunin myyntiin Suomessa eikä Autokeskuksen kykyyn suo-

riutua autojen ulkomaista rahoitusta koskevista järjestelyistä. 1319  Autokaupan 

osalta uusi vuosi oli alkanut puolestaan kovan kilpailun merkeissä. Datsunin koko-

luokan autojen myyntihinnat olivat tippuneet joulukuusta 1962 lähtien, sillä maa-

hantuojat olivat vastanneet kiristyneeseen kilpailuun tuomalla maahan ”riisuttuja” 

autoja, joista puuttui esimerkiksi lämmityslaite ja muita varusteita. Tällaisen toi-

minnan tarkoituksena oli saada autot mahdollisimman halvalla ulos tullista, sillä 

tullimaksu oli sitä korkeampi mitä kalliimmasta autosta oli kysymys. Datsunin 

kova kilpailija Suomen markkinoilla oli Ford Anglia, jonka hintaa sen maahan-

tuojan toimesta oli tiputettu huomattavasti: Autokeskuksen syyskuussa 1963 Nis-

sanille antaman ilmoituksen mukaan oli neljän hengen auto Ford Anglia hinnaltaan 

5 933 mk, kun taas neljälle hengelle rekisteröidyn Datsunin hinta oli 7 950 mk. 

Markkinoille teki alkuvuodesta tuloaan myös Fordin uusi Consul Cortina -malli, 

josta tuli nopeasti Datsunin pahin kilpailija.1320 Autokeskuksen mukaan tilanne en-

tistäkin kilpaillummilla markkinoilla ei kuitenkaan ollut Datsunin myynnin kan-

nalta katastrofaalinen. Uskoa ja toivoa Datsunin menestykseen löytyi, mutta vasta-

                                                        
1319 Vuonna 1962 oli Datsunin hinta Suomessa 795 000 markkaa, kun 1.1.1963 auton hinnaksi tuli 7 950 
markkaa. ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka, Manager.” (BL-3) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., 
Ltd:lle 7.1.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile; ”Dear Sirs.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskuk-
selle 27.12.1962. Allekirjoittanut Kanichi Tanaka. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1320 Fordin lisäksi hintakilpailuun Suomen markkinoilla vastasivat länsiautoista Renault, Volkswagen ja 
Fiat joko tiputtamalla autojen hintaa tai tuomalla maahan uutta halvempaa mallia. Neuvostoliittolaisen 
Moskvitsh-auton hintaa tiputettiin kyseisen vuoden helmikuussa 6 230 markasta 5 250 markkaan.  
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takseen kilpailijoidensa esittämään haasteeseen, oli Autokeskuksen tartuttava sel-

laisiin markkinointikeinoihin, joiden avulla voitaisiin korostaa Datsunin laadun ja 

kestävyyden paremmuutta kilpailijoihin verrattuna.1321 

Tätä tarkoitusta varten Autokeskuksen suunnitelmana oli osallistua Datsunilla 

jäärata-ajojen suomenmestaruuskilpailuihin kevättalvella 1963. Autokeskuksesta 

vakuutettiin Nissanille, että menestys olisi varma ja että sen seurauksena auton 

myyntiluvut nousisivat. Yhdeksi ajajaksi nimitettiin Eric H. Bromanin toinen poika 

Erkki Broman, joka oli jo aikaisempina vuosina kunnostautunut eri kilpa-

ajoissa.1322 Mestaruusajoja varten Autokeskuksessa valmisteltiin yksi Datsun Blue-

bird kilpa-autoksi, mutta ennen lähtöviivalle pääsyä kerääntyivät uudet pilvet Au-

tokeskuksen ylle. Helmikuussa Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry1323  il-

moitti, että Datsun ei ollut saanut kansainvälisen autoliitto FIA:n hyväksyntää, jo-

ten Datsun ei voisi osallistua ajoihin, joissa se olisi vaatimuksena. Autokeskuksessa 

katsottiin tämän diskriminoinnin perimmäiseksi syyksi kilpailijoiden pyrkimykset 

estää Datsunin osallistuminen mutta ennen kaikkea sen myynnin edistäminen.1324  

Tässä tilanteessa Autokeskus kääntyi Nissanin puoleen saadakseen varmen-

nuksen sille, että Datsun PL312U tosiaan oli FIA:n Pariisissa rekisteröimä ajo-

neuvo. Nissan varmensi asian, mutta samalla pyysi Autokeskusta huomioimaan, 

että FIA:n noteeraaman Datsunin ja Autokeskuksen muokkaaman kilpa-auton yk-

sityiskohdissa oli mahdollisesti eroja. Näin ollen ja siitäkin huolimatta, että Datsun 

oli FIA:n noteeraama, ei Autokeskus osallistunut sen vaatimusten mukaisiin ajoi-

hin.1325 Tämä ei kuitenkaan merkinnyt kokonaan kilpailutoiminnasta poisjättäyty-

mistä, sillä Autokeskuksessa tehtiin päätös käyttää Datsunia niissä ajoissa, joissa ei 

                                                        
1321 ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoitta-
nut Sven Klaile; ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka.” (BL-5) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., 
Ltd:lle 9.2.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
1322 ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka, Manager.” (BL-3) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., 
Ltd:lle 7.1.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. Ka-
rusuo 2004, 312. 
1323 Autokeskuksen Nissanille lähettämässä muistiossa mainitaan kyseessä olevaksi tahoksi ”car rally 
association in Finland”. Todennäköisesti sillä tarkoitetaan Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry:tä. 
Liitto on nykyiseltä nimeltään AKK-Motorsport ry ja se edustaa Suomea FIA:ssa. ”Attention: Mr. Ka-
nichi Tanaka.” (BL-5) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 9.2.1963. Allekirjoittanut Sven 
Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
1324  ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka.” (BL-5) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 
9.2.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
1325 Datsunin mahdollisuudet menestyä FIA:n säännösten mukaisissa kilpailuissa olivat Autokeskuksen 
Nissanille heinäkuussa 1963 lähettämän muistion mukaan vähäiset, sillä FIA:n noteeraama auton paino 
890 kg oli moottorin kokoon suhteutettuna liian korkea. Tästä johtuen Autokeskuksesta pyydettiin Nis-
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edellytetty FIA:n määräyksiä – toisin sanoen Datsun osallistui kaikkiin avoimiin 

jäärata-ajoihin ja menestyi näissä kilpailuissa niinkin hyvin, että sai kaikkiaan 70 

palkintoa. Datsunin menestys kilpakentillä jatkui kesällä 1963, jolloin autolla osal-

listuttiin lukuisiin ajoihin. Niissä Datsun peittosi muun muassa Ford Anglian, Mor-

ris Austin Cooperin ja Volkswagenin.1326  

Menestys ei tullut ilmaiseksi, sillä auton kehitystyö yhdessä kilpailukustannus-

ten kanssa maksoi Autokeskukselle 30 000 mk. Tämä panostus oli Autokeskuksen 

mielestä kuitenkin perusteltua ottaen huomioon, että Datsunin tehokasta markki-

nointia varten kilpa-ajot olivat keskeisimpiä keinoja edistää auton tunnettavuutta ja 

siten myös sen myyntiä. Autokeskus esittikin Nissanille näkemyksensä, jonka mu-

kaan Datsunin menestys Euroopassa oli hyvin pitkälti kiinni sen menestyksestä kil-

pakentillä.1327 Tätä vasten olikin hyvin valitettavaa, että kevätkesällä 1963 kantau-

tui Japanista Eurooppaan uutinen, jossa kerrottiin Volkswagenin selvällä erolla pei-

tonneen Datsunin Japan G.P. Racessa. Autokeskus esitti asiasta valittelunsa Nis-

sanille, sillä Volkswagen ‒ joka tunnettiin yhtenä kokoluokkansa hitaimmista au-

toista ‒ käytti voittoaan hyväkseen markkinoinnissaan samalla alleviivaten Datsu-

nin heikkoutta.1328  

Kilpa-autoilun merkitys tuotteen markkinoinnissa oli eittämättä hyvin huomat-

tava, mutta kevättalvella 1963 Autokeskuksen oli kilpailuihin osallistumisen lisäksi 

tartuttava Datsunin myyntiä vaivanneeseen akuuttiin ongelmaan eli auton hintaky-

symykseen. Kilpailijoiden laskiessa vuodenvaihteessa 1962–1963 autojensa hin-

toja muodostui myös Autokeskukselle paine alentaa Datsunin myyntihintaa. Auto-

keskus oli lokakuussa oman pankkinsa välityksellä maksanut puolet 700 auton 

tuontierästä, mutta toisen puolen eli 350 Datsunin maksut oli tammikuussa 1963 

suorittanut A/S Oiltank, josta näin muodoin oli tullut myös autojen virallinen omis-

taja. Tilanne näiden autojen suhteen oli varsin erikoinen, sillä siitä huolimatta, että 

ne olivat varastoituina Helsingissä, oli niiden tuontilisenssi jo vanhentunut, jol-

loin ”tuodakseen” autot maahan oli Autokeskuksen anottava uutta lisenssiä. Tämä 

                                                        
sania tarttumaan asiaan, jotta Datsun saisi uuden noteerauksen FIA:lta.  ”Dear Sirs.” (BL-16) Autokes-
kuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 23.7.1963. Allekirjoittanut Erkki Broman. Nissan Motor Co. 
Korrespondens 1962–63. AYA.   
1326 ”Dear Sirs.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskukselle 13.2.1963. Allekirjoittanut Kanichi Ta-
naka; ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoit-
tanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
1327 ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoitta-
nut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1328 ”Dear Sirs.” (BL-16) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 23.7.1963. Allekirjoittanut 
Erkki Broman. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.   
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antoi Autokeskukselle mahdollisuuden alentaa 350 auton tulevaa myyntihintaa 

siinä tapauksessa, jos Nissan omasta puolestaan suostuisi alentamaan niiden vien-

tihintaa. Käytännössä tämä operaatio tapahtuisi siten, että Nissanin määräämällä 

alemmalla vientihinnalla Autokeskus tulisi lunastamaan autot A/S Oiltankilta, jol-

loin Suomen Tulli määräisi autoille tullimaksun kyseisen alemman hinnan mukaan. 

Autokeskuksen oli vain saatava Nissan suostumaan hinnanalennukseen, mikä oli 

kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Kannustaakseen Nissania haluamaansa 

päätökseen Autokeskuksesta vakuutettiin, että ensimmäisten 700 Datsunin tultua 

myydyksi ei Nissanin vienti Suomeen enää kohtaisi diskriminointia.1329 

Nissanin välittömissä intresseissä ei suinkaan ollut hinnanalennuksen antami-

nen jo myydyistä autoista. Sen sijaan Tokiossa oltiin kiinnostuneita Autokeskuksen 

mahdollisuuksista saada loput 515 autoa myydyksi kevään 1963 aikana, jotta osa-

puolet voisivat siirtyä maahantuontisopimuksessa mainitun seuraavan 500 auton 

tuontierän toimitukseen. Tätä varten Nissan pyysi alkuvuodesta Autokeskusta tie-

dottamaan tulevan kauden myyntiaikataulun, jotta Tokiossa voitaisiin suunnitella 

vientiohjelma koko Skandinavian markkina-aluetta varten.1330 Autokeskuksesta il-

moitettiin Nissanille, että syksyllä tuodusta 700 auton erästä oli tarkoitus saada 

myydyksi 600 toukokuun loppuun mennessä, jos Nissan vain suostuisi esitettyyn 

hinnanalennusehdotukseen. Mitä seuraavaan toimitukseen tuli, esitti Autokeskus 

näkemyksenään, että sen toteutumisen ehtona oli myynnin kohoaminen 450 autoon 

huhtikuun loppuun mennessä, jolloin Autokeskus voisi tehdä uuden tilauksen kä-

sittäen 350 Datsun Bluebirdiä ja 100 Datsun Cedriciä. Tämän tuontierän autojen 

oli määrä olla ”riisuttuja” malleja, kuten kilpailijoidenkin vastaavat.1331 

Datsunien myynti ei kevään kuluessa toteutunut toivotunlaisesti. Kilpailijoiden 

toteuttamat hinnanalennukset yhdessä aina huhtikuuhun kestäneen talvikauden, lu-

kuisten lakkojen ja käytetyistä autoista pyydettyjen alennettujen hintojen kanssa 

vaikuttivat Datsunin kokemaan hidastuneeseen menekkiin. Autokeskuksen myyn-

tipyrkimyksiä eivät myöskään auttaneet samaan aikaan Helsingissä ja muualla kier-

täneet huhut, joiden mukaan Autokeskus oli konkurssin partaalla. Väitettiin myös, 

että Datsuneihin ei ollut saatavissa varaosia, että niiden maahantuonnin oli määrä 

                                                        
1329  ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka.” (BL-5) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 
9.2.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
1330 ”Dear Sirs.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskukselle 21.1.1963. Allekirjoittanut Kanichi Ta-
naka. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
1331  ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka Manager.” Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 
14.2.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
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kokonaan loppua ja että 200–400 autoa oli lähetetty takaisin Japaniin tai viety muu-

alle Eurooppaan. Näiden huhujen lisäksi julkisuudessa esitettiin kyseenalaisia ar-

vioita, joiden mukaan japanilaiset autot eivät olleet ominaisuuksilta soveltuvia Eu-

roopan markkinoille eikä niiden tuonti ollut taloudellisesti kannattavaa. Huhujen ja 

epäilyjen aallokossa olivat Autokeskus ja sen henkilökunta joutuneet selkä seinää 

vasten. Huhtikuun lopulla oli vielä myymättä 460 autoa.1332  

Tässä vaikeassa tilanteessa ei Autokeskus lähettänyt seuraavaa tilausta Toki-

oon, mistä johtuen Nissanin oli vakavasti punnittava mahdollisuutensa jatkaa Suo-

men markkinoilla. Kuten marraskuun 1962 rahoitusongelmienkin aikana, joutui 

Nissan jälleen pohtimaan tarvittavia keinoja, jotta vienti Suomeen voisi jatkua. Täl-

löin Tokioon saapui toimitusjohtaja Eric Bromanin lähettämä sähkösanoma, joka 

oli osoitettu Nissan Motor Co., Ltd:n pääjohtajalle Katsuji Kawamatalle. Viestissä 

Broman selvitti Datsunin markkinoinnin joutuneen Suomessa kilpailijoiden jatku-

van kiristyskampanjan kohteeksi näiden huomattua, että Nissanin tarkoituksena oli 

Suomen kautta hyökätä Euroopan markkinoille. Seuranneiden vaikeuksien joh-

dosta Autokeskus ja Broman olivat nyt joutuneet ensimmäistä kertaa koko siihen-

astisen historiansa aikana pyytämään päämieheltä autojen fob-hinnan alennusta. 

Bromanin mukaan Datsunien kilpailukyky parantuisi, jos Nissan suostuisi alenta-

maan auton hintaa 830 dollarista 750 dollariin. Samalla Broman ilmoitti Kawama-

talle, että Autokeskus aloitti huhtikuun lopusta alkaen jäljellä olevien 460 Datsunin 

myynnin viiden prosentin tappiolla. Sähkösanoman epätoivoisesta luonteesta huo-

limatta ei Autokeskuksessa kuitenkaan harkittu Datsunien markkinoinnin lopetta-

mista, sillä Eric Broman ja muut autokeskuslaiset uskoivat seuraavana vuonna il-

mestyvän uudistuneen Datsun Bluebirdin menestykseen Suomen markkinoilla.1333 

Tärkeintä oli saada myydyksi ensimmäisen toimituserän jäljellä olevat autot, jotta 

uudistunut Datsun voisi vallata suuremman palan markkinoista vuonna 1964. 

Eric Broman ei jättänyt asianhoitoa vain Nissanille lähetetyn sähkösanoman 

varaan, sillä toukokuun alussa hän otti yhteyttä Japanin suurlähettilääseen Helsin-

gissä. Kirjeessään Broman vetosi suurlähettilääseen, jotta tämä ottaisi yhteyden Ja-

                                                        
1332 ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoitta-
nut Sven Klaile; ”Attention: Mr. Kanichi Tanaka.” (BL-5) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., 
Ltd:lle 9.2.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile; ”Re: General situation in Finland.” (BL11) Autokeskuk-
sen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 6.3.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korres-
pondens 1962–63. AYA. Osmo Kalpala: ”Japani saa vielä odottaa.” Suomen Autolehti No. 8. 1963, 418. 
Hytönen 1993, 39; Kosma 1991, 106. 
1333 ”Bilcentralen Ab, No 065.” Eric H. Bromanin sähkösanoma pääjohtaja K. Kawamatalle 29.4.1963. 
Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
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panin ulkoasiainministeriöön liittyen Nissanin vientiponnisteluihin Suomessa. Mi-

nisteriölle Tokioon Broman pyysi tiedottamaan, että Nissanin olisi otettava tappi-

oidenkin uhalla kaikki mahdolliset keinot käyttöönsä pysyäkseen Suomen markki-

noilla, jotka avaisivat Datsunille tien myös muualle Eurooppaan.1334 Riippumatta 

siitä, otettiinko Nissaniin yhteyttä Japanin ulkoasiainministeriön toimesta vai ei, 

hinnanalennuspyyntö koettiin joka tapauksessa Nissanin johdossa erittäin vaike-

aksi. Kuten Autokeskukselle myöhemmin ilmoitettiin, ei Nissan ollut aikaisemmin 

myöntänyt vastaavia alennuksia, vaikka varsin usein hinnanmuutosten yhteydessä 

alennustermiä olikin käytetty. Nissan oli nyt kuitenkin valmis antamaan Autokes-

kukselle jo maksun saamistaan 350 autosta yhteensä 19 720 dollaria, josta yhtä 

autoa kohden tuli alennuksen arvoksi 56,35 dollaria. Näin uudeksi fob-hinnaksi 

muodostui 773,65 dollaria, jonka Suomen Tulli ja Suomen Pankki hyväksyivät pit-

kien ja vaikeiden keskustelujen jälkeen autojen uudeksi tuontihinnaksi. Tämä alen-

nus ei kuitenkaan laskenut Datsunin myyntihintaa Suomessa, joka oli edelleen 7 

950 mk. Sen sijaan alennuksen tarkoituksena oli kasvattaa jälleenmyyjille myy-

dyistä autoista kuuluvaa voittomarginaalia sekä tehdä jälleenmyyjille houkuttele-

vaksi vaihtoauton ottaminen Datsunin myynnin yhteydessä. Näillä toimenpiteillä 

oli välitön vaikutus Datsunin menekkiin, sillä toukokuun 1963 myynti käsitti jopa 

108 autoa. Huolimatta Nissanin antamasta alennuksesta tai ”taloudellisesta avus-

tuksesta”, kuten asia osapuolten välisessä kirjeenvaihdossa ilmaistiin, kärsi Auto-

keskus huomattavia tappioita huhti-toukokuun aikana.1335  

Oma lukunsa taloudellisen avustuksen toteuttamisessa oli kyseisen 19 720 dol-

larin siirto Japanista Eurooppaan. Nissanin ulkomaankauppaosastolta ehdotettiin 

ensiksi rahojen maksua suoraan Skibs A/S Oiltankille, joka vielä tuolloin oli näiden 

350 auton laillinen omistaja. Ehdotuksen tekijän, K. Tamakin, esimiehet kuitenkin 

hylkäsivät tämän ajatuksen, joten maksusuoritus tehtiin mainosavustus-nimik-

keellä Nissanin käyttämän mainostoimisto Standard Advertising Inc:n kautta mai-

                                                        
1334 ”His Exelency the Ambassador of Japan, T. Kojima.” Eric H. Bromanin kirje suulähettiläs T. Koji-
malle 3.5.1963. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1335 ”Attention: S. Klaile, Esq.” K. Tamakin kirje Autokeskukselle 30.5.1963; ”Gentlemen.” (BL14) 
Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 13.6.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile; ”Gentlemen.” 
(BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoittanut Sven 
Klaile; ”Gentlemen.” (BL-15) Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 6.7.1963. Allekirjoittanut 
Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. Japanilaiset autovalmistajat olivat jou-
tuneet tarkastamaan autojensa hintoja pysyäkseen Yhdysvaltain markkinoilla vuosina 1960–1965. Isuzu, 
joka aloitti vientinsä Suomeen vuonna 1964, oli ilmeisesti valmis jopa 15–20 prosentin alennuksiin au-
tojensa vientihinnassa Suomeen. Kosma 1991, 112, 117. 
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nostoimisto Oy Finn-Ad Ab:n Privatbankenissa olleelle tilille Kööpenhami-

naan.1336 Sieltä ne siirrettiin A/S Oiltankille Norjaan, jossa rahoilla lyhennettiin Au-

tokeskuksen velkaa kyseisistä autoista. Finn-Ad:n rooli Datsunin markkinoinnissa 

ei rajoittunut ainoastaan toimintaan kansainvälisen rahaliikenteen linkkinä, sillä 

syksystä 1962 lähtien se oli toteuttanut Autokeskuksen toimeksiannosta Datsunin 

mainoskampanjoita, jotka jatkuivat seuraavana vuonna Nissanin ja Autokeskuksen 

solmiessa tammikuussa 1963 mainossopimuksen (Agreement on Advertisement). 

Sopimuksen mukaan Nissan osallistui Datsunin mainoskuluihin Suomessa.1337  

Finn-Ad:n toteuttamat mainoskampanjat varmastikin vaikuttivat positiivisesti 

Datsunin menekkiin, mutta keväällä 1963 tarvitsivat Autokeskus ja Nissan mark-

kinointiponnisteluidensa tueksi jotakin ennen kokematonta, jonka vaikutuksesta 

Datsunin kestävän auton maine kiirisi kaikkialle Suomessa. Autokeskuksessa ym-

märrettiin, että mahdollisimman suuren näkyvyyden saavuttamiseksi auto oli ase-

tettava julkiseen testiin, joka olisi vaikeampi kuin mitkään aikaisemmat kokeet. 

Näiden tekijöiden lisäksi oli testin suorittavan tahon oltava luotettava, jotta väärin-

käytöksiä ei pääsisi syntymään. Vastaus näihin kysymyksiin löytyi, kun Autokes-

kuksessa keksittiin ehdottaa Nissanille, että tämä haastaisi Teknillisestä korkeakou-

lusta Teekkarien Autokerhon ajamaan Datsun Bluebirdiä niin pitkään kuin auto 

vain kestäisi. Nissan suostui ehdotukseen ja valmistelut sen toteuttamiseksi aloitet-

tiin viipymättä. Teekkarien koeajoa siivitti mainoslause ”Datsun kestää”, sillä tä-

män testin jos jonkin oli määrä osoittaa sekä kilpailijoille että suurelle yleisölle 

Datsunin kestävät ominaisuudet mutta myös Autokeskuksen peräänantamattomuu-

den huhujen keskellä. Koeajo käynnistyi 20. huhtikuuta ja se kesti yhteensä 12 viik-

koa.1338 

                                                        
1336 ”Attention: S. Klaile, Esq.” K. Tamakin kirje Autokeskukselle 30.5.1963; ”Gentlemen.” (BL14) 
Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 13.6.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile; ”Gentlemen.” 
(BL-18) Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 8.8.1963. Allekirjoittanut S. Klaile; ”Telex to: 
Tokyo 2503 Nismo.” (BC16) Autokeskuksen telex Nissan Motor Co., Ltd:lle elokuussa 1963. Nissan 
Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1337 ”Dear Sirs.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskukselle 21.1.1963. Allekirjoittanut Kanichi 
Tanaka; ”Re: Nissan Motor Co. Ltd. DATSUN Bluebird advertising in Finland. Account period: Janu-
ary 1 – April 30, 1963.” Finn-Ad:n osoittama lasku No. 462 Standard Advertising Inc:lle. Lähetetty 
vuonna 1963; ”P.S. We are in receipt of vouchers…” Ko. asiakirja on lähetetty 2.2.1963; ”Attention: 
Mr. Kanichi Tanaka Manager.” (BL-6) Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 13.2.1963. Al-
lekirjoittanut Eric H. Broman. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1338 ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Allekirjoitta-
nut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. Karusuo 2004, 313. 



511 

Teekkarit starttasivat matkalle Helsingin rautatieasemalta luunvärisellä Datsun 

Bluebirdillä,1339 jonka kylkiin oli kirjoitettu ”Haastaja”. Datsun oli julkisesti kuu-

lutettu haastajaksi, joka ennen koeajon alkua odotti rautatieaseman edessä haluk-

kaita kilpailijoita osallistumaan testiin. Paikalla Datsunia ja teekkareita saattamassa 

olivat muun muassa Eric Broman, Sven Klaile ja Nissanin edustajia Japanista.1340 

Teekkarit suuntasivat Datsunillaan Helsingistä Suomen maaseudulle, jossa tulevien 

viikkojen aikana autoa käytettiin mitä erilaisimmissa ajo-olosuhteissa ja kilometri-

mittariin kertyi viisinumeroinen luku. Kesäkuun 27. päivä järjestetyssä julkisessa 

tilaisuudessa teekkarit luovuttivat testiauton virallisesti Japanin suurlähettilään 

henkilökohtaiselle edustajalle, lähetystöneuvos Ohtalle, joka puolestaan Nissanin 

valtuuttamana luovutti upouuden Datsunin lahjaksi Teekkarien Autokerholle kii-

toksena hyvin suoritetusta testiajosta. Täysikuormaisella Datsunilla oli tähän men-

nessä ajettu 80 400 kilometriä mitä vaikeakulkuisimmilla tieosuuksilla. Auto oli 

matkallaan vaatinut varaosakustannuksina ainoastaan 183,90 markkaa, mikä oli 

erinomainen tulos ottaen huomioon saavutettu ajokilometrimäärä. Testiajo ei kui-

tenkaan päättynyt tähän, sillä samassa tilaisuudessa Teekkarit ja Nissan julkistivat 

suunnitelmansa jatkaa koetta aina 100 000 ajokilometriin saakka. Heinäkuulle jat-

kuneessa testiajossa Teekkarit taittoivat Datsunilla yhteensä 100 645 kilometriä, ja 

kustannuksia koko 12 viikon testistä kertyi 20 000 markan edestä.1341  

 

                                                        
1339 Datsunia kutsuttiin kansansuussa ”luupääksi”. 
1340 Karusuo 2004, 312–313. 
1341 ”Gentlemen.” (BL-15) Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 6.7.1963. Allekirjoittanut 
Sven Klaile; ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 16.9.1963. Al-
lekirjoittanut Sven Klaile; ”Gentlemen.” (BL14) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 
13.6.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
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Kaavio 30. Datsunin myynti kappalemäärissä 1.1.–30.9.1963. Lähde: ”Gentlemen.” (BL-

18) Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 8.8.1963. Allekirjoittanut S. 

Klaile; ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle. 

16.9.1963. Allekirjoittanut Sven Klaile; ”tokyo 2503 nismo…bc-18.” Autokeskuksen telex 

Nissan Motor Co., Ltd:lle 1.10.1963. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 

Teekkarien koeajo sai laajaa julkisuutta erityisesti maaseudulla ilmestyneissä sano-

malehdissä, sillä ainakin 40 lehteä kirjoitti testiajon etenemisestä ja julkaisi kuvia 

sekä autosta että ajajista. Autokeskuksen mukaan julkinen testiajo antoi sille ja Nis-

sanille vahvimman argumentin Datsunin markkinoinnille. Sanomalehdissä julkais-

tut uutiset olivat juuri sitä, mitä Datsunin myynti kaipasi tuekseen: ilmaista mai-

nostilaa, jonka välityksellä yhä useammat tulivat tietoisiksi Datsunin lujuudesta. 

Tämä oli erityisen tärkeää ottaen huomioon, että Datsunin kilpailijoilla oli Suo-

messa ja muualla Euroopassa hintaetu puolellaan. Nissanin oli helppo yhtyä Auto-

keskuksen näkemyksiin, sillä Datsunin kestävyys oli nyt testattu tosiasia, jolla olisi 

vaikutuksensa Nissanin myöhempään menestykseen Suomen markkinoilla. 1342 

Teekkarien koeajon jälkeen julistettiin Autokeskuksen mainoksissa Datsunille an-

nettava ajokilometreistä riippumaton yhden vuoden takuu, jonka lisäksi auton va-

raosahuollon jatkuvuus varmistettiin.1343 Koeajon nostattamalla julkisuudella yh-

dessä Autokeskuksen ja Nissanin välillä sovitulla taloudellisella avustuksella oli 

piristävä vaikutus Datsunin myyntiin toukokuusta elokuuhun, kuten kaaviosta 30. 

voidaan havaita.  

                                                        
1342 ”Gentlemen.” (BL14) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 13.6.1963. Allekirjoittanut 
Sven Klaile; ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 16.9.1963. Alle-
kirjoittanut Sven Klaile; ”Attention: Mr. Sven Klaile, Manager.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Auto-
keskukselle 15.7.1963. Allekirjoittanut Kanichi Tanaka. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. 
AYA. Nissan jidōsha 1975, 153. 
1343 Datsun-mainos. Tekniikan Maailma No. 8. 1963, 47. Kosma 1991, 107; Repo 2003, 42.   



513 

Uudistunut Datsun Bluebird tekee läpimurron – Hangon-kysymyksen 

ratkaisu 

Elokuun loppuun mennessä Datsunien myynti oli saavuttanut 501 kappaleen mää-

rän. Autokeskuksella oli siis vielä noin 200 autoa odottamassa ostajaansa, mutta 

kevättalvella koetut vaikeudet olivat nyt vaihtuneet parantuneiden myyntilukujen 

siivittämänä uuden 410-mallin Datsun-henkilöauton odotukseen. Autokeskuksen 

suunnitelmana oli saada loput autot myydyksi ennen talvea ja ennen kuin Nissan 

julkistaisi tiedot uudesta Datsun Bluebirdistä lokakuun lopulla. Tätä tarkoitusta 

varten Autokeskus suunnitteli aloittavansa syksyllä myyntikampanjan, jonka tulok-

sena ensimmäisen tuontierän viimeisetkin autot saisivat omistajansa. Nämä jäljellä 

olevat 200 Datsunia olivat siitä A/S Oiltankin tammikuussa maksamasta 350 auton 

ryhmästä, jotka olivat touko-kesäkuusta lähtien tulleet myyntivuoroon. Autokeskus 

suoritti autoista viimeisen maksun Norjaan lokakuun lopulla samalla kun Datsunin 

ensimmäinen vuosi Suomen markkinoilla tuli täyteen. Viimeisten Datsun PL312U 

-mallin autojen myynnin edistämiseksi Autokeskus aloitti syyskuussa mainoskam-

panjan ja teki päätöksen Datsunin ostajille annettavasta alennuksesta sekä käteis- 

että osamaksukauppojen yhteydessä.1344  

Datsunin kuukausimyynti ei kuitenkaan loppuvuodesta enää saavuttanut 

touko-elokuun lukuja, sillä viimeiset vuonna 1962 tuodut autot myytiin vasta alku-

vuodesta 1964. Hidastuneeseen menekkiin vaikuttivat muun muassa syksyllä alka-

neet tulevan vuoden uusien automallien esittelyt sekä Suomen hallituksen syys-

kuussa eduskunnalle antama esitys autoveron alennuksesta vuoden 1964 alusta läh-

tien. Näillä oli luonnollisesti loppuvuoden autokauppaa hidastava vaikutus, jota 

vastaan Autokeskus muiden maahantuojien tapaan pyrki taistelemaan käynnistä-

mällä uuden myyntikampanjan. Aina ei Autokeskuksen kuitenkaan tarvinnut kil-

pailla asiakkaista, sillä Datsunilla oli jo ystäviä Suomessa. Yksi heistä oli Martti 

Lintulahti, joka oli palaamassa Suomeen pitkältä Japanin-komennukseltaan mar-

raskuussa 1963. Lintulahti oli ollut yhteydessä Nissanin ulkomaankauppaosastoon 

kertoen muun muassa suunnitelmastaan hankkia Datsun Bluebird heti kotiin pääs-

tyään. Tämän johdosta Nissanilta lähestyttiin Autokeskusta toivomuksella myydä 

Lintulahdelle auto mahdollisimman edulliseen hintaan, sillä olihan hänellä ollut 

                                                        
1344 ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 16.9.1963. Allekirjoittanut 
Sven Klaile; ”Gentlemen.” (BL-20) Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 6.11.1963. Allekir-
joittanut Sven Klaile; ”tokyo 2503 nismo, bc-18.” Autokeskuksen telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 
1.10.1963. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
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osansa Nissanin ja Autokeskuksen välisen yhteistyön aloittamisessa edellisenä 

vuonna.1345  

Tokiossa käydyissä neuvotteluissa kesällä 1962 olivat Sven Klaile, Väinö Bro-

man ja Martti Lintulahti esittäneet suunnitelman Nissanin keskusvaraston perusta-

misesta Hangon vapaasatamaan. Asia oli neuvotteluiden jälkeen jäänyt lepäämään, 

kunnes Eric Broman syyskuussa 1963 lähestyi kirjeitse Nissanin pääjohtajaa Kat-

suji Kawamataa antaakseen tälle selvityksen Hangon vapaasataman suomista mah-

dollisuuksista. Bromanin mukaan Nissan voisi ulottaa vientinsä Hangosta käsin 

myös muihin Pohjoismaihin, Saksaan, Hollantiin, Belgiaan ja Sveitsiin. Autoval-

mistajat, kuten Ford, Skoda, Volvo, Renault ja Fiat, olivat jo aloittaneet Hangon 

vapaasataman käytön, mitä Broman suositteli myös Nissanille hankittuaan jo alus-

tavasti yhtiölle hintaesityksen 25 000 neliömetrin varastotilaa varten. Eric Broman, 

joka kertomansa mukaan oli käyttänyt omia rahojaan noin 100 000 dollarin edestä 

mahdollistaakseen Datsunin markkinoinnin Suomessa, oli vakuuttunut Nissanin 

Euroopan-vientioperaatioiden keskittämisen kannattavuudesta juuri Hankoon.1346 

Edistääkseen suunnitelmiensa myönteistä vastaanottoa hän oli useasti käynyt Nis-

sanin ulkomaankauppaosaston edustajan K. Tamakin kanssa Hangossa tutustut-

taakseen tämän vapaasataman käytön etuihin.1347  

Eric Broman ymmärsi Nissanin tulevaisuuden mahdollisuudet Euroopassa yhä 

selvemmin nyt, kun Datsunin markkinointi Suomessa oli vakavistakin vaikeuksista 

huolimatta onnistumassa. Jos Broman saisi oikealla hetkellä Nissanin houkutel-

luksi keskittämään toimintojaan Suomeen, se eittämättä tarjoaisi uusia mahdolli-

suuksia myös Autokeskukselle. Vastaus Tokiosta Bromanin kirjeeseen antoi kui-

tenkin odottaa itseään, joten Autokeskuksesta päätettiin antaa Nissanille asiasta li-

säselvitys, joka valaisisi vapaasataman käytön konkreettisia ja välittömiä etuja mui-

hin Euroopan maihin suuntautuvalle viennille. Eric Broman ja Autokeskus olivat 

tätä tarkoitusta varten olleet yhteydessä Philipsonsiin Ruotsissa sekä suuriin auto-

                                                        
1345 ”Gentlemen.” (BL-19) Autokeskuksen muistio Nissan Motor Co., Ltd:lle 16.9.1963. Allekirjoittanut 
Sven Klaile; ”Gentlemen.” (BL-20) Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 6.11.1963. Allekir-
joittanut Sven Klaile; ”Re: Bluebird for Mr. Lintlahti.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Eric H. Bromanille 
28.10.1963. Allekirjoittanut K. Tamaki; ”tokyo 2503 nismo, bc-18.” Autokeskuksen telex Nissan Motor 
Co., Ltd:lle 1.10.1963. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1346 Eric Bromanin kiinnostuksen Hangon vapaasatamaa kohtaan selittää muun muassa se, että hän toimi 
vapaasataman hallituksen puheenjohtajana. 
1347 ”European Freeharbor for Nissan Motor products, Hango – Finland.” Eric H. Bromanin kirje Nissan 
Motor Co., Ltd:n pääjohtajalle Katsuji Kawamatalle 16.9.1963. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–
63. AYA. 
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jen maahantuojiin Tanskassa ja Norjassa. Näiden tahojen kanssa käydyissä keskus-

teluissa oli käynyt ilmi kiinnostus aloittaa Datsunin maahantuonti, jota ennen olisi 

kuitenkin saatava Nissanin taholta konkreettinen varmistus siitä, että yhtiö olisi val-

mis sitoutumaan Euroopan markkinoihin pitkällä aikavälillä. Tämän sitoutumisen 

parhaimpana, tehokkaimpana ja samalla halvimpana varmistuksena olisi Autokes-

kuksen näkemyksestä Nissanin päätös siirtää osa toiminnoistaan Eurooppaan, tässä 

tapauksessa Hankoon. Autokeskuksen mukaan Nissanin oli vain hyväksyttävä jo 

annettu hintaehdotus 25 000 neliön vuokratilasta, minkä jälkeen Ruotsi, Tanska, 

Norja, Hollanti ja Belgia olisivat valmiit aloittamaan Datsunien maahantuonnin tu-

tustuttuaan ensin uudistuneeseen vuoden 1964 Datsun Bluebirdiin.1348  

Viimein lokakuun alussa saapui Tokiosta vastaus annettuihin selvityksiin. Se 

ei kuitenkaan ollut Bromanille ja Autokeskukselle mieleinen, sillä Nissanilla ei 

suhtauduttu ehdotukseen erityisen innostuneesti, minkä lisäksi yhtiö ei ollut vielä-

kään valmis lopullisesti kommentoimaan asiaa. Nissanin kiinnostuksen puuttee-

seen vaikuttivat sen omat suunnitelmat tulevaa Euroopan-vientiä varten, eikä niihin 

sopinut keskusvaraston perustaminen Hankoon.1349 Todennäköisesti Autokeskuk-

sessa luovuttiin Hankoa koskevista suunnitelmista viimeistään sen jälkeen, kun toi-

mitusjohtaja Eric Broman yllättäen menehtyi 25. marraskuuta 1963. Yrityksen pe-

rustajan ja toimitusjohtajan poismeno vaikutti Autokeskuksen tulevaan kehitykseen 

monella tavalla. Huomattavin niistä oli Autokeskuksessa tehty päätös ottaa vuoden 

1964 alussa yritykseen uusi osakas Simo Aro,1350 joka tullessaan vakauttaisi Auto-

keskuksen taloudellista pohjaa koettujen rahoitusongelmien jälkeen. Eric Broma-

nin poismenoa seurannut välittömin muutos tapahtui kuitenkin Autokeskuksen joh-

dossa, kun toimitusjohtajaksi valittiin Väinö Broman, jonka johdolla loppuvuo-

desta valmisteltiin uuden tuontierän tilausta.1351  

                                                        
1348 ”tokyo 2503 nismo, bc-18.” Autokeskuksen telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 1.10.1963. Nissan Mo-
tor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1349 Nissan perusti Euroopan-toimistonsa Brysseliin heinäkuussa 1964 tarkoituksenaan käynnistää vienti 
EEC-alueelle. Nissanin pyrkimykset keskittää Euroopan-toimintojaan Suomen ja Pohjois-Euroopan si-
jasta läntiseen Keski-Eurooppaan eivät kuitenkaan tarkoittaneet sitä, etteikö Nissanilla olisi suhtauduttu 
vakavasti Eric Bromanin ja Autokeskuksen ehdotukseen. Vuonna 1976 Nissanin silloinen pääjohtaja T. 
Iwakoshi muisteli Suomen-vierailunsa yhteydessä kokemuksiaan ensimmäisestä vierailustaan Autokes-
kuksessa vuonna 1963. Iwakoshin mukaan Autokeskuksella oli tuolloin valtavia tulevaisuuden suunni-
telmia, mutta niiden kohtalosta hän ei valitettavasti kertonut mitään AY-Posti -lehdelle antamassaan 
haastattelussa. AY-Posti No. 4-5. Lokakuu 1976. AYA. Nissan jidōsha 1975, 160. 
1350 Autokeskus Oy siirtyi myöhemmin (1964–1965) kokonaisuudessaan Simo Aron omistukseen. Ks. 
Karusuo 2004, 314–315. 
1351 ”Dear Sirs.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskukselle 5.10.1963. Allekirjoittanut Kanichi Ta-
naka; ”Dear Mr. Tamaki.” Sven Klailen kirje K. Tamakille 7.10.1963; ”Nismo Tokyo, BC27.” Auto-
keskuksen sähkösanoma Nissan Motor Co., Ltd:lle 28.11.1963; ”telex to tokyo 2503 nismo, bc 23.” 
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Vaikeudet Datsunin myynnissä vuonna 1963 olivat johtaneet siihen, että Auto-

keskuksen ja Nissanin välillä solmitussa kolmivuotisessa maahantuontisopimuk-

sessa määritellystä tuontiaikataulusta oli jääty jälkeen. Vasta loka-marraskuun 

vaihteessa lähetettiin Nissanille uusi tilaus, joka käsitti 300 kappaletta Datsun Blue-

bird PL410U -henkilöautoja, 50 kappaletta Datsun pickup L320UP -autoja, 50 kap-

paletta Datsun Cedric -autoja, viisi kappaletta Datsun Fairlady SPL310 -urheiluau-

toja sekä yhden T80S-mallin kuorma-auton, joiden lisäksi Autokeskus ilmaisi myös 

kiinnostuksensa tehdä tilauksen 30–50 kappaleesta Datsun station wagon 

WBL410U -autoja. Autokeskus oli täten valmis kasvattamaan Datsun-valikoi-

maansa, jolla houkuteltaisiin yhä laajempaa asiakaskuntaa Datsunin omistajaksi. 

Datsun 410 -mallille suunniteltiin Autokeskuksessa myyntihinnaksi 8 450 markkaa, 

joka kattaisi mahdolliset muutostyöt ja kuljetuksen Hangon satamasta. Toisin kuin 

edellisen toimituskerran tapauksessa, oli tämän erän tarkoituksena saapua Hankoon, 

jossa vapaasataman käyttö mahdollistaisi joustavammat maahantuontimuodolli-

suudet sekä autojen ”riisumisen”.1352  

Nyt tehtävän tilauksen yhteydessä Autokeskuksesta haluttiin tähdentää Nis-

sanille, että sen oli saavutettava uuden Datsun Bluebirdin sisätilan verhoilussa laa-

dullisesti korkeampi taso verrattuna Datsun 312 -malliin. Autokeskuksen huoli ver-

hoilusta oli todellinen, sillä viimeisiä vuoden 1962 Datsuneita myytäessä oli auto-

jen verhoilua jouduttu parantamaan – tarkemmin sanoen alkuperäisen verhoilun ti-

lalle oli asiakkaiden vaatimuksesta vaihdettu kangasverhoilu. Autokeskuksesta 

pyydettiinkin Nissania kiinnittämään tähän huomiota, ja varustamaan kaikki Eu-

rooppaan tuotavat autot tästä lähtien kangasverhoilulla.1353 Autokeskuksen henki-

lökunta oli jo tätä ennen ahkerasti toimittanut Nissanille Datsuniin liittyviä paran-

nusehdotuksia, jotka koskivat muun muassa auton teknisiä ratkaisuja. Nissan oli 

kiitollisuudella ottanut esitetyt huomiot vastaan samalla kuitenkin tähdentäen, 

ettei ”Roomaakaan rakennettu yhdessä päivässä”.1354 

                                                        
Autokeskuksen telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 17.12.1963. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. 
AYA. 
1352 ”Gentlemen.” (BL-20) Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 6.11.1963. Allekirjoittanut 
Sven Klaile; ”Telex to Tokoy 2503 Nismo, BC-19.” Autokeskuksen telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 
12.10.1963; ”telex to tokoy 2503 nismo, bc23.” Autokeskuksen telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 
31.10.1963. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. Suomen hallituksen esitys autoveron 
alentamisesta sisälsi myös kohtia, joiden tarkoituksena oli lopettaa ”riisuttujen” autojen maahantuonti. 
1353 Ibid. 
1354 ”Attention: Mr. Väinö H. Broman…The modification of Datsun Bluebird.” Nissan Motor Co., Ltd:n 
kirje Autokeskukselle 10.7.1963. Allekirjoittanut Kanichi Tanaka.  Nissan Motor Co. Korrespondens 
1962–63. AYA. Vrt. Reima Koskinen: ”Japani teollisuusmaana.” Tekniikan Maailma  No. 16. 1964, 23. 
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Nissan vastasi Autokeskuksen pyyntöön todeten, että seuraavan erän autojen 

verhoilu on perusmallia mutta lattiamatot mallia deluxe ‒ eli arvatenkin tavallista 

parempia. Datsun 410 -mallille suunniteltua myyntihintaa Nissan piti liian kor-

keana, sillä olihan noin 500 markkaa halvemman Datsun 312 -mallin myynti edel-

leen kesken.1355  Hintasuunnitelmaansa perustellakseen Autokeskus ilmoitti Toki-

oon Suomen markkinoilla tapahtuneesta hintakehityksestä, jonka seurauksena kak-

siovisen Ford Anglian hinta oli nyt 6 565 markkaa ja neliovisen Ford Cortinan (Dat-

sunin pahimman kilpailijan) 8 780 markkaa.1356  

Hintojen yleisestä noususta johtuen oli myös Datsunin tulevalla hinnalla mah-

dollisuus kasvaa häviämättä kuitenkaan kilpailijoille. Nissan vahvisti 25. marras-

kuuta Autokeskuksen tilauksen, joka käsitti edellä luetellut autot lukuun ottamatta 

T80S-mallin kuorma-autoa ja Datsun Cedric -autoja. Cedricin osalta Nissan il-

moitti, ettei sitä tarjota Suomeen vietäväksi, sillä auton ominaisuudet eivät vastan-

neet markkinoiden vaatimuksia. Tämän jälkeen Autokeskus vielä muutti tilaustaan 

siten, että tilausmääräksi tuli nyt 300 kappaletta Datsun PL410U-, 20 kappaletta 

Datsun WBL410U-, 30 kappaletta Datsun L320UP- ja viisi kappaletta Datsun 

SPL310 -autoja. Tilattujen ja vahvistettujen 355 auton toimitus tuli Nissanin mu-

kaan tapahtumaan helmikuussa 1964.1357 Nissan joutui kuitenkin pian siirtämään 

autojen toimitusaikaa, sillä Tokioon oli sadellut tilauksia uuden Datsunin esittelyn 

myötä. Tästä johtuen autojen toimituksen Suomeen ilmoitettiin tapahtuvan vasta 

huhti-toukokuun aikana.1358 

Marraskuun 1963 loppuun mennessä olivat Autokeskus ja jälleenmyyjät myy-

neet yhteensä 642 Datsunia, joista marraskuun osuudeksi lankesi 38 kappaletta.1359 

Jäljellä oli siis noin 60 autoa, joiden myynnin jälkeen Autokeskukselta loppuisivat 

Datsun Bluebirdit. Tästäkin syystä oli kiirehdittävä uusien autojen toimitusta Suo-

meen, jotta Datsunin myynti voisi jatkua keskeytyksettä. Tehty uusi tilaus oli noin 

puolet pienempi vuoden takaiseen ensitilaukseen verrattuna. Kokemukset vuoden 

                                                        
1355 ”tk2503 tlx to 12515 finland, ns41.” Nissan Motor Co., Ltd:n telex Autokeskukselle 6.11.1963. Nis-
san Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1356 ”Gentlemen.” (BL-20) Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 6.11.1963. Allekirjoittanut 
Sven Klaile. Liite 1. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1357 ”tk2503 tlx to 12515 finland, ns46.” Nissan Motor Co., Ltd:n telex Autokeskukselle 25.11.1963; ”te-
lex to tokyo 2503 nismo, bc28.” Autokeskuksen telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 2.12.1963. Nissan Mo-
tor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
1358 ”tk2503 tlx to 12515 finland, ns53.” Nissan Motor Co., Ltd:n telex Autokeskukselle 11.12.1963. 
Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1359 ”telex to tokyo 2503 nismo, bc31.” Autokeskuksen telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 11.12.1963. 
Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
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1962 tuontierästä olivat opettaneet varovaisemmiksi, minkä lisäksi Autokeskuk-

sessa ei uskallettu tehdä liian suurta tilausta uudistuneesta Datsunista, jota ei ollut 

vielä itse käytännössä testattu. Tosin jo lokakuussa oli Nissanilta saapunut Auto-

keskukselle esitteitä, joiden välityksellä henkilökunta oli päässyt tutustumaan uu-

den Datsun 410 -mallin ominaisuuksiin. Auton muotoilussa oli nyt vahva euroop-

palainen leima, sillä suunnittelusta oli vastannut italialainen yritys Pininfarina.1360 

Autokeskuksen usko Datsun 410 -mallin läpimurtoon Suomen markkinoilla oli 

vahva, joten 355 auton tilauksen yhteydessä ilmoitettiin Nissanille, että se varaisi 

tämän erän lisäksi maalis-huhtikuun tuotannostaan noin 400–500 autoa tuotavaksi 

Suomeen.1361 Suunnitteilla oli siis noin 755–855 Datsunin toimitus Suomeen vuo-

den 1964 aikana. Nissanilla suhtauduttiin epäillen Autokeskuksen odotuksiin Dat-

sunin tulevasta menekistä, sillä olihan ensimmäisen tuontierän autoja myyty jo yli 

vuoden ajan.1362  

Jotta Datsun 410 -mallin ja muiden autojen myyntityö pääsisi mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa käyntiin, oli Autokeskus alun perin esittänyt toivomuksen au-

tojen toimituksesta jo joulukuussa 1963.1363 Tämän osoittauduttua mahdottomaksi 

oli keksittävä vaihtoehtoinen keino jatkaa Datsunin markkinointia, vaikka tilattujen 

autojen toimitus tapahtuisikin vasta keväällä. Tätä tarkoitusta varten Autokeskus 

avasi joulukuun lopulla remburssin kahdeksalle Datsun Bluebirdille, joiden suun-

niteltiin toimivan esittelyautoina ennen varsinaisen tuontierän saapumista. Näiden 

kahdeksan auton oli tarkoitus lähteä Japanista meriteitse tammikuun 1964 alussa. 

Autokeskuksen mukaan niiden saapuminen Suomeen vielä tammikuun kuluessa oli 

Datsunin markkinoinnin kannalta erittäin tärkeää, sillä tammi-helmikuun aikana 

järjestettäisiin viikonloppuisin maan suurimmissa kaupungeissa ajoturvallisuusesi-

tyksiä, joissa uusi Datsun voisi tehdä komean esilletulon. Lisäksi Autokeskuksen 

oli tehtävä jälleenmyyjien kanssa sopimukset uusien Datsuneiden myynnistä, mitä 

tarkoitusta varten näitä autoja tultaisiin myös käyttämään. Autokeskus ilmoitti To-

                                                        
1360 ”Dear Mr. Tamaki.” Sven Klailen kirje K. Tamakille 7.10.1963.  Nissan Motor Co. Korrespondens 
1962–63.  AYA. Cusumano 1985, 111. ”Datsunista…” (kuvateksti) Tekniikan Maailma No. 12. 1963, 
21. 
1361 ”telex to tokyo 2503 nismo, bc30.” Autokeskuksen telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 10.12.1963. 
Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA.  
1362 ”tk2503 tlx to 12515 finland, ns53.” Nissan Motor Co., Ltd:n telex Autokeskukselle 11.12.1963. 
Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1363 ”telex to tokoy 2503 nismo, bc23.” Autokeskuksen telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 31.10.1963. 
Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
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kioon, että vuosi 1964 olisi kaikella todennäköisyydellä kulunuttakin vuotta haas-

teellisempi kilpailun kiristyessä markkinoilla ‒ tälläkin perusteella Autokeskus kii-

rehti uuden Datsunin saapumista Suomeen mitä pikemmin.1364 

Autojen laivausta varten aloitettiin järjestelyt jälleen Autokeskuksen ja Skibs 

A/S Oiltankin välillä, jolloin kävi ilmi, että tilattu 355 auton määrä oli liian pieni 

laskeakseen kuljetuskustannuksia riittävästi. Vaikka Norjaan oli samanaikaisesti 

tarkoitus tuoda 200 Datsunia, oli Autokeskuksen siitäkin huolimatta kasvatettava 

omaa tuontilukuaan, jotta autojen myyntihinta Suomessa ei kuljetuskustannuksien 

seurauksena nousisi liikaa. Tästä johtuen Autokeskus muutti tilaustaan joulukuun 

1963 lopulla siten, että Datsun 410 -mallin tilausmäärää nostettiin 445 kappalee-

seen. Näin ollen seuraava toimitus Suomeen käsitti yhteensä 500 (tai 550) autoa, 

joiden yksikkökohtaisten kuljetuskustannusten toivottiin Autokeskuksessa jäävän 

140 dollariin.1365 Viimein huhtikuussa 1964 jo kauan odotetut Datsunit saapuivat 

A/S Oiltankin järjestämällä M/S Hoegh Elanilla. Odotus olikin käynyt yllättävän 

pitkäksi, sillä esittelyautojen toimituksessa oli tammikuussa tapahtunut Autokes-

kuksen kannalta valitettava muutos. Suunnitellun kahdeksan auton toimituksessa 

oli ilmennyt vaikeuksia, joiden seurauksena tehtiin päätös hankkia Suomeen lento-

kuljetuksella yksi Datsun 410, jota voitiin käyttää esittelyautona jo aikaisemmin 

mainituissa tarkoituksissa. Uudistunut Datsun ihastutti sekä asiakkaat että jälleen-

myyjät, minkä seurauksena ja Autokeskuksen esittämien odotusten mukaisesti Dat-

sun löi itsensä lopullisesti läpi Suomen automarkkinoilla vuonna 1964. Kiinnostus 

Datsun 410:tä ja muita malleja kohtaan kasvoi pitkin kevättä, ja jo ennen huhtikuuta 

alkoi asiakkailta kertyä ostotilauksia tulevan toimituserän autoista.1366 

Datsunin markkinointi noudatti aikaisempaa kaavaa, jossa painotettiin auton 

kestävyyttä,1367 mutta nyt uuden Datsun-mallin myötä tuotiin esiin myös sen mo-

                                                        
1364 ”Gentlemen.” (BL22) Autokeskuksen kirje Nissan Motor Co., Ltd:lle 20.12.1963. Allekirjoittanut 
Väinö H. Broman; ”telex to tokyo 2503 nismo, bc25.” Autokeskuksen telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 
19.11.1963; ”telex to tokyo 2503 nismo, bc26.” Autokeskuksen telex Nissan Motor Co., Ltd:lle 
21.11.1963. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1365 Tekniikan Maailma -lehdessä kirjoitettiin toukokuussa 1964 (No. 8. 1964, 23.), että huhtikuussa oli 
Suomeen saapunut 550 Datsunia. Arkistolähteistä ei selviä korottiko Autokeskus tuontitilaustaan 50 
Datsunilla alkuvuonna 1964. ”telex to tokoy 2503 nismo, bc32.” Autokeskuksen telex Nissan Motor 
Co., Ltd:lle 17.12.1963. Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63. AYA. 
1366 ”Summary of past shipments of cars from Japan to Finland.” Autokeskuksen muistio Nissan Motor 
Co., Ltd:lle. Muistio on todennäköisesti vuodelta 1965. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-
luvuilta. AYA. ”TM koeajaa. Datsun Bluebird 1200.” Tekniikan Maailma No. 13. 1964, 18–19. 
1367 Autokeskus järjesti Datsunilla mainostemppuja muun muassa ajamalla auton hyppyrimäestä ja pu-
dottamalla sen maahan muutaman metrin korkeudesta. Uudenmaan Sanomat 15.1.1966.  Lehtileikkeet 
1966. AYA. Karusuo 2004, 314. Datsun-mainos. Tekniikan Maailma No. 7. 1964, 90. ”TM koeajaa. 
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dernia muotoilua. Datsunin tehokkaat mainoskampanjat ja kasvava menekki johti-

vat vuoden 1964 kuluessa Autokeskuksessa tarpeeseen lähettää Nissanille kaksi li-

sätilausta, joista ensimmäinen käsitti 1 011 kappaletta ja toinen 500 kappaletta Dat-

suneita. Vuoden 1964 lopulla Autokeskuksessa todettiin Datsunin menekin olleen 

jopa niin hyvä, että toimitusmäärät Japanista olisivat voineet olla toteutuneitakin 

suurempia eli enemmän kuin 2 012 (tai 2 062) autoa. Tarjontaa suuremmasta ky-

synnästä huolimatta oli Autokeskus joutunut kuitenkin perumaan syksyllä toimitet-

tavaksi suunnitellun 360 auton erän sen myöhäisestä toimitusajankohdasta ja erit-

täin kalliista kuljetuskustannuksista johtuen. Jo vuoden ensimmäinen toimitus M/S 

Hoegh Elanilla oli tullut Autokeskukselle odottamattoman kalliiksi, sillä toivotun 

140 dollarin yksikkökustannuksen sijaan oli kuljetusmaksu noussut 181,95 dolla-

riin. Liian korkeat kuljetuskustannukset yhdessä sen tosiasian kanssa, että Skibs 

A/S Oiltank oli aina vuodesta 1962 lähtien järjestänyt Suomeen tuotavien Datsu-

nien kuljetukset muilta varustamoilta vuokratuilla laivoilla, loivat Autokeskuksessa 

tarpeen tarkastella kriittisesti yhteistyön jatkamisen edellytyksiä norjalaisten 

kanssa. Ensimmäinen A/S Oiltankin omalla laivalla toteuttama kuljetus tapahtui 

vasta vuoden 1964 kolmannen ja samalla viimeisen toimituksen yhteydessä.1368  

Autokeskuksen ja A/S Oiltankin välit etääntyivät yhä enemmän, kun norjalai-

set esittivät palkkiovaatimuksensa Suomeen tuoduista Datsuneista, kuten jo aikai-

semmin on todettu. Lokakuussa 1964 ilmoitettiin Nissanilta Helsinkiin, että Poh-

jois-Euroopan vientiin liittyen yhtiössä suunniteltiin uuden toimintalinjan muodos-

tamista, mikä koskisi myös tulevia laivausjärjestelyitä. Seuraavan vuoden kesä-

kuussa Nissan viimein ilmoitti Pohjois-Eurooppaan toteutettavia laivauksia koske-

van toimintalinjansa, jonka mukaan maahantuojille annettiin vapaat kädet kuljetus-

ten järjestelyissä.1369 Näin Autokeskus sai Nissanin siunauksen kilpailuttaa varus-

tamoita saadakseen Datsunit Suomeen kuljetuskustannuksiltaan mahdollisimman 

kilpailukykyiseen hintaan. 

A/S Oiltank oli saanut yksinoikeudella hoitaa Nissanin vientikuljetukset Poh-

jois-Eurooppaan aina vuoteen 1965 saakka. Tämä järjestely ei ollut kaikin puolin 

                                                        
Datsun Bluebird 1200.” Tekniikan Maailma No. 13. 1964, 18–19. ”…Suuri kestävyyskoe.” Tekniikan 
Maailma No. 18. 1964, 99. 
1368 ”Summary of past shipments of cars from Japan to Finland.” Autokeskuksen muistio Nissan Motor 
Co., Ltd:lle. Muistio on todennäköisesti vuodelta 1965. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-
luvuilta. AYA. Nissan jidōsha 1973, 70. 
1369 ”Dear Mr. Klaile.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje Autokeskukselle 13.10.1964. Allekirjoittanut K. 
Tamaki; ”Herman-san.” Kopio Nissan Motor Co., Ltd:n kirjeestä Herman Meinichille (Skibs A/S Oil-
tank) 22.6.1965. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA.  
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valmistajan ja maahantuojan etujen mukaista, sillä viimekädessä A/S Oiltank mää-

räsi kuljetuskustannusten todellisen hinnan. Niiden nousulle ei ollut varaa samalla 

kun Nissan ja Autokeskus olivat valmiita laskemaan voittomarginaalejaan mahdol-

listaakseen Datsunille paremman menekin. Nissanin tavoitellessa suurempaa vien-

ninavausta Eurooppaan uudistuneella Datsun Bluebirdillään se laski Datsunin fob-

hintaa 830 dollarista 800 dollariin. Tämän seurauksena Nissan kärsi viennistään 

tappioita, jotka puolestaan johtivat paineeseen korottaa hintoja vuodelle 1965. Eu-

rooppa näyttäytyi Nissanille vielä tuolloin hyvin vaikeana markkina-alueena, sillä 

mitä enemmän Datsuneita vietiin alennetuilla hinnoilla Eurooppaan, sitä suurempia 

tappioita siitä koitui Nissanille. Yhtiön johdossa esitettiin jopa luopumista koko-

naan Euroopan markkinoista, jollei viennistä seuraavia tappioita saataisi kuriin.1370 

Näin jyrkkään ratkaisuun ei kuitenkaan päädytty, sillä se olisi vain palvellut yhtiön 

lyhytaikaisia etuja. Nissan sai vuodesta 1965 lähtien alennettua autojensa tuotanto-

kustannuksia niin, että vienti sai kasvaa.1371 

Vuonna 1964 rekisteröitiin Datsuneita yhteensä 2 094 kappaletta, joista henki-

löautoja oli 2 067.1372 Nissanin ja Autokeskuksen kesällä 1962 sopiman 2 910 autoa 

käsittävän kolmivuotisen tuontisopimuksen tavoite oli jo lähes saavutettu vuoden 

1964 loppuun mennessä. Tätä seuraavana vuonna Datsun-henkilöautoja rekisteröi-

tiin jo lähes 5 000 kappaletta tehden näin todeksi Eric Bromanin ja Autokeskuksen 

osoittaman luottamuksen auton menestymismahdollisuuksiin Suomessa. Datsunin 

markkinoinnissa koettujen vaikeuksien vaihtuminen kasvun hedelmiksi sekä Nis-

sanin myöhemmät kokemukset Suomessa ja muissa Pohjoismaissa antoivat yhti-

ölle menestyksen eväitä Datsunien viennin käynnistämisessä myös muualle Eu-

rooppaan.1373 

Datsunin tehdessä lopullisen läpimurtonsa Suomen markkinoilla aloitti Nissa-

nin pahin kotimainen kilpailija Toyota myös vientinsä Suomeen solmimalla maa-

hantuontisopimuksen Korpivaara Oy:n kanssa vuonna 1964. Tämän tuloksena Suo-

messa esiteltiin Toyota Crown -henkilöauto, joka oli kuitenkin kooltaan ja hinnal-

taan Datsun Bluebirdiä suurempi. Vuonna 1965 Korpivaara toi maahan Toyota Co-

                                                        
1370 ”tk2503 tlx to 12515 finland, ns46.” Nissan Motor Co., Ltd:n telex Autokeskukselle 25.11.1963. 
Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  AYA. ”Dear Mr. Klaile.” Nissan Motor Co., Ltd:n kirje 
Autokeskukselle 13.10.1964. Allekirjoittanut K. Tamaki. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–
1980-luvuilta. AYA.  
1371 Nissan jidōsha 1975, 153. 
1372 Vuoden 1964 rekisteröintitilastoihin sisältyvät myös alkuvuonna myydyt viimeiset Datsun Bluebird 
312 -henkilöautot.   Datsun, Nissan, PMC – Rekisteröintitilastot 1962–1986.10. AYA. 
1373 Nissan jidōsha 1975, 160, 395. 
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rona -henkilöauton, joka puolestaan kilpaili Datsun Bluebirdin kanssa samassa ko-

koluokassa. Suomen markkinoille Nissanin vanavedessä suunnisti Toyotan kanssa 

samanaikaisesti myös Isuzu, joka solmi maahantuontisopimuksen Suomen Kone-

liike Oy:n kanssa vuonna 1964.1374 

Toyotan ja Isuzun esiinmarssi Suomen markkinoille kyseisenä vuonna ei suin-

kaan ollut sattumaa, sillä maahantuojat Suomessa seurasivat tarkkaan Autokeskuk-

sen ja Nissanin markkinointiponnisteluiden edistymistä huomaten taistelun kään-

tyvän voitoksi uuden Datsunin ilmestymisen myötä keväällä 1964. Toyotan ja 

Isuzun rantautuessa Nissanin lisäksi Suomen markkinoille oli japanilainen autote-

ollisuus suurimpien valmistajiensa toimesta tekemässä Suomesta markkinointinsa 

sillanpääasemaa Euroopassa. Laadultaan korkeiden japanilaisautojen tuontia Suo-

meen 1960-luvulta lähtien helpottivat muun muassa markkinoiden avoimuus, polt-

toaineen kalleus ja pieniä autoja suosinut tariffipolitiikka.1375 Nämä tekijät yhdessä 

suomalaisten kuluttajien japanilaisia autoja kohtaan tunteman kasvavan kiinnos-

tuksen kanssa vaikuttivat niiden menestykseen myös myöhempinä vuosikymme-

ninä. Japanilaisten autojen tuontikaupan sekä Autokeskuksen ja Nissanin välisen 

yhteistyön kehitystä vuosina 1965–1974 käsitellään tarkemmin alaluvussa 4.2.2. 

4.1.3 Finncellin suora vientiverkosto pitää pintansa – Suomen 

Japanin-viennin rakenne ja toimijajoukko monipuolistuvat 

Finncellin viennin noususta laskuun 

Suomen ja Japanin vapautettua kahdenkeskisen kauppavaihtonsa vuoden 1962 

alusta lukien ja Japanin purettua selluloosan tuontia koskeneet määrälliset rajoituk-

set samaisena vuonna tarjoutui Suomen Japanin-vientiä 1920-luvulta lähtien hal-

linneelle Finncellille aikaisempaa paremmat mahdollisuudet kasvattaa myyntejään 

näille kaukaisille markkinoille. Finncellille ja muille viejille, erityisesti Pohjois-

Amerikassa, merkitsi selluloosan määrällisten tuontirajoitusten purkaminen taval-

laan paluuta yli kahden vuosikymmenen takaiseen asetelmaan, jossa viranomais-

säätelyn sijaan myyjien väliset markkina-asemat ratkaistiin vapaan kilpailun kautta. 

Tätä eivät japanilaiset selluloosanvalmistajat purematta nielleet, sillä viimeiseen 

saakka ne vastustivat varsinkin paperiselluloosan tuontirajoitusten poistamista, 

                                                        
1374 Kosma 1991, 109–112. 
1375 Koskimies 1982, 34–36. 
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mikä heikentäisi kotimaisen tuotannon kannattavuutta ja pakottaisi hinnantarkis-

tuksiin kiristyneen kilpailun oloissa. Tekosilkkiselluloosan osalta tilanne oli japa-

nilaisten valmistajien kannalta jotakuinkin parempi, sillä tämän laadun vuotuiset 

valmistusmäärät kattoivat paperiselluloosan tuotantoon verrattuna paremmin koti-

maisen kulutustarpeen.1376 

Finland Japan Trading Co., Ltd. 1377 – Finncellin yksinedustaja Japanin mark-

kinoilla – ja sen toimitusjohtaja Masami Yamamoto pitivät suomalaisen paperisel-

luloosan myyntinäkymiä varsin valoisina jo keväällä 1962. Siitä huolimatta, että 

hintakilpailun odotettiin lähitulevaisuudessa kovenevan japanilaisten valmistajien 

laskiessa omat hintansa minimiin, olisi Suomen viennille Yamamoton mukaan odo-

tettavissa ankarankin kilpailun vallitessa noin 10 000 tonnia käsittävä vuotuinen 

tilauskanta. Tuontirajoitusten poistuttua oli Finncellille muiden ulkomaisten tarjo-

ajien ohella mahdollista laatia pidemmän aikavälin myyntiohjelmia, joiden puit-

teissa selluloosan toimitusajoissa saavutettaisiin yhdistyksen ja sen asiakkaiden tar-

vitsemaa ennakoitavuutta. Kun selluloosan hinta määräytyisi vapaan kilpailun pe-

rusteella ja toimitusaikoja ei rasittaisi viranomaisten harjoittama kauppapoliittinen 

ohjaus, muodostuisi selluloosan laadusta sen hinnan lisäksi määräävä kilpailute-

kijä.1378 

Selluloosansa laadun vuoksi ei yhdistys odottanut Japanin-myyntiensä aina-

kaan kärsivän, pikemminkin päinvastoin, sillä erikoisselluloosan, kuten kaapeli- ja 

kondensaattoripaperimassan, viennin osalta olivat Finncellin myynnit Japaniin 

käynnistyneet vielä tuontisäännöstelyn vallitessa. Usko paperiselluloosan erikois- 

ja standardilaatujen säännölliseen ja kasvavaan menekkiin Japanin markkinoilla oli 

                                                        
1376 ”Tietoja Japanin selluloosa- ja paperitilanteesta.” Lähetystösihteeri Lintulahden kirjelmä No. 214/81. 
ulkoasiainministeriölle. Tokio 10.4.1963. UM 56 C‒F Puunjalostusteoll. tuott. Japani 1953–1968. UMA. 
Vuonna 1965 Japanissa valmistettiin 469 299 tonnia tekosilkkiselluloosaa, josta 421 191 tonnia myytiin 
kotimaahan. Samana vuonna Japaniin tuotiin 202 475 tonnia tekosilkkiselluloosaa ja 304 216 tonnia 
paperiselluloosaa. Pulp & Paper Statistics 1978. Japan Paper Association. s. 10–11.  Kauppa: Japani 
1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. Huom. Muun muassa Suomen ja Skandinavian sellu-
tuottajat sopivat 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella tuotannonrajoituksista, joilla oli oma vaiku-
tuksensa sellun määrälliseen tarjontaan ja hintakehitykseen eri markkinoilla. Jensen-Eriksen 2007, 190–
193. 
1377 Kesällä 1963 Finncell ja Finland Japan Trading Co., Ltd. uusivat agenttisopimuksensa, jonka mu-
kaan agenttipalkkio muodostui paperiselluloosan osalta kahdeksi prosentiksi ja tekosilkkiselluloosan 
osalta 2,5 prosentiksi myyntien fob-arvosta. ”Agency Agreement. Between the Finnish Cellulose Asso-
ciation of Helsinki, Finland and Messrs. Finland Japan Trading Company, Osaka, Japan.” Helsinki 
4.6.1963. Edustussopimukset 1934–1992 (Lähi-itä, Kaukoitä, USA, Etelä-Amerikka, Afrikka): Japani. 
Arkistotunnus 734. Finncellin arkisto. 
1378 ”P.M. Mr. Hiraharan ilmoituksesta, että MITI antaa 9.3.62 lisäallokaation paperiselluloosan globaa-
liin vastaten 2.500 tonnia.” Allekirjoitus M. L. 29.3.1962. 7.Lf. Suomen tuontisäännökset 1956–67: Ja-
panin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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yhdistyksessä vankka, ja sille antoivat tukea myös japanilaisten asiakkaiden arviot 

pohjoismaisen selluloosan laadusta; eräskin japanilainen paperitehtaan johtaja ker-

toi lehtihaastattelussa pitävänsä pohjoismaista selluloosaa laadultaan parempana ja 

hinnaltaan halvempana pohjoisamerikkalaiseen selluloosaan verrattuna. Finncellin 

näkökulmasta selluloosan laadulla voitiin menestyksellisesti kilpailla pohjoisame-

rikkalaisten kanssa, mutta hintakilpailussa yhdistys oli perinteisesti alakynnessä 

korkeampien rahtikustannusten takia. Siitä huolimatta antoi Finncellin Japanin-

myyntien suotuisa kehitys vuoden 1963 toimituksia ajatellen perusteen odottaa sel-

luloosan viennille huomattavaa kasvua tulevina vuosina.1379  

Jo kevään 1963 kuluessa voitiin Finncellissä todeta kuluvan vuoden Japanin-

myyntien nousevan yli 20 000 tonniin, mikä tarkoitti vientimäärien nopeaa monin-

kertaistumista edellisvuosien toimitusmääriin verrattuna. Yamamoton optimistinen, 

mutta ei suinkaan perusteeton, olettamus myyntimäärien nopeasta kasvusta oli hy-

vää vauhtia realisoitumassa – hän jopa kertoi pyrkimyksenä olevan nostaa suoma-

laisen selluloosan vientimäärät Japaniin jopa 100 000 tonniin, josta suurin osa olisi 

sulfaattiselluloosaa. Tavoitteensa Yamamoto pohjasi alustaville laskemille, joiden 

mukaan Japanin selluloosan tuontitarve nousisi miljoonaan tonniin vuoteen 1970 

mennessä.1380 Tämän arvion valossa näyttäytyy Yamamoton suunnitelma viennin 

kasvattamisesta varsin realistisena, ellei jopa varovaisena, sillä Finncellin osuus 

Japanin kokonaistuonnista olisi tällöin asettunut 10 prosentin tienoille. Kasvuvaraa 

viennissä vielä oli, sillä vuonna 1965 oli Finncellin osuus Japanin koko selluloosan 

tuonnista 3,1 prosenttia ja paperiselluloosan kokonaistuonnista 5,2 prosenttia.1381 

Vuonna 1963 Finncellin vienti Japaniin ylitti toisen maailmansodan jälkeisen 

aikaisemman ennätysvuoden (1953) myyntien käsittäessä yhteensä 22 332 tonnia, 

josta 19 825 tonnia oli paperiselluloosaa. Edes jäänmurtaja- ja virkamieslakko ky-

seisen vuoden alkupuolella ei ratkaisevasti murentanut Finncellin uskottavuutta 

luotettavana toimittajana maailmanmarkkinoilla, vaikka tämän suuntaisia epäilyjä 

                                                        
1379 ”P.M. – Finncellin vienti Japaniin.” Allekirjoittanut Olli Vuorenlehto 24.10.1963; ”Pohjoismaista 
selluloosaa koskeva artikkeli.” Lähetystösihteeri Lintulahden lehdistökatsaus No. 4. Tokio 22.7.1963. 
Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. Hallituksen työvaliokunnan kokouk-
sen pöytäkirja 13.12.1962. Liite: PM markkinatilanteesta. Pöytäkirjat 1962. Arkistotunnus 59. Finncel-
lin arkisto. 
1380 ”Osakan pääkonsulin käynti Suomessa.” Lähetystösihteeri Lintulahden kirjelmä No. 269/103. ulko-
asiainministeriölle. Tokio 17.5.1963. UM 53 Konsuliasiat: Japani: Yamamoto, Masami. Kunniapääkon-
suli 1955–78. UMA. 
1381 Pulp & Paper Statistics 1978. Japan Paper Association. s. 11.  Kauppa: Japani 1962–1980. Arkisto-
tunnus 1728. SMK:n arkisto. Suomen Selluloosayhdistyksen vuosikertomus 1965. Vuosikertomukset 
1962–1965. Arkistotunnus 131. Finncellin arkisto. 
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yhdistyksen sisällä esiintyikin. 1382  Yhdistyksen japanilaiset yhteistyökumppanit 

kasvattivat huomattavasti hankintojaan Suomesta vuoden 1963 kuluessa, mutta 

seuraavan kahden vuoden toimituksiin tilauksia satoi niukemmin. Yamamoton mu-

kaan vuoden 1963 vienninlisäystä vauhdittivat kasvanut paperinkysyntä Japanin 

markkinoilla, minkä lisäksi suomalaisen paperiselluloosan hyvä laatu sai ostajat 

maksamaan siitä jopa hieman korkeampia hintoja verrattuna pohjoisamerikkalai-

seen selluloosaan. Hieman aikaisemmin, kyseisen vuoden keväällä, oli Finncell to-

sin kehottanut agenttiaan toistaiseksi pidättymään enemmistä myynneistä senhet-

kisten liian alhaisten hintojen takia, jotka ilmeisesti kääntyivät nousuun vuoden 

loppupuoliskolle tultaessa. Vuosina 1964–1965 markkinatilanne Japanissa kuiten-

kin heikkeni suomalaisen selluloosan kysynnän hiivuttua muun muassa korkeiden 

rahtikustannusten ja Japanin yleisen talouskehityksen seurauksena. Samanaikai-

sesti suomalaisen selluloosan kysyntä parantui muilla markkinoilla antaen Finncel-

lille syyn keskittyä niille tapahtuviin toimituksiin. Japanin-viennin laskukehitys jäi 

kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä jo vuonna 1966 yhdistyksen vienti ponnahti uuteen 

sodanjälkeiseen ennätykseensä, jota vauhditti japanilaisten paperitehtaiden lisään-

tynyt tarve hankkia tarvitsemansa selluloosa ulkomaisilta toimittajilta kotimaisen 

tuotannon ollessa riittämätön tyydyttämään alati kasvanutta selluloosan kysyn-

tää.1383 

 

                                                        
1382 Kertomus Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta 1963. Vuosikertomukset 1962–1965. Arkis-
totunnus 131. Finncellin arkisto. Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 26.3.1963. Liite: 
PM markkinatilanteesta. Pöytäkirjat 1963. Arkistotunnus 61. Finncellin arkisto. 
1383 ”Selluloosan vienti Suomesta Japaniin.” Lähetystösihteeri Lintulahden kirjelmä No. 180/70. Tokio 
1.4.1963. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Selluloosan vienti Japaniin II 1956–. UMA. ”Annual Report 
for 1963.” Osakan-pääkonsulinviraston vuosikertomus 1963. Allekirjoittanut kunniapääkonsuli Masami 
Yamamoto. Osaka 23.3.1964; ”Annual Report for 1965.” Osakan-pääkonsulinviraston vuosikertomus 
1965. Allekirjoittanut kunniapääkonsuli Masami Yamamoto. Osaka 26.3.1966; ”Annual Report for 
1966.” Osakan-pääkonsulinviraston vuosikertomus 1966. Allekirjoittanut kunniapääkonsuli Masami 
Yamamoto. Osaka 28.3.1967. UM 53 Konsuliasiat: Japani: Osaka, vuosikertomukset (1955–1980). 
UMA. Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 17.12.1964. Liite: PM markkinatilanteesta. 
Pöytäkirjat 1964. Arkistotunnus 63. Finncellin arkisto. 
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Kaavio 31. Finncellin vienti Japaniin v. 1948–1974. Määrät tonneina. Lähde: Kertomuk-

set Suomen Selluloosayhdistyksen toiminnasta v. 1948–1964; Suomen Selluloosayh-

distyksen vuosikertomukset 1965–1974. Vuosikertomukset 1948–1979. Arkistotunnuk-

set 128–133. Finncellin arkisto. 

Vuonna 1966 läheni Finncellin Japanin-vienti määrältään vuoden 1937 ennätyslu-

kua (26 936 tonnia), mutta jäi siitä kuitenkin noin 200 tonnia vajaaksi. Vuosien 

1966 ja 1974 välillä yhdistyksen vuotuinen vienti nousi yli 26 000 tonnin vain kaksi 

kertaa (1966 ja 1968), eikä kumpanakaan vuonna rikottu vuoden 1937 vientiennä-

tystä. Tästä huolimatta Finncell saavutti Japanin markkinoilla varsin vankan ja hy-

vämenekkisen aseman, kun vientimäärät edellä mainittujen vuosien välillä kohosi-

vat usein yli 20 000 tonnin. Vientimäärissä tapahtunut kasvu oli hyvin huomattava 

verrattuna 1950-luvun myyntituloksiin – vuonna 1966 tapahtunut vienti oli yli kol-

minkertainen suhteessa vuoden 1956 viennin määrään. Yhdistyksessä Japanin-

myyntien suotuisaa kehitystä tervehdittiin ansaitulla tyytyväisyydellä ja pyrkimyk-

sellä vankistaa muutoksen alla olleita yhteistyösuhteita japanilaisten asiakkaiden 

kanssa. 
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Taulukko 9. Finncellin japanilaiset asiakkaat ja heidän ostamansa selluloosa tonneissa 

vuosina 1962–1963 ja 1965–1973. Huom. Taulukossa on ilmoitettu selluloosan myynti-

vuodet, ei toimitusvuosia. Finncellin jäsentehtaat, joiden selluloosaa myytiin Japaniin 

kyseisinä vuosina, olivat Rosenlew, Rauma, Kemi, Kaukas, Äänekoski, Jakobstad / 

Schauman, Veitsiluoto, Kajaani, Walkiakoski, Kuusankoski, Sunila, Serlachius, Nokia, 

Joutseno, Oulu, Ahlström, Kemijärvi, Keski-Suomi ja Jämsänkoski. Lähde: Myyntirapor-

tit 1962–1973. Arkistotunnukset 688–690. Finncellin arkisto.1384  

Ostaja 1962 1963 1965 1966 1967 

Ataka & Co. 5 164 6 040 5 556 5 852 8 260 

Marubeni 2 313 16 350 11 315 20 625 21 125 

Iwai & Co. 200 2 330 480 420 285 

Toyo Menka 130  245 355 96 

 
 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Ataka & Co. 8 910 15 975 8 860 7 005 10 905 18 085 

Marubeni 1385 1 735 18 735 205 455 3 275 4 148 

Nissho Iwai 1386 214 362  187 215 385 

Toyo Menka 53 16     

1950-luvun alkupuolelta lähtien merkittävimpänä suomalaisen selluloosan hankki-

jana toiminut Iwai & Co. oli seuraavan vuosikymmenen alkuun mennessä menet-

tänyt ykkössijansa Ataka & Co:lle, jonka osuudet Finncellin Japanin-viennistä kas-

voivat sitä mukaa kun paperiselluloosan myynnit lisääntyivät ja tekosilkkiselluloo-

san vientimäärät kääntyivät laskuun. Atakan ohella myös Marubeni-Iida Co., Ltd. 

lisäsi selluhankintojaan Suomesta jopa siinä määrin, että vuodesta 1963 lähtien 

tämä kauppahuone oli Finncellin merkittävin japanilainen yhteistyökumppani 

myyntien tonnimäärässä mitattuna. Marubenin ja Atakan nousu yhdistyksen tär-

keimmiksi japanilaisiksi asiakkaiksi tapahtui samanaikaisesti kun pitkään jatkuneet 

yhteistyösuhteet Iwai & Co:n ja Toyo Menka Kaishan kanssa jäivät taka-alalle; vii-

meksi mainitun kanssa yhteistyö näyttää loppuneen kokonaan 1970-luvun alussa. 

                                                        
1384 Myyntiraportit eivät anna joidenkin vuosien osalta täydellisiä tietoja myynnin kokonaismäärästä. 
Esimerkiksi vuonna 1968 oli laskettu myynti Japaniin yhdistyksen vuosikertomuksen mukaan 26 025 
tonnia, kun taas myyntiraportteihin on merkitty vain 10 912 tonnia. Finncellin arkistosta ei ole saata-
vissa vuosien 1964 ja 1974 myyntiraportteja. Vuoden 1969 myyntiraporteissa on eräs Marubenia kos-
kevan myynnin numeromerkintä epäselvä, mistä johtuen taulukossa annetaan ko. vuoden osalta arvioitu 
myyntimäärä. Suomen Selluloosayhdistyksen vuosikertomus 1968. Vuosikertomukset 1966–1969. Ar-
kistotunnus 132. Finncellin arkisto.  
1385 Vuonna 1972 Marubeni-Iida Co., Ltd. otti uudeksi nimekseen Marubeni Corporation. 
1386 Vuonna 1968 Iwai & Co. yhdistyi Nissho Companyn kanssa, jolloin yhtiön uudeksi nimeksi tuli 
Nissho Iwai Co., Ltd. 
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Syitä näiden yhteistyösuhteiden hiipumisen taustalla olivat 1950-luvulla parallee-

likaupoin toteutettujen tekosilkkiselluloosan myyntien loppuminen ja suurempien 

selluhankintojen korvaantuminen erityisesti Iwai & Co:n tapauksessa lukuisilla 

mutta pienillä noin 10–20 tonnia käsittäneillä kertahankinnoilla. Tämän kehityksen 

lopputuloksena oli, että yhdistyksen japanilainen asiakaskunta koostui 1960-luvun 

lopulla enää kahdesta huomattavasta yhteistyötahosta sekä Iwai & Co:n seuraajasta 

Nissho Iwain kauppahuoneesta, joka pienillä mutta tasaisen varmoilla hankinnoil-

laan sinnitteli yhdistyksen myyntitilastoissa. 

Finncellin myyntipolitiikka Japanin markkinoiden suhteen noudatti jo aiem-

min tutuksi tullutta varovaista linjaa, jonka mukaan yhdistys pyrki säilyttämään 

markkina-osuutensa vakaana ilman, että myyntejä tarkoituksella kiihdytettäisiin 

aiempaa suurempiin määriin. Finncellin mukaan tasapaino Itä-Aasian markkinoilla 

riippui pääasiassa pohjoisamerikkalaisista tuottajista, jotka käytännössä hallitsivat 

selluloosan tuontimarkkinoita muun muassa Japanissa. Tästä realiteetista johtuen 

yhdistys katsoi parhaaksi säilyttää tuottajien välinen markkinainjako siten, että 

Finncell keskittyi myynteihin sille tärkeillä Euroopan markkinoilla jatkaen Japa-

nin-vientiään maltillisesti. Tällaiseen myyntipolitiikkaan Finncellin ajoi Japanin 

selluloosamarkkinoiden epäsuotuisa hintakehitys samalla kun sinne tapahtunut 

vienti olisi potentiaalisen tilauskannan osalta voinut kohota toteutuneita myyntejä-

kin korkeammaksi; vuonna 1966 yhdistyksen johdossa jouduttiin toteamaan, ettei 

Japanin-vientiä ollut syytä kiihdyttää alhaisesta hintatasosta johtuen.1387  

Masami Yamamoton johtama Finland Japan Trading Co. oli suotuisan myynti-

kehityksen mahdollistanut moottori, joka nautti päämiehensä Finncellin täyttä luot-

tamusta. Säilyneet asiakirjat eivät kerro, että Finncellissä olisi sodan jälkeen (aina 

vuoteen 1974 saakka) kertaakaan harkittu yhteistyön purkamista Japanin-agentin 

kanssa tai suunniteltu vientiverkoston uudelleen järjestelyä entistä läheisemmän, 

toisin sanoen välittömän verkoston luomiseksi Japanin markkinoille esimerkiksi 

oman myyntikonttorin perustamisen kautta. Huolimatta siitä, että selluloosan ky-

syntä Japanissa heikentyi vuosien 1967–1968 kuluessa pohjoisamerikkalaisten 

tuottajien harjoittaman ylitarjonnan ja hintakilpailun seurauksena, onnistui Finncell 

agenttinsa ponnisteluiden ansioista pysyttää vientimäärät reilusti yli 20 000 ton-

nissa. Tosin tässä yhteydessä on syytä korostaa, ettei Finncellin varsinaisena ongel-

mana ollut itse vientimäärien kasvattaminen Japaniin, jossa kysyntä ylitti tarjonnan, 

                                                        
1387 Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 27.10.1965. Liite: P.M. markkinatilanteesta. Pöy-
täkirjat 1965. Arkistotunnus 65. Finncellin arkisto. Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 
25.3.1966. Liite: Muistio markkinatilanteesta; Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 
13.9.1966. Liite: Muistio markkinatilanteesta. Pöytäkirjat 1966. Arkistotunnus 67. Finncellin arkisto.  
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vaan selluloosasta saatava hinta, joka viimekädessä ratkaisi vientitoiminnan kan-

nattavuuden.1388 Suomalaisiin verrattuna alhaisemmista rahtikustannuksista nautti-

neet kanadalaiset ja yhdysvaltalaiset tuottajat olivat todellisia hintajohtajia ulko-

maisten viejien keskuudessa Itä-Aasian markkinoilla.  

Täten Finncell ja muut eurooppalaiset tuottajat olivat pohjoisamerikkalaisiin ja 

luonnollisesti myös Japanin kotimaisiin tuottajiin nähden altavastaajan asemassa, 

sillä hintakehityksen sanelivat alhaisemmat rahtikustannukset omaavat toimijat. 

Pohjoisamerikkalaisten tuottajien kilpailuvaltti ei ollut niiden tarjoaman selluloo-

san laatu vaan ennen kaikkea maantieteellisen läheisyyden mahdollistamat nopeat 

ja halvemmat laivaukset sekä perinteisen läheiset yhteistyösuhteet japanilaisten asi-

akkaiden kanssa suorien ja välittömien myyntiverkostojen ansiosta. Jos Finncell ja 

suomalaiset selluloosantuottajat mielivät vastata tähän haasteeseen, oli heidän 

mahdollistettava samat logistiset ja kaupalliset lähtökohdat kuin pohjoisamerikka-

laisilla oli. Tähän tarjoutui tilaisuus, kun suomalaisyhtiöt Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, 

Kymin Osakeyhtiö ja Oy Tampella Ab pääosakkaina perustivat Kanadan länsiran-

nikolle Kitimatiin metsäyhtiön nimeltä Eurocan Pulp & Paper Co., Ltd:n vuonna 

1965. Uuden yhtiön sellu- ja paperitehtaan tuotanto käynnistettiin vuoden 1970 toi-

sella puoliskolla, josta lähtien selluloosan, kartongin (kraftliner) ja säkkipaperin 

laivaukset ulkomarkkinoille saattoivat alkaa.1389 

Jo aikaisemmin, vuonna 1966, olivat Eurocanin pääomistajat lähestyneet Finn-

celliä myyntiyhteistyötä koskevalla ehdotuksella, jonka mukaan yhdistys ja sen 

myyntiedustajaverkosto saisivat hoitaakseen Kitimatin tehtaan tuottaman valkaise-

mattoman sulfaattiselluloosan myynnin maailmalla;1390 Eurocanin markkinasellu-

loosan vuosituotannon määräksi arvioitiin muodostuvan noin 55 000 tonnia. Syinä 

siihen, että Finncell haluttiin Eurocanin selluloosan myyjäksi, oli ensinnäkin Enson, 

Kymin ja Tampellan tarve saada jo varhaisessa vaiheessa tulevan tehtaan selluloo-

san tuotannon sijoittamissuunnitelma valmiiksi yhtiön rahoituksen järjestämiseksi 

Kanadan ja USA:n pääomamarkkinoilta. Toinen syy oli Finncellin maailmanlaajui-

nen myyntiverkosto, joka mahdollistaisi Eurocanin selluloosan myynneille valmiin 

ja toimivan vientikanavan. Ehdotus myyntiyhteistyöstä ei kuitenkaan hyödyttänyt 

                                                        
1388 Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 27.6.1967. Liite: Muistio markkinatilanteesta. 
Pöytäkirjat 1967. Arkistotunnus 69. Finncellin arkisto. Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytä-
kirja 11.9.1968. Liite: Muistio markkinatilanteesta. Pöytäkirjat 1968. Arkistotunnus 71. Finncellin ar-
kisto. 
1389 Ahvenainen 1992, 560, 563, 566. 
1390 Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 18.8.1966. Pöytäkirjat 1966. Arkistotunnus 67. 
Finncellin arkisto. Ahvenainen 2006, 41. 
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ainoastaan Eurocania vaan myös Finncelliä, joka katsoi oman asemansa vahvistu-

van maailmanmarkkinoilla yhteistyön seurauksena. Yhdistyksessä arveltiin, että 

Kanadan länsirannikolla tuotetun selluloosan myynti antaisi sille mahdollisuu-

den ”säilyttää asemansa valkaisemattoman sulfaattiselluloosan myyjänä myös sil-

loin, kun Suomessa siirrytään kasvavassa määrin valkaistujen laatujen sekä karton-

gin ja paperin valmistukseen nykyisen selluloosan myyntituotannon vastaavasti su-

pistuessa”.1391 

Finncell katsoi yhteistyöstä Eurocanin kanssa koituvan myös huomattavaa 

hyötyä ajatellen vientiä Japanin markkinoille, sillä yhdistys oli aiemmin myynyt 

Japaniin sekä muualle Itä- ja Kaakkois-Aasiaan ”lähinnä ylijäämämääriä” maantie-

teellisen etäisyyden aiheuttaman heikomman nettotuloksen johdosta. Finncell us-

koi voivansa ajaa tehokkaammin jäsentehtaittensa intressejä näillä kaukaisilla 

markkinoilla, jos kokonaismyyntejä vahvistettaisiin Kanadassa tuotetulla selluloo-

salla. Vakavaa kilpailuasetelmaa Eurocanin ja suomalaistehtaiden välillä ei uskottu 

syntyvän, minkä lisäksi Finncellin ja sen jäsentehtaiden kannalta oli edullisempaa, 

että yhdistys hoitaisi itse Eurocanin selluloosan myynnin eikä antaisi sitä ulkopuo-

lisille tahoille, jolloin kilpailuasetelma suomalaistehtaiden ja Eurocanin välillä olisi 

peruuttamaton. Jottei Finncellin jäsentehtaille koituisi yhteistoiminnasta taloudel-

lisia rasituksia, oli Eurocanin selluloosan markkinoinnin yhdistyksen mukaan ta-

pahduttava tasavertaisin myyntiosuuksin jäsentehtaiden kanssa.1392  

Finncellin johto valtuutti yhdistyksen konttorin sopimaan myyntiyhteistyön 

aloittamisesta Eurocanin kanssa. Myyntityö pääsi käyntiin vuoden 1970 aikana, 

jolloin yhdistyksen myyntiverkoston kautta vietiin maailmalle 4 540 tonnia Kiti-

matissa tuotettua valkaisematonta sulfaattiselluloosaa. 1393  Japanin markkinoilla 

Eurocanin selluloosan myi Finncellin yksinedustajana Finland Japan Trading Co., 

joka Enso-Gutzeitin kautta kiinnittyi myös Eurocanin tuottaman kartongin myyn-

tityöhön Japanissa – tästä enemmän alaluvussa 4.2.3. Finncell ja sen agentti katsoi-

vat nyt tilaisuutensa koittaneen, sillä niiden tarkoituksena oli Eurocanin myyntien 

kautta haukata suurempi pala Japanin markkinoista hyödyntäen samoja kilpai-

luetuja (ts. alempia rahtikustannuksia), joista vain pohjoisamerikkalaiset tuottajat 

olivat aiemmin saaneet nauttia. Vuoden 1971 kuluessa Japaniin vietävän Eurocanin 

                                                        
1391 Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 13.9.1966. Liite: Eurocan Pulp & Paper Company 
Ltd:n tuottaman markkinasulfaatin myyntiä Finncellin välityksellä koskeva muistio. Pöytäkirjat 1966. 
Arkistotunnus 67. Finncellin arkisto. 
1392 Ibid. 
1393 Finncellin ylimääräisen kokouksen pöytäkirja 13.9.1966. Pöytäkirjat 1966. Arkistotunnus 67. Finn-
cellin arkisto. Suomen Selluloosayhdistyksen vuosikertomus 1970. Vuosikertomukset 1970–1979. Ar-
kistotunnus 133. Finncellin arkisto. 
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selluloosan suunniteltiin nousevan jopa 24 000 tonniin,1394 minkä lisäksi Suomesta 

pyrittiin toimittamaan lähes edellisvuosia vastaava määrä selluloosaa japanilaisille 

asiakkaille.  

Kuten Finncell oli myyntiyhteistyöstä Eurocanin kanssa sovittaessa edellyttä-

nyt, oli viimeksi mainitun tuottaman selluloosan myyntien tapahduttava tasavertai-

sin osuuksin yhdistyksen jäsentehtaiden kanssa. Näin ollen ei Finncellin tarkoituk-

sena ainakaan virallisesti ollut suosia Eurocanin selluloosaa toimituksissa Japaniin 

tai muille Tyynenmeren alueen markkinoille. Käytännössä kuitenkin suomalaisen 

selluloosan myyntien Japaniin odotettiin huomattavasti laskevan Eurocanin tuotan-

non käynnistyessä, ja siten tiputtavan myös Suomen Japanin-viennin tilastollista 

kokonaisarvoa.1395 Finncellin näkökulmasta Eurocanin ja jäsentehtaiden selluloo-

san myyntien välillä ei vallinnut intressiristiriitaa, sillä vuosikymmenten vaihteessa 

kysynnän ja tarjonnan välinen suhde näytti kehittyvän suotuisasti muun muassa Itä-

Aasian markkinoilla, minkä lisäksi pohjoisamerikkalaiset tuottajat saivat pohjois-

eurooppalaisten tukemana hintakehityksen tyydyttävälle tasolle.1396  

Varmistaakseen jäsentehtaidensa myyntien jatkuvuuden Japanin markkinoille 

Eurocanin tuotannon alettua Finncell asetti agenttinsa Finland Japan Trading Co:n 

nauttiman myyntikomission samansuuruiseksi koskemaan toimituksia sekä Suo-

mesta että Kanadasta.1397 Tämän johdosta agentin kannatti yhtä ponnekkaasti kau-

pata kaikkien Finncellin edustamien tehtaiden selluloosaa japanilaisille asiakkaille, 

jotka tekivät lopullisen päätöksen siitä, hankkivatko valkaisemattoman sulfaattisel-

luloosansa Suomesta vai siihen verrattuna huomattavasti halvemmin rahtikustan-

nuksin Kanadan Kitimatista.1398  

                                                        
1394 Eurocan Mill net calculation for pulp sales 1971. Based on Finncell sales program 8.7.1970. Sauk-
konen /RT. August 1, 1970. Eurocania koskevat asiakirjat 1969–1974. Arkistotunnus 177.  EGPK.  
1395 ”PM Suomalaisten tuotteiden vientimahdollisuuksista Japaniin.” Kaupallinen sihteeri C-E. Ullnerin 
muistio. Tokio 21.1.1971. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. 
1396 Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 27.3.1969. Liite: Muistio markkinatilanteesta; 
Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 9.9.1969. Liite: Muistio markkinatilanteesta. Pöytä-
kirjat 1969. Arkistotunnus 73. Finncellin arkisto.  
1397 Myyntikomissioksi sovittiin kaksi prosenttia toimitusten fob-arvosta vuoden 1971 alusta lukien. 
Finland Japan Trading Co:n kirjelmä Finncellille. Allekirjoittanut Masami Yamamoto. Osaka 6.1.1971; 
Finncellin kirjelmä No. 441/pm Finland Japan Trading Co:lle 12.1.1971. Myyntikonttoreiden ja agent-
tien kanssa käyty kirjeenvaihto 1950–1978. Arkistotunnus 290. Finncellin arkisto.  
1398 Rahtikustannukset Suomesta Japaniin olivat jopa kaksi kertaa korkeammat verrattuna kuljetuskus-
tannuksiin Pohjois-Amerikasta ja Australiasta Japaniin. Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton 
lausunto ulkoasiainministeriölle koskien Suomen ja Japanin kauppaa. Helsinki 3.1.1969. 7.Lea–Leb. 
Suomen ja Japanin välinen kauppa, taloudelliset suhteet. Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 
1952–82: Suomen ja Japanin kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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Tilanne markkinoilla nostatti toiveita myyntikehityksen noususuhdanteen jat-

kumisesta, sillä vielä keväällä 1970 voitiin Itä-Aasian markkinoilla havaita olevan 

jopa suoranaista selluloosan puutetta. Selluloosamarkkinat Japanissa ja muualla 

heikentyivät kuitenkin merkittävästi vuoteen 1971 tultaessa, jolloin Finncell val-

mistautui muun muassa valkaisemattoman sulfaattiselluloosan tuotannonrajoituk-

siin maailmanlaajuisen ylituotannon takia. 1399  Euroopan ulkopuolisilla markki-

noilla Finncell kohtasi kovaa kilpailua vähäisistä tilauksista, minkä seuraukset tun-

tuivat myös yhdistyksen Japaniin suuntautuneiden vientimäärien romahtaessa vas-

taamaan vain noin 40 prosenttia vuoden 1970 viennistä. Samanaikaisesti Kitima-

tista laivattiin Japanin markkinoille useita tuhansia tonneja selluloosaa; kevään ja 

alkusyksyn 1971 toimitukset käsittivät noin 6 600 tonnia.1400  

Eurocanin rantautuminen Japanin markkinoille aikana, jolloin Finncellin 

myynnit kokivat merkittävän laskun, nostaa esille kysymykseen siitä, vallitsiko yh-

distyksen jäsentehtaiden ja Eurocanin välillä myyntien virallisesta tasapäistämi-

sestä huolimatta tosiasiallinen kilpailuasetelma. Tähän tarjoaa vastauksen Finncel-

lin ilmoitus Eurocanille keväällä 1972, jolloin viimeksi mainitun tuotanto oli ajau-

tunut vakaviin ongelmiin eikä japanilaisille asiakkaille voitu toimittaa tilattuja sel-

luloosaeriä ajallaan. Tällöin Finncell suostui toimittamaan selluloosaa Eurocanin 

asiakkaille vain niin kauan, kunnes tehtaan tuotanto saataisiin jälleen käyntiin.1401 

Toisin sanoen yhdistys ei pyrkinyt ohjaamaan vaikeuksiin ajautuneen Eurocanin 

vasta muotoutumassa ollutta asiakaskuntaa omien jäsentehtaittensa huomaan.  

Oliko tässä kysymys Finncellin osalta pyyteettömästä solidaarisuudesta Euro-

canin omistajia Ensoa, Kymiä ja Tampellaa kohtaan, jotka kaiken lisäksi olivat yh-

distyksen jäseniä?1402 Ensinnäkään selluloosan toimittajan vaihtaminen toiseen ei 

                                                        
1399 Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 19.3.1970. Pöytäkirjat 1970. Arkistotunnus 75. 
Finncellin arkisto. Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 23.3.1971. Liite: Muistio markki-
natilanteesta; Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 7.4.1971. Pöytäkirjat 1971. Arkistotun-
nus 77. Finncellin arkisto. 
1400 ”Kauko-Itä – Eurocanin toimitusten tilanne 1.9.1971.” Saukkonen/ks 1971-09-01. Eurocania kos-
kevat asiakirjat 1969–1974. Arkistotunnus 177.  EGPK. Huom. Enso-Gutzeit Oy:n historiateoksen II-
osassa kerrotaan Eurocanin selluloosan myyntituotannon olleen 1 250 tonnia vuonna 1970 ja 1 670 ton-
nia vuonna 1971. Ahvenainen 1992, 637. Käsillä olevassa tutkimuksessa käytetty alkuperäisaineisto 
Finncellin ja Enso-Gutzeitin arkistoista kertoo kuitenkin huomattavasti suurimmista tuotanto- ja myyn-
tiluvuista kyseisten vuosien osalta. 
1401 ”Dear Erkki, Travel Report Japan 28th February – 3rd March, 1972.” Pauli Muston kirjelmä E. Niuk-
kaselle 7.3.1972. Kirjeenvaihto 1967–1975 Apr-myynti, Kaukoitä.  Arkistotunnus 183. EGPK. Ahve-
nainen 1992, 636–637. 
1402 Oy Tampella Ab ilmoitti eroavansa Finncellistä vuoden 1975 päättyessä ja Enso-Gutzeit jätti yhdis-
tyksen vuonna 1979. Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 20.3.1975. Pöytäkirjat 1975. 
Arkistotunnus 85. Finncellin arkisto. Ahvenainen 1992, 636. 
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lähtökohtaisesti ollut kiinni myyjistä vaan ostajista, jotka tekivät omat hankinta-

päätöksensä. Toisekseen asiaan vaikutti Finncellin vuosikymmenen alussa sovel-

tama myyntipolitiikka, jonka mukaan selluloosan vienti oli parhaiten hoidettavissa 

hyödyntämällä yhdistyksen perinteisesti laajaa asiakaspohjaa ja valitsemalla niin 

sanotusti parhaat (ostovoimaisimmat) asiakkaat, joiden kanssa yhteistyösuhteita oli 

hoidettava ensiluokkaisesti. Toisin sanoen Finncell pyrki erottelemaan jyvät aka-

noista suosimalla parhaiden asiakkaidensa kanssa pitkäaikaissopimusten solmi-

mista. Näillä sopimuksilla pyrittiin saavuttamaan pitkän aikavälin etuja jäsenteh-

taiden tuotannon suunnittelussa, mistä saatava hyöty toteutuisi erityisesti laskusuh-

danteiden aikana.1403 

1970-luvun alussa Finncellillä oli yksi japanilainen asiakas yli muiden – Ataka 

& Co. ‒ jonka toteuttamat suomalaisen selluloosan hankinnat olivat edeltäneen 

vuosikymmenen aikana jatkuneet varsin tasaisena muutamia nousu- ja laskuvuosia 

lukuun ottamatta. Marubeni-Iida Co., Ltd., joka oli 1960-luvulla ollut ostomäärissä 

mitattuna ylivoimaisesti merkittävin yhdistyksen japanilaisista asiakkaista, jäi Ata-

kan varjoon 1970-luvun alussa. Tällöin tapahtunut Finncellin ja Atakan välisen yh-

teistyön tiivistyminen, jota ei ole kuitenkaan tulkittava syyksi Marubenin hankin-

tojen äkilliselle laskulle (1970), oli seurausta toukokuussa 1970 solmitusta pitkäai-

kaissopimuksesta, jolla Finncell suostui toimittamaan Atakan edustamalle Honshu 

Paper Co., Ltd:lle vuonna 1971 yhteensä 8 000 tonnia Kemin selluloosaa ja vuo-

desta 1972 lähtien 11 000 tonnia vuosittain kyseisen tehtaan tuottamaa massaa.1404 

Pitkäaikaissopimuksia suosivalla ja parhaita asiakassuhteita painottavalla myynti-

politiikallaan Finncell ajoi Japanin-vientinsä pisteeseen, jota vuoden 1973 myynti-

raporttien antamat luvut hyvin havainnollistavat: ylivoimaisesti suurimpana osta-

jana oli Ataka (18 085 tonnia), jota kaukaa seurasi Marubeni (4 148 tonnia) Nissho 

Iwain pyristellessä hännillä (385 tonnia).  

Finncellin soveltama myyntipolitiikka ei kuitenkaan tarkoittanut, että yhdistys 

olisi suhtautunut välinpitämättömästi pienempiin asiakkaisiin tai että sen näkökul-

masta Japanin markkinoiden merkitys olisi määritelty pelkästään Atakan kanssa 

käydyn yhteistyön tuloksena. Huolimatta siitä, että Finncell pyrki pitkäaikaissopi-

                                                        
1403  ”Muistio suomalaisen markkinamassan myyntipolitiikasta integraation jatkuessa.” Finncell 
24.6.1975; ”Muistio pitkäaikaissopimuksista ja tuotantoilmoituksista usealle vuodelle.” Finncell 
24.6.1975. Pöytäkirjojen liitteet 1972–1975 (työvaliokunnan kok.), 1934–1937 (hallituksen kok.). Ar-
kistotunnus 117. Finncellin arkisto.   
1404 Finncellin ja Ataka/Honshun pitkäaikaissopimus. Sopimuspäivä: Toukokuu 1970. Myyntisopimuk-
set, pitkäaikaissopimukset 1957–1985. Arkistotunnus 721. Finncellin arkisto. 
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muksin tiivistämään yhteistyötä suurten ostajatahojen kanssa, ei yhdistys kuiten-

kaan tavoitellut liian läheisiä yhteistyösuhteita yhden tai useamman kauppahuo-

neen kanssa. Finncell vältti liiallista sitoutumista myyntikapasiteettinsa rajoitteet 

huomioiden ja pyrki pitämään langat omissa käsissään.1405 Vaikka Finncellin Japa-

niin suunnatut vientimäärät kääntyivät laskuun 1970-luvun alussa, nostatti myyn-

neistä saadun keskihinnan huomattava nousu tyytyväisyyttä Finncellissä ja Finland 

Japan Trading Co:ssa.1406  

 

Kaavio 32. Selluloosan tuonti Japaniin v. 1962–1974. Määrät tonneina. Lähde: Honma, 

Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1946–1970 / Japanese Economic Statistics 

1946–1970. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 79, 88. Honma, Ryūshi (toim.) (2009). Nihon-

keizai tōkei-shū 1971–1988 / Japanese Economic Statistics 1971–1988. Tokyo: Nichigai 

Associates, Inc, 97. 

Ilmeisesti yhdistyksessä arvioitiin Japanin-agentin resurssit riittäviksi jatkamaan 

suomalaisen selluloosan menestyksellistä myyntitoimintaa aikana, jolloin selluloo-

san kokonaistuonti Japaniin eli määrässä mitattuna lähes jatkuvaa nousukautta. Ku-

ten jo edellä on todettu, Finncell ei suunnitellut muutoksia Japanin-myyntiverkos-

toonsa vaan oli varsin tyytyväinen agenttinsa toimintaan. Finncellille näytti päälli-

sin puolin hyvin riittävän suora yhteys agenttinsa kautta Japanin markkinoille, 

jonne oman myyntikonttorin perustamista ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Jos 

yhdistyksessä kuitenkin olisi 1970-luvun alkupuolella ilmennyt myyntikonttorin – 

                                                        
1405 Muistio haastattelusta, jossa läsnä olivat Torsten J. Nykopp ja Juha Sahi. Helsinki 12.12.2011. 
1406 Finland Japan Trading Co:n myymän selluloosan keskihinta kaksinkertaistui vuosien 1969–1974 
aikana. Agenttien provisiot vv. 1969–1978. Finncellin laskentaosasto/ALa 16.11.1978. Edustussopi-
mukset 1934–1992 (Lähi-itä, Kaukoitä, USA, Etelä-Amerikka, Afrikka): Japani. Arkistotunnus 734. 
Finncellin arkisto. 
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ja siten välittömän vientiverkoston – perustamista puoltaneita ajatuksia, olisivat ne 

todennäköisesti tulleet tyrmätyiksi, kun samanaikaisesti Finncell joutui ponnistele-

maan kannattavuusvaikeuksissa rypeneen New Yorkin-myyntikonttorinsa (Pulp 

Sales Corporation) ja eräiden muidenkin edustustojensa uudelleen järjestämisen ja 

myyntitulosten parantamisen kanssa.1407 

Riippumatta Finncellin tyytyväisyydestä Japanin-myyntiverkostoonsa, poik-

kesi yhdistyksen viennin tilastollinen kehitys varsin huomattavasti selluloosan ko-

konaistuonnin kehityksestä Japaniin 1960- ja 1970-luvulla, kuten kaavioita 31. ja 

32. vertailemalla voidaan havaita. Finncellin ja sen japanilaisten asiakkaiden välis-

ten yhteistyösuhteiden evoluutio on keskeinen selittävä tekijä suomalaisen sellu-

loosan myyntien ja ostojen kehitykselle, mutta selluloosan kokonaistuonnissa ta-

pahtuneet muutokset ovat selitettävissä Japanin paperi- ja tekstiiliteollisuuden laa-

jempien yhteistyökuvioiden kautta. Näiden selluloosaa käyttävien teollisuushaaro-

jen tekosilkki- ja paperimassan tarve lisääntyi sitä mukaa kun niiden omaa tuotan-

tokapasiteettia kasvatettiin 1960- ja 1970-lukujen mittaan. Lisääntyvää tuontitar-

vetta tyydytettiin ensisijaisesti Kanadasta ja Yhdysvalloista tehtävillä hankinnoilla, 

minkä lisäksi japanilaiset yhtiöt olivat enenevässä määrin kiinnostuneita tekemään 

investointeja paperi- ja selluloosatehtaisiin Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Ma-

lesiassa ja Indonesiassa. Sellupuuta ja puulastuja tuottavia japanilaisten paperiyh-

tiöiden ulkomaisia tytäryhtiöitä perustettiin Kaakkois-Aasiaan (arviolta) 11 kappa-

letta vuosien 1967–1972 kuluessa.1408  

Japanilaisyhtiöiden ulkomaisilla investoinneilla ja kiihtyvällä tuonnilla Poh-

jois-Amerikasta oli luonnollisesti vaikutuksensa Pohjois-Euroopasta tapahtuvaan 

tuontiin: vuonna 1970 Japaniin tuotiin 23 104 tonnia selluloosaa Suomesta, kun 

taas Ruotsista tapahtunut tuonti muodostui 5 132 tonnista. Vuonna 1976 Japaniin 

tuotiin selluloosaa Suomesta enää 3 381 tonnia ja Ruotsista 6 081 tonnia – kysei-

senä vuonna Suomi oli tuontimaiden joukossa sijalla seitsemän ja Ruotsi sijalla 

viisi edellään Swazimaa, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Kanada.1409  

                                                        
1407 Matkaraportti E. Niukkanen Manila, 12.9.1967. EN/HK 26.9.1967. Kirjeenvaihto 1967–1975 Apr-
myynti, Kaukoitä.  Arkistotunnus 183. EGPK. Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 
11.8.1972. Pöytäkirjat 1972. Arkistotunnus 79. Finncellin arkisto. 
1408 Pulp & Paper Statistics 1978. Japan Paper Association, s. 12; Sellu- ja paperiteollisuutta koskeva 
artikkeli japanilaisesta julkaisusta ”Quarte[r]ly Survey of Japanese Finance & Industry” Vol. XXV, n:o 
3, s. 42. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. 
1409 ”Katsaus Suomen ja Japanin väliseen kauppaan v. 1971 ja ensimmäisenä puolivuotiskautena 1972.” 
Suurlähetystösihteeri Muhosen katsaus 19.10.1972. Liite: Eräiden Suomen Japanin viennin kannalta 
huomattavimpien tuotteiden tuonti Japaniin Suomesta, muista Skandinavian maista sekä kokonaistuonti 
v. 1970, 1971, 1971 (tammi-kesäkuu) ja 1972 (tammi-kesäkuu). 7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin välinen 
kauppa, taloudelliset suhteet. Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Suomen ja Japanin 
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Kanadalaisten ja yhdysvaltalaisten selluloosantuottajien sitoutuneisuus Japa-

nin markkinoihin oli ollut jo pitkään selviö niiden kilpailijoille. Pohjoisamerikka-

laisten viejien sitoutuneisuus sai lisävahvistusta vuoden 1973 kuluessa, jolloin ne 

Kanadassa tapahtuneista lakoista ja yhdysvaltalaisten tehtaiden tuotantohäiriöistä 

huolimatta jatkoivat myyntejään japanilaisille asiakkailleen entisessä laajuudes-

saan samalla sijoittaen pienempiä sellueriä muille markkinoille. Samaan aikaan 

pohjoiseurooppalaiset sellumyyjät, Finncell mukaan lukien, keskittyivät kysynnän 

tyydyttämiseen pääasiassa Euroopan markkinoilla, jotka yhdistyksen kokonais-

viennin ja sovelletun myyntipolitiikan valossa olivat ylivoimaisesti tärkeimmät. 

Länsi-Euroopan markkinoilla Finncell joutui nyt kuitenkin kilpailemaan myös ja-

panilaisten tarjoajien kanssa, joiden arvioitiin kauppaavan eurooppalaisille asiak-

kailleen noin 80 000–100 000 tonnia selluloosaa pelkästään vuoden 1974 toisella 

puoliskolla; tähän japanilaiset ajoi kotimarkkinoilla koettu lasku selluloosan ky-

synnässä.1410 

Vuoden 1974 selluloosan markkinatilanteeseen langetti varjonsa lokakuussa 

1973 käyty Jom kippur -sota Israelin sekä Egyptin ja Syyrian välillä, jonka seu-

rauksena Öljynviejämaiden järjestö (OPEC) päätti huomattavista öljyn hinnan ko-

rotuksista. Hintojen noustessa joutuivat Länsi-Euroopan maat ja Japani muiden 

muassa energiakriisin kouriin loppuvuodesta 1973 lähtien. Energiakriisistä huoli-

matta tilanne Japanin sellumarkkinoilla säilyi varsin vakaana, kunnes vuoden 1974 

toisella puoliskolla odotettiin taantumaa paperituotteiden kysynnässä tapahtuneen 

laskun vuoksi.1411 Energiakriisi ei näin ollen yksistään selittänyt suomalaisen sel-

luloosan viennin laskua vuonna 1974, jota oli itse asiassa edeltänyt pari aikaisem-

paa laskuvuotta vuosikymmenen alussa. Finncellin Japanin-viennin vähentymistä 

selittääkin paremmin yhdistyksen soveltama myyntipolitiikka, joka suosi vientiä 

Euroopan päämarkkinoille, minkä lisäksi Ataka & Co. laski aiemmin mainittua 

                                                        
kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Pulp & Paper Statistics 1978. Japan Paper Association, 
s. 12. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. 
1410 Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 2.10.1973. Liite: Muistio markkinatilanteesta. 
Pöytäkirjat 1973. Arkistotunnus 81. Finncellin arkisto. Hallituksen työvaliokunnan kokouksen pöytä-
kirja 26.2.1974. Liite: Muistio paperiselluloosan myynnistä; Hallituksen työvaliokunnan kokouksen 
pöytäkirja 28.8.1974. Liite: Muistio markkinatilanteesta. Pöytäkirjat 1974. Arkistotunnus 83. Finncellin 
arkisto.  
1411 Japanissa ryhdyttiin rajoittamaan paperin ja kartongin tuotantoa jo vuoden 1973 puolella. Hallituk-
sen työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 14.12.1973. Liite: Muistio markkinatilanteesta, Liite No. 1. 
Pöytäkirjat 1973. Arkistotunnus 81. Finncellin arkisto. ”Japanin selluloosa- ja paperiteollisuuden nyky-
näkymiä.” Vt. avustaja Lipposen taloudellinen tiedoitus No. 8. Tokio 20.9.1974. UM 56 B Taloudelli-
nen tiedotustoiminta: Japani 1974–1981. UMA. 
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11 000 tonnin vuosittaista selluloosahankintaansa 8 000 tonniin vuodesta 1974 läh-

tien.1412 Tämän kaiken seurauksena järkkyi suomalaisen selluloosan viennin perin-

teellinen asema Japanin markkinoilla, jonne muut suomalaisvalmisteet tekivät tu-

loaan suurempina erinä selluloosan myyntien vähentyessä. 

Uusia aluevaltauksia – Suomen Japanin-viennin rakenne monipuolistuu 

Selluloosa piti tiukasti pintansa Suomen päävientitavarana Japaniin ennen ja jäl-

keen toisen maailmansodan aina 1970-luvun alkuun saakka. Kuten aiemmin tässä 

tutkimuksessa on esitetty, perustui selluloosan hallitseva asema viennissä erityisesti 

kahteen seikkaan: 1) Finncell pystyi menestyksellisesti luomaan suoran vientiver-

koston Japanissa toimivan myyntiagenttinsa kautta sikäläisille markkinoille, jossa 

toimivat 2) asiakkaat pyrkivät vastavuoroisesti luomaan mahdollisimman läheiset 

ja luottamukselliset suhteet tähän tekosilkki- ja paperiselluloosan suomalaiseen tar-

joajaan. Läheisten yhteistyösuhteiden tuloksena mahdollistui selluloosan viennin 

kasvattaminen aikana, jolloin Japanin ja Suomen hallitukset eivät asettaneet ulko-

maankaupalleen yleensä ja kahdenkeskiselle kaupalleen erityisesti sitä tukahdutta-

via määrä- ja/tai valuuttarajoituksia.  

Ulkomaankaupan säätely ei luonnollisesti vaikuttanut ainoastaan selluloosan 

viennin kasvuedellytyksiin. Suomen ja Japanin välisen kaupan liberalisoiduttua 

vuoden 1962 alusta lukien avautui Finncellin lisäksi myös muille vientikauppaa 

harjoittaneille suomalaistoimijoille paremmat mahdollisuudet päästä Japanin 

markkinoille. Tässä toiminnassa etulyöntiasema oli niillä suomalaisyhtiöillä, jotka 

saattoivat hyödyntää jo olemassa olevia vientikanaviaan Finncellin tavoin. Eräs täl-

laisista yhtiöistä oli maitotaloustuotteiden viejä Valio, joka oli jo 1950-luvulla luo-

nut suoran vientiverkoston Japanin markkinoille myyntiagenttinsa Finland Japan 

Trading Co:n välityksellä. Vielä tuolloin Valion Japanin-viennin tulokset olivat hy-

vin vaatimattomia, sillä Japanin hallituksen maitotaloustuotteiden tuonnille asetta-

mat tiukat laatuvaatimukset ja määrälliset rajoitukset suitsivat tehokkaasti suoma-

laisen juuston, voin ja maitojauheen myyntejä. Nämä kotimaisen tuotannon suoje-

lemiseksi asetetut tuontirajoitteet eivät kuitenkaan vähentäneet Valion kiinnostusta 

                                                        
1412 Finncellin ja Ataka/Honshun pitkäaikaissopimus. Sopimuspäivä: Toukokuu 1970. Myyntisopimuk-
set, pitkäaikaissopimukset 1957–1985. Arkistotunnus 721. Finncellin arkisto. Hallituksen työvaliokun-
nan kokouksen pöytäkirja 12.12.1974. Liite: Luettelo 1.12.1974 voimassa olevista pitkäaikaissopimuk-
sista. Pöytäkirjat 1974. Arkistotunnus 83. Finncellin arkisto. 
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lisätä myyntejään Japaniin, jossa maitotaloustuotteiden kysyntä lisääntyi kotimai-

sen tuotannon kasvua nopeammin elintason nousun ja kulutustottumusten muutok-

sen myötä 1960-luvun kuluessa.1413 

Valio onnistui agenttinsa välityksellä lisäämään juustovientinsä määrää vuo-

desta 1962 lähtien. Pääsääntöisiksi vientiartikkeleiksi vakiintuivat edam- ja em-

mentaltyyppiset juustot, joiden yhteenlaskettu vuosittainen myyntimäärä muodos-

tui noin 100 tonnista vuosikymmenen toisella puoliskolla. Eniten vietiin edamjuus-

toa, jota japanilaiset juustonvalmistajat hankkivat oman sulatejuustotuotantonsa 

raaka-aineeksi. Ulkomaisen sulatejuuston tuontia Japaniin säätelivät tiukat rajoi-

tukset, ja suomalaisen sulatejuuston viennin Japaniin ollessa käytännössä mahdo-

tonta pyrki Valio muilla keinoin kasvattamaan myyntejään, jotka edam- ja emmen-

taljuustojen viennin osalta eivät näyttäneet juurikaan lisääntyvän 1970-luvun al-

kuun tultaessa.1414  

Ratkaisuksi Valion viennin lisäämispyrkimyksille muodostui uudenlaisen ja 

erityisesti Japanin markkinoille suunnitellun goudatyyppisen juuston kehitystyö ja 

tuotannon aloittaminen. Virikkeen goudajuuston Japaniin viennille tarjosi norja-

laisten valmistama korkealuokkainen goudajuusto, joka läpäisi japanilaisviran-

omaisten tiukat laatu- ja lisäainemääräykset. Lisäpontta vastaavanlaisen gouda-

juuston kehittämiselle Suomessa antoivat norjalaisen juuston vaikuttavat vienti-

määrät: vuonna 1968 Norjasta vietiin Japaniin yli 6 000 tonnia juustoa, kun saman-

aikaisesti Suomesta vietiin vaatimattomat 92 tonnia.1415  Vuosikymmenten vaih-

teessa Valio oli siirtymässä Japanin markkinoille tarkoitetun goudan kehitystyöstä 

tuotantovaiheeseen ja myyntien aloittamiseen. Kyseinen juustolaatu ei ollut tarkoi-

tettu myytäväksi suoraan Japanin kuluttajamarkkinoille vaan sulatejuuston raaka-

aineeksi edamjuuston tavoin. 

Goudan kehitystyössä Valio hyödynsi läheisiä suhteitaan suurimpaan japani-

laiseen asiakkaaseensa Snow Brand Milk Products Co., Ltd:hen, jonka kanssa yh-

teistyössä informaatiovaihdon ja tehdasvierailuiden tuloksena luotiin asiakkaan 

vaatimukset täyttänyt valmiste sulatejuuston raaka-aineeksi. Vuonna 1971 alkoi 

Valion valmistaman goudan vienti Snow Brandille, jonka toteuttamat suomalaisen 

                                                        
1413  ”P.M. Maitotaloustuotteiden vienti Japaniin.” Maitotaloustuottajain Keskusliitto MU/TL 
10.11.1969 (Liite 7). UM 58 B2 Japani yleistä 1951–1974: Suomen ja Japanin kauppa yleensä 1969–
1974. UMA. 
1414 SVT I A:82–89. Ulkomaankauppa v. 1962–1969. ”P.M. Maitotaloustuotteiden vienti Japaniin.” 
Maitotaloustuottajain Keskusliitto MU/TL 10.11.1969 (Liite 7). UM 58 B2 Japani yleistä 1951–1974: 
Suomen ja Japanin kauppa yleensä 1969–1974. UMA.  
1415 ”P.M. Eräiden tuotteiden viennistä Japaniin.” Allekirjoittanut Eero Salovaara 15.4.1970. (Liite 6). 
UM 58 B2 Japani yleistä 1951–1974: Suomen ja Japanin kauppa yleensä 1969–1974. UMA. 
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juuston hankinnat kasvoivat huomattavasti seuraavina vuosina. Myynti lisääntyi 

myös edamjuuston osalta, jota vuonna 1974 vietiin Suomesta Japaniin noin 113 

tonnia ja muuta juustoa (muun muassa goudaa) 214 tonnia. Valion vienti Japaniin 

olisi saattanut muodostua suuremmaksikin, sillä esimerkiksi vuoden 1972 toimi-

tuksia varten yhtiö laski arvioitua vientimäärää vastoin Snow Brandin nimen-

omaista toivomusta kasvattaa tuontia Suomesta ja sen halukkuutta maksaa korke-

ampaa hintaa suomalaisesta juustosta.1416  

Ilmeisesti tuolloin maitotaloustuotteiden maailmanmarkkinoilla, erityisesti 

Länsi-Euroopassa, koettu korkeampi hintasuhdanne vaikutti Valion päätökseen vä-

hentää vientiään Japaniin ja samanaikaisesti kiihdyttää myyntejään kotimaassa 

sekä niille ulkomarkkinoille, joista oli saatavissa juustolle japanilaisten tarjoamaa 

parempi hinta. Valion näkökulmasta Japanin-viennin epäedullisuutta lisäsivät myös 

pitkän kuljetusmatkan aiheuttamat korkeat rahtimaksut ja erityisesti se tosiasia, että 

Japaniin vietävä juusto ei päätynyt suoraan kuluttajien pöytiin vaan teollisuuden 

raaka-aineeksi. Etenkin viimeksi mainitusta syystä johtuen Valion japanilaiset asi-

akkaat, Snow Brand mukaan lukien, eivät voineet maksaa juustosta suomalaisten 

toivomaa korkeampaa hintaa.1417  

Valion kielteiseen asenteeseen ei pettynyt ainoastaan Snow Brand vaan myös 

myyntiagentti Masami Yamamoto, joka oli arvioinut suomalaisen goudajuuston 

tuonnin Japaniin nopeasti jopa viisinkertaistuvan, jos vain Valion kapasiteetti an-

taisi myöten.1418  Todennäköisesti Valion tuotantokapasiteetti olisi mahdollistanut 

myyntien kasvattamisen, mutta halua siihen ei edellä käsitellyistä syistä johtuen 

yhtiössä ollut. Täten Valion rynnistys Japanin markkinoille hiipui jo ennen kuin se 

ehti edes kunnolla alkaa ‒ toisin sanoen yhtiö teki päätöksen pidättäytyä enemmistä 

myynneistä suuremman kysynnän edessä. Suomen ja Japanin välisen kaupan edis-

tämiskysymyksiä käsitelleille kauppapolitiikan toimijoille, kuten Suomen Tokion-

suurlähetystölle ja ulkoasiainministeriölle, oli Valion kaltaisen suuren suomalaisen 

toimijan vapaaehtoinen pidättäytyminen viennin kasvattamisesta hyvin vaikea asia 

                                                        
1416 Finland Japan Trading Co:n kirjelmä suurlähettiläs Aarno Karhilolle. Allekirjoittanut M. Yamamoto 
Osaka 16.9.1971; ”Gouda Sales for 1972.” Finland Japan Trading Co:n kirjelmä No. 598. Valiolle. Al-
lekirjoittanut M. Yamamoto 1.12.1971. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Juuston vienti Japaniin 1956–. 
UMA. SVT I A:90–94. Ulkomaankauppa v. 1970–1974. Suomen maitotaloustuotteiden vienti Japaniin 
vuonna 1974 oli arvoltaan 2,5 miljoonaa markkaa vastaten 2,3 miljoonaa euroa (2011).  
1417  Valion kirjelmä kaupallinen sihteeri C‒E. Ullnerille. Allekirjoittanut M. Rintanen Helsinki 
22.2.1972. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Juuston vienti Japaniin 1956–. UMA. 
1418 Sähkejäljennös 83/80 Suomen Tokion-suurlähetystöltä ulkoasiainministeriölle Helsinkiin. Tokio 
27.9.1971. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Juuston vienti Japaniin 1956–. UMA. 
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kyseisenä aikana, jolloin Japanin vienti Suomeen oli moninkertainen suhteessa Ja-

paniin suuntautuneeseen suomalaiseen vientiin. 

Valio ei kuitenkaan ollut ainoa suomalainen viejä, jonka myynnit Japaniin saa-

vuttivat potentiaalisen ja/tai konkreettisen nousupiikkinsä kääntyäkseen sen jäl-

keen jyrkkään laskuun. Suomalaisen rauta- ja terästavaran vienti Japaniin oli toisen 

maailmansodan jälkeisenä aikana käynnistynyt suuremmassa mittakaavassa 1950-

luvun toisella puoliskolla, jolloin muun muassa takkirautaa vietiin Japanin metalli-

teollisuuden tarpeisiin. Seuraavan vuosikymmenen alussa (1962) rauta- ja terästa-

varan vienti Japaniin koki hienoisen nousun, joka jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. 

Aina vuoteen 1967 saakka rautatavaran vienti laahasi pohjalukemissa, kunnes ky-

seisenä vuonna tämän teollisuuden vientihanat Japaniin aukesivat nostaen sen yli 

selluloosan vientiarvon. Rauturuukki Oy:n ennätyksellisen suuri vienti, joka 

vuonna 1967 käsitti suurimmaksi osaksi martintakkirautaa (152 781 tonnin edestä), 

teki takkiraudasta hetkellisesti tärkeimmän Japanin markkinoille viedyn suomalai-

sen tavara-artikkelin.1419  

 

Kaavio 33. Suomen vienti Japaniin päätavaroittain v. 1962–1968. Arvot kulutusmaan mu-

kaan miljoonin euroin (2011). Lähde: SVT I A:82–88. Ulkomaankauppa v. 1962–1968. 

                                                        
1419 SVT I A:87. Ulkomaankauppa v. 1967. 
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Jo seuraavana vuonna otti Finncellin markkinoima selluloosa jälleen paikkansa 

Suomen merkittävimpänä vientitavarana Japaniin, sillä takkiraudan myynnit ro-

mahtivat samalla kun Rautaruukki aloitti oman takkirautaa raaka-aineenaan käyt-

tävän levytuotantonsa. Aivan kokonaan ei Rautaruukki kuitenkaan halunnut luopua 

Japanin-viennistään, sillä vuonna 1969 yhtiö ilmoitti olevansa halukas neuvottele-

maan 50 000 tonnin harkkorautaerän toimituksesta seuraavan vuoden kuluessa.1420 

Tähän tavoitteeseen ei yrityksistä huolimatta päästy, sillä 1970-luvun alkupuolella 

ei yhtiön Japanin-vienti yltänyt lähellekään kyseistä tonnimäärää, saati sitten vuo-

den 1967 ennätystulosta.1421 Yksi keskeisimmistä syistä viennin laskuun oli Rauta-

ruukin epäsuorassa myyntiverkostossa, sillä yhtiön tuotteiden viennin Japaniin ja 

muille kaukaisimmille markkinoille oli saanut yksinoikeudella hoitaakseen ame-

rikkalainen Lissauer-yhtymä. 1422  Tämä välittäjä mitä todennäköisimmin tarjosi 

päämiehensä tuotteita aina sellaisille markkinoille, joista oli saatavissa parhain tu-

los. Toisin sanoen Rautaruukki ei ollut Lissauerin välityksellä erityisen sitoutunut 

yhteistyöhön juuri japanilaisten asiakkaiden kanssa, mistä oli seurauksena yhtiön 

Japanin-viennin tuloksissa koettu nousu ja sen jälkeinen nopea lasku. 

                                                        
1420 ”Suomen Japanin kauppa.” Suomen Teollisuusliiton kirjelmä ulkoasiainministeriölle. Allekirjoitta-
nut S. T. Lehto. Helsinki 12.12.1969. UM 58 B2 Japani yleistä 1951–1974: Suomen ja Japanin kauppa 
yleensä 1969–1974. UMA. Rautaruukki Oy:n kirjelmä ulkoasiainministeriölle. NK/AB Helsinki 
5.5.1969. UM 58 B2 Japani 1951–1974. UMA. Luukko 1990, 109, 119, 133.  
1421 Vuonna 1970 vietiin Suomesta Japaniin 18 458 tonnia hematiittitakkirautaa 2 920 000 markan eli 
3,9 miljoonan euron (2011) arvosta. SVT I A:90. Ulkomaankauppa v. 1970. Mahdollisesti Rautaruukin 
suunnitelmana oli kehittää toimituksia Japanin laivanrakennusteollisuudelle. Muistio haastattelusta, 
jossa läsnä olivat Harri Malmberg ja Juha Sahi. Helsinki 17.2.2012. 
1422 Ukkola 2004, 85. 
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Kaavio 34. Suomen vienti Japaniin päätavaroittain v. 1969–1974. Arvot kulutusmaan mu-

kaan miljoonin euroin (2011). Lähde: SVT I A:89–94. Ulkomaankauppa v. 1969–1974. 

Valion ja Rautaruukin vienti Japanin markkinoille ei pitkällä aikavälillä yltänyt 

merkittäviin tuloksiin, mihin ensin mainitun osalta oli syynä oma haluttomuus li-

sätä myyntejä, vaikka japanilainen asiakas olisi halunnut kasvattaa hankintojaan 

Suomesta. Rautaruukin tapauksessa esteen kaupan kasvulle muodosti oman teräs-

tuotannon raaka-ainetarve ja yhtiön epäsuora vientiverkosto Japanin markkinoille. 

Valion ja Rautaruukin viennin kehitystä selittävät tekijät tarjoavat varsin korutto-

man kuvan suomalaisen Japanin-viennin tavoitteiden lyhytjänteisyydestä näiden 

teollisuudenalojen piirissä. Tämä kuva ei muodostu kuitenkaan täydelliseksi, jos 

huomiotta jätetään suomalaisen metalli-, konepaja- ja puutavarateollisuuden laa-

jempi kiinnostus ja sitoutuneisuus vientitoiminnan käynnistämiseen ja lisäämiseen 

Japanin kasvukykyisille markkinoille. 

Teollisuuden kustannustason nousu ja protektionistisen tuontipolitiikan asteit-

tainen alasajo avasi Japanin markkinoilla uusia vientimahdollisuuksia suomalai-

sille koneiden ja laitteiden tuottajille. Erityisen suotuisat edellytykset viennin käyn-

nistämiselle oli niillä yrityksillä, jotka pystyivät tarjoamaan oman alansa johtavaa 

teknologiaa joko lisenssivalmistuksen tai varsinaisten kone- ja laitetoimitusten 
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muodossa. Kuten jo aiemmin on tuotu esille, myi Outokumpu Oy jo 1950-luvulla 

kuparinsulatusmenetelmänsä lisenssin japanilaiselle metalliyhtiölle. Outokummun 

lisenssimyynnit Japaniin saivat myöhemmin jatkoa, sillä 1970-luvun alkuun men-

nessä oli kuparinsulatusmenetelmä jo käytössä tai tulossa käyttöön viidessä japani-

laistehtaassa, minkä lisäksi kahden uuden lisenssin myynnistä uutisoitiin vuonna 

1971. Outokummun ohella myös Oy Tampella Ab onnistui kauppamaan selluloosa-

tuotannon kemikaalien talteenottomenetelmänsä lisenssin suuryhtiö Sumitomolle. 

Samana vuonna uutisoitu 10 vuoden yhteistyösopimus Tampellan ja Sumitomon 

välillä sisälsi viimeksi mainitulle myönnetyn yksinoikeuden valmistaa ja markki-

noida kyseisellä menetelmällä varustettuja laitteita Japanissa sekä viedä niitä Aust-

ralian, Uuden-Seelannin ja Kaakkois-Aasian markkinoille.1423 

Varsinaisen kone- ja laitevienninkin osalta koettiin onnistumisia, kun suoma-

laisvalmisteisten puunjalostusteollisuuden kuorimakoneiden myynnit käynnistyi-

vät 1960-luvun alkupuolella: vuonna 1964 vietiin Suomesta Japaniin neljä kappa-

letta ja jo seuraavana vuonna 22 kappaletta kuorimakoneita. Eräs huomattavim-

mista tämän alan suomalaisviejistä oli Valon Kone Oy, jonka kuorimakoneiden 

myynnit kehittyivät menestyksellisesti Japanin kilpailuilla markkinoilla 1970-lu-

vun alussa. Myös Rauma-Repolan valmistamat selluloosateollisuuden laitteet ja 

Tampellan puuhiomokoneet sekä niiden lisenssivalmistus herättivät kiinnostusta 

japanilaisissa toimijoissa, kuten Mitsubishin ja Sumitomon suuryhtiöissä.1424  

Koneiden ja laitteiden sekä muiden tuotteiden kysyntää pyrittiin edistämään 

muun muassa Tokiossa järjestetyillä tapahtumilla, kuten suomalaisen paperikone-

teollisuuden symposiumilla keväällä 1974. Suomalaisyhtiöiden aktiivisuus ja ta-

loudellinen panostus vienninedistämistyöhön oli tuloksellista, mistä konkreettisena 

osoituksena valmistautui Oji Paper Co:iin kuuluva Tomokomai Paper Manufactu-

                                                        
1423 ”Vienti Japaniin.” Kaupallinen sihteeri Ullnerin kirjelmä No. 815/275. ulkoasiainministeriölle. To-
kio 16.9.1971. UM 58 B2 Japani yleistä 1951–1974: Suomen ja Japanin kauppa yleensä 1969–1974. 
UMA. ”Pulp Waste Liquor Treatment Method for Japan.”  Finnish Trade Review 5/1971, 6. ”Flash 
smelting licences to Japan.” Finnish trade review 8/1971, 8. 
1424 ”Vienti Japaniin.” Kaupallinen sihteeri Ullnerin kirjelmä No. 815/275. ulkoasiainministeriölle. To-
kio 16.9.1971. UM 58 B2 Japani yleistä 1951–1974: Suomen ja Japanin kauppa yleensä 1969–1974. 
UMA. ”Suomen ja Japanin välinen kauppa.” Lähetystösihteeri Hedmansonin taloudellinen tiedoitus No. 
8. Tokio 29.3.1966. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1965–1973. UMA. Osuuskunta 
Metexin kirjelmä Suomen Tokion-suurlähetystölle Helsinki 11.4.1968. 7.Le. Kv. messut, Kaupalliset 
vierailut Suomesta jne. 1967–70: Suomalaisten vierailut Japanissa (kaup. asiat). Tokion-suurlähetystön 
arkisto. UMA. 
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ring Co. käyttöönottamaan lisenssillä valmistettuja Tampellan apulaitteita vuosi-

kymmenen puolivälissä.1425 Tampellan, Valmet Oy:n ja Oy Wärtsilä Ab:n muodos-

tama suomalaisten konevalmistajien troikka (TVW-ryhmä) loi 1970-luvun kulu-

essa myös läheiset ja pitkäkestoiset yhteistyösuhteet alansa suuren japanilaisen toi-

mijan Sumitomo Heavy Industriesin kanssa – yhteistyö jatkunee vielä tänäkin päi-

vänä yhtiöiden ja niiden seuraajien välillä. Syy sille, miksi TVW:n kolmikko oli 

kiinnostunut panostamaan läheisempien suhteiden luomiseen japanilaisten kanssa, 

perustui yksinkertaisesti Japanin asemaan maailman toiseksi suurimpana paperin 

ja kartongin tuottajamaana (USA:n ollessa suurin). Puunjalostusteollisuuden ko-

neiden ja laitteiden viennin ja lisenssivalmistuksen edistäminen Japanissa oli näin 

ollen looginen jatke suomalaisten sellu- ja paperituotteiden viennille. Kiinnostus ja 

sitoutuneisuus Japanin sekä laajemmin Itä-Aasian markkinoihin korostui Valmetin 

päätöksessä perustaa Tokioon Valmet Information Office vuonna 1975. Kyseinen 

edustusto sijaitsi samassa toimistossa Nokia Representative Officen ja Finnpap 

Representative Officen kanssa.1426 Viimeksi mainitun perustamiseen johtanutta ke-

hitystä käsitellään tarkemmin luvussa 4.2.3.  

Puutaloteollisuuden alalla toimineet suomalaisyhtiöt aktivoituivat Japanin 

markkinoiden suhteen lähes samanaikaisesti kun metalli- ja koneteollisuuden toi-

mijat aloittelivat omaa vientiään 1960- ja 1970-luvun kuluessa. Valmistaloja mark-

kinoinut Myyntiyhdistys Puutalo vastaanotti 1960-luvun puolivälissä aluesuunnit-

telusta ja talotuotannosta kiinnostuneelta professori Kenji Fujimorilta ehdotuksen 

valmistalojen viennin aloittamisesta Japanin markkinoille. Yhdistys ei katsonut 

valmistalojen viennin aloittamista Japaniin kannattavaksi liiketoiminnaksi, mutta 

oli kuitenkin kiinnostunut myymään patentoimatonta osaamistaan (know-how) 

puutalojen valmistuksessa. Vuonna 1967 Fujimori ja hänen japanilaiset yhteistyö-

                                                        
1425 Suomen Tokion-suurlähetystön kirjelmä No. 719. Tokio 13.11.1974. Liite: ”Japanin viennin kehitys 
v. 1974 tammi-elokuussa ja näkemyksiä vientimahdollisuuksista lähitulevaisuudessa.” Kaupallinen sih-
teeri Ullnerin katsaus. UM 58 B2 Japani yleistä 1951–1974: Suomen ja Japanin kauppa yleensä 1969–
1974. UMA. ”4. Tomokomai Paper Manufacturing Company (12.6.1974).” Ote teollisuussihteeri John 
Fogelholmin (Tokio) raportista 19.6.1974. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n ar-
kisto.  
1426 ”Paperi- ja selluloosateollisuuden koneiden myyntimahdollisuudet Japaniin.” Kaupallinen sihteeri 
C‒E. Ullnerin kirjelmä No. 13/7. ulkoasiainministeriölle. Tokio 13.1.1975. Liite: ”Näkökohtia paperi-
koneiden myyntimahdollisuuksista japanilaisille paperiteollisuuden yrityksille.” 7.Lc. Suomen talous-
elämä, yleensä, Yrityksen perustaminen Suomeen 1952–82: Paperi- ja selluloosateollisuuden koneiden 
myyntimahdollisuudet Japaniin. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Tiedonannot 24.3.2012 ja 
1.4.2012. Carl-Erik Ullnerin lähettämät sähköpostit Juha Sahille. Haavikko 1984, 160; Jokinen 1988, 
158–159, 281; Nykänen & Paulapuro 2005, 177, 183.  
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kumppaninsa saivat kilpailijan eräästä toisesta japanilaistahosta, joka oli myös kiin-

nostunut yhdistyksen tarjoamasta tietotaidosta. Kilpailuasetelman kiristyttyä Fuji-

mori ehdotti yhdistykselle, että hänen edustamansa teollisuusmies ja Japanin par-

lamentin alahuoneen jäsen Misoji Sakamoto (LDP-puolue) perustaisi Japanissa yh-

tiön, jonka tarkoituksena olisi valmistaa Puutalon tarjoamalla rakennusmetodilla 

valmistaloja siperialaisesta puusta Japaninmeren rannikkoalueelle Ishikawan pre-

fektuuriin ja myöhemmin muualle maahan. Ilmeisesti tämä ehdotus ei koskaan 

edennyt alkua pidemmälle, sillä Helsingissä syksyllä 1967 käydyistä keskusteluista 

huolimatta yhdistys päätti jatkaa neuvotteluja edellä mainitun toisen japanilaista-

hon1427 kanssa – vastoin yhdistyksen odotuksia ei Fujimori itse palannut myöhem-

min asiaan.1428  

1970-luvun alussa professori Fujimori kuitenkin jatkoi toimintaansa suoma-

lais-japanilaisen yhteistyön aikaansaamiseksi teollisesti tuotetun asunnon kehittä-

misessä. Ilmeisesti Myyntiyhdistys Puutalo ei enää tässä vaiheessa ollut mukana 

Fujimorin kuvioissa, sillä nyt hän valmisteli yhteistyötä arkkitehti Tapio Periäisen, 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja japanilaisen suuryhtiön Kawasakin välillä. 

Tästä suunnitelmien ja yhteistyökumppanien muutoksesta huolimatta ei Puutalo 

kuitenkaan jäänyt Japanin markkinoiden ulkopuolelle, mistä kertoo sekin, että 

vuonna 1974 avattiin Iwaten prefektuurissa niin kutsuttu Puutalo Village, johon oli 

sijoitettu 65 kappaletta yhdistyksen markkinoimia taloja.1429 

Japanilaisten yhteistyötahojen aktiivisuus ja aloitekyky suomalaisten puutalo-

jen tuonnin aloittamisessa oli ollut ratkaisevaa Myyntiyhdistys Puutalon tapauk-

sessa. Yleensäkin ottaen suomalaisten ja japanilaisten yritysten välinen yhteistyö 

                                                        
1427 Kyseinen taho on saattanut olla The Federation of Iwate-ken Cooperative Agricultural Unions tai 
sen edustaja. 
1428 ”Muistio asiassa Myyntiyhdistys Puutalo / Mr. Kenji Fujimori.” Allekirjoittamaton ja päiväämätön 
asiakirja; Myyntiyhdistys Puutalon kirjelmä professori Kenji Fujimorille. Allekirjoittanut toimitusjoh-
taja Olavi Rinkinen.  Helsinki 28.6.1967; Myyntiyhdistys Puutalon kirjelmä suurlähettiläs V. J. Ahok-
kaalle. Allekirjoittanut toimitusjohtaja Olavi Rinkinen. Helsinki 10.11.1967. 7.Le. Kv. messut, Kaupal-
liset vierailut Suomesta jne. 1970–79: Puutalo. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1429 ”Suunnitelma suomalais-japanilaisesta yhteistyöstä teollisesti tuotetun asunnon aikaansaamiseksi.” 
Ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 21092/39. Tokion-suurlähetystölle. Helsinki 21.7.1970. 
Liite: ”Muistio arkkitehti Tapio Periäisen ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä Kawasaki-yhtymän 
mahdollisesta yhteistyöstä teollisesti tuotetun asunnon aikaansaamiseksi.” 7.Lea‒Leb. Suomen ja Japa-
nin välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Suoma-
lais-japanilainen yhteistyö teollisesti tuotetun asunnon kehittämiseksi. Tokion-suurlähetystön arkisto. 
UMA. The Federation of Iwate-ken Cooperative Agricultural Unionsin kirjelmä suurlähettiläs Osmo 
Larekselle huhtikuussa 1974. 7.Le. Kv. messut, Kaupalliset vierailut Suomesta jne. 1970–79: Puutalo. 
Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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perustui usein aktiivisten japanilaisten yhtiöiden tekemiin aloitteisiin, jotka esimer-

kiksi Suomen ensimmäinen Tokiossa toiminut kaupallinen sihteeri, Carl-Erik Ull-

ner, näki suomalaisen Japanin-viennin monipuolistumista edistävänä voimana 

1960- ja 1970-luvun vaihteessa. Tämä aktiivisuus puolestaan pohjautui rohkeuteen 

hankkia Japanin alati kasvaville ja maksukykyisille markkinoille hyödykkeitä 

myös suomalaisilta toimijoilta.1430 Suomi perinteisenä puutalojen maana houkutti 

japanilaisia maahantuojia aloittamaan yhteistyön suomalaisten valmistajien kanssa. 

Japanilaisten yhteistyöhalukkuutta lisäsi myös vuonna 1972 tapahtunut poikkeuk-

sellinen tukkuhintojen nousu, joka suurelta osin johtui Japanissa koetusta puutava-

ran hinnan voimakkaasta kasvusta.1431 

Myyntiyhdistys Puutalon lisäksi japanilaisten maahantuojien kiinnostuksesta 

hyötyi myös Honkarakenne Oy, jonka myynnit Japaniin käynnistyivät vuonna 1972. 

Tuolloin saapui japanilainen vientiedustaja nimeltään Fukuda kumppaneineen Suo-

meen solmiakseen yhteyksiä täkäläisiin laatutavaroiden tarjoajiin. Suomalainen 

puutalo, jolla eittämättä oli eksoottisen luksustavaran leima Japanin markkinoilla, 

oli Fukudan kiinnostuksen kohteena. Tästä seuranneet neuvottelut japanilaistahon 

ja Honkarakenteen välillä johtivat ensimmäiseen toimitussopimukseen, joka käsitti 

250 taloa. Lähes samaan aikaan Honkarakenne solmi myös erään toisen japanilais-

yrityksen kanssa sopimuksen sadan mökin toimituksesta.1432  

Fukudan edustaman yhtiön ajauduttua myöhemmin konkurssiin Honkarakenne 

tiivisti yhteistyötään Seibu-konsernin kanssa, jonka tunnetuimpia yrityksiä olivat 

suuret hotelli- ja tavarataloketjut. Seibun ja Honkarakenteen yhteistyö käynnistyi 

vuonna 1973, jolloin Seibu Construction -yhtiön edustajat vierailivat Suomessa en-

sin hankkimassa konsernin presidentille saunan ja toisen kerran tilaamassa sata 

puutaloa, joista 60 kappaletta Honkarakenteelta ja 40 Rantasalmi Oy:ltä. Hankitut 

talot tulivat aikanaan Karuisawassa sijainneen Seibun hotellin yhteyteen, jonne si-

joitettiin myös arkkitehti Heikki Sirenin suunnittelema suuri hirsinen Club House. 

Honkarakenteen ja Rantasalmen ruotsalaiset kilpailijat yrittivät myös päästä myy-

mään Seibulle, mutta konsernin presidentti Yoshiaki Tsutsumi halusi talohankinto-

jen tapahtuvan nimenomaan Suomesta. Talojen lisäksi hän tilasi Suomesta myös 

kuusi poroa, niille jäkälää ja hoitajan.1433  

                                                        
1430 Muistio puhelinhaastattelusta (Skype), jossa läsnä olivat Carl-Erik Ullner ja Juha Sahi 10.4.2012. 
1431 ”Puutavaran hinnannousu Japanissa.” Suurlähettiläs Lareksen kirjelmä 58/23. ulkoasiainministeri-
ölle. Tokio 24.1.1973. Liitteenä kaupallinen sihteeri C‒E. Ullnerin laatima muistio ja lehtileike (The 
Japan Times 23.1.1973).  Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. 
1432 Seppälä, Kostiainen & Jäntti 2008, 59–60.  
1433 Tiedonanto 28.3.2012. Carl-Erik Ullnerin lähettämä sähköposti Juha Sahille. Seppälä, Nummela & 
Jäntti 2008, 108–109.  
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Muutamassa vuodessa menestyksellisesti käynnistynyt puutalomyynti nostatti 

Japanin yhdeksi Honkarakenteen viennin pääkohdemaaksi. Seibu-konserni näytteli 

tässä merkittävää roolia, sillä seuranneiden vuosien kuluessa se hankki Suomesta 

noin 2 000 taloa, joista puolet Honkarakenne Oy:ltä.1434 Suomalaisten puutalojen 

Japaniin suuntautuneen kokonaisviennin tulokset olivat yksittäisten toimijoiden 

saavuttamien tulosten mukaisesti huomattavia, sillä myynnit moninkertaistuivat ly-

hyessä ajassa sekä määrässä että arvossa mitattuna. Kun vuonna 1969 oli Suomesta 

viety Japaniin yksi puutalo arvoltaan 2 000 markkaa, nousi vienti vuonna 1971 54 

kappaleeseen arvoltaan 145 000 markkaa ja vuonna 1973 jo 486 kappaleeseen ar-

voltaan yli yhdeksän miljoonaa markkaa. Viimeksi mainittuna vuonna oli Japani 

Ruotsin jälkeen merkittävin vientimarkkina-alue suomalaisille puutaloille.1435 

Samalla kun suomalaisten puutalojen vienti eli vilkasta nousukauttaan, pon-

nisti suomalaisen paperiteollisuuden piiristä Suomen Kartonkiyhdistys (Finnboard) 

kohti Japanin markkinoita. Tämän vuonna 1943 toimintansa aloittaneen vientiyh-

distyksen,1436 jonka pahvia ja kartonkia tuottaneet jäsentehtaat olivat siihen saakka 

vaikuttaneet Suomen Puuhiomoyhdistyksen ja/tai Finnpapin piirissä, tehtävänä oli 

myydä koti- ja ulkomarkkinoille osakkaidensa koko pahvi- ja kartonkituotanto.1437 

Suomalaisen pahvin ja kartongin vienti Japaniin oli loppunut protektionistisen 

1930-luvun vuosina, eikä tilastoitua myyntiä Suomesta tapahtunut vasta kun 1950- 

ja 1960-luvun vaihteessa. Yhdistyksen vuosikertomukseen vuodelta 1960 on mer-

kitty Japaniin viedyksi käsipahvia tonnin verran, kun samaa pahvilaatua vietiin seu-

raavana vuonna 24 tonnia. Nämä toimituserät olivat todennäköisesti Finnboardin 

ensimmäiset omat myynnit Japanin markkinoille, vaikka yhdistys oli jo vuoden 

1949 alussa ilmoittanut Suomen Pankille laivaavansa tuotteitaan myös Japaniin.1438 

Todennäköisesti tämä väite perustui Puuhiomoyhdistyksen aikaiseen vientiin maa-

ilmansotien välillä. 

                                                        
1434 Toisen puolen toimituksista hoiti Rantasalmi Oy. Seppälä, Nummela & Jäntti 2008, 109. 
1435  Euromääräiseltä arvoltaan (2011) oli vuoden 1969 talovienti 2 811 euroa, vuoden 1971 vienti 
186 311 euroa ja vuoden 1973 vienti 9,7 miljoonaa euroa. SVT I A:89, 91, 93. Ulkomaankauppa v. 1969, 
1971, 1973. 
1436 Finnboardin perustamiskokous pidettiin 16.12.1942. Suomen Puuhiomoyhdistys jatkoi toimintaansa 
hiokkeen myyjänä aina vuoteen 1967 saakka, jolloin sen tehtävät siirrettiin Suomen Selluloosayhdis-
tykselle. Siitä lähtien Finncell vastasi sekä mekaanisen massan eli hiokkeen että kemiallisen massan, 
toisin sanoen selluloosan, myynnistä maailman markkinoille. 
1437 Laiho 1998, 43, 45. 
1438 ”Koskee Valtioneuvoston joulukuun 30. p:nä 1948 valuutan säännöstelystä tekemää päätöstä. No. 
966.” Suomen Kartonkiyhdistyksen kirjelmä Suomen Pankin johtokunnalle. Helsinki 14.1.1949. 
Liite: ”Luettelo niistä maista, joihin Suomen Kartonkiyhdistys laivaa tuotteitaan.”  Suomen Pankki 
1939–1971. Arkistotunnus 879. SMK:n arkisto. Suomen Kartonkiyhdistyksen kertomukset toiminnasta 
1960–1961. Vuosikertomukset 1953–1962. Finnboardin arkisto.  
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Koko 1960-luvun oli Finnboardin vienti Japaniin epäsäännöllistä ja hyvin pie-

nimuotoista. Vuosikymmenen alun jälkeen vientiä Japaniin tapahtui vain vuosina 

1963, 1967 ja 1968, joista vuosi 1967 oli vientimäärältään paras muodostuen 46 

tonnista niin sanottuja ”muita laatuja”.1439 Siitä huolimatta, että Japani pysyi sitke-

ästi lähes saavuttamattomana mutta potentiaalisena markkina-alueena, lisääntyi 

Finnboardin kiinnostus Japania kohtaan sitä mukaa kun paperi- ja pahvituotteiden 

käyttö oli kasvussa kulutustottumusten muutoksen ja elintason nousun seurauksena. 

Pahvin ja kartongin tuonti Japaniin oli merkittävässä nousussa vuosikymmenen 

loppupuoliskolla, sillä vuonna 1967 koko tuonti käsitti yhteensä 605 tonnia eri laa-

tuja nousten vuonna 1968 4 669 tonniin ja vuonna 1969 jo 14 678 tonniin.1440 Pah-

vin ja kartongin maahantuonnin moninkertaistuminen Japanissa vain muutaman 

vuoden sisällä aktivoi Finnboardin etsimään keinoja myyntiensä lisäämiseksi näille 

lupaaville markkinoille. 

Tammikuun alussa 1969 yhdistys kääntyi Suomen ulkoasiainministeriön ja sen 

Tokion-suurlähetystön puoleen pyrkimyksenään löytää maahantuoja, ”joka pys-

tyisi vakiinnuttamaan tähän asti tilapäistoimituksina tapahtuneen erikoiskartonki-

laatujen viennin Japaniin”.1441 Tämä pyyntö osoittaa ensinnäkin sen, ettei Finnbo-

ardilla ollut omaa myyntiverkostoa rakennuttuna Japanin markkinoille, ja toisek-

seen olivat siihenastiset myynnit tapahtuneet ainoastaan tilapäisinä suorituksina 

epäsuorien vientikanavien kautta. Finnboardin tiedot Japanin markkinoista olivat 

yhtä vahvat kuin yhdistyksen sinne suuntautuneet myyntikanavatkin. 

Suomen suurlähetystö Tokiossa teki työtä käskettyä ja kääntyi asiassa, kuten 

kaupallisissa kysymyksissä yleensäkin, Suomen Japanin-viennin luottomiehen – 

kunniapääkonsuli Masami Yamamoton puoleen. Tämän näkemyksen mukaan Finn-

boardin tavoitteiden saavuttaminen oli huomattavien esteiden takana. Vaikka yh-

distyksen tarjoamien pahvi- ja kartonkilaatujen joukosta oli löydettävissä japanilai-

sia toimijoita kiinnostavia valmisteita, ei myyntiagentin tai varsinaisen maahan-

tuojan löytäminen ollut vaivatonta kotimaisten pahvin ja kartongin valmistajien 

                                                        
1439 Suomen Kartonkiyhdistyksen kertomukset toiminnasta 1962–1969. Vuosikertomukset 1953–1962 
ja 1963–1972. Finnboardin arkisto. 
1440 Japani oli pahvin ja kartongin nettoviejä, sillä esimerkiksi vuonna 1969 Japanista vietiin ulkomaille 
143 853 tonnia kyseisiä valmisteita. Kokonaistuonti oli määrältään vain noin 10 prosenttia kokonais-
viennistä. ”The Pulp and Paper Industry.” Sellu- ja paperiteollisuutta koskeva artikkeli japanilaisesta 
julkaisusta ”Quarterly Survey of Japanese Finance & Industry” vol. XXV, n:o 3, s. 40. Ulkoasiainmi-
nisteriöltä Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitolle 27.11.1973. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkisto-
tunnus 1728. SMK:n arkisto. 
1441 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton 3.1.1969 päivättyyn kirjelmään liitetty jälkikirjoi-
tus: ”PS.” Allekirjoittanut Antti Hynninen 9.1.1969. UM 58 B2 Japani yleistä 1951–1974: Suomen ja 
Japanin kauppa yleensä 1969–1974. UMA. 
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hallitessa lähes suvereenisti Japanin markkinoita. Tämän lisäksi Yamamoto katsoi 

Suomen ja Japanin välisen kuljetusmatkan pituuden muodostuvan viennin esteeksi 

tai vähintäänkin hidasteeksi, mikä esimerkiksi Japanin ja Pohjois-Amerikan väli-

nen kuljetusmatka huomioiden asetti pohjoiseurooppalaisen valmisteen rahtihinto-

jensa puolesta heikompaan kilpailuasemaan.1442 

Jo vuosikymmeniä Finncellin yksinedustajana Japanissa toiminut Yamamoto 

tiesi tarkalleen, mistä puhui ‒ mutta oliko suomalaisen pahvin ja kartongin vienti 

lähtökohdiltaan kuitenkaan niin toivotonta kuin millaiseksi hän sen kuvasi? Yama-

moton mukaan vuoden 1969 huhtikuun loppuun mennessä yksikään hänen tunte-

mansa mahdollinen tuonnista kiinnostunut japanilaisyritys (Osakassa) ei ollut il-

maissut halukkuuttaan aloittaa Finnboardin valmisteiden myyntiagenttina tai maa-

hantuojana. Samanaikaisesti Suomen suurlähetystö suoritti Tokiossa omia tiedus-

teluitaan, jotka tuottivat alustavia tuloksia Mitsubishi Shōji Kaisha, Ltd:n kiinnos-

tuttua Finnboardin ehdotuksesta. Mitsubishin kauppahuone suhtautui kuitenkin Ya-

mamoton tavoin hyvin skeptisesti suomalaisen pahvin ja kartongin laajemman 

maahantuonnin mahdollisuuksiin, sillä korkeat rahtikustannukset söivät niiden kil-

pailukykyä. Mitsubishi oli siitä huolimatta valmis tutkimaan Finnboardin tuottei-

den (esimerkiksi kraft linerboard) laadullisia ominaisuuksia. Mitsubishin lisäksi 

myös toinen japanilainen maahantuoja Kasho Trading Company ilmoitti Finnboar-

dille valmiudestaan tutkia tuontiasiaa Suomesta saatavien tuotenäytteiden 

kautta.1443  

Vaikka Mitsubishin ja Kashon kiinnostus ei ainakaan kyseisenä vuonna johta-

nut kauppoihin Finnboardin kanssa, oli se kuitenkin konkreettinen osoitus suoma-

laisen pahvin ja kartongin potentiaalisesta kysynnästä Japanissa ‒ vastoin Yama-

moton negatiivisia arvioita. Niistä huolimatta ja kaikella todennäköisyydellä Ya-

mamoto oli hyvin tietoinen Finnboardin pyrkimyksiä kohtaan ilmenneestä ‒ joskin 

varovaisesta ‒ kiinnostuksesta. Muuten ei olisi selitettävissä se tosiasia, että Enso-

                                                        
1442 Pääkonsuli Yamamoton kirjelmä No. 6. suurlähettiläs Wihtolille. Osaka 21.2.1969; Pääkonsuli Ya-
mamoton kirjelmä No. 13. suurlähettiläs Wihtolille. Osaka 28.4.1969. 7.Lea‒Leb. Suomen ja Japanin 
välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Suomen ja 
Japanin kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA.  
1443 ”Re: Finnish Paperboard for Japan.” Mitsubishi Shōji Kaisha, Ltd:n kirjelmä GP-B118 Finnboardille. 
Tokio 9.5.1969; Finnboardin kirjelmä lähetystösihteeri K. Härköselle 19.6.1969. 7.Lea‒Leb. Suomen 
ja Japanin välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: 
Suomen ja Japanin kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA.  
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Gutzeit Oy1444 nimitti noin puolitoista vuotta myöhemmin (6.11.1970) Finland Ja-

pan Trading Co:n yksinoikeudella kartonkinsa myyntiagentiksi Japanissa. Vielä ke-

väällä 1969 oli Yamamoto kieltäytynyt ryhtymästä Finnboardin edustajaksi, sillä 

Finncellin agenttina ja japanilaisille kartonkitehtaille raaka-ainetta myyvänä hän ei 

katsonut sopivaksi ryhtyä kilpailemaan kartonkimarkkinoista selluloosaa ostavien 

asiakkaidensa kanssa.1445 Jos Finncellin agenttina toimiminen muodostui Yamamo-

tolle todelliseksi esteeksi aloittaa myös Finnboardin edustajana vuonna 1969, niin 

edes Japanin pahvin ja kartongin kokonaistuonnissa vuonna 1970 koettu huomat-

tava lasku ei tuottanut Yamamotolle ja Finland Japan Trading Co:lle estettä hyväk-

syä Enson edustustarjousta.1446  Finnboardin rantautuminen Japanin markkinoille 

oli näin ollen kiinni muustakin kuin korkeista rahtikustannuksista, japanilaisten asi-

akkaiden vähäisestä kiinnostuksesta tai Japanin kotimaisen teollisuuden aiheutta-

masta kovasta kilpailusta. 

Vuoden 1969 edustajanetsintä ei tuottanut tulosta, joten Finnboardin Japanin-

vienti jatkui seuraavina vuosina epäsuorien myyntikanavien, toisin sanoen Japanin 

markkinoiden ulkopuolella toimineiden agentuurien ja valtuutettujen vientiliikkei-

den, välityksellä. Tämän seurauksena Japaniin suuntautuneet myyntimäärät pysyi-

vät vaatimattomina muodostuen kaikkien laatujen osalta 73 tonnista vuonna 1970, 

128 tonnista vuonna 1971 ja 116 tonnista vuonna 1972.1447 Joko kyseisinä vuosina 

tai viimeistään 1973–1974 sai Finnboard kuitenkin luotua välittömät yhteydet kah-

teen japanilaiseen paperi- ja kartonkialan kauppahuoneeseen, jotka olivat DaiEi Pa-

pers Ltd. ja Chori Company Ltd. Ensin mainittu edusti Japanin paperiteollisuuden 

suuryrityksiä, kuten Oji Paper Co:a, ja oli avannut oman edustuskonttorinsa Hel-

singissä (Helsinki Representative Office) syyskuussa 1972. Chori Companylla oli 

                                                        
1444 Enso-Gutzeitin jäsenyys Finnboardissa päättyi vuonna 1965. Finnboard jatkoi kuitenkin erillissopi-
muksella yhtiön Pankakosken tehtaan tuotannon myyntiä vuoden 1973 loppuun saakka. Finnboardin 
johtokunnan kokouksen No. 3. pöytäkirja 7.6.1973. Liitteenä yhdistyksen kiertokirje 72/1973. Pöytä-
kirjat 1973. Finnboardin arkisto. 
1445 Lähetystösihteeri K. Härkösen kirjelmä No. 331. Finnboardille. Tokio 21.5.1969. 7.Lea‒Leb. Suo-
men ja Japanin välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–
82: Suomen ja Japanin kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Enso-Gutzeit Oy:n paperin ja 
kartongin markkinoinnin agenttiluettelot. Agentuureja ja myyntiyhdistyksiä koskevat asiakirjat 1948–
1971. Arkistotunnus 219.  EGPK. 
1446 ”The Pulp and Paper Industry.” Sellu- ja paperiteollisuutta koskeva artikkeli japanilaisesta julkai-
susta ”Quarterly Survey of Japanese Finance & Industry” vol. XXV, n:o 3, s. 40. Ulkoasiainministeriöltä 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitolle 27.11.1973. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. 
SMK:n arkisto. 
1447 Finnboardin vuosikertomukset 1970–1973. Vuosikertomukset 1963–1972, 1973–1982. Finnboardin 
arkisto. 
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myös tarjottavanaan hyvät yhteydet japanilaisiin paperituotteiden painajiin ja jalos-

tajiin. Molemmat kauppahuoneet olivat vuoteen 1974 mennessä saaneet solmituksi 

muutamia kauppoja Finnboardin markkinoimasta pahvista ja kartongista.1448 

Vuoden 1973 lopulla alkanut öljykriisi nosti hetkellisesti paperituotteiden, mu-

kaan lukien kartongin ja pahvin, hinnat ennätyskorkealle samalla kun Japaniin 

suuntautunut vienti lisääntyi huomattavasti. Ostohysterian taustalla vaikutti maa-

hantuojien pelko Japanin kotimaisen tuotannon supistuksista. Hinnat kääntyivät 

kuitenkin laskuun Japanissa ja muualla Itä-Aasiassa kevään 1974 kuluessa. Hinta- 

ja toimitustilanteen kehitys jatkui laskusuuntaisena siten, että elokuulle tultaessa 

Finnboard joutui toteamaan Japanin markkinatilanteen johtaneen ”Kauko-Idän toi-

mitusten lähes täydelliseen tyrehtymiseen”.1449  

Tästä romahduksesta huolimatta sai yhdistys myydyksi Japaniin 1 886 tonnia 

taivekartonkia kyseisen vuoden toimituksia varten.1450 Arvoltaan tämä vienti vas-

tasi 4,5 miljoonaa markkaa eli noin 4,1 miljoonaa euroa (2011). Finnboardin koko 

vientilaskutuksesta oli Japanin-myyntien osuus kuitenkin vain 0,33 prosenttia – 

vuonna 1973 sen osuus oli ollut 0,02 prosenttia. Vaikka vienti Japaniin ei Finnbo-

ardin kokonaismyyntien tulokseen suhteutettaessa näyttäydy merkittävältä, oli 

viennissä kuitenkin tapahtunut huomattava lisäys ainoastaan parin vuoden sisällä. 

Pääasiallinen kiitos tästä kuului onnistuneelle yhteistyöverkostojen rakentamiselle, 

jonka tuloksena yhdistys sai luotua välittömät suhteet kahteen japanilaiseen kaup-

pahuoneeseen. Ilmeisesti nämä vastikään luodut yhteistyösuhteet eivät kuitenkaan 

olleet riittävän vahvoja kestämään maailman talouskehityksen heikentymistä ja 

kansainvälisen kaupan supistumista vuosikymmenen puolivälissä. Vuoden 1974 

jälkeen Japani palasi Finnboardin vientitilastoihin vasta vuonna 1977.1451 

Vuosien 1962–1974 aikana Suomen vientikauppa Japaniin kasvoi arvoltaan ja 

laajeni rakenteeltaan käsittämään useita teollisuustuotteita aina puunjalostusteolli-

suuden puolivalmisteista metalli- ja koneteollisuuden tuotteisiin ja valmistuslisens-

seihin. Vuonna 1974 koostui Suomen vienti Japaniin lähes 200 tavaranimikkeestä, 

kun niiden määrä oli vuonna 1962 ollut noin kymmenen kertaa pienempi.1452 Vien-

                                                        
1448 DaiEi Papers History. http://www.daiei.in/history.php (Luettu 12.8.2014.). Finnboardin johtokun-
nan kokouksen No. 2. pöytäkirja 20.3.1974. Liite: ”C.-O. Kihlmanin matka Japaniin ja Kauko-Itään 
2.2.–3.3.1974.” Pöytäkirjat 1974. Finnboardin arkisto. 
1449 Finnboardin johtokunnan kokouksen No. 4. pöytäkirja 3.9.1974. Liite: Markkinakertomus. Pöytä-
kirjat 1974. Finnboardin arkisto. 
1450 Yhdistyksen vienti Japaniin oli määrältään 59 tonnia vuonna 1973. 
1451 Finnboardin vuosikertomukset 1974–1977. Vuosikertomukset 1973–1982. Finnboardin arkisto. 
1452 SVT I A:82, 94. Ulkomaankauppa v. 1962, 1974. 
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nin rakenteellinen monipuolistuminen johti myös Suomen päävientitavaran vaihtu-

miseen selluloosasta takkirautaan vuonna 1967 ja vuodesta 1972 lähtien paperi- ja 

pahvituotteisiin. Viimeksi mainittujen tavaranimikkeiden joukosta erityisesti pai-

nopaperin myynnit lisääntyivät merkittävästi nostaen suomalaisen paperin Japanin-

viennin ensin sen 1920-luvun alussa saavuttamien myyntiennätysten tasolle ja lo-

pulta niiden yli. Kysymyksiin siitä, miten ja miksi paperin vienti Suomesta Japaniin 

kehittyi 1960-luvun lopulta lähtien, vastataan alaluvussa 4.2.3., jossa käsitellään 

laajemmin myös muiden suomalaisten teollisuuden- ja kaupantoimijoiden suorien 

investointien ja välittömien vientiverkostojen muotoutumista Japanin markkinoille.  

4.2 Räjähtävän kasvun ja kaupan rakenteen muutoksen aika  

4.2.1 Suomen ja Japanin ulkomaankaupan kehitys ja 

kuljetusyhteyksien monipuolistuminen maalla, merellä ja 

ilmassa 

Suomen ja Japanin ulkomaankaupan kehitys 1960-luvun alusta vuoteen 

1974 

Suomen integroituminen Länsi-Euroopan maiden väliseen kauppapoliittiseen yh-

teistyöhön Finefta-sopimuksen kautta 1960-luvun alussa kiihdytti maan tuonti-

kauppaan kohdistettujen säännöstelytoimien purkamista. Fineftan määräämät tul-

linalennukset pantiin täytäntöön vuoteen 1967 mennessä, jolloin myös lupakäsitte-

lyn eli lisensoinnin alaisuuteen jääneen tuonnin määrä väheni huomattavasti suh-

teessa koko tuontikauppaan. Fossiiliset polttoaineet, maataloustuotteet ja elintar-

vikkeet jäivät tuontilupamenettelyn piiriin, kun taas moninainen joukko kulutus-

hyödykkeitä, joiden tuontia valtiovalta oli aiemmin kovalla kädellä rajoittanut, va-

pautui nyt määrällisestä säännöstelystä. Kokonaistuonnin rakennetta 1950-luvun 

vuosina hallinneet teollisuuden raaka-aineet ja investointitarvikkeet tekivät 1960-

luvulla tilaa voimakkaasti lisääntyvälle henkilöautojen ja erilaisten kulutustarvik-

keiden ulkomailta tapahtuville hankinnoille.1453  

Samalla kun Suomen laajeneville kulutustavaramarkkinoille virtasi ulkomailla 

tuotettua elektroniikkaa, kodinkoneita ja lukuisia muita korkean jalostusasteen ku-

lutushyödykkeitä, kasvoi myös raaka-aineiden ja fossiilisten polttoaineiden osuus 

                                                        
1453 Pihkala 1982c, 377; Aunesluoma 2011, 215. 



553 

maan kokonaistuonnista. Ensimmäinen öljykriisi vuodesta 1973 alkaen nosti ener-

gian tuonnin osuuden yli 20 prosenttiin koko tuontikaupasta. Tavaroiden käytön 

mukaan jaoteltuna oli tuonnin rakenne vuonna 1974 seuraavanlainen: raaka-aineet 

ja tuotantotarvikkeet (mukaan lukien raakaöljy) 64,4 prosenttia, investointitavarat 

15 prosenttia, kulutustavarat 12,8 prosenttia sekä poltto- ja voiteluaineet 7,7 pro-

senttia koko tuonnista. Kulutustavaroihin kuuluvien henkilöautojen osuus koko 

tuonnista oli kyseisenä vuonna kaksi prosenttia, kun se edeltävänä vuonna oli ollut 

3,8 prosenttia.1454 

Suomen markkinoilla 1950-luvun kuluessa tapahtunut tuontihintojen nousu 

jatkui markan devalvaatioiden kiihdyttämänä 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin myös 

vientihinnoissa realisoitui lähes samansuuruinen kasvu. Suomen osallistuminen 

länsieurooppalaiseen talousintegraatioon – ensin Fineftan ja vuoden 1974 alusta 

lukien teollisuustuotteiden vapaakaupassa EEC:n kanssa – vaikutti tuontikaupan 

ohella maan vientikaupan rakenteen kehitykseen. Paperiteollisuuden osuus koko-

naisviennistä oli suurinta 1970-luvun puoliväliin saakka, jolloin metalliteollisuus 

kiilasi sen ohi suurimmaksi vientisektoriksi. Näinä vuosikymmeninä realisoitui 

myös niin sanottujen ”uusviennin” alojen, kuten kemianteollisuuden ja tekstiili- ja 

vaatetusteollisuuden, tuotteiden viennin huomattava nousu. Tämä kehitys johti pe-

rinteisen paperi- ja puutavarateollisuuden suhteellisen osuuden laskuun kokonais-

viennissä.1455 

Paperiteollisuuden alalla olivat pitkälle jalostetut paperituotteet syrjäyttäneet 

selluloosan suurimman vientiartikkelin paikalta 1960-luvun alkuun tultaessa. Sel-

luloosan osuus Suomen kokonaisviennistä jatkoi laskuaan, sillä vuonna 1972 sen 

osuus vastasi enää noin puolta siitä, mitä se oli ollut vuonna 1960. Myös paperin 

osuus kokonaisviennistä laski näinä vuosina, mutta selluloosaan verrattuna sen 

lasku oli huomattavasti maltillisempaa paperituotannossa tapahtuneiden investoin-

tien seurauksena. Selluloosan ja paperin viennin osuuksien muutokset ovat selitet-

tävissä muun muassa tuotannollisilla syillä, sillä 1950–1970-lukujen kuluessa siir-

tyi Suomen puunjalostusteollisuuden painopiste puolivalmisteiden ja raaka-ainei-

den tuotannosta paperi- ja kartonkituotteiden valmistukseen. Puunjalostusteollisuu-

den keskeisten vientituotteiden osuuksissa koetut laskut langettivat varjonsa koko 

teollisuuden suhteellisen osuuden laskuun Suomen vientikaupassa: vuonna 1960 

oli koko teollisuuden yhteenlaskettu osuus viennistä noin 75 prosenttia, kun se 

                                                        
1454 Pihkala 1982c, 377; Pihkala 1988, 77. SVT I A:94. Ulkomaankauppa v. 1974. 
1455 Pihkala 1982c, 374; Pihkala 1988, 65, 76; Peura 1977, 31–35, 49–53.  
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vuonna 1972 oli enää 50 prosenttia.1456 Puunjalostusteollisuuden osuuden muutok-

set kokonaisviennissä heijastuivat myös tuotealakohtaisten myyntiyhdistysten, ku-

ten Finncellin, Finnpapin ja Finnboardin, suhteelliseen merkitykseen ja asemaan 

suomalaisten tuotteiden viejinä.  

Samoin kuin Suomen myös Japanin vientikauppa koki huomattavan kasvun 

1960-luvun alusta aina 1970-luvun puoliväliin saakka. Tämä oli seurausta japani-

laisten yhtiöiden myyntiverkostojen ja kilpailukyvyn kehityksestä, Japanin halli-

tuksen vientiä tukeneesta kauppapolitiikasta ja ylipäänsä tuona aikana toteutu-

neesta kansainvälisen kaupan kasvusta. 1960-luvun kuluessa tapahtui Japanin vien-

nin rakenteessa huomattava siirtymä tekstiiliteollisuuden tuotteista metalli- ja ko-

neteollisuuden valmisteisiin. Kun vuonna 1960 tekstiilitavaroiden osuus Japanin 

kokonaisviennistä oli 30,2 prosenttia, koneiden ja laitteiden 22,9 prosenttia sekä 

metallien ja metallituotteiden 13,9 prosenttia, vastasi tekstiilitavaroiden osuus 12,5 

prosenttia vuonna 1970, koneiden ja laitteiden 46,3 prosenttia ja metallien ja me-

tallituotteiden 19,7 prosenttia. Vaikka tekstiiliviennin osuus kokonaisviennistä oli 

kokenut suhteellisen laskun, oli sen arvo kuitenkin kaksinkertaistunut kymmenessä 

vuodessa. Metalli- ja koneteollisuuden viennin osuuksien nousu kokonaisviennissä 

selittyykin niiden tuotteiden myyntien nopeammalla kasvulla suhteessa tekstiilita-

varoihin.1457 

Vuosien 1970–1974 kuluessa korostuivat metalli- ja koneteollisuuden tuottei-

den osuudet yhä voimakkaammin Japanin kokonaisviennissä. Vuonna 1974 oli ko-

neiden ja laitteiden osuus jo lähes 56 prosenttia, metallien ja metallituotteiden 

osuus 21 prosenttia sekä tekstiilituotteiden osuus enää kahdeksan prosenttia Japa-

nin vientikaupasta.1458 Samanaikaisesti kun koneiden ja laitteiden osuus lisääntyi 

kokonaisviennissä, laajeni myös niiden tuotanto tehdasinvestointien ja teknisen ke-

hitystyön seurauksena. Erityisesti autoteollisuuden sekä kone- ja laiteteollisuuden 

aloilla investoinneista seurasi huomattava kasvu tuotannossa, minkä tarkoituksena 

                                                        
1456 Selluloosan osuus Suomen viennistä vuonna 1960 oli 16,08 prosenttia ja paperin 17,99 prosenttia. 
Vuonna 1972 selluloosan osuus oli 8,14 prosenttia ja paperin 16,94 prosenttia. Jensen-Eriksen 2007, 9, 
203.  
1457 Maeda 2000, 417–420; Kojima & Ozawa 1984, 31–32. Vuonna 1974 vastasi kymmenen suurimman 
japanilaisen kauppahuoneen (sōgō shōsha) yhteenlaskettu osuus Japanin kokonaisviennistä noin 56 pro-
senttia. Kyseiset kauppahuoneet olivat myyntien arvon (1976) mukaisessa suuruusjärjestyksessä Mitsu-
bishi Corporation, Mitsui & Co., Ltd., Marubeni Corporation, C. Itoh & Co., Ltd., Sumitomo Shōji 
Kaisha, Ltd., Nissho-Iwai Co., Ltd., Toyomenka Kaisha, Ltd., Kanematsu Gosho Ltd., Nichimen Com-
pany, Limited ja Ataka & Co., Ltd. Young 1982, 23, 26, 74–79, 87.  
1458 Young 1982, 219. 
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oli tyydyttää Japanin kotimarkkinoiden ja lisääntyvän vientikaupan tarpeita. Hen-

kilöautojen ja muiden ajoneuvojen osuus kokonaisviennistä kasvoi merkittävästi 

sähkölaitteiden ja elektroniikkatuotteiden viennin ohella. Suoraan kuluttajille tar-

koitettujen laitteiden, kuten kameroiden, transistoriradioiden, kasettinauhureiden ja 

televisioiden, tuotannon ja viennin kasvua vauhdittivat japanilaisyritysten tekemät 

teknologiset innovaatiot.1459  

Japanin tuontikaupan rakenteessa tapahtui näinä vuosina myös huomattava 

muutos, kun tekstiiliraaka-aineiden tuonti – joka vielä 1960-luvun alussa oli noin 

17 prosenttia koko tuonnista – tippui viiteen prosenttiin vuoteen 1970 mennessä. 

Polttoaineiden sekä koneiden ja laitteiden tuonti kasvatti osuuksiaan muutamilla 

prosenttiyksiköillä niin, että vuonna 1970 oli ensin mainitun osuus lähes 21 pro-

senttia ja viimeksi mainittujen noin 12 prosenttia kokonaistuonnista. Japanin tuon-

tikauppa nojautui täten teollisuuden raaka-aineisiin ja polttoaineisiin, kun taas ku-

lutushyödykkeiden osuus jäi hyvin vähäiseksi. Syy ulkomaisten kulutushyödykkei-

den tuonnin vähäisyydelle ja ylipäänsä kokonaistuonnin pienuudelle suhteessa sitä 

suurempaan vientikauppaan, on selitettävissä Japanin vientiteollisuuden raaka-ai-

netarpeella, kotimarkkinateollisuuden monipuolisella ja voimakkaasti lisäänty-

neellä kulutustavaratuotannolla sekä Japanin liike-elämän ja hallituksen varovai-

sella asennoitumisella tuontikaupan ja rahaliikenteen liberalisointiin. Vuosien 

1970–1974 aikana ei tuonnin rakenteessa tapahtunut suuria siirtymiä edellä mainit-

tujen tavararyhmien välillä, sillä vuonna 1974 oli polttoaineiden (mukaan lukien 

raakaöljyn) osuus 19 prosenttia, metalliraaka-aineiden 13 prosenttia, muiden teol-

lisuuden raaka-aineiden noin 13 prosenttia, koneiden ja laitteiden noin 15 prosent-

tia, elintarvikkeiden 13 prosenttia ja tekstiiliraaka-aineiden kolme prosenttia koko-

naistuonnista. Teollisuuden muiden raaka-aineiden ryhmään sisältyneen selluloo-

san osuus Japanin koko tuonnista kyseisenä vuonna oli yksi prosentti.1460 

1970-luvulle tultaessa oli Japanin teollisuustuotannon ja tuottavuuden kasvu 

maailman huipputasoa nostaen Japanin maailman suurimpien talouksien joukkoon. 

Tuotannon ja tuottavuuden kasvu ruokki lisääntyvää vientikauppaa, joka muodos-

tui pääasiassa teollisuudelle ja kuluttajille tarkoitetuista valmistavaroista samalla 

kun tuonnissa painottuivat teollisuuden raaka-aineet ja polttoaineet. Maahan-

tuoduista raaka-aineista jalostettujen teollisuus- ja kulutushyödykkeiden vienti 

johti Japanin ulkomaankaupan huomattavaan ylijäämäisyyteen erityisesti vuosien 

                                                        
1459 Suzuki 1990, 112–113, 115–116; Maeda 2000, 398–402. 
1460 Maeda 2000, 421; Tadokoro 2011, 89–90; Young 1982, 220. 
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1965–1972 aikana. Ylijäämäisyys kosketti etenkin Japanin kauppaa muiden kehit-

tyneiden teollisuusmaiden kanssa. Siitä saatuja voittoja kuitenkin söi kauppavaih-

don alijäämäisyys raaka-aineita tarjoavien maiden kanssa.1461 

 

Kaavio 35. Vienti Japanista eri maanosiin v. 1962–1974. Arvot miljoonin jenein. Lähde: 

Honma, Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1946–1970 / Japanese Economic 

Statistics 1946–1970. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 60. Honma, Ryūshi (toim.) (2009). 

Nihon-keizai tōkei-shū 1971–1988 / Japanese Economic Statistics 1971–1988. Tokyo: 

Nichigai Associates, Inc, 61–63, 66. Huom. Vuoden 1974 vientiluvut on saatu laskemalla 

yhteen tilastossa (Nihon-keizai tōkei-shū 1971–1988, 61–63) ilmoitetut maa- ja aluekoh-

taiset luvut. 

Japanin ulkomaankaupan maajakaumassa säilyi Pohjois-Amerikan, tarkemmin sa-

nottuna Yhdysvaltain, asema jotakuinkin hallitsevana sekä tuonnissa että viennissä 

aina 1970-luvun alkupuoliskolle saakka. Kauppavaihto muiden Aasian maiden 

kanssa oli myös huomattavaa, minkä puitteissa varsinkin tuontikaupan osuus pai-

nottui 1970-luvun alussa. Japanin kauppa Euroopan maiden kanssa jatkui puoles-

taan huomattavasti pienempänä verrattuna Aasian ja Pohjois-Amerikan kanssa käy-

tyyn kauppavaihtoon. Vielä 1960-luvun alussa pysyi Japanin ja Euroopan välinen 

kauppa varsin tasapainoisena viennin ja tuonnin kesken kääntyäkseen vuosikym-

                                                        
1461 Gordon 2009, 290, 297. Honma Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1946–1970 / Japa-
nese Economic Statistics 1946–1970. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 60–61. Honma Ryūshi (toim.) 
(2009). Nihon-keizai tōkei-shū 1971–1988 / Japanese Economic Statistics 1971–1988. Tokyo: Nichigai 
Associates, Inc, 61–63, 66. 
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menen lopulla selkeän ylijäämäiseksi Japanille. Länsi-Euroopan maat toivat Japa-

nista huomattavasti enemmän kuin veivät sinne; Länsi-Euroopasta Japaniin toteu-

tunut vienti vastasi arvoltaan vain 60 prosenttia Japanista Länsi-Eurooppaan tapah-

tuneesta tuonnista vuonna 1974.1462 

 

Kaavio 36. Tuonti Japaniin eri maanosista v. 1962–1974. Arvot miljoonin jenein. Lähde: 

Honma, Ryūshi (toim.) (1999). Nihon-keizai tōkei-shū 1946–1970 / Japanese Economic 

Statistics 1946–1970. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 61. Honma, Ryūshi (toim.) (2009). 

Nihon-keizai tōkei-shū 1971–1988 / Japanese Economic Statistics 1971–1988. Tokyo: 

Nichigai Associates, Inc, 61–63, 66. Huom. Vuoden 1974 tuontiluvut on saatu laskemalla 

yhteen tilastossa (Nihon-keizai tōkei-shū 1971–1988, 61–63) ilmoitetut maa- ja aluekoh-

taiset luvut. 

Suomen ulkomaankaupan maajakaumassa korostui Euroopan maiden asema Neu-

vostoliiton, Ruotsin, Iso-Britannian ja Länsi-Saksan miehittäessä kauppakumppa-

neiden listassa kärkisijat. Vuonna 1962 oli Euroopan osuus Suomen koko kauppa-

vaihdosta 85 prosenttia; viennissä osuus vastasi 84,3 prosenttia ja tuonnissa 85,7 

prosenttia. Toiseksi suurinta oli Amerikan maiden kanssa käyty kauppa, sillä kysei-

senä vuonna oli Amerikan osuus koko kauppavaihdosta 9,6 prosenttia; viennissä 

osuus vastasi 9 prosenttia ja tuonnissa 10,1 prosenttia. Yhdysvaltain asema Ameri-

kan maiden joukossa oli erityisen korostunut, sillä Suomen vientikaupassa oli tä-

män maan osuus 5,3 prosenttia ja tuonnissa 6 prosenttia. Näihin lukuihin verrattuna 

                                                        
1462 Honma Ryūshi (toim.) (2009). Nihon-keizai tōkei-shū 1971–1988 / Japanese Economic Statistics 
1971–1988. Tokyo: Nichigai Associates, Inc, 61. 
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oli Aasian maiden osuus Suomen koko kauppavaihdosta varsin vähämerkitykselli-

nen vastaten vain 3 prosenttia; viennissä osuus oli 3,5 prosenttia ja tuonnissa 2,6 

prosenttia.1463 Edellä luetellut viennin ja tuonnin prosenttiosuudet ja niiden välinen 

suhde kertovat Suomen ulkomaankaupan kroonisesta alijäämäisyydestä, joka li-

sääntyi huomattavasti seuraavan vuosikymmenen alussa. 

 

Kaavio 37. Vienti Suomesta eri maanosiin v. 1962–1974. Arvot kulutusmaan mukaan mil-

joonin euroin (2011). Lähde: SVT I A:82–94. Ulkomaankauppa v. 1962–1974. 

1970-luvun alkuun tultaessa oli Suomen ulkomaankaupan maajakaumassa tapah-

tunut merkillepantava muutos Aasian maiden haukattua aikaisempaa suuremman 

palan Suomen kokonaiskaupasta. Vuonna 1974 oli Euroopan osuus koko kauppa-

vaihdosta edelleen ylivoimaisesti suurinta vastaten 83,2 prosenttia. Amerikan 

osuus oli myös kokenut pienoisen laskun ollen nyt koko kauppavaihdon osalta 8,2 

prosenttia. Sitä vastoin oli Aasian osuus noin kaksinkertaistunut vastaten 6,1 pro-

senttia Suomen ulkomaankaupasta; viennissä osuus oli 4,9 prosenttia ja tuonnissa 

7,1 prosenttia. Aasian maiden suhteellisen merkityksen lisääntyminen erityisesti 

tuontikaupan osalta on kyseisenä vuonna selitettävissä Lähi-idästä tapahtuneella 

raakaöljyn tuonnilla ja sen hintojen kohoamisella öljykriisin seurauksena.1464  

Tämä on kuitenkin vain osa totuutta, sillä Aasian asema Suomen ulkomaan-

kaupassa oli kohonnut varsin tasaisesti 1960-luvun puolivälistä lähtien kasvanei-

den vienti- ja tuontilukujen siivittämänä. Samalla oli Japanin asema Suomen kaup-

                                                        
1463 SVT I A:82. Ulkomaankauppa v. 1962. 
1464 SVT I A:94. Ulkomaankauppa v. 1974. 



559 

pakumppanina vahvistunut niin, että sitä voitiin perustellusti kutsua Suomen Aa-

sian-kaupan veturiksi: vuonna 1973 oli Japanin osuus Suomen ja koko Aasian vä-

lisestä kauppavaihdosta noin 36 prosenttia.1465 Suomalaisten ja japanilaisten yritys-

ten välisten yhteistyöverkostojen evoluution ohella tähän kasvuun vaikutti myös 

kuljetusyhteyksien ja rahtihintojen suotuisa kehitys. Kysymyksiin, miten ja miksi 

maiden väliset kuljetusyhteydet muotoutuivat 1960-luvulta aina 1970-luvun puoli-

väliin saakka, etsitään seuraavaksi vastaukset. 

 

Kaavio 38. Tuonti Suomeen eri maanosista v. 1962–1974. Arvot alkuperämaan mukaan 

miljoonin euroin (2011). Lähde: SVT I A:82–94. Ulkomaankauppa v. 1962–1974. 

Kuljetusyhteydet monipuolistuvat – rautatie- ja lentokuljetukset 

laivalinjojen rinnalle 

Vuonna 1962 alkanut Suomen ja Japanin välisen kauppavaihdon nopea kasvu vauh-

ditti tavarakuljetusten lisääntymistä sekä Japaniin suuntautuneessa viennissä että 

erityisesti Suomeen tapahtuneessa tuonnissa. Kuten aikaisempina vuosikymmeninä 

jatkoivat skandinaaviset varustamot – muun muassa ruotsalainen Ab Svenska Os-

tasiatiska Kompaniet, tanskalainen A/S Det Østasiatiske Kompagni ja norjalainen 

Wilhelm Wilhelmsen – edelleen keskeisinä toimijoina suomalaisten tavaroiden kul-

jetuksissa Japaniin ja muualle Itä-Aasiaan sekä japanilaisten tuotteiden kuljetuk-

sissa Suomen satamiin. Suomesta Japaniin suuntautuneessa suorassa ja yhdiste-

tyssä merenkulussa oli tanskalaisalusten asema huomattava, sillä vuosien 1962–

                                                        
1465 SVT I A:93. Ulkomaankauppa v. 1973. 
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1974 liikenteestä oli niiden osuus lähes 52 prosenttia. Japanista Suomeen tapahtu-

neessa suorassa ja yhdistetyssä merenkulussa oli sen sijaan määräävä asema ruot-

salaisaluksilla, joiden osuus kyseisten vuosien liikenteestä vastasi 50 prosenttia. 

Yhtään suomalaisalusta ei toiminut maiden välisessä suorassa ja yhdistetyssä me-

renkulussa, ja japanilaisaluksiakin tavattiin tässä liikenteessä vasta vuonna 

1974.1466 

Vuodesta 1962 lähtien lisääntyi Suomen ja Japanin välinen suora ja yhdistetty 

merenkulku siten, että Japaniin suuntautuneissa kuljetuksissa oli 1960-luvun mit-

taan pääpaino yhdistetyssä merenkulussa. 1970-luvun alkupuoliskolla suorien ja 

yhdistettyjen merikuljetusten lukumäärät tasoittuivat tämän liikenteen osalta sa-

malla kun Suomesta Japaniin lähteneiden laivojen vuosittaiset kokonaisluvut tip-

puivat noin puoleen 1960-luvun huippuvuosien tasosta. Japanista Suomeen tapah-

tuneet suorat kuljetukset olivat 1960-luvun puolivälistä lähtien yhdistettyjä kulje-

tuksia huomattavasti yleisempiä, mikä kertoo siitä, että Japanista Suomeen lähte-

neet laivat olivat lähtösatamasta poistuessaan täydessä lastissa. Tästä johtuen eivät 

Suomeen suunnanneet alukset yleensä poikenneet matkan aikana muissa satamissa, 

kuten yhdistetyssä merenkulussa on käytäntönä.  

Syyt suoran ja yhdistetyn merenkulun lukumäärien eroille Suomen ja Japanin 

välisessä liikenteessä ovat yhtä moninaiset kuin kaupan toimijajoukkokin, sen kul-

jetustarpeet sekä kuljetuspalveluita tarjonneet toimijat ja niiden resurssit. Yleisesti 

ottaen keskeisimmäksi syyksi näille eroille voidaan kuitenkin osoittaa suomalaisen 

vientikaupan ja japanilaisen tuontikaupan välinen volyymi- ja rakenne-ero. Kun 

suomalaiset puunjalostusteollisuuden tuotteet, selluloosa ja paperi, laivattiin Japa-

niin säännöllisin väliajoin saatujen erikokoisten tilausten tuloksena, laivattiin japa-

nilaisia arvokulutustavaroita, kuten henkilöautoja, kokonaisin laivalastein suoraan 

Suomen markkinoille. Toisin sanoen kuljetettavan tavaran arvo, rakenne ja määrä 

ratkaisivat käytetyn merikuljetusmuodon yhdessä kuljetuksen tuottamien koko-

naiskustannusten ja ajallisen keston kanssa.  

Suoran ja yhdistetyn merenkulun lisäksi ‒ ja niitä yleisemmin ‒ käytettiin Suo-

men ja Japanin välisissä laivauksissa Pohjanmeren satamien kautta kulkevia epä-

suoria kuljetuskanavia, joihin sisältyi lastin purku ja uudelleenlastaus toiseen aluk-

seen. Taulukon 10. havainnollistama lasku Suomen ja Japanin välisessä suorassa ja 

yhdistetyssä merenkulussa 1970-luvun alussa ei täten selity maiden välisen kaup-

                                                        
1466 SVT I B:45b–57b. Merenkulku: Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä v. 1962–1974. Huom. 
prosenttiosuudet on laskettu ko. tilastojen ilmoittamien alusmäärien perusteella.  
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pavaihdon volyymikehityksellä, mikä itse asiassa oli nousujohteinen, vaan sen si-

jaan epäsuorilla kuljetusyhteyksillä, merenkulun teknisellä kehityksellä sekä kulje-

tuspalveluita tarjonneiden toimijoiden yhteistyösuhteiden muutoksilla. Näiden te-

kijöiden ja niiden merkityksen tutkimista varten tukeudutaan seuraavaksi erityisesti 

Finncellin arkistossa säilytettäviin selluloosan kuljetuksia koskeviin asiakirjoihin 

1960–1970-luvuilta ja käytetään Finncelliä tapausesimerkkinä merikuljetusyhteyk-

siä hyödyntäneenä toimijana Suomen ja Japanin välisessä kaupassa. 

Taulukko 10. Suora ja yhdistetty merenkulku Suomen ja Japanin välillä v. 1962–1974. 

Japaniin lähteneiden ja sieltä saapuneiden laivojen lukumäärät. Lähde: SVT I B:45b–

57b. Merenkulku: Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä v. 1962–1974.1467 

Vuosi Japaniin lähteneet laivat  Japanista saapuneet laivat 

Suora 

merenkulku 

Yhdistetty 

merenkulku 

Yhteensä Suora 

merenkulku 

Yhdistetty 

merenkulku 

Yhteensä 

1962 4  10  14  1  1  2 

1963 – 12  12  – – – 

1964 – 13  13  4  – 4 

1965 – 14  14  11  1  12 

1966 – 14  14  8  2  10 

1967 13  11  24  11  – 11 

1968 3  9  12  5 1  6 

1969 7  10  17  16  1  17 

1970 4  4  8  11  2  13 

1971 1  – 1  10  – 10 

1972 1  8  9  12  – 12 

1973 5  3  8  12  1  13 

1974 7  – 7  8  – 8 

Kuten aikaisemmin tässä tutkimuksessa on selvitetty, katsoi Finncell Japanin-vien-

tinsä ensisijaisesti riippuvan niin sanottujen selluloosan standardilaatujen markki-

nahinnoista Japanissa sekä merirahtien hintakehityksestä. Lokakuussa 1963 oli yh-

distyksen mielestä sekä markkina- että rahtihinnoissa ”paljonkin toivomisen varaa” 

                                                        
1467 Suora merenkulku tarkoittaa Suomen ja ulkomaiden välillä tehtyä matkaa, jonka lähtösatamaksi on 
merkitty viimeinen lastaussatama Suomessa sekä määräsatamaksi ‒ jos alus käy useassa ulkomaisessa 
satamassa ‒ ensimmäinen ulkomainen purkaussatama. Sama koskee matkaa viimeisestä ulkomaisesta 
lastaussatamasta ensimmäiseen purkaussatamaan Suomessa. Jos alus on menoselvitetty useampaan 
maahan tehtävää matkaa varten, tarkoittavat muihin kuin ensimmäiseen purkausmaahan tehdyt matkat 
yhdistettyä ulkomaista merenkulkua. Sama koskee alusta, joka on tuloselvitetty muista maista kuin vii-
meisestä lastaussatamasta. SVT I B:45b. Merenkulku: Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä v. 
1962, 5. Suoraan ja yhdistettyyn merenkulkuun eivät täten sisälly kolmansien maiden kautta tapahtuneet 
kuljetukset, joissa tavara on uudelleenlastattu toiseen laivaan. 
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siitäkin huolimatta,1468 että rahtihintojen osalta oli yleinen kehitys ollut laskusuun-

tainen useita vuosia Suezin kriisin (1956–1957) jälkeen. Rahtimarkkinoilla lähes 

kroonisena jatkunut lamakausi lyhyine elpymisineen johtui muun muassa globaa-

lista kuljetuskapasiteetin ylitarjonnasta, mikä tehokkaasti esti rahtihintojen merkit-

tävämmän nousun. Vuoden 1962 toisella puoliskolla alkoivat rahtihinnat kuitenkin 

kallistua kuivalastimarkkinoilla, ja niiden kohoaminen jatkui seuraavan vuoden 

puolella tasoittuakseen vuoden 1964 alussa, jolloin rahtihintojen nousun voi-

tiin ”virallisesti” todeta päättyneen.1469 

Vaikka rahtihinnat olivat pitkän lamakauden jälkeen kääntyneet nousuun 

vuonna 1962, ei se kuitenkaan estänyt Finncelliä saavuttamasta seuraavana vuonna 

selluloosan myyntimäärässä mitattuna parasta Japanin-vientinsä tulosta sitten toi-

sen maailmansodan päättymisen. Jatkaakseen Japaniin ja muualle Itä-Aasiaan 

suuntautuneiden perinteisten kuljetusyhteyksiensä hyödyntämistä yhdistys oli sol-

minut vuoden 1962 alusta lukien voimaantulleet uudet rahtisopimukset Far Eastern 

Freight Conferencen (FEFC) ja Japan Outward Freight Conferencen kanssa, ja Ab 

Svenska Ostasiatiska Kompaniet näyttää ainakin sopimuspapereita vaihdettaessa 

toimineen eräänlaisena välikätenä rahtikonferenssien ja Finncellin välillä. Näillä 

rahtisopimuksilla yhdistys varmisti vientikuljetuksilleen konferenssien tarjoamat 

vakaat rahtimaksut, niistä saatavan käteisalennuksen ja monipuoliset laivausvuorot 

säännöllisine kuljetusaikatauluineen.1470 

Selluloosan ja muiden suomalaisten tavaroiden Japanin-viennin kuljetuksissa 

huolitsijoina ja rahtiagentuureina toimivat aikaisempien vuosikymmenien tapaan 

muun muassa Oy Lars Krogius Ab, Henry Nielsen Oy ja John Nurminen Oy. Finn-

cellin yhteistyösuhteita Kaukoidän rahtikonferenssien kanssa hoidettiin sekä aikai-

semmin mainittujen rahtisopimusten puitteissa että kyseisten huolitsijoiden kautta 

tai niiden ohi toteutetulla informaatiovaihdolla yhdistyksen, konferenssien johdon 

ja niiden jäsenvarustamoiden välillä. Huolitsijat välittivät Finncellille ja muille 

                                                        
1468 ”P.M. – Finncellin vienti Japaniin.” Allekirjoittanut Olli Vuorenlehto 24.10.1963. Kauppa: Japani 
1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. 
1469 ”Rahdit viimevuotista alhaisemmalla tasolla.” Talouselämä No. 18. 5.5.1962, 434. ”Merenkulun 
aallonpohjaa.” Talouselämä No. 38. 21.9.1962, 832. ”Rahtien elpyminen jatkuu.” Talouselämä No. 22. 
31.5.1963, 552–553. ”Rahtien nousu päättynyt – laimea kesä edessä.” Talouselämä No. 21. 22.5.1964, 
567. 
1470 Kyseiset rahtikonferenssit olivat liitossa keskenään yhdessä muiden Kaukoidän liikennettä hoitanei-
den konferenssien kanssa. Monet varustamot toimivat samanaikaisesti useampien rahtikonferenssien 
piirissä. ”Circular to outward general cargo contractors.” Kaukoidän rahtikonferenssien kiertokirje, mar-
raskuu 1961; ”Fraktkontrakt – Far Eastern Freight Conferences.” Ab Svenska Ostasiatiska Kompanietin 
kirjelmä Finncellille 23.1.1962. Rahteja koskeva kirjeenvaihto 1938–1974. Arkistotunnus 362. Finncel-
lin arkisto. Jennings 1980, 53.  
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kaupan toimijoille reaaliaikaiset rahtihinnat ja kuljetusaikataulut Japaniin suuntau-

tuvalle viennille ja sieltä tapahtuvalle tuonnille. Kaupan toimijoiden kannalta vä-

hemmän tervetulleiden rahtihintojen korostusuutisten lisäksi oli muun muassa John 

Nurminen Oy:llä vuonna 1964 asiakkailleen informoitavana tieto ”uuden” pikarah-

tiliikenteen avaamisesta Euroopan ja Itä-Aasian välillä. Kyse oli japanilaisten lai-

vayhtiöiden Osaka Shosen Kaisha, Ltd:n ja Mitsui Steamship Co. Ltd:n yhteenliit-

tymisestä 1.4.1964 ja uuden yhtiön Mitsui O.S.K. Lines, Ltd:n muodostamisesta. 

Mitsui O.S.K. Linesilla oli Japanin suurin linjaliikenteessä operoinut tonnisto, ja 

yritysfuusion seurauksena se pystyi tarjoamaan kaksi nopeaa laivavuoroa kuukau-

dessa Hampurin ja Itä-Aasian satamien välillä. John Nurminen Oy:stä tuli maail-

man toiseksi suurimmaksi varustamoksi tituleeratun ja Kaukoidän rahtikonferens-

seihin kuuluneen yhtiön pääedustaja Suomessa.1471 

Vuoden 1965 alkupuolelta lähtien voitiin kansainvälisillä rahtimarkkinoilla to-

deta hintojen vakiintuneen ‒ kuitenkin siten, että Euroopan ja Aasian välisessä lii-

kenteessä aiheutti vielä hienoista epävarmuutta samana vuonna leimahtanut Intian 

ja Pakistanin välinen sota. Joulukuusta 1965 aina kesään 1967 saakka pysyivät rah-

tihinnat jotakuinkin muuttumattomina, mikä mahdollisti muun muassa Finncellille 

pitempiaikaisen ennakoitavuuden selluloosasta kannettavien myyntihintojen sol-

mimisessa esimerkiksi Japanin-viennin osalta. Tämä rahtihintojen vakaudenkausi 

päättyi, kun Israelin ja arabimaiden välillä syttyi niin kutsuttu kuudenpäivän sota 

kesäkuussa 1967, joka yhdessä Lähi-idän pitkittyneen konfliktitilanteen kanssa 

sulki Suezin kanavan kauppamerenkululta vuosiksi 1967–1975. Aasian ja Euroo-

pan väliset meritse tapahtuneet kuljetukset joutuivat näinä vuosina kiertämään joko 

Afrikan eteläkärjen tai Panaman kanavan kautta, mikä kasvatti kuljetuksista perit-

täviä rahtihintoja, joihin sisällytettiin niin sanottu Suez-surcharge (lisämaksu).1472  

Joillekin epäonnekkaille suomalaisille kaupan toimijoille merkitsi Suezin ka-

navan sulku välittömiä liiketoiminnan rasitteita. Eräs tällaisista oli K. A. Weiste Oy 

ja sen tytäryhtiö KAW-myynti Oy, jolle Japanista ja Hongkongista hankitut erinäi-

set tavaraerät, mukaan lukien lastenlelut, jäivät Eurooppaan matkalla olleeseen 

                                                        
1471 ”Mitsui O.S.K. Line – pikarahtiliikenne Eurooppa – Kauko-Itä ja päinvastoin.” John Nurminen Oy:n 
kirjelmä. Helsinki 5.6.1964; Kaukoidän rahtikonferenssien kirjelmä Finncellille syyskuu 1964. Rahteja 
koskeva kirjeenvaihto 1938–1974. Arkistotunnus 362. Finncellin arkisto. Karttunen, Pietikäinen & Suo-
panki 2006, 132. 
1472 ”Rahtimarkkinat vakiintuneet.” Talouselämä No. 7. 19.2.1965, 154. ”Rahtimarkkinoilla epävar-
muutta.” Talouselämä No. 39. 24.9.1965, 846. ”S.H.T. Far East – Freight increase.” Oy Lars Krogius 
Ab:n kirjelmä 30.9.1969. Rahteja koskeva kirjeenvaihto 1938–1974. Arkistotunnus 362. Finncellin ar-
kisto. Mansfield 1991, 274, 292, 297. 
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M/S Nippon -nimiseen Ab Svenska Ostasiatiska Kompanietin omistamaan rahtilai-

vaan, joka jumittui vuosikausiksi Suezin kanavaan. Huomattavaa taloudellista tap-

piota peläten K. A. Weiste Oy pyysi Suomen ulkoasiainministeriötä sen Kairossa 

sijaitsevan lähetystön välityksellä etsimään mahdollisuuksia saada kyseiset tavara-

erät pikaisesti Suomeen. Marraskuussa 1967 Kairosta Helsinkiin saapunut viesti ei 

luvannut hyvää suomalaisyhtiön joulumarkkinoille tarkoitettujen tavaroiden saan-

nille, sillä Yhdistyneen Arabitasavallan viranomaiset kieltäytyivät kaikenlaisista 

kanavaan juuttuneiden laivojen lasteja koskevista pyynnöistä – egyptiläisten näke-

myksen mukaan Suezin kanava ja sinne jääneet laivat olivat poliittisia kysymyk-

siä.1473 M/S Nippon lasteineen pääsi lähtemään Suezin kanavasta vasta sulun pää-

tyttyä vuonna 1975. 

Myös niille yhtiöille, joiden myymiä tai ostamia tavaroita ei ollut jäänyt Suezin 

kanavaan, koitui merkittävän kuljetusreitin sulkeutumisesta ennen pitkää taloudel-

linen rasite. Rahtihintoihin sälytetyn edellä mainitun Suez-lisämaksun lisäksi muo-

dostui Englannin punnan devalvaatiosta vuoden 1967 lopulla kuljetuskustannuksia 

korottanut tekijä. Marraskuussa 1967 päättivät Kaukoidän rahtikonferenssien jä-

senvarustamot 12,5 prosentin rahtihintojen korotuksesta,1474 joka arvatenkin nos-

tatti laajaa tyytymättömyyttä vakaisiin kuljetushintoihin tottuneissa kaupan toimi-

joissa.  

Finncell oli mitä ilmeisimmin yksi näistä tyytymättömistä, sillä joulukuun lo-

pussa yhdistys ilmoitti rahtikonferenssien johdolle sanovansa irti Far Eastern 

Freight Conferencen ja Japan Outward Freight Conferencen kanssa noin kuusi 

vuotta aikaisemmin voimaantulleet rahtisopimukset. Ennen kuin sopimusten pur-

kamisesta säädetty puolen vuoden varoaika oli kulunut umpeen, päätti Finncell kui-

tenkin pyörtää eroamispäätöksensä, minkä syyksi yhdistys ilmoitti skandinaavisten 

varustamojen kanssa käydyt neuvottelut keväällä 1968.1475 Todennäköisesti kysei-

                                                        
1473 ”Kauko-Idästä (Japani ja Hong Kong) ostettujen ja maksettujen tavaraerien juuttuminen Suezin ka-
navaan.” K. A. Weiste Oy:n kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle 18.8.1967. Allekirjoittanut Aarre 
Weiste; ”Eräiden Kauko-Idästä ostettujen tavaraerien jääminen Suezin kanava-alueelle.” Suurlähettiläs 
Soini Palaston kirjelmä No. 1000/162. ulkoasiainministeriölle. Kairo 2.11.1967. UM 58 B2 Japani 
1951–1974: Eräiden Kauko-Idästä ostettujen tavaraerien jääminen Suezin kanava-alueelle. UMA. 
1474 ”finncell hki krogiusco hki.” Finncellille saapunut telex-sanoma 23.11.1967; ”S.H.T. Far East – 
Freight increase.” Oy Lars Krogius Ab:n kirjelmä 30.9.1969. Rahteja koskeva kirjeenvaihto 1938–1974. 
Arkistotunnus 362. Finncellin arkisto. 
1475 Finncellin kirjelmä Kaukoidän rahtikonferenssille (FEFC) 28.12.1967; Kaukoidän rahtikonferens-
sien kirjelmä Finncellille 2.1.1968; Finncellin kirjelmä FEFC:lle 18.4.1968; Kaukoidän rahtikonferens-
sien kirjelmä Finncellille 22.4.1968. Rahteja koskeva kirjeenvaihto 1938–1974. Arkistotunnus 362. 
Finncellin arkisto. 
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set keskustelut olivat saaneet Finncellin vakuuttuneeksi rahtisopimusten jatkami-

sen suhteellisesta edullisuudesta huolimatta rahtihinnoissa toteutuneesta korotuk-

sesta – edullisempaakaan vaihtoehtoa ei ollut saatavissa, joten yhdistyksen oli alis-

tuttava konferenssien hinnankorotuspäätökseen. 

Vuosien 1969–1972 kuluessa uusiutui rahtien hinnankorotustarve kerta toi-

sensa jälkeen, mitä oli vauhdittamassa palkka- ja satamamaksuista seuranneiden 

kustannusten samanaikainen nousu.1476 Valuuttaolojen epävarmuus oli myös yksi 

kustannuksia nostattanut tekijä, sillä Yhdysvaltain dollarin devalvaatio vuonna 

1971 pakotti Kaukoidän rahtikonferenssit soveltamaan valuuttojen arvomuutok-

sien mukaan määräytyviä rahtilisiä eli CAF:a (Currency Adjustment Factor). Käy-

tännössä tämä merkitsi 5–13 prosentin korotusta Japanista ja Skandinaviasta tapah-

tuville laivauksille kyseisen vuoden syyskuusta lähtien.1477 Varustamojen toteutta-

mat ja kuljetuskustannuksia omalta osaltaan nostattaneet investoinnit olivat seu-

rausta muun muassa kauppamerenkulun kiihtyneestä kontainerisoitumisesta, jolla 

tarkoitettiin konttien käytön suhteellisen nopeaa yleistymistä globaaleissa tavaran-

kuljetuksissa 1960–1970-lukujen vaihteesta lähtien. 

Varustamojen investoinnit konttienkuljetukseen suunniteltuihin laivoihin oli-

vat etenkin tämän liikenteen alkuaikoina runsaasti pääomaa vaativia ja riskipitoisia 

hankkeita. 1960-luvun puolivälin tienoilla aloittivat ensimmäiset konttilaivat ope-

roinnin Euroopan ja Yhdysvaltojen välisessä liikenteessä, mutta Itä-Aasian ja Eu-

roopan väliseen liikenteeseen konttilaivat ehtivät vasta muutamien vuosien kulut-

tua. Konttien käytöstä saatavat logistiset edut ja niiden mahdollistama kuljetuskus-

tannusten lasku kappaletavaraliikenteessä kannustivat konttien hyödyntämistä 

muun muassa Suomen ja Japanin välisen kaupan kuljetuksissa. Niille kontit tarjo-

sivat ratkaisun yhdistää meri- ja maakuljetus sulavasti toisiinsa, mistä saatava 

hyöty konkretisoitui muun muassa siirtokuormauksissa kuljetusyksikön eli kontin 

nopean käsittelyn, tavaran pienemmän pakkaus- ja kustannustarpeen sekä eri kul-

jetusmuotojen välisen paremman yhteistoiminnan kautta konventionaalisiin kulje-

                                                        
1476 ”S.H.T. Far East – Freight increase.” Oy Lars Krogius Ab:n kirjelmä 30.9.1969; ”Far Eastern Freight 
Conference m.fl.” Ab Svenska Ostasiatiska Kompanietin kiertokirje 29/1970 Finncellille. Göteborg 
12.10.1970; ”Rahtikorotus Euroopasta Kaukoitään ja Kaukoidästä Eurooppaan 1972.” Henry Nielsen 
Oy:n kirjelmä Finncellille. Saapunut 27.12.1971. Rahteja koskeva kirjeenvaihto 1938–1974. Arkisto-
tunnus 362. Finncellin arkisto. 
1477 Oy Lars Krogius Ab:n kirjelmä Finncellille 13.9.1971; Ab Svenska Ostasiatiska Kompanietin kier-
tokirje 44/1971 Finncellille. Göteborg 27.12.1971. Rahteja koskeva kirjeenvaihto 1938–1974. Arkisto-
tunnus 362. Finncellin arkisto. Huom. Jenningsin mukaan Kaukoidän rahtikonferenssi otti CAF:n (kaa-
van) käyttöön vuonna 1973. Jennings 1980, 66. 
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tuksiin verrattuna. Näiden etujen lisäksi ‒ ja ehkä päällimmäisenä investointikan-

nustimena ‒ oli se, että yksi konttilaiva vastasi kuljetuskapasiteetiltaan usein jopa 

viittä tai kuutta tavallista rahtilaivaa.1478 

Vastauksena palkka- ja satamamaksujen, punnan ja dollarin devalvaatioiden 

sekä investointien aiheuttamaan kustannusten nousuun ja pyrkimykseen turvata 

saavutetut markkinaosuudet tai jopa kasvattaa niitä käynnistyi varustamoiden vä-

lillä laaja yhteenliittymien (consortia) perustamisaalto 1970-luvun alussa. Yhteen-

liittymissä varustamot jakoivat laivojen lähtöajat ja paikat siten, että kuljetuspalve-

luita käyttävät asiakkaat, kuten Finncell, saattoivat hyödyntää laajempaa ja katta-

vampaa kuljetusvälineistöä monipuolisempien aikataulumahdollisuuksien puit-

teissa. Kattavamman palvelun tarjoaminen asiakkaille loi varustamoille tilaisuuden 

lujittaa yhteistyöverkostoja asiakkaiden ja muiden varustamoiden kanssa. Rahti-

konferenssien eli hintakartellien sisällä varustamot päättivät edelleen monenkeski-

seltä pohjalta rahtien vähimmäishinnat.1479 

Skandinaavisten varustamojen piiri, johon kuuluivat ainakin Ab Svenska Os-

tasiatiska Kompaniet, A/S Det Østasiatiske Kompagni ja Wilhelm Wilhelmsen, pe-

rustivat Scanservice-nimeä kantaneen yhteenliittymän 1960-luvun lopulla. Touko-

kuussa 1970 ilmestyi Talouselämä -lehdessä Oy Lars Krogius Ab:n mainos 

Scanservicen tarjoamista säännöllisistä laivapikavuoroista Kaukoitään ja takaisin – 

näinä toiminnan alkuaikoina yhteenliittymän kuljetuskapasiteetti muodostui yh-

teensä 33 aluksesta.1480 Lähes samanaikaisesti Scanservicen kanssa aloitti toinen 

yhteenliittymä nimeltään TRIO, johon kuuluivat muun muassa saksalainen Hapag-

Lloyd ja japanilaiset Nippon Yusen Kaisha sekä Mitsui O.S.K. Lines, operoinnin 

Euroopan ja Itä-Aasian satamien välillä.1481  

Scanservicen ja TRIO:n varustamot olivat Kaukoidän rahtikonferenssien jäse-

niä, joita sitoivat yhdessä sovitut rahtien minimihinnat. Konferenssijärjestelmä ai-

nakin periaatteessa esti jäsenten välisen hintasodan, jolloin yhteenliittymien keski-

näisessä kilpailussa valtiksi muodostui asiakkaille tarjottavan kuljetuspalvelun laa-

                                                        
1478 Poulsen 2010, 69–70. Matti Vainio: ”Rationalisoitu container-kuljetus sijoituskohteena.” Talous-
elämä No. 4. 28.1.1966, 76–77. ”Kontainerisopimus USA:n kanssa.” Talouselämä No. 49. 2.12.1966, 
1189. K. E. Källström: ”Konteineriliikenteen kehitysnäkymiä Pohjoismaissa.” Rautatieliikenne No. 2. 
1968, 71–73. 
1479 Poulsen 2007, 86–88; Poulsen 2010, 71, 79. 
1480 ”At your service Scanservice.” Oy Lars Krogius Ab:n mainos. Talouselämä No. 19. 14.5.1970, 496. 
Poulsen 2007, 93; Poulsen 2010, 71. Huom. Frank Broezen mukaan Scanservice perustettiin vuonna 
1971. Ks. Broeze 2002, 58. 
1481 Broeze 2002, 55–58; Jennings 1980, 61. 
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dullinen paremmuus. Vastatakseen TRIO:n suurten varustamojen asettamaan haas-

teeseen päätti Scanservice laajentaa jäsenkantaansa, ja huhtikuun 1972 alusta lu-

kien sen joukkoon liittyi virallisesti hollantilainen varustamo NedLloyd Lines. Täl-

löin Scanservicen uudeksi nimeksi tuli ScanDutch, jonka yleisagenttina Ruotsissa 

toimi Ab Svenska Ostasiatiska Kompaniet kahden muun alueagentin ohella. Scan-

Dutchin perustamisen myötä sen jäsenvarustamot pystyivät tarjoamaan asiakkail-

leen kuljetusten rationalisoinnin yli 50 modernin rahtilaivan kapasiteetilla – myö-

hemmin samana vuonna ScanDutchin laivastoon liitettiin ensimmäiset täysin kon-

tainerisoidut alukset. NedLloyd Linesin mukaantulo mahdollisti yhteenliittymälle 

lähtövuorojen kasvattamisen kolmeen aikaisemmasta kahdesta vuorosta per kuu-

kausi.1482  

Kuten edellä esitetystä voidaan päätellä, olivat meritse toteutettavat konttikul-

jetukset Euroopan ja Itä-Aasian satamien välillä vielä suhteellisen pienimuotoinen 

ja uusi ilmiö keväällä 1972. Itse asiassa ensimmäiset konttien koekuljetukset olivat 

Kaukoidän rahtikonferenssien piirissä käynnistyneet vasta niinkin myöhään kuin 1. 

syyskuuta 1970 alkaen. Konttikuljetusten koeaika kesti 28. helmikuuta 1971 

saakka käsittäen puolen vuoden jakson. Vuoden 1971 alussa tätä koeaikaa päätet-

tiin kuitenkin pidentää kesäkuun loppuun saakka, jonka jälkeen konttikuljetukset 

meritse Euroopan ja Itä-Aasian välillä jatkuivat pysyväisjärjestelynä.1483 Vuoden 

1974 lopulle mennessä oli ScanDutchin suomalaisagentilla Oy Lars Krogius Ab:lla 

tarjottavanaan asiakkailleen noin 10 päivän välein lähtevät konttilaivavuorot sekä 

vielä useammin tapahtuvan liikennöinnin konventionaalisilla laivoilla. ScanDutch 

ja Krogius mahdollistivat suomalaisasiakkaille seitsemän konttilaivan ja 30 kon-

ventionaalisen rahtialuksen takaamat säännölliset yhteydet Hampurista käsin Eu-

roopan ja Itä-Aasian välillä. Ehdottomasti nopeimman merikuljetuksen tarjosivat 

modernit konttialukset, jotka taittoivat matkan Hampurista Hyväntoivonniemen tai 

Panaman kanavan kautta Kobeen noin 36 päivässä – konventionaalisilla laivoilla 

matka Hampurista Yokohamaan kesti noin 55 vuorokautta.1484  

Kuljetusten nopeus, halpuus ja varmuus muiden laatutekijöiden ohella olivat 

tuolloin ‒ ja ovat edelleen ‒ tärkeitä kilpailutekijöitä kuljetuspalveluita tarjoavien 

                                                        
1482 Myöhemmin ScanDutchiin liittyi myös muita varustamoja. Emil R. Boman Ab:n ja Ab Svenska 
Ostasiatiska Kompanietin kiertokirje 7/1972 Finncellille. Tukholma/Göteborg 25.1.1972. Rahteja kos-
keva kirjeenvaihto 1938–1974. Arkistotunnus 362. Finncellin arkisto. Jennings 1980, 61; Broeze 2002, 
58–59; Poulsen 2007, 96–97; Poulsen 2010, 71. 
1483 Ab Svenska Ostasiatiska Kompanietin kiertokirje 1/1971 Finncellille. Göteborg 3.2.1971. Rahteja 
koskeva kirjeenvaihto 1938–1974. Arkistotunnus 362. Finncellin arkisto. Jennings 1980, 63. 
1484 ”ScanDutch The Far East/Europe Seabelt.” Oy Lars Krogius Ab:n mainos. Talouselämä No. 33. 
15.11.1974, 39.    
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toimijoiden välillä käytävässä taistossa markkinaosuuksista, toisin sanoen asiakas-

suhteista.1485 1970-luvun alkuun tultaessa eivät Suomen ja Japanin välisen kaupan 

tavarakuljetuksissa asiakkaista kilpailleet enää ainoastaan meriliikennettä hoitaneet 

varustamot sekä niiden yhteenliittymät ja huolitsijat vaan myös maakuljetuspalve-

luita tarjonneet toimijat. Rautatiekuljetukset Siperian halki Suomen ja Japanin vä-

lillä olivat päättyneet toisen maailmansodan aikana vuonna 1941, ja sodan päätyt-

tyä jäi Trans-Siperian rautatien hyödyntäminen maiden välisessä kaupassa taka-

alalle noin kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Vasta 1960-luvulla konttiliikenteen 

kasvu ja maailmankauppaa Suezin kanavan sulkeutumisen kautta ravisuttaneet 

konfliktit Lähi-idässä nostivat Siperian radan mahdollisuudet laajemmin esiin Suo-

men ja Japanin sekä muiden maiden välisessä kaupassa hyödynnettäviksi. Jo tätä 

ennen olivat transitokuljetukset rautateitse Neuvostoliiton kautta käynnistyneet 

Suomen ja Itä-Euroopan sosialististen maiden sekä Kiinan ja Iranin kanssa.1486 

Aasian ja Euroopan väliselle kaupalle tärkeän kuljetusväylän sulkeutuminen 

merkitsi luonnollisesti huomattavaa takaiskua, jonka seurauksena Japani aloitti 

Neuvostoliiton kanssa sopimukseen johtaneet neuvottelut pohjoisen meritien (koil-

lisväylän) avaamisesta tavarankuljetuksille Japanista Eurooppaan. Beringin sal-

melta Jäämerta pitkin Eurooppaan johtavalla väylällä operoi neuvostoliittolainen 

Arctic Steamship Line, jonka alukset jäänmurtajien avustuksella kulkivat väylällä 

25.7.–1.11. välisenä aikana tai niin kauan kuin jääolosuhteet sen sallivat. Pohjoisen 

kuljetusreitin ansiosta säästöt kuljetusajoissa ja rahtikustannuksissa muodostuivat 

huomattaviksi. Tämän lisäksi japanilaiset olivat kiinnostuneita Siperian kautta kul-

kevan kuljetusreitin käyttöönotosta. Huhtikuussa 1968 avattiinkin japanilaisen Ya-

mashita-Shinnihon Steamship Co., Ltd:n ja neuvostoliittolaisen Aeroflotin yhteis-

työnä meritse, maitse ja suurimmalta osin ilmateitse kulkenut kuljetusreitti Japanin 

ja Euroopan välillä.1487 

                                                        
1485 Ks. esim. Jouni Luotonen: ”Kuljetuksen vallankumous.” Talouselämä No. 3/1972, 6–9.  
1486 Trans-Siperian radan hyödyntäminen Suezin kanavan sulun aikana 1956–1957 ei ollut mahdollista 
muun muassa siitä syystä, että Japanin ja Neuvostoliiton välillä solmittiin vasta kesäkuussa 1958 sopi-
mus laivayhdysliikenteen avaamisesta Japanin ja Neuvostoliiton Kaukoidän satamien välille. ”Viime 
tapahtumista Japanin – Neuvostoliiton suhteissa.” Martti Lintulahden raportti No. 32. Tokio 9.7.1958. 
UM 5 C 15 Tokion-lähetystön raportit. UMA. Dimitri Silppula: ”Itäisen rautatieyhdysliikenteen vai-
heita.” Rautatieliikenne No. 1/1984, 12–13. 
1487 ”Suomen ja Japanin välisestä kaupasta 1967.” V.a. asiainhoitaja Kalhan taloudellinen tiedoitus No. 
2/68. Tokio 13.3.1968. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1965–1973. UMA. Sahi & 
Igawa 2015, 165–166; Sahi 2015b, 67. 
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Näiden vaihtoehtoisten kuljetusreittien lisäksi uutisoitiin Japanin liikennemi-

nisteriön jopa suunnittelevan Aasian läpi kulkevan 11 000 kilometrin pituisen rau-

tatieväylän rakentamista Vietnamin ja Turkin Euroopan puoleisen osan välille.1488 

Kyseinen hanke jäi mahdollisesti suunnitelmatasolle, eikä siitä toteutuessaankaan 

olisi ollut tarjoamaan välitöntä helpotusta Japanin ja Euroopan välisen kaupan kul-

jetuksien nopeuttamiseksi ja kuljetuskustannusten alentamiseksi. Tätä tarkoituk-

senmukaisempaa oli hyödyntää jo olemassa olevaa maakuljetusreittiä Siperian 

halki, joka kaiken lisäksi mahdollistaisi konttien käytön sen suomine logistisine 

etuineen. 

Suomen rautateillä vuodesta 1963 lähtien virinnyt konttiliikenne teki uutena 

kuljetusmuotona houkuttelevaksi mitä erilaisimpien tavaralajien pitkänmatkan kul-

jetukset. Vielä tuolloin ei Siperian kautta toimitettu kontteja Suomen ja Japanin vä-

lillä, vaikka niiden käyttö ulkomaankaupan kuljetuksissa lisääntyi sekä Suomessa 

että Japanissa 1960-luvun lopulla. Vuonna 1968 Suomen Valtionrautatiet (VR) otti 

käyttöön ensimmäiset omat 20 jalan kontit (TEU). Japanissa puolestaan laivateol-

lisuuden kontainerisoituminen kehittyi vauhdilla, kun 1960- ja 1970-luvun vaih-

teessa kuusi suurinta japanilaista laivayhtiötä avasivat maan hallituksen ja liiken-

neministeriön opastuksella konttien kuljetukselle joitakin reittejä, joista yksi sijoit-

tui Japanin ja Tyynenmeren luoteisosan rannikon välille.1489 

Konttiliikenteen aloittaminen Neuvostoliiton halki Suomen ja Japanin välillä 

oli lähtökohtaisesti hyvin houkutteleva vaihtoehto, sillä Suomella ja Neuvostolii-

tolla (sekä Mongolialla) oli käytössä sama raideleveys (1 524 mm), minkä ansiosta 

tässä liikenteessä vältyttiin konttien uudelleenkuormauksilta ja vaunuvarauksilta 

toisin kuin Neuvostoliiton ja Keski-Euroopan välisessä rautatieliikenteessä.1490 On-

gelmana oli, ettei Suomen ja Neuvostoliiton välillä ollut vielä vuonna 1968 voi-

massa olevaa pysyvää käyttösopimusta konttiliikenteen toteuttamisesta. Seuraavan 

vuoden alussa tuli tähän asiaintilaan kuitenkin muutos, sillä Suomen ja Neuvosto-

liiton välisessä yhdysliikennekonferenssissa sekä kirjeitse sovittiin määräyksistä, 

                                                        
1488 ”Aasian–Euroopan rautatie.” Rautatieliikenne No. 4. 1968, 174. 
1489 T. E. Alava: ”VR:n omistamat konteinerit liikenteeseen syksyllä.” Rautatieliikenne No. 7–8. 1968, 
295–296. ”Konteineriliikenteen kehittyminen Japanissa.” Rautatieliikenne No. 4. 1971, 155–158. Rau-
tatiehallitus 1987, 590. 
1490 ”Kontaineriliikenne Siperian halki.” Kaupallinen sihteeri Ullnerin taloudellinen tiedoitus No. 2. 
Tokio 16.2.1971. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1965–1973. UMA. Kalevi 
Äikäs: ”Kuljetussäiliöiden käyttö läntisessä tavarayhdysliikenteessä.” Rautatieliikenne No. 4. 1968, 154. 
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joilla periaatteellisesti mahdollistettiin Suomen ja Japanin välisen liikenteen aloit-

taminen Neuvostoliiton kautta 1. tammikuuta 1969 alkaen.1491 Muodollisesta pää-

töksestä huolimatta liikenne ei kuitenkaan käytännössä vielä tässä vaiheessa pääs-

syt käyntiin, sillä transitokuljetusten aloittaminen edellytti ensiksi Neuvostoliiton 

Tyynenmeren rannikolla Nahodkan sataman ja maan rautateiden nosturiverkoston 

teknistä parantamista kansainvälisen konttiliikenteen tarpeita varten.1492 

Vuodesta 1971 muodostui lopulta Suomen ja Japanin väliselle konttiliiken-

teelle käänteentekevä. VR liittyi huhtikuussa eurooppalaisten rautateiden vuonna 

1967 perustamaan konttiosuuskuntaan Intercontaineriin (Sociéte Internationale 

pour le transport de transcontainers), joka kävi tuolloin neuvotteluja japanilaisten 

kuljetusliikkeiden kanssa Neuvostoliiton sekä mahdollisesti myös Suomen alueen 

halki tapahtuvasta konttiliikenteestä Euroopan ja Japanin välillä.1493  Liittyminen 

Intercontaineriin antoi Suomessa odottaa konttien käytön nopeaa kehitystä ja maa-

hantuontitoiminnassa konttien lisääntyvää käyttöä. VR ja Intercontainer eivät kui-

tenkaan olleet niitä toimijoita, jotka aloittivat konttikuljetukset Trans-Siperian rataa 

pitkin Suomen ja Japanin välillä.1494 8. huhtikuuta lähti sveitsiläisen kuljetus- ja 

huolintayritys MAT Transport AG:n toimesta Helsingistä Siperian halki Japaniin 

ensimmäinen kontti, johon oli kuormattu Suomen Japaniin akkreditoidun suurlä-

hettilään Aarno Karhilon kahdeksan tonnin muuttotavaralähetys.1495 MAT Trans-

portin ja Trans-Siperian radan markkinoinnin kannalta oli kuitenkin valitettavaa, 

että Karhilon muuttotavaroiden toimitus oli kulussa lähes kaksi ja puoli kuukautta 

viivästyen noin puolitoista kuukautta odotetusta toimitusajasta.1496 

Vastoinkäymisestä huolimatta oli MAT Transport AG ensimmäisen Suomi–Ja-

pani-lähetyksen toteuttamiseen mennessä jo varsin kouliintunut toimija Trans-Si-

perian kuljetuksissa. Yhtiö oli aloittanut yhtenä tämän liikenteen pioneerina kan-

sainväliset konttikuljetukset Siperian radalla jo lokakuussa 1967. Tällöin saavutetut 

tulokset konttien toimitusajoissa eivät olleet riittävän tyydyttäviä, joten MAT 

                                                        
1491 ”Itäinen yhdysliikenne.” Rautatieliikenne No. 1. 1969, 25. 
1492 ”Transitoliikenteen kehittäminen.” Rautatieliikenne No. 11. 1969, 367. Sahi 2015b, 67–68. 
1493 Kaarle Nieminen: ”Valtionrautatiet kansainvälisen konteineritariffin ja markkinointijärjestön Inter-
containerin jäsenenä.” Rautatieliikenne No. 4. 1971, 135–138. 
1494 Intercontaineriin liittyessään VR luopui oikeudestaan solmia kansainvälisessä rautatieliikenteessä 
kontteja koskevia sopimuksia ilman osuuskunnan välitystä. Tähän sääntöön teki kuitenkin poikkeuksen 
Suomen itäinen yhdysliikenne Neuvostoliittoon sekä sen kautta tapahtuneet transitokuljetukset kolman-
siin maihin. Rauno Mäkinen: ”Kuljetussopimuksen velvoitteet rautatielaitokselle ja asiakkaalle.”  Rau-
tatieliikenne No. 11. 1973, 410–414. 
1495 ”Konteinerilinja Suomesta Siperian halki Japaniin.” Rautatieliikenne No. 4. 1971, 153. Ks. myös 
samasta lehdestä s. 140. Miller 1978, 225, 228. 
1496 ”Konteineriliikenne Kauko-Itään kasvanut.” Rautatieliikenne No. 1/1975, 3. 
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Transport jatkoi seuraavina vuosina kokeiluja sveitsiläisten ja brittiläisten kemi-

analan yrittäjien tuen ja eurooppalaisten rautatieyhtiöiden kiinnostuksen ansiosta. 

Tämän yhteistyön tuloksena saapui tammikuussa 1971 jo 500:s kontti Siperian 

halki MAT Transportille Baseliin. Jotta tästä vähitellen kasvaneesta Siperian kont-

tiliikenteestä olisi kehitettävissä entistä laajempaa toimintaa, saatettiin se institu-

tionaalisesti vakaalle pohjalle perustamalla MAT Transportin, Neuvostoliiton val-

tiollisen huolintaliikkeen V/O Sojuzvneshtransin ja japanilaisen yhtiön Container 

Transport International (Japan) Ltd:n toimesta kuljetusketju nimeltään JEURO 

Containerline eli Japan-Europe Containerline.1497  

Tällä kuljetuslinjalla, jonka Suomen ja Skandinavian alueen edustaja oli MAT 

Transportin Helsingin-konttori (MAT Transport Oy), kontit taittoivat noin 30 vuo-

rokaudessa yhteensä 13 000 kilometrin matkan Japanin satamasta Kobesta / Yoko-

hamasta Nahodkan satamaan ja sieltä rautateitse Siperian halki Moskovan kautta 

Helsinkiin. Rautatiekuljetuksen osuus kokonaismatkasta oli 10 017 kilometriä, 

mikä Afrikan ympäri tai Panaman kautta tapahtuvaan noin 27 000 kilometrin me-

rikuljetusmatkaan verrattuna oli huomattavasti lyhyempi tarjoten toimituksille 

merkittävän ajallisen säästön sekä alhaisemmat rahti- ja vakuutusmaksut pakkaus-

säästöjen lisäksi.1498 

Trans-Siperian rautatien tarjoamat edut suomalaisille ja japanilaisille kaupan 

toimijoille eivät rajoittuneet vain yllä mainittuihin tekijöihin, sillä loppuvuodesta 

1971 sovittiin Suomen ja Neuvostoliiton välillä yhtenäisestä konttikohtaisesta kul-

jetusmaksusta Neuvostoliiton rautateillä tapahtuvan kuljetuksen osalta. Sopimuk-

sen tuloksena aikaisemmat tavaran laatuun ja painoon perustuneet rahtimaksut kor-

vattiin kiinteällä rahdilla, jonka perustana käytettiin 20 jalan kontista perittyä kul-

jetusmaksua. Tämän jälkeen Suomen ja Neuvostoliiton välisen raja-aseman (Vai-

nikkala / Luzhaika) ja Nahodkan sataman välillä kulkevan kontin kuljetushinta oli 

aina kiinteä riippumatta siitä, oliko säiliö täysi tai tyhjä.1499 Tavaran painosta riip-

pumattomalla kiinteällä rahtihinnalla oli kahtalaiset vaikutukset Trans-Siperian ra-

dan kilpailukykyyn suhteessa merikuljetuksiin, sillä Siperian kautta tapahtuvat 

                                                        
1497 ”Konteinerilinja Suomesta Siperian halki Japaniin.” Rautatieliikenne No. 4. 1971, 153. ”Kontaineri-
liikenne Siperian halki.” Kaupallinen sihteeri Ullnerin taloudellinen tiedoitus No. 2. Tokio 16.2.1971. 
Liite: Container Transport International (Japan) Ltd:n muistio. UM 56 A Taloudellinen tiedotustoiminta: 
Japani 1965–1973. UMA. Ks. myös Suomen ulkomaankauppaliiton vientitiedotuksia 9/22.3.1971. 
Vientitiedotus 1971. Finpron arkisto. Sahi 2015b, 68–69. 
1498 Ibid. 
1499 T. E. Alava: ”Sopimus Suomen ja Japanin välisestä konteineriliikenteestä.” Rautatieliikenne No. 11. 
1971, 375, 377. T. E. Alava: ”Itäinen yhdysliikenne saa uusia muotoja.” Rautatieliikenne No. 5. 1972, 
177, 179, 181. 
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transitokuljetukset olivat nyt molempiin suuntiin samanhintaisia, minkä lisäksi 

kiinteä hinta kannusti vienti- ja tuontiyrityksiä huolitsijoiden tavoin järjestämään 

aina täysien konttien kuljetuksen – mitä täydempi kontti, sitä edullisemmiksi muo-

dostuivat kuljetuskustannukset. 

JEURO-linjan ensimmäinen vuosi oli vielä suhteellisen varovaisen kokeilun 

aikaa, sillä säännöllisessä liikenteessä oli vain kaksi konttia per kuukausi, ja niiden 

lisäksi toteutettiin muun muassa huonekaluliikkeiden, kuten Asko Osakeyhtiön yh-

teislähetyksiä. Jotta konttikuljetuksia olisi mahdollista laajentaa, oli varsinkin Suo-

mesta löydettävä Japaniin vietävää tavaraa täyttämään sieltä Suomeen saapuneita 

lukuisampia kontteja, jotka muuten lähtisivät paluumatkalle tyhjinä. Tätä tarkoi-

tusta varten MAT Transport aloitti neuvottelut muun muassa Finncellin kanssa suo-

malaisen selluloosan konttikuljetusten aloittamisesta, Nämä neuvottelut johtivat 

myöhemmin positiiviseen tulokseen ja käynnistivät selluloosan viennin Siperian 

kautta Japaniin. Kuljetettavien tavaralajien laajentamisen lisäksi MAT Transport oli 

kiinnostunut kasvattamaan kuljetusverkostoaan Pohjoismaissa ja aloitti myös 

Ruotsin ja Japanin väliset konttikuljetukset Suomen ja Neuvostoliiton kautta. Nämä 

kuljetukset toteutettiin muuten samalla tavoin kuin Suomen ja Japanin väliset kul-

jetukset ‒ tosin sillä erotuksella, että kuljetusta Suomesta jatkettiin junalautalla 

Naantalista Tukholmaan.1500 Tämänlainen transitoliikenne Suomen kautta Japanin 

ja muiden Euroopan maiden välillä pysyi kuitenkin varsin pienenä, mihin arvaten-

kin vaikutti Neuvostoliiton järjestämä oma konttiyhdysliikenne muun muassa Le-

ningradin ja Tallinnan satamista Pohjois- ja Länsi-Euroopan satamiin.1501 

Vuoden 1971 jälkeen konttiliikenne Suomen ja Japanin välillä vilkastui huo-

mattavasti, kun kaupanalan toimijat molemmissa maissa lisäsivät yhä enenevässä 

määrin kuljetuksiaan Trans-Siperian rautatien kautta. Siperian radan kasvava lii-

kenne houkutteli kaukaisen idän kuljetusten tarjoajiksi myös muita Suomessa toi-

mineita huolinta-alan yrityksiä, sillä jo samana vuonna myös Oy Rajahuolinta Ab 

aloitti Japaniin suuntautuneiden kuljetusten järjestämisen MAT Transportin kanssa. 

Vuoteen 1975 mennessä oli Rajahuolinnan lisäksi Kaukoidän liikenteen aloittanut 

myös toinen suomalainen huolintayritys, Finnexpress Oy, joka maaliskuusta 1974 

lähtien oli yksinomaan Trans-Siperian liikenteessä toimineen JEURO:n (nyt nimel-

                                                        
1500 ”M.A.T. Transport Oy Japaniin suuntautuvan konttiliikenteen uranuurtajana.” Rautatieliikenne No. 
10. 1971, 335, 337. ”Toimintaan yli rajojen: ASKO kolmessa maanosassa.” Talouselämä No. 1/1972, 
26–27. Junalauttaliikenne Naantalin ja Tukholman välillä oli aloitettu vuonna 1967. ”Junalauttaliikenne 
aloitettiin.” Talouselämä No. 10–14. 5.4.1967, 292. 
1501 Miller 1978, 228–229; Sahi 2015b, 69. 
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tään Jeuro Container Transport Inc.) yksinedustaja Suomessa. MAT Transport puo-

lestaan jatkoi omaa Siperian liikennettään, ja sen uutena japanilaisena yhteistyöta-

hona oli Trans Siberian Container Co. Ltd., Tokyo, joka oli myös perustettu vain 

Siperian konttiliikennettä varten.1502 

Osoituksena kaupallisten toimijoiden moninaisen joukon kiinnostuksesta Sipe-

rian liikennettä kohtaan kuljetettiin konteissa Japaniin suomalaista selluloosaa, pa-

peria, maltaita ja kokonaisten puutalojen hirsirakenteita sekä Suomeen japanilaisia 

stereoita, nauhureita, kaiuttimia, lastenleluja ja optisia laitteita.1503 Siperian radalla 

kuljetettiin täten tavaraa, joka vaihteli teollisuuden puolivalmisteista aina suoraan 

kuluttajille tarkoitettuihin hyödykkeisiin. Tästä tavaroiden erilaisuudesta johtuen 

oli pitkän kuljetusmatkan aikana vaihtelevilla sääolosuhteilla erilainen vaikutus 

kunkin tavaralajin kestävyyteen. Yleisesti ottaen eivät sääolosuhteet vaikuttaneet 

haitallisesti tavaroiden kestävyyteen; poikkeuksen tästä ”säännöstä” kuitenkin te-

kivät puutalojen rakenteet, joissa toisinaan ilmeni pakkasen aiheuttamia ongelmia 

tukkimittojen muututtua kuljetuksen aikana, mikä aiheutti määränpäässä rakenta-

jille hankaluuksia.1504 

 

                                                        
1502 Oy Rajahuolinta Ab:n mainos. Rautatieliikenne No. 4. 1972, 136. ”Finnexpress Jeuron edustajaksi 
Suomessa.” Rautatieliikenne No. 3/1974, 116. M.A.T. Transportin mainos. Rautatieliikenne No. 5/1974, 
184. Sahi 2015b, 69. 
1503 Otso Partanen: ”Yhteistyö rautateiden kanssa.” Rautatieliikenne No. 11. 1974, 410. 
1504  Muistio puhelinhaastattelusta (Skype), jossa läsnä olivat Carl-Erik Ullner ja Juha Sahi 
10.4.2012. ”Japanin kontit.” Rautatieliikenne No. 12. 1972, 429. 
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Kaavio 39. Konttiliikenne rautateitse Neuvostoliiton kautta Suomen ja Japanin (mukaan 

lukien Hongkong ja Manila) välillä vuosina 1971–1975. Arvot 20 jalan kontteina / TEU. 

Lähde: Aarne Kaivola: ”Konttikuljetukset rautateitse Siperian kautta.” Rautatieliikenne 

No. 11/1976, 18–19. Aatos Wuorimaa: ”Kauko-Idän konttiliikenne Suomen ja Neuvosto-

liiton kautta.” Rautatieliikenne No. 8/1979, 40–41.1505 

Konttiliikenteen ensimmäisinä vuosina ilmeni kuljetusten järjestämisessä muitakin 

ongelmakohtia kuin tavaroiden pakkaskestävyys, sillä konttien kuljetukset järjes-

tettiin aluksi ainoastaan hajanaisina yksiköinä. Tämä ei ollut liikenteen kasvua aja-

tellen tarkoituksenmukaista, sillä hajanaiset konttivaunut joutuivat risteysasemilla 

odottamaan toisinaan pitkiäkin aikoja kuljetuksen jatkumista. Alkuvaikeudet hei-

jastuivat liikennöityjen konttien määrään, sillä vuonna 1971 kulki Suomen ja Japa-

nin välillä Siperian kautta ainoastaan 60 konttia. Sitä seuraavana vuonna tapahtui 

kuljetuksissa kuitenkin jo huomattava nousu lukumäärän kohotessa 1 014 konttiin. 

Liikenteen kasvua ajatellen oli kuljetuksiin saatava parempaa luotettavuutta ja no-

peutta, mitä silmälläpitäen tehtiin Suomessa päätös lähettää suora konttijuna kerran 

viikossa Nahodkan satamaan siten, että vaunuja täydennettiin Leningradissa lisät-

tävillä konteilla. Tämän parannuksen lisäksi VR rakensi Vainikkalan raja-asemalle 

                                                        
1505 Kaaviossa on ilmoitettu V/O Sojuzvneshtransin ylläpitämän niin kutsutun Transrail-palvelun toi-
mittamat konttimäärät Japanin satamien, Hongkongin ja Manilan sekä Neuvostoliiton raja-asemien vä-
lillä Euroopassa.  
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konttiterminaalin, joka entisestään nopeutti Neuvostoliittoon ja sen kautta tapahtu-

neiden kuljetusten käsittelyä.1506 

Vuonna 1973 aloitettu suora ”oman junan” liikennekään ei ollut alkujaan vailla 

ongelmia, sillä vaikeuksia tuotti konttien kokoaminen määräpäiväksi Vainikkalan 

raja-asemalle, jota ennen kontit oli siirtokuormattava neuvostoliittolaisiin vaunui-

hin Lappeenrannassa. Lisäksi Trans-Siperian kuljetusten suomalaiset (ja japanilai-

set) asiakkaat toivoivat tavaralähetysten ennakkotiedotusjärjestelmän kehittämistä, 

joka mahdollistaisi seurantailmoitusten saamisen kuljetusten reaaliaikaisesta tilasta. 

Tämän järjestelmän kehittämisen puolesta puhui se, että asiakkaat eivät voineet 

seurata kuljetusten etenemistä Neuvostoliiton rautateillä. Esimerkiksi suomalaisen 

selluloosan kuljetuksissa Japaniin Siperian kautta tiesi selluloosan viejä Finncell 

ainoastaan sen, millä junalla kontit lähtivät Neuvostoliittoon ja millä laivalla kont-

tien oli määrä saapua Japaniin.1507 

Näistä liikennettä vaivanneista puutekohdista huolimatta oli viikoittain lähte-

neestä yhteiskuljetuksesta selkeästi hyötyä konttiliikenteen lisäämiselle Suomesta 

Japaniin, sillä vuonna 1972 Japanista Suomeen tapahtunut konttiliikenteen enem-

myys vaihtui vuosiksi 1973–1974 Suomesta lähteneiden vientikuljetusten enem-

myydeksi. Samalla tapahtui huomattava kasvu myös konttiliikenteen kokonais-

määrässä, kun vuonna 1973 Siperian kautta kuljetettiin 3 708 ja vuonna 1974 jopa 

5 463 konttiyksikköä. Lisäksi kuljetusajoissa saavutettiin huomattava parannus, 

sillä vuonna 1973 oli ennätys Japanista tapahtuneessa tuonnissa Suomeen 18 vuo-

rokautta ja viennissä Japaniin 19 vuorokautta. Keski-Euroopan ja Japanin välisiin 

kuljetuksiin verrattuna Suomen ja Japanin väliset kuljetukset olivat keskimäärin 

noin viisi vuorokautta lyhyempiä.1508 

Siperian kuljetusten edullisuus ja nopeus merirahtiin verrattuna vaikuttivat 

keskeisesti siihen, että vuoteen 1975 tultaessa olivat transitokuljetukset Trans-Si-

perian radalla vakiinnuttaneet asemansa Suomen ja Japanin välisessä tavaraliiken-

teessä. Tämä realisoitui yhdessä muun Euroopan ja Itä-Aasian välisen Siperian 

                                                        
1506 ”Konteineriliikenne Kauko-Itään kasvanut.” Rautatieliikenne No. 1/1975, 3–4. ”Yhdysliikennekon-
ferenssi tuloksellinen.” Rautatieliikenne No. 4/1975, 131–132. Sahi 2015b, 70. 
1507 ”Konteineriliikenne Kauko-Itään kasvanut.” Rautatieliikenne No. 1/1975, 3–4. Muistio haastatte-
lusta, jossa läsnä olivat Torsten J. Nykopp ja Juha Sahi. Helsinki 12.12.2011. 
1508 Konttiyksiköllä tarkoitetaan yhtä 20 jalan konttia, mistä johtuen 40 jalan kontti lasketaan kahdeksi 
20 jalan kontiksi. ”Siperian konttiliikenne.” Rautatieliikenne No. 2. 1973, 78. T. E. Alava: ”Itäinen yh-
dysliikenne kehittyy jatkuvasti.” Rautatieliikenne No. 9/1973, 318–319. ”Konteineriliikenne Kauko-
Itään kasvanut.” Rautatieliikenne No. 1/1975, 3–4. ”Yhdysliikennekonferenssi tuloksellinen.” Rautatie-
liikenne No. 4/1975, 131–132. Aarne Kaivola: ”Konttikuljetukset rautateitse Siperian kautta.” Rautatie-
liikenne No. 11/1976, 18–19. Aatos Wuorimaa: ”Kauko-Idän konttiliikenne Suomen ja Neuvostoliiton 
kautta.” Rautatieliikenne No. 8/1979, 40–41. Sahi 2015b, 71. 
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kautta tapahtuneen konttiliikenteen kasvun kanssa, jota ei lopettanut Suezin kana-

van jälleenavautuminen kauppamerenkululle kyseisenä vuonna. Neuvostoliiton 

halu parantaa Trans-Siperian radan ja satamiensa logistisia edellytyksiä sekä sen 

transitoliikenteelle asettamat alhaiset rahtimaksut olivat avaimia konttiliikenteen 

jatkumiselle merikuljetusten rinnalla myöhempinä vuosina. Siperian kuljetusten 

tarjoamista eduista huolimatta säilyivät merikuljetukset kuitenkin keskeisimpänä 

liikennemuotona Suomen ja Japanin välisessä kaupassa – näin ainakin Finncellin 

tapauksessa, jonka kaikista vientikuljetuksista 95 prosenttia toteutettiin meriteitse 

1970-luvun alkupuoliskolla.1509 

Trans-Siperian rautatiekuljetusten kehittämisen lisäksi ja samanaikaisesti sen 

kanssa oli Neuvostoliiton intressinä kehittää myös ilmateitse tapahtuvaa liikennettä 

Siperian kautta Euroopan ja Aasian välillä 1960-luvun loppupuoliskolta lähtien. Jo 

tätä ennen oli lentoyhteys Pohjois-Euroopan ja Japanin välillä mahdollistettu Scan-

dinavian Airlinesin (SAS) toimesta huhtikuussa 1951, jolloin yhtiön vuonna 1949 

avaama lentoreitti Bangkokiin sai Tokioon ulottuvan jatkeen. Neljä vuotta myö-

hemmin eli vuonna 1955 lennettiin SAS:n koneella charter-lento Kööpenhaminasta 

pohjoisnavan yli Tokioon, mutta tässä vaiheessa ei vielä avattu varsinaista napa-

reittiä Skandinavian ja Japanin välillä. Sen aika koitti helmikuussa 1957, kun sään-

nölliset reittilennot aloitettiin Kööpenhaminasta napareittiä Alaskan Anchoragen 

kautta Tokioon. Napareitin ansiosta lentoaika Tanskasta Japaniin lyheni huomatta-

vasti, sillä aikaisempi 52 tunnin matkustusaika Bangkokin kautta tippui nyt noin 

32 tuntiin tai jopa tätä lyhyemmäksi.1510 

SAS:n avaamat lentoreitit Pohjois-Euroopan ja Japanin välille palvelivat muun 

muassa suomalaisten ja japanilaisten yritysten välisen yhteistyön tiivistymistä yri-

tysvierailuiden ja muun välittömän kanssakäymisen muodossa. Tästä johtuen Köö-

penhaminasta tuli monen suomalaisen ja japanilaisen liikemiehen ja valtiovallan 

edustajan välietappi matkalla Tokioon ja Helsinkiin. SAS:n tarjoama yhteys oli 

suomalaisten kannalta tärkeä siitäkin syystä, ettei yksikään kotimaisista lentoyhti-

öistä lentänyt Japaniin vielä 1950-luvulla.1511  Seuraavan vuosikymmenen alussa 

                                                        
1509 Varustamoiden kanssa tehdyt vuosittaiset rahtaussopimukset olivat Finncellille tärkeitä, sillä noin 
10 prosenttia selluloosan hinnasta muodostui rahtikustannuksista. Harri Behm, Martti Heikkinen & Veli 
Hyttinen: ”Organisaatio ja sen ympäristö: Finncell.” Hallinnon seminaari Kauppakorkeakoulussa 24.1. 
ja 31.1.1973, s. 10. Seminaaritutkielma 1973 (kosk. Finncellin organisaatiota). Arkistotunnus 720. Finn-
cellin arkisto. 
1510 Buraas 1972, 99, 107, 124, 127, 271, 303.  
1511 Tiettävästi ensimmäistä kertaa suomalainen lentokone vieraili Japanissa vuonna 1933, jolloin Wäinö 
Bremer toteutti Junkers-koneellaan maailmanympärilennon. Varsinaista lentoyhteyttä ei Suomen ja Ja-
panin välillä vielä tuolloin ollut. Toisen maailmansodan aikana oli Suomi tosin esiintynyt saksalaisten 
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tuli tähän asiaintilaan kuitenkin muutos, kun Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi-

nisteriö myönsi elokuussa 1961 luvan Oy Lentorahti – Finlantic Ab:lle tilauslento-

liikenteen harjoittamiseen – Finlantic oli järjestyksessä kolmas suomalainen lento-

yhtiö Aero Oy:n (Finnair vuodesta 1968 lähtien) ja Kar-Air Oy:n jälkeen. Finlanti-

cin toiminnan alkuperäisenä tarkoituksena oli kiinnittyä turistilentoliikenteen char-

ter-lentojen järjestämiseen, mutta Suomen ja Neuvostoliiton välinen noottikriisi 

syksyllä 1961 sotki yhtiön suunnitelmat lukuisten matkaperuutusten johdosta.1512 

Euroopan ja Itä-Aasian välillä alati lisääntynyt lentorahtiliikenne tarjosi Fin-

lanticille kuitenkin mahdollisuuden hyödyntää vastahankittua matkustaja- ja rahti-

liikenteeseen soveltunutta lentokonettaan. Samana syksynä Finlanticin ja sveitsi-

läisen Basler Luftverkehr -nimisen lentoyhtiön välillä aloitettu yhteistyö Euroopan 

ja Japanin välisessä lentorahtiliikenteessä vei suomalaiskoneen ensimmäiselle rah-

tilennolleen kaukaiseen itään, kun Lontoosta oli toimitettava useissa erissä yh-

teensä kymmenen täysverihevosta Tokioon lentoreitin kulkiessa Beirutin, Bahrai-

nin, Bombayn ja Bangkokin kautta. Paluurahtina Tokiosta tuotiin muun muassa 

kaitafilmikameroita ja transistoriradioita Euroopan markkinoille. Tuolloin ainoana 

suomalaisena Itä-Aasian reiteillä operoineena lentoyhtiönä teki Finlantic vuonna 

1962 myöhemmin kohtalokkaaksi osoittautuneen päätöksen laajentaa toimintaansa 

hankkimalla edeltävänä vuonna ostamansa lentokoneen rinnalle toisen Douglas -

merkkisen koneen. Tämän Swissairilta hankitun koneen maksut yhdessä ensim-

mäistä konetta vaivanneiden useiden moottoririkkojen kanssa ajoivat Finlanticin 

muutamassa kuukaudessa vakaviin maksuvaikeuksiin ja lopulta yhtiön toiminnan 

täydelliseen päättymiseen vuonna 1963.1513  

Jo ennen konkurssia oli Finlantic joutunut Japanissa vaikeuksiin, kun sikäläis-

ten siviili-ilmailuviranomaisten taholta kohdistettiin yhtiön toimintaan ankaraksi-

kin yltynyttä arvostelua puutteellisten lupa-anomusten osalta. Suomen Tokion-

suurlähetystö oli toisinaan jopa joutunut asettamaan diplomaattisen arvovaltansa 

                                                        
suunnitelmissa avata suora lentoreitti Euroopan ja Japanin välillä. Suomen maantieteellinen läheisyys 
Japaniin ja sen tuolloin hallinnassa olleisiin alueisiin Sisä-Mongoliassa oli perustana saksalaisten suun-
nitelmille. Tämän lentoreitin Euroopan-lähtöpisteeksi kaavailtiin Petsamoa tai Kemiä – suunnitelma ei 
kuitenkaan koskaan toteutunut.  Bremer 1933, 210–220; Rönnqvist 2013, 12. 
1512 Tervonen 2004, 35, 63–64, 69–70. 
1513 Tervonen 2004, 70, 79–80, 92–93. Ks. myös Edvardsson 2005, 4–13. Suomen Tokion-suurlähetys-
tön mukaan Finlanticin lentokone kävi kahdeksan kertaa Japanissa vuoden 1962 kuluessa. ”Tokion suur-
lähetystön vuosikertomus 1962.” Allekirjoittanut suurlähettiläs V. J. Ahokas. Tokio 28.3.1963.  UM 5 
G Tokio: pääkonsulinviraston, lähetystön ja suurlähetystön vuosikertomukset 1952–1969. UMA. 
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peliin mahdollistaakseen Finlanticin koneiden laskeutumisen Japaniin ja estääk-

seen yhtiön joutumista tiukemmin ”pikkutarkkojen ja byrokraattisten” ilmailuvi-

ranomaisten hampaisiin.1514 

Finlanticin jälkeen seuraava Japanin kentillä vieraillut suomalainen lentoyhtiö 

oli Kar-Air Oy vuonna 1964. Tuolloin yhtiö toteutti Japanin kautta kulkeneen char-

ter-matkan maailman ympäri sekä lennätti suomalaisia ja ruotsalaisia kisaturisteja 

Tokion kesäolympialaisiin eteläistä lentoreittiä Bangkokin kautta. Seuraavina vuo-

sina Kar-Airin tilauslennot Japaniin ja sen kautta reititetyt maailmanympärilennot 

jatkuivat yhteistyössä Olympia Lentomatkatoimiston kanssa. Vuonna 1968 mah-

dollistui Kar-Airille lentojen aloittaminen Itä-Aasiaan Neuvostoliiton läpi, kun 

reitti Moskovan ja/tai Tashkentin kautta Bangkokiin ja sieltä Tokioon avautui ly-

hentäen matkustusaikaa huomattavasti eteläisempään lentoreittiin verrattuna.1515 

Kar-Air ei kuitenkaan saanut yksin nauttia reiteistä Neuvostoliiton kautta Aasiaan, 

sillä SAS oli jo vuonna 1967 avannut oman reittinsä Tashkentin kautta Bangkokiin 

– tätä uutta yhteyttään SAS markkinoi näyttävästi myös Suomessa otsikolla ”Trans-

Asian Express – uusi kauppatie itään”.1516  

SAS:n sekä muiden Euroopan ja Itä-Aasian välisessä lentoliikenteessä toimi-

neiden yhtiöiden päätavoitteena oli lentoreitin avaaminen Euroopasta suoraan Si-

perian kautta Japaniin, minkä ansiosta matkustusaika oli lyhennettävissä useilla 

tunneilla pohjoiseen napareittiin verrattuna. SAS yritti toistuvasti Siperian reitin 

avaamista Neuvostoliiton viranomaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa 1960-lu-

vun toisella puoliskolla. Yritykset näyttivät tuottaneen tulosta, sillä Trans-Asian 

Express-reittiä käsittelevän uutisoinnin yhteydessä mainittiin Skandinavian maiden 

ja Neuvostoliiton välillä vuoden 1967 alussa allekirjoitetusta lentoliikennesopi-

muksesta, jolla SAS sai oikeuden lentää mainittua Tashkentin kautta kulkenutta 

reittiä Kaakkois-Aasiaan mutta myös Siperian yli suoraan Japaniin.1517  

Neuvostoliiton osoittama valmius avata Siperian ilmatila SAS:n lennoille Ja-

paniin ja sieltä Eurooppaan ei kuitenkaan yksin riittänyt tämän liikenteen aloitta-

miseksi käytännössä. Sanansa oli luonnollisesti sanottavanaan myös Japanin ilmai-

luviranomaisilla ja lentoyhtiö Japan Air Lines Co., Ltd:llä (JAL), joka vaali tarkasti 

                                                        
1514 Lähetystösihteeri Lintulahden kirjelmä No. 1183. Finlanticin toimitusjohtajalle, varatuomari Martti 
Palmujoelle. Tokio 1.12.1962. 7.Li. Merenkulku, Lentoliikenne, Suomi‒Japani-lentoliikenneneuvotte-
lut 1954–78: Lentorahti Oy ”Finlantic”. Lentokoneiden nousu- ja laskulupia kosk. ohjeet. Tokion-suur-
lähetystön arkisto. UMA. 
1515 Tervonen 2004, 112–115, 122, 128–129, 143, 153–155. 
1516 Buraas 1972, 168, 304. ”>>Trans Asian Express>> – uusi kauppatie itään.” Talouselämä No. 36. 
7.9.1967, 835. SAS:n mainos Trans-Asian Express:stä. Talouselämä No. 39. 26.9.1968, 853. 
1517 ”>>Trans Asian Express>> – uusi kauppatie itään.” Talouselämä No. 36. 7.9.1967, 835. 
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intressejään Eurooppaan suuntautuneessa lentoliikenteessä. Tämän oli SAS joutu-

nut kokemaan kantapään kautta, sillä vähennettyään vapaaehtoisesti Kööpenhami-

nan ja Tokion välisen napareitin viikoittaisia lentoja kolmesta kahteen ja halutes-

saan palauttaa lentokerrat takaisin kolmeen vuonna 1965 se sai vastaansa Japanin 

viranomaiset ja JAL:n, jotka puolustivat kiristyneen kilpailun oloissa senhetkisiä 

markkina-asemiaan. Näin SAS pakotettiin tyytymään kahteen lentoon viikossa 

Alaskan kautta Japaniin vielä vuonna 1967, jolloin JAL aloitti yhteistyössä neuvos-

toliittolaisen Aeroflotin kanssa suorat lennot Tokion ja Moskovan välillä Siperian 

kautta (Japani ja Neuvostoliitto olivat päässeet yhteisymmärrykseen siviililentolii-

kennesopimuksesta marraskuussa 1965).1518 

1960-luvun lopulle tultaessa heräsi myös Suomen suurimmassa lentoyhtiössä 

Finnairissa kiinnostus Japaniin suuntautuvien lentojen aloittamiseen. Kimmokkeen 

näille pyrinnöille antoi Osakassa vuonna 1970 järjestettävä maailmannäyttely 

Expo-70, jonne Finnair suunnitteli charter-lentoja suoraan Neuvostoliiton kautta. 

Marraskuussa 1969 Finnair lähestyi Suomen ulkoasiainministeriötä pyynnöllä tie-

dustella Japanin viranomaisilta mahdollisuuksia charter-lentojen toteuttamiseksi 

Suomesta Japaniin Siperian kautta, mille Neuvostoliitto oli alustavasti ilmaissut 

suostumuksensa. Neuvostoliiton myötämielisyys Trans-Siperian reitin avaamiseksi 

ei koskettanut ainoastaan Finnairia, sillä Neuvostoliiton suunnitelmien mukaan ky-

seinen reitti oli määrä avata kansainväliselle liikenteelle huhtikuusta 1970 alkaen. 

Neuvostoliiton intresseissä oli hyötyä taloudellisesti Siperian ylilennoista, joille 

neuvostoviranomaiset asettivat erilliset royalty-maksut kansainvälisistä lennoista 

perittyjen normaalien navigaatiomaksujen lisäksi. Suomesta Siperian kautta tapah-

tuvien charter-lentojen osalta Japanin viranomaisilla ei ollut vastalauseita esitettä-

vänään, joten Finnair sai niin sanotusti vapaat kädet tilauslentojensa suunnittelulle 

ja toteutukselle.1519  

Charter-lentojen mahdollistuttua päätti Finnairin johto yrittää suurempaa harp-

pausta kohti Japanin markkinoita pyrkimyksellä avata Helsingin ja Tokion välinen 

                                                        
1518 Buraas 1972, 163–164, 168–169. ”>>Trans Asian Express>> – uusi kauppatie itään.” Talouselämä 
No. 36. 7.9.1967, 835. ”Japanin ja Neuvostoliiton välinen siviili-ilmailuliikennesopimus.” Va. asiain-
hoitaja Hedmansonin taloudellinen tiedoitus No. 1. Tokio 18.1.1966. UM 56 A Taloudellinen tiedotus-
toiminta: Japani 1965–1973. UMA. 
1519 Finnair Oy:n liikennepoliittisen osaston kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle. Allekirjoittanut 
johtaja J. Wartiovaara. Helsinki 18.11.1969; Sähke No. 51. Tokion-suurlähetystöltä ulkoasiainministe-
riölle Helsinkiin 27.11.1969. 7.Li. Merenkulku, Lentoliikenne, Suomi‒Japani-lentoliikenneneuvottelut 
1954–78: Lentorahti Oy ”Finlantic”. Lentokoneiden nousu- ja laskulupia kosk. ohjeet. Tokion-suurlä-
hetystön arkisto. UMA. Matkaohjelma koskien Keskuskauppakamarin matkaa Osakan maailmannäyt-
telyyn 5.4.–14.4.1970. Olympia Lentomatkatoimisto 25.2.1970. 7.Le. Osakan maailmannäyttely 1970. 
Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Rönnqvist 2013, 12–13. 
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säännöllinen reittiyhteys Siperian kautta. Helmikuussa 1970 Suomen Tokion-suur-

lähetystö vastaanotti Helsingistä tulleen ilmoituksen, jossa todettiin, että niin kut-

sutussa ilmailupoliittisessa toimikunnassa oli käsitelty muun muassa Suomen ul-

koasiainministeriön ja Finnairin edustajien lähettämistä Japaniin kevään aikana 

keskustelemaan lentoliikennekysymyksistä ja myöhemmistä lentoliikennesopi-

musneuvotteluista. Ulkoasiainministeriö pyysi täten lähetystöä Tokiossa informoi-

maan Japanin viranomaisia asiasta ”sopivassa yhteydessä”.1520 Finnair puolestaan 

valmistautui pääjohtajansa Gunnar Korhosen ohjauksessa uusien pitkänmatkan ko-

neiden hankintasuunnitelmiin. Julkisuudessa Finnairin investointi- ja reittisuunni-

telmat Japanin-lentoja varten herättivät kummastusta esimerkiksi Helsingin Sano-

missa, jonka mukaan 

”Finnairin suunnitelma avata uusi kaukoreitti Siperian yli Japaniin ja kenties 

myös Kiinaan on sinänsä hyvä. Lentoyhtiöiden välinen kilpailu on niin kovaa, 

että paikallaan pysyminen on taantumista. Siksi Finnair epäilemättä tekee vii-

saasti katsoessaan eteensä. Sinänsä hyvän suunnitelman toteuttaminen tuntuu 

kuitenkin alkaneen hieman väärästä päästä: puhutaan uuden reitin vaatimista 

uusista koneista, vaikka reittisuunnitelman toteutuminen ei olekaan varmaa. 

(…) Ei kannata ostaa koneita Tokion reittiä varten, jos niillä sitten lennetäänkin 

vain Lappeenrantaan.”1521  

Suomen viranomaisten ja Finnairin pyrkimykset ja erityisesti se tapa, jolla näitä 

pyrkimyksiä haluttiin edistää, saivat negatiivisen vastaanoton myös Japanin viran-

omaisten taholta. Ensinnäkin Finnairin suunnitelma Japaniin suuntautuvasta sään-

nöllisesti reittiyhteydestä Siperian kautta ja sitä koskeva uutisointi sekä Suomessa 

että muualla oli japanilaisten mielestä loukkaavaa – Japanin mielipidettä kun ei 

asiasta ollut edes kysytty. Toisekseen neuvotteluiden aloittaminen keväällä 1970 oli 

Japanin ulkoasiainministeriön mukaan liian aikaista, sillä Osakan maailmannäytte-

lyn aiheuttaman asiaruuhkan takia keskustelut oli mahdollista aloittaa aikaisintaan 

saman vuoden lokakuussa. Mitään takeita Suomen ja Japanin välisten lentoliiken-

nesopimusneuvotteluiden tuloksellisuudesta ei ollut, jos neuvottelut ylipäänsä pää-

                                                        
1520 Sähke No. 16. ulkoasiainministeriöltä Helsingistä Tokion-suurlähetystölle 13.2.1970. 7.Li. Meren-
kulku, Lentoliikenne, Suomi‒Japani-lentoliikenneneuvottelut 1954–78: Lentorahti Oy ”Finlantic”. Len-
tokoneiden nousu- ja laskulupia kosk. ohjeet. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1521 ”Rohkea sijoitus.” Helsingin Sanomat No. 50. 21.2.1970, 4. 
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sisivät käyntiin, sillä Japanin ulkoasiainministeriön virkamieheltä saadun epäviral-

lisen tiedon mukaan olivat Finnairin mahdollisuudet saada lento-oikeus Tokioon 

lähes olemattomat ‒ toisin sanoen yhtiöllä ei ollut realistisia mahdollisuuksia.1522 

Kysymykseen siitä, miksi Finnair oli vailla mahdollisuuksia säännöllisten len-

tojen aloittamiseen Japaniin vuonna 1970, on löydettävissä vastaus yllä esille tuo-

tujen seikkojen lisäksi seuraavista asiahaaroista: Vuonna 1967 käynnistynyt yhteis-

työ Japanin ja Neuvostoliiton välillä Siperian-lennoissa sai jatkoa kolme vuotta 

myöhemmin, kun maaliskuun lopussa 1970 JAL avasi oman reittiyhteytensä Japa-

nin ja Euroopan välillä Siperian ylitse. Tämä JAL:n pelinavaus mannertenvälisille 

lennoille Siperian kautta merkitsi kilpailun huomattavaa kiristymistä ‒ tai oikeam-

min sanottuna suoranaista kilpajuoksua eurooppalaisten lentoyhtiöiden välillä Si-

perian-lentojen oikeuksista Japaniin. Japanin ilmailuviranomaiset ja JAL ottivat 

protektionistisen kannan asiassa tarkoituksenaan suojella saavutettua etulyöntiase-

maa eurooppalaisiin kilpailijoihin nähden, jotka olivat pakotettuja tekemään myön-

nytyksiä vastapalveluksena Japanin myöntämistä lentoluvista.1523  

Lähes samaan aikaan JAL:n kanssa aloittivat Air France ja British Overseas 

Airways Corporation (BOAC) lennot Siperian kautta Tokioon – näille yhtiöille Ja-

panin myöntämät lento-oikeudet linkittyivät Ranskan ja Iso-Britannian JAL:lle 

myöntämiin erioikeuksiin. Periaate molemminpuolisista myönnytyksistä saneli Ja-

panin käymien lentoliikenneneuvotteluiden tahdin muiden maiden kanssa. Poik-

keuksen tämän suhteen tekivät Skandinavian maiden (Ruotsin, Tanskan ja Norjan) 

kanssa käydyt neuvottelut SAS:n oikeudesta lentoihin Siperian kautta, sillä jos leh-

titietoihin on luottaminen, suostui Japani ulkoasiainministeriönsä ohjeistuksesta 

myöntämään tälle yhtiölle lento-oikeuden johtuen Pohjois-Euroopan maiden, mu-

kaan lukien Suomen ja Islannin, tärkeydestä Japanille Yhdistyneissä kansakun-

nissa.1524 Tällainen uutisointi tammikuussa 1970 käydyistä neuvotteluista Skandi-

navian maiden ja Japanin välillä tarjosi yllykkeen, tosin perusteettoman, Finnairin 

                                                        
1522 Suurlähettiläs Wihtolin kirjelmä No. 112. osastopäällikkö Hyväriselle. Tokio 25.2.1970. 7.Li. Me-
renkulku, Lentoliikenne, Suomi‒Japani-lentoliikenneneuvottelut 1954–78: Lentorahti Oy ”Finlantic”. 
Lentokoneiden nousu- ja laskulupia kosk. ohjeet. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1523 ”Lentoliikenneneuvottelut Japanin kanssa.” Suurlähettiläs Wihtolin kirjelmä No. 147/62. ulkoasi-
ainministeriölle. Tokio 10.3.1970. Liite: ”JAL’s Trans-Siberian Route To Be Inaugurated March 28.” 
Asahi Evening News 9.3.1970. 7.Li. Merenkulku, Lentoliikenne, Suomi‒Japani-lentoliikenneneuvotte-
lut 1954–78: Lentorahti Oy ”Finlantic”. Lentokoneiden nousu- ja laskulupia kosk. ohjeet. Tokion-suur-
lähetystön arkisto. UMA. 
1524 ”Lentoliikenneneuvottelut Japanin kanssa.” Suurlähettiläs Wihtolin kirjelmä No. 147/62. ulkoasi-
ainministeriölle. Tokio 10.3.1970. Liite: ”JAL’s Trans-Siberian Route To Be Inaugurated March 28.” 
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pyrkimyksille Japanin kanssa aloitettavien neuvotteluiden oletetusta mahdollisuu-

desta ja sopimuksen teon mutkattomuudesta. Suomella ei kuitenkaan ollut Japanille 

tarjottavanaan sitä kiinnostavia etuja lento-oikeuksien molemminpuolisen myöntä-

misen suhteen, minkä lisäksi SAS:n hyväksi lankesi koko Pohjois-Euroopan tär-

keys Japanille YK:ssa.  

SAS, joka oli jo 1950-luvulta lähtien harjoittanut säännöllistä reittiliikennettä 

Pohjois-Euroopan ja Japanin välillä ja joka oli jo vuosia etsinyt mahdollisuuksia 

Siperian kautta tapahtuville lennoille Japaniin, oli Finnairista poiketen osoittanut 

pitkäaikaista ja pysyvää sitoutumista Japanin markkinoihin, mikä myös japanilais-

ten oli tunnustettava. Kun SAS viimein huhtikuussa 1971 avasi ”Trans-Siberian 

Express” -nimeä kantaneen lentoreittinsä yhteistyössä Aeroflotin kanssa Moskovan 

ja Siperian kautta Tokioon,1525  oli Suomen ja Japanin välinen lentoliikenneasia 

vielä alkutekijöissään. Finnair oli uutena pyrkijänä Japanin markkinoille joutunut 

liittymään muiden eurooppalaisten, kuten länsisaksalaisten, sveitsiläisten ja italia-

laisten, lentoyhtiöiden muodostamaan pitkään jonoon, joka odotti maansa edusta-

jien pääsyä lentoliikenneneuvotteluihin Japanin viranomaisten kanssa. Toimetto-

mana Finnair ei kuitenkaan pysynyt, sillä vuonna 1971 yhtiö avasi oman lentotoi-

mistonsa Tokioon osoittaen siten sitoutumishaluaan Euroopan ja Japanin väliselle 

liikenteelle.1526 

Lopulta samana vuonna pääsivät suomalaiset alustaviin lentoliikenneneuvotte-

luihin Japanin viranomaisten kanssa. Edistymistä näissä neuvotteluissa ei juurikaan 

tapahtunut tuolloin eikä myöhempinäkään vuosina, sillä sen lisäksi, että Japanin 

viranomaiset ja JAL suhtautuivat protektionistisesti lentoliikenneoikeuksien myön-

tämiseen, kohdistui Finnairin Japanin-lentoja koskeviin kannattavuussuunnitelmiin 

epäluuloa japanilaisten taholta. Muun muassa näiden syiden johdosta Finnairin ta-

voite välilaskuttomien lentojen käynnistämisestä Suomen ja Japanin välillä huhti-

kuussa 1973 lykkääntyi lopulta jopa kymmenellä vuodella. Vasta huhtikuussa 1983 

sai Finnair avattua pohjoista napareittiä kulkeneen ja maailman ensimmäiseksi to-

                                                        
Asahi Evening News 9.3.1970. 7.Li. Merenkulku, Lentoliikenne, Suomi‒Japani-lentoliikenneneuvotte-
lut 1954–78: Lentorahti Oy ”Finlantic”. Lentokoneiden nousu- ja laskulupia kosk. ohjeet. Tokion-suur-
lähetystön arkisto. UMA. Buraas 1972, 169. 
1525 Tämän reitin lentoaika Kööpenhaminan ja Tokion välillä oli noin 13 tuntia. 
1526 ”Japanin lentoliikenneneuvotteluja eräiden Euroopan maiden kanssa.” Suurlähettiläs Karhilon kir-
jelmä No. 180/68. ulkoasiainministeriölle. Tokio 29.2.1972. 7.Li. Merenkulku, Lentoliikenne, Suomi‒
Japani-lentoliikenneneuvottelut 1954–78: Japanin lentoliikenne, Japanin – Kiinan lentoliikenneneuvot-
telut. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. SAS:n ja Aeroflotin mainos Trans-Siberian Express -reitistä. 
Talouselämä No. 9. 25.3.1971, 37. Buraas 1972, 168–170, 270–271, 304; Rönnqvist 2013, 13. 
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delliseksi non-stop- lentoyhteydeksi Euroopan ja Japanin välillä noteeratun liiken-

nöintinsä. Tätä oli edeltänyt Suomen ja Japanin välillä solmittu ja vuonna 1981 

voimaantullut lentoliikennesopimus.1527 

Yhteenvetona kuljetusyhteyksien kehityksestä 1960-luvulta aina 1970-luvun 

puoliväliin saakka voidaan todeta, että tuona aikana realisoitunut kuljetusvaihtoeh-

tojen monipuolistuminen käsittämään meriyhteyksien lisäksi myös rautatie- ja len-

toliikenneyhteydet mahdollisti merkittävältä osaltaan kaupan tavaravirtojen kasvun 

Suomen ja Japanin välillä. Meri- ja rautatieyhteyksien kehitykseen liittynyt niin 

kutsuttu konttivallankumous vaikutti positiivisesti kaupan kuljetusten kasvuedelly-

tyksiin 1970-luvun alusta lähtien. Kaupan toimijat, kuten Finncell, tekivät kiinte-

ästi yhteistyötä kuljetuspalveluita tarjonneiden huolitsijoiden, varustamoiden sekä 

niiden yhteenliittymien kanssa rahtikonferensseista puhumattakaan. Kilpailu asiak-

kaista merikuljetuksia ja Trans-Siperian rautatiekuljetuksia tarjonneiden toimijoi-

den välillä loi rahtimarkkinoilla hintoja alentaneen paineen – vuonna 1976 olivat 

Trans-Siperian rahtihinnat merikuljetusten konferenssihintoihin verrattuna jopa 

20–25 prosenttia alhaisempia – josta ensisijassa hyötyi suomalainen ja japanilainen 

kaupanalan toimija.1528 Heistä muodostui myös se taho, joka hyötyi lentoyhteyk-

sien monipuolistumisesta ja nopeutumisesta Euroopan ja Japanin välillä 1950-lu-

vulta lähtien, sillä yhä lukuisammat yritysvierailut molemmissa maissa tiivistivät 

toimijoiden välistä yhteistyötä, mistä seurauksena oli kauppavaihdon lisääntymi-

nen. Lentoyhteydet toimivat myös kaupan pikarahtipalveluna, jonka ansiosta pie-

nen ja hieman suuremmankin tavaran kuljetusaika tippui meri- ja rautatieyhteyk-

sien mahdollistamista viikoista vain muutamaan kymmeneen tuntiin.  

4.2.2 Japanilaiset autot ja elektroniikka tuonnin vetureina Suomen 

markkinoilla – kahdenkeskisen kaupan epätasapaino 

kauppapoliittiseksi ongelmaksi 

Japanilaiset henkilöautot valtaavat Suomen markkinat – Autokeskuksen ja 

Nissanin välittömän yhteistyön kehitys vuosina 1965–1974 

Vuoden 1965 alkuun mennessä olivat Autokeskus Oy ja Nissan Motor Co., Ltd. 

onnistuneet vakiinnuttamaan Datsun-henkilöauton aseman Suomen markkinoilla, 

                                                        
1527 Siperian kautta tapahtuvat lennot Japaniin tulivat Finnairille mahdolliseksi vasta 1990-luvun alussa. 
Rönnqvist 2013, 13–19. 
1528 Esko Sallinen: ”Konttaineriliikenne tänään ja huomenna.” Rautatieliikenne No. 11. 1976, 16–17. 
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jonne henkilöautojen kokonaistuonti oli huomattavassa kasvussa määrällisten tuon-

tirajoitusten poistuttua kesän 1962 jälkeen. Japanilaisten autojen maahantuonnin 

alkuvuosina (1962–1964) ei Datsun-henkilöautojen, kuten muidenkaan japanilais-

merkkien, maahantuonti ollut määrältään kovin merkittävää, kun niiden tuontiluvut 

suhteutetaan henkilöautojen maahantuonnin kokonaismäärään ja maajakaumaan. 

Vuonna 1962 tuotiin kappalemäärissä mitattuna eniten uusia autoja Länsi-Saksasta 

(12 422 kpl), Neuvostoliitosta (7 356 kpl), Iso-Britanniasta (6 863 kpl), Tšekkoslo-

vakiasta (5 053 kpl) ja Ranskasta (5 017 kpl) – Japanin ollessa kaukana kärjestä 

716 maahantuodulla autolla.1529  

Tästä viisi vuotta myöhemmin eli vuonna 1967 oli tuonnin maajakaumassa 

sekä volyymissa tapahtunut huomattava muutos, kun uusia henkilöautoja tuotiin 

eniten Länsi-Saksasta (18 196 kpl), Iso-Britanniasta (13 832 kpl), Japanista 

(10 063 kpl), Italiasta (5 126 kpl) ja Neuvostoliitosta (4 784 kpl). Vuoteen 1974 

mennessä oli Japani ohittanut kaikki muut tuontimaat, sillä kyseisenä vuonna Japa-

nista tuotiin uusia henkilöautoja 18 433 kpl, Länsi-Saksasta 17 855 kpl, Espanjasta 

8 998 kpl ja Neuvostoliitosta 8 956 kpl.1530 Noin vuosikymmenen sisällä maahan-

tuonnin aloituksesta olivat japanilaiset henkilöautot vallanneet tilastoissa kärkipai-

kan Suomeen tapahtuneessa kokonaistuonnissa. Miten ja miksi tämä mahdollistui, 

ja mikä oli Autokeskuksen ja Nissanin välisen yhteistyön merkitys tälle kehityk-

selle? 

Vuosi 1965 oli alkanut Autokeskuksen Datsun-myyntien kannalta hyvin valoi-

sissa merkeissä, sillä uudistuneen Datsun Bluebirdin markkinointi oli onnistunut 

yli odotusten vuoden 1964 kuluessa. Kyseisen vuoden loppuun mennessä oli uusia 

Datsuneita myyty yhteensä 2 045 kappaletta, joiden lisäksi Norjaan oli viety Suo-

mesta 18 kappaletta ja Ruotsiin yksi kappale Datsuneita. Tätä menestystä oli kui-

tenkin varjostanut Autokeskuksen puutteellinen varautuminen kasvaneeseen ky-

syntään Datsuneiden riittävillä tilausmäärillä. Lokakuusta 1964 aina tammikuuhun 

1965 saakka oli Autokeskus käytännössä vailla myytäviksi vapaita Datsun-autoja. 

Kun pitkällisen odotuksen jälkeen uusi lasti Datsuneita saapui tammikuussa M/S 

Geira -nimisellä laivalla Suomen kamaralle, oli Autokeskuksen ja muiden maahan-

tuojien edessä viranomaisten asettamia uusia tuontirajoituksia ja muita autokaup-

paa hillinneitä esteitä: 1) Tammikuussa 1965 teki sosiaaliministeriön vakuutus-

osasto päätöksen vakuutusyhtiöiden henkilöautojen osamaksusopimuksia koske-

vasta diskonttauskiellosta. 2) Autokaupan osamaksuehtoja kiristettiin huhtikuussa 

                                                        
1529 SVT I A:82. Ulkomaankauppa v. 1962. 
1530 SVT I A:87, 94. Ulkomaankauppa v. 1967, 1974.  
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asettamalla käteisosuudeksi länsiautoille ‒ mukaan lukien japanilaiset henkilöautot 

‒ 60 prosenttia kokonaishinnasta ja maksuajaksi yhdeksän kuukautta. Sen sijaan 

itäautoille, kuten neuvostoliittolaiselle Moskvitshille, määrättiin käteisosuudeksi 

40 prosenttia ja maksuajaksi 18 kuukautta. 3) Kesäkuussa annetulla säädöksellä 

kiristettiin autoverotusta, jonka vähimmäismääräksi tuli 35 prosenttia auton vero-

tusarvosta.1531 

Edellä kerrotut autokaupan ja maahantuonnin säätelytoimet kolauttivat erityi-

sen raskaasti länsiautojen, kuten Datsunin, Toyotan ja Isuzun, markkinointia Suo-

messa, jossa itäautot nauttivat erityiseduista kauppapoliittisen suojaverhon alla. 

Diskonttauskiellosta ja tiukentuneista maksuehdoista huolimatta nousi Datsunin 

tuonti Suomeen kappalemäärissä mitattuna uuteen ennätykseensä vuonna 1965. Il-

man uhrauksia tämä ei kuitenkaan mahdollistunut, sillä kiristyneen viranomaissää-

telyn oloissa maahantuojat ajautuivat keskinäiseen hintasotaan, mikä Autokeskuk-

sen tapauksessa merkitsi Datsun Bluebirdin vähittäishinnan tiputtamista 8 200 mar-

kasta 7 685 markkaan toukokuun alussa. Näin tehdessään Autokeskus joutui laske-

maan omaa voittomarginaaliaan Datsun-myynneissä. Kaupan kannattavuuden 

osalta eräänlaiseksi pelastukseksi kuitenkin muodostui samassa kuussa julkisuu-

teen levinnyt hallituksen suunnitelma autoveron tulevasta kiristyksestä. Tiedon 

kantauduttua kuluttajien korviin oli seurauksena autokaupan yleinen ja nopea vil-

kastuminen muun muassa Autokeskuksen ja sen maanlaajuisen Datsun-piirimyyjä-

verkoston keskuudessa.1532  

Kasvavan maahantuonnin ja tiukentuneen viranomaissäätelyn keskellä Auto-

keskus joutui kamppailemaan myös haasteellisten rahtijärjestelyiden parissa. Ku-

ten jo aiemmin tässä tutkimuksessa on selvitetty, oli Autokeskus saanut Nissanilta 

siunauksen Datsuneiden laivauksen järjestämiselle parhaaksi katsomallaan tavalla, 

mikä käytännössä antoi maahantuojalle vallan kilpailuttaa eri varustamoja saadak-

seen tilaamilleen autoille mahdollisimman alhaiset rahtimaksut sekä nopean ja luo-

tettavan kuljetuksen. Skibs A/S Oiltankin aikaisempi monopoliasema Datsuneiden 

kuljetuksissa Suomeen oli murtunut Nissanin ilmoitettua keväällä 1965 lopetta-

                                                        
1531 Muistio: ”Autoveron kehitys Suomessa v.v. 1962–1970.”; ”PM 1. Review on the development of 
the car trade in Finland and its effects of Autokeskus Oy’s activity.” Allekirjoittanut Sven Klaile. Hel-
sinki 16.1.1968. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. AYA. Kirja Suomeen saapuneista Datsun-kulje-
tuksista maahantuotuja autoja koskevine detaljitietoineen v. 1965. AYA. 
1532 ”PM 1. Review on the development of the car trade in Finland and its effects of Autokeskus Oy’s 
activity.” Allekirjoittanut Sven Klaile. Helsinki 16.1.1968. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. AYA.  
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vansa tammikuussa 1963 solmitun rahtisopimuksen A/S Oiltankin kanssa – kysei-

sen sopimuksen oli määrä umpeutua tammikuussa 1966.1533 Virallisen yhteistyön 

lopettaminen sopimuskauden päättyessä ei kuitenkaan välittömästi tarkoittanut A/S 

Oiltankin vetäytymistä sivuun Suomeen tapahtuneissa toimituksissa, sillä varus-

tamo oli mukana kuljetusten organisoinnissa ainakin vuoden 1965 loppuun saakka. 

Sitä ennen ei A/S Oiltank ollut valmis luopumaan asemastaan ilman taistelua. 

Autokeskuksen tyytymättömyys A/S Oiltankin perimiin suhteettoman korkei-

siin rahtimaksuihin, toisinaan hyvinkin epäluotettaviin lastaus- ja kuljetusaikoihin 

sekä varustamon pyrkimykseen saada laivat mahdollisimman täyteen vastoin Au-

tokeskuksen suunnitelmia tilata aikaisempiin toimituksiin verrattuna kappalemää-

rältään pienempiä autoeriä ‒ mutta sitäkin useammin ‒ johtivat sovittamattomaan 

ristiriitaan Autokeskuksen ja varustamon välillä.1534 Tässä kiistassa oli Nissanille 

verrattain helppoa valita puolensa, sillä Datsuneiden myynnin tapahtuessa maahan-

tuojalle fob-pohjalla, toisin sanoen ilman rahtimaksuja, ei valmistajalla ollut peri-

aatteessa oikeutta kahlita maahantuojaa kuljetuksia koskeviin sitoumuksiin. Tämän 

lisäksi oli Nissanille arvatenkin helpompaa luopua kuljetuspalveluita tarjoavasta 

toimijasta sen sijaan, että yhtiö olisi pahimmassa tapauksessa joutunut etsimään 

toisen maahantuojan Suomesta Autokeskuksen tilalle. Nissan ja Autokeskus olivat 

jo noin kolmen vuoden ajan panostaneet huomattavasti resursseja Datsunin mark-

kinoinnin onnistumisen eteen, eikä saavutettuja tuloksia ollut tarkoitus tehdä tyh-

jiksi A/S Oiltankin kanssa ilmenneiden ongelmien takia. Autokeskuksen saatua 

Nissanilta vapaat kädet kuljetusten organisoinnissa se ryhtyi kuumeisesti etsimään 

sopivaa varustamoa, joka pystyisi tarjoamaan A/S Oiltankia edullisemmat toimi-

tusehdot Datsunien kuljetuksille.  

Ruotsalainen varustamo Wallenius Rederierna (Wallenius Lines) oli Autokes-

kuksen näkökulmasta henkilöautojen rahtaukseen erinomaisesti soveltuva kuljetus-

palvelujen tarjoaja, jolla oli meriittilistallaan jo vuosia kestänyt toiminta Volkswa-

gen-autojen vientikuljetuksissa USA:n markkinoille varustamon erityisesti autojen 

kuljetukseen suunnitelluilla aluksilla. Japanin autoteollisuuden aloitellessa vienti-

ään USA:n ja Euroopan markkinoille 1950- ja 1960-luvun vaihteessa pyrki Walle-

nius saavuttamaan jalansijan myös Japanin ja Euroopan välisissä autokuljetuksissa. 

                                                        
1533 ”Dear Sirs, 400 cars for Finland and possibly 120–150 cars for Norway. Shipment end June / begin-
ning July.” Georg Veflingin kirjelmä Nissanille (Foreign Trade Division). Tønsberg 7.5.1965; ”Dear 
Sirs.” Georg Veflingin kirjelmä Nissanille (Foreign Trade Division). 12.6.1965. S. Klailen kaapissa 
olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA.  
1534 ”Summary of past shipments of cars from Japan to Finland.” Autokeskuksen muistio Nissan Motor 
Co., Ltd:lle (1965). S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
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Tätä tarkoitusta varten varustamo liittyi Japan/Europe Freight Conferenceen ja 

solmi vuonna 1965 sopimuksen Toyota-, Honda- ja Mazda-autojen kuljetuk-

sista.1535 Samana vuonna myös Autokeskus aloitti yhteistyön Walleniuksen kanssa 

Datsuneiden Suomeen kuljetuksissa, mikä saattoi monopoliasemansa menettävän 

Georg Veflingin ja A/S Oiltankin lähes raivon partaalle. 

Vefling ilmaisi Nissanille jyrkän vastalauseensa Walleniuksen pääsystä osal-

liseksi Datsuneiden kuljetuksista Pohjois-Eurooppaan. Veflingin mukaan A/S Oil-

tank oli omalla panoksellaan ollut ratkaiseva tekijä Datsuneiden viennin onnistu-

misessa Suomeen ja siten Nissanin rantautumisessa Euroopan markkinoille. Nissan 

oli toisin sanoen Veflingin mukaan kiitollisuudenvelassa A/S Oiltankille, jonka 

kanssa Autokeskuksen olisi jatkettava yhteistyötä Nissanin käskystä. Vefling vaati 

A/S Oiltankille Nissanin / Autokeskuksen taholta myönnettävää kuljetuksia koske-

vaa pitkäaikaissopimusta, joka mahdollistaisi Datsunin viennin tuloksellisen jatku-

misen Suomen markkinoiden lisäksi myös Norjassa – A/S Oiltankin tarkoituksena 

oli yhdistää vientikuljetukset Suomeen ja Norjaan samoilla laivauskerroilla. Ellei 

kuljetuksia Suomeen ja Norjaan olisi mahdollista yhdistää varustamon toimesta, 

olisi siitä Veflingin näkemyksestä seurauksena Nissanin vientitoiminnan vaarantu-

minen Norjan markkinoilla.1536 

Veflingin syytämistä uhkauksista ja pelottelusta huolimatta ei Nissan, Autokes-

kuksesta puhumattakaan, ollut valmis jatkamaan entisenlaista yhteistyötä tai sol-

mimaan uutta pitkäaikaissopimusta Skibs A/S Oiltankin kanssa. Autokeskuksen 

johto oli kyllästynyt epäluotettavaan palveluntarjoajaan, jonka kanssa oli toistu-

vasti jouduttu ongelmatilanteisiin korkeiden rahtikustannusten ja muuttuvien lai-

vausaikataulujen suhteen. Yhteistyön aloittamisella Walleniuksen varustamon 

kanssa Autokeskus pyrki pääsemään eroon kuljetuksia kroonisesti vaivanneista on-

gelmista. Ilmeisesti Autokeskus ei välittömästi solminut pitkäaikaissopimusta Wal-

leniuksen kanssa, sillä ensimmäinen maininta tällaisesta järjestelystä löytyy vuo-

den 1967 alusta, jolloin Autokeskus myönsi Walleniukselle yksinoikeuden Datsu-

neiden kuljetuksiin Suomeen vuosien 1967–1969 aikana. Wallenius ei ainoastaan 

hoitanut Datsuneiden kuljetuksia Autokeskukselle vaan myös amerikkalaisten 

Dodge-autojen toimitukset Pohjois-Amerikasta Suomen markkinoille. Autokeskus 

                                                        
1535 Julkaisu: Wallenius Lines. The youngest of Sweden’s major shipowners; pioneers in sea transport 
of automobiles. By M. J. Collins. Reprint from The Compass 1975 – No. 3. S. Klailen kaapissa olleita 
papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
1536 ”Dear Sirs, 400 cars for Finland and possibly 120–150 cars for Norway. Shipment end June / begin-
ning July.” Georg Veflingin kirjelmä Nissanille (Foreign Trade Division). Tønsberg 7.5.1965; ”Dear 
Sirs.” Georg Veflingin kirjelmä Nissanille (Foreign Trade Division). 12.6.1965. S. Klailen kaapissa 
olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA.  



588 

oli täten keskittänyt edustamiensa automerkkien kuljetukset valtaosaltaan yhdelle 

palveluntarjoajalle, joka oli suostuvainen automallikohtaisiin rahtialennuksiin saa-

tuaan Datsunien osalta pitkäaikaissopimuksen yksinoikeudella.1537  

Yhteistyö Autokeskuksen ja Walleniuksen välillä sujui vailla suurempia ongel-

mia, lukuun ottamatta erään kuljetuksen yhteydessä vuonna 1968 tapahtunutta on-

nettomuutta, minkä seurauksena osa autoista kärsi vesivahinkoja. Tapauksen sel-

vittely synnytti korvauksista pienen konfliktinpoikasen toimijoiden välillä, mikä ei 

kuitenkaan romuttanut edelleen jatkuvaa yhteistyötä Datsuneiden kuljetuksissa.1538 

Osoituksena molemminpuolisesta luottamuksesta ja halusta jatkaa yhteistyötä Au-

tokeskus ja Wallenius solmivat uuden kuljetussopimuksen keväällä 1969. Sen no-

jalla Autokeskus, nyt viralliselta nimeltään Aro-Yhtymä Oy Autokeskus, sitoutui 

tilaamaan Walleniukselta laivaukset kaikille yhtiön Japanista tuotaville autoille 

Suomeen (Hangon satamaan) 1.4.1969–31.12.1974 välisenä aikana. Sopimuksen 

kautta Autokeskus tunnusti Suezin kanavan sulun takia rahtimaksuihin sälytetyn 

niin sanotun Suez-lisän (10 prosenttia)1539 mutta sai Walleniukselta puolestaan si-

toumuksen rahtitariffista tehtävästä 14 dollarin alennuksesta per auto vuoden 1974 

loppuun saakka. Jos Autokeskuksen ja Nissanin välillä 31.3.1972 saakka voimas-

saolevan maahantuontisopimuksen uudistamisen yhteydessä tai myöhemmin Nis-

sanin aloitteesta siirryttäisiin fob-laivausehdoista cif-ehtoihin, toisin sanoen rahti-

maksujen sisällyttämiseen autojen myyntihintoihin, raukeaisi Autokeskuksen ja 

Walleniuksen välinen kuljetussopimus. Se raukeaisi myös siinä tapauksessa, jos 

Nissan ryhtyisi itse huolehtimaan autojen laivauksista Suomeen.1540 

Näin myös tapahtui vuosien 1970–1971 vaihteessa, jolloin Nissan oli Autokes-

kukselle antamansa selvityksen mukaan ”kärsinyt jatkuvasta tilanpuutteesta Japan-

                                                        
1537 ”Sjöfrakt för Datsun-bilar från Japan.” Autokeskus Oy:n kirjelmä Scandinavian Motorships Ab:lle 
(Wallenius Linesin agentti). Allekirjoittanut R. Salonen. Helsinki 3.1.1967; Scandinavian Motorships 
Ab:n kirjelmä Autokeskus Oy:lle sopimusliitteineen 2 kpl. Allekirjoittanut Bengt Appelberg. Tukholma 
2.10.1967. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
1538 ”ms MEDEA resa 40.” Wallenius Linesin kirjelmä Autokeskus Oy:lle. Tukholma 12.6.1968. Liit-
teenä meriselitysasiakirjat; ”Kirjeenne 6.8.1968 johdosta haluamme vielä esittää seuraavaa.” Autokes-
kus Oy:n päiväämätön kirjelmäluonnos. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. AYA. 
1539 Huom. Vuodesta 1969 lähtien ei Suez-lisämaksua (Suez-surcharge) enää huomioitu tulli- ja autove-
rolaskelmien ulkopuolisena kustannuksena, vaan se sisällytettiin osaksi rahtikustannuksia, toisin sanoen 
cif-arvoa. Tällä oli huomattava vaikutus Autokeskuksen Datsunin myynneistä saamaan voittomar-
ginaaliin. ”A Survey on the marketing of Datsun cars first half of 1969 and on the sales possibilities for 
the second half of 1969 and for 1970.” Autokeskuksen muistio Nissanille. Allekirjoittanut S. Klaile 
12.5.1969. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
1540 ”Aro-Yhtymä Oy Autokeskus, Helsinki ja Wallenius Linja, Tukholma, välillä on sovittu seuraavaa.” 
Helsinki 21.4.1969. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
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Europe Rahti Konferenssin riittämättömien järjestelyiden vuoksi”. Tyytymättö-

myytensä johdosta Nissan erosi konferenssista vuoden 1971 alussa ja ilmoitti Au-

tokeskukselle Datsun-kaupan fob-ehtojen muuttamisesta cif-ehdoiksi. Perusteluna 

näille tavoitteilleen Nissan ilmoitti pyrkimyksestään saada laivaukset Suomeen ”ai-

kataulun mukaisiksi ja säännöllisemmiksi”.1541 Nissanin mukaan Suomeen tapah-

tuneissa ja Walleniuksen toteuttamissa laivauksissa oli näin epäsuorasti ilmaistuna 

esiintynyt aikataulullisia ongelmia. Vastasiko tämä Nissanin esittämä väittämä kui-

tenkaan todellisuutta, ja oliko yhtiöllä kenties muita vaikuttimia laivausten uudel-

leen järjestämiseksi omilla ehdoillaan? 

Vastauksena kysymyksen ensimmäiseen osaan on todettava, ettei tässä tutki-

muksessa hyödynnetystä alkuperäisaineistosta käy ilmi Autokeskuksen vahingoksi 

ilmenneitä aikataulullisia puutteita Walleniuksen järjestämien laivausten suhteen – 

ei ainakaan sellaisia vaikeuksia, joita oli ollut A/S Oiltankin kanssa. Nissanin pyr-

kimykseen saada järjestettäväkseen Suomeen tapahtuvat kuljetukset vaikutti mitä 

suurimmassa määrin myös yhtiön varustamotoiminnan kehitys, joka oli saanut läh-

tölaukauksensa vuonna 1965. Tuolloin Nissan Motor Co., Ltd. perusti oman varus-

tamon, jonka tehtävänä oli etupäässä USA:han suuntautuvan viennin kuljetusten 

toteuttaminen. Alkujaan varustamolla oli vain yksi alus – 1 900 autoa kerralla kul-

jettanut M/S Oppama Maru – mutta vuoteen 1975 mennessä oli aluskanta kasvanut 

jo 12 laivaan, jotka operoivat Nissanin autokuljetuksissa kaikkiin maanosiin. Nii-

den lisäksi oli Nissanin varustamo vuokrannut 30 norjalaista alusta USA:n kulje-

tuksia ja 10 alusta Euroopan kuljetuksia varten. Oman varustamon perimmäisenä 

tarkoituksena oli mahdollistaa Nissanille säästöjä kuljetuskapasiteetin tehostami-

sen myötä.1542  Rahtikustannusten muodostaessa huomattavan osan autojen hin-

nasta erityisesti pitkän matkan kuljetusten seurauksena oli Nissanin etujen kannalta 

tarkoituksenmukaista luopua kuljetuspalveluja tarjoavista välikäsistä ja organi-

soida itse toimitukset eri maanosiin omilla ja vuokratuilla aluksilla. 

                                                        
1541 ”Memorandum of Discussion.” Muistio Autokeskuksen ja Nissanin edustajien neuvotteluista Toki-
ossa. Allekirjoittaneet S. K. Aro ja S. Ozawa 30.10.1970. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–
1980-luvuilta. AYA. Huom. Samasta asiakirjasta löytyy myös suomennos, josta kyseiset lainaukset on 
otettu. 
1542 ”Nissanin kuljetuslaivasto kasvaa.” AY-Posti No. 2. Huhtikuu 1975. AY-Posti 1975. AYA. ”Suo-
malaiset Japanin autoteollisuuteen tutustumassa.” Artikkeli lehdestä Kuljetus No. 3. 1969, 43–44. Leh-
tileikekansio: Dodge 1967–1970, AK Japanissa 1969. AYA. Noin 22 prosenttia autojen kuljetukseen 
soveltuvasta koko maailman rahtikapasiteetista oli japanilaisten toimijoiden käsissä vuoteen 1971 men-
nessä. Ekberg 2011, 262. 
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Kun Nissan oli esittänyt vaatimuksensa kuljetusjärjestelyiden muuttamisesta, 

ei Autokeskus niitä purematta niellyt. Autokeskus oli kaikesta päätellen ollut tyy-

tyväinen yhteistyöhön Walleniuksen kanssa eikä niin muodoin ollut halukas purka-

maan varustamon kanssa tekemäänsä vuoden 1974 loppuun saakka voimassaole-

vaa ja maahantuojan kannalta varsin edullista kuljetussopimusta. ”Nissanin toistu-

vien suostuttelujen johdosta” Autokeskus lopulta kuitenkin hyväksyi päämiehensä 

esityksen ‒ tosin seuraavin ehdoin: 1) Nissanin oli yritettävä järjestää autojen suo-

rat laivaukset Hangon sijasta Helsinkiin,1543 2) Nissanin ja Autokeskuksen välisissä 

toimintaehdoissa fob-pohjat pysyisivät muuttumattomina ja 3) rahtihinnat maksu-

aikoineen pysyisivät samansuuruisina, kuten yhteistyössä Autokeskuksen ja Walle-

niuksen välillä. Nissanin ilmoitettua olevansa valmis tekemään parhaansa Autokes-

kuksen asettamien ehtojen täyttämiseksi, merkitsi se lopunalkua Autokeskuksen ja 

Walleniuksen väliselle yhteistyölle. Virallisesti tämä yhteistyö päättyi vuonna 1971, 

jonka alussa Nissan muutti maahantuontisopimuksen mukaisen Datsunien myyn-

nin Autokeskukselle fob-pohjalta cif-pohjalle.1544  

Autokeskuksen ja Nissanin välinen yhteistyö Datsunien laivauksissa Suomeen 

käynnistyi vailla suurempia ongelmia vuoden 1971 alussa. Vaikeudet olivat kuiten-

kin vasta edessä, sillä myöhemmin samana vuonna alkanut Japanin jenin arvon kel-

luttaminen langetti raskaan varjon Nissanin Autokeskukselta perimille rahtimak-

suille. Jenin epäedullinen arvonkehitys suhteessa USA:n dollariin (jenin revalvaa-

tio) korotti Autokeskukselle kuuluneita rahtimaksuja, joista Nissan peri noin 10 

prosentin korkoa. Yhteistyössä Walleniuksen kanssa oli Autokeskuksella ollut 

kaksi ja puoli kuukautta korotonta maksuaikaa autojen saavuttua Suomeen. Jenin 

epäedullinen vaihtokurssi ja rahtimaksujen korko eivät yksistään aiheuttaneet epä-

toivoa Autokeskuksessa ‒ kaiken kukkuraksi nousseet rahtimaksut laskettiin Suo-

men tulliviranomaisten toimesta osaksi auton hintaa, josta määräytyi maahantuon-

nista perittävä tullimaksu. Autokeskuksen mukaan edellä mainittujen tekijöiden 

                                                        
1543 Nissan järjesti laivaukset Suomeen Hoegh-Ugland Lines -nimisen varustamon kanssa. Alustavasti 
Nissan suostui toteuttamaan laivaukset Helsinkiin vain niissä tapauksissa, joissa kyseessä oli suora kul-
jetus täydessä lastissa Japanista Suomeen. Usein Nissanin toteuttamat autojen kuljetukset Suomeen ta-
pahtuivat kuitenkin eurooppalaisten välisatamien kautta siten, että Suomeen tarkoitetut autot laivattiin 
Kööpenhaminaan, Rotterdamiin tai muuhun satamaan, jossa autot uudelleen lastattiin Suomeen kulke-
vaan alukseen. Muistio keskusteluista Tokiossa 13.–26.7.1972 Autokeskuksen ja Nissanin edustajien 
välillä. Allekirjoittaneet H. Ishii ja S. Klaile. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. 
AYA. ”Datsun tuonti-uutisia.” D-Posti No. 1. 1973. AYA. 
1544 ”Memorandum of Discussion.” Muistio Autokeskuksen ja Nissanin edustajien neuvotteluista Toki-
ossa. Allekirjoittaneet S. K. Aro ja S. Ozawa 30.10.1970; Muistio neuvottelusta 2.5.1972 Helsingissä 
professori Jokelan ja johtaja Klailen kanssa. Allekirjoittanut Lasse Nieminen. Tampere 4.5.1972. S. 
Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
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summana realisoitunut tullimaksujen korotus vaaransi Datsunin kilpailukyvyn 

Suomen markkinoilla. Tämän johdosta maahantuoja pyysi päämiestään pysyttä-

mään jenin arvon rahtihintojen osalta vakiona (312 jeniä = 1 US. dollari) kahden-

keskisellä sopimuksella.1545  

Käsillä olevassa tutkimuksessa hyödynnetyistä alkuperäislähteistä ei valitetta-

vasti selviä suostuiko Nissan kyseiseen pyyntöön. Varmaa kuitenkin on, että Nissan 

avusti vähintään muilla keinoin Autokeskuksen ponnisteluja Datsunin markkinoin-

nissa 1960–1970-lukujen vaihteen autokaupan vaikeina vuosina – niitä käsitellään 

tarkemmin tuonnempana. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, ettei Nissanin pyr-

kimyksenä ollut maahantuojansa ajaminen perikatoon sille epäedullisilla rahtimak-

suilla, vaan se halusi tiivistää yhteistyötään Autokeskuksen kanssa ilman laivauksia 

hoitavia välikäsiä. Kun toiminta oli päättynyt sekä Skibs A/S Oiltankin että Walle-

nius Linesin kanssa, aloittivat Nissan ja Autokeskus välittömän keskinäisen yhteis-

työn myös laivausten osalta. Merikuljetusten lisäksi Nissan käynnisti 1970-luvun 

alkupuolella Datsunin varaosien konttikuljetukset Suomeen rautateitse Siperian 

kautta; vuonna 1973 lähetettiin Japanista joka kuukausi 5–8 konttia Nahodkan sa-

tamaan ja sieltä edelleen Helsinkiin.1546 

Näin realisoituneen kuljetusyhteistyön ohella olivat Nissan ja Autokeskus ha-

lukkaita jatkamaan karikoissa kouliintunutta liikekumppanuuttaan, joka perustui 

1960-luvun puolivälissä solmittuihin uusiin maahantuontisopimuksiin. Nissan ja 

Autokeskus uudistivat kesällä 1962 solmimansa maahantuontisopimuksen touko-

kuussa 1964, jolloin Nissan jatkoi Autokeskukselle myöntämäänsä Datsunien yk-

sinmyyntioikeutta Suomessa seuraavan viisivuotiskauden ajan. Yksinmyyntioikeu-

den ehtona oli, että Autokeskuksen odotettiin myyvän sopimuksen ensimmäisen 

vuoden (31.7.1964–31.7.1965) kuluessa 2 200 autoa, seuraavana vuonna 2 400 au-

toa, kolmantena vuotena 2 600 autoa, neljäntenä vuotena 2 800 autoa ja lopulta vii-

dentenä vuotena 3 000 autoa.1547  Sopimuksen edellyttämä ensimmäisen vuoden 

myyntimäärä ylittyi ruhtinaallisesti, mistä kertoo vuoden 1965 kokonaismyynti-

määrä 5 255 kappaletta Datsun-henkilöautoja. Seuraavana vuonna (1966), jolloin 

Autokeskus ja Nissan solmivat uuden maahantuontisopimuksen – yksinmyyntioi-

                                                        
1545 ”Re Yen fluctuation.” Autokeskuksen kirjelmä Nissanille (Mr. S. Ozawalle). Allekirjoittanut S. 
Klaile. Helsinki 9.2.1972. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
1546 ”Autokeskuksen keskusvarasto.” AY-Posti No. 3. 1973. AYA. 
1547 Muutettu maahantuontisopimus Nissan Motor Co., Ltd:n ja Autokeskus Oy:n välillä 17.5.1964. Al-
lekirjoittaneet Takashi Ishihara ja Väinö H. Broman. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-
luvuilta. AYA. 
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keudella kolmeksi vuodeksi kerrallaan – laski Datsunien myynti 4 038 kappalee-

seen ollen kuitenkin huomattavasti korkeampi kuin vuoden 1964 sopimuksessa 

edellytettiin. Kyseisen sopimuksen määräämillä myyntiodotuksilla ei kuitenkaan 

enää ollut merkitystä, sillä vuoden 1966 maahantuontisopimuksessa oli lukumää-

räisistä myyntiodotuksista luovuttu kokonaan.1548  

Nissanin näkökulmasta Autokeskus oli lunastanut kaikki sille asetetut odotuk-

set Datsunien myynnin vakiinnuttamisessa ja kasvattamisessa Suomen markki-

noilla, eikä sopimuksen kautta määritettävillä myyntiodotuksilla ollut siten käytän-

nössä tai periaatteessakaan olennaista merkitystä. Nissan luotti suomalaiseen maa-

hantuojaansa, jonka kanssa se uusi automaattisesti vuonna 1966 allekirjoitetun so-

pimuksen joka kolmas vuosi. 

Kaavio 40. Nissan Motor Co., Ltd:n autojen vienti kappalemäärissä Euroopan maihin v. 

1964–1968. Lähde: Nissan jidōsha (1975). Nissan jidōsha shashi 1964–1973. s. 628–

629.1549 

                                                        
1548 Distribution Agreement. Nissan Motor Co., Ltd:n ja Autokeskus Oy:n välinen maahantuontisopimus 
1966. Allekirjoittaneet S. K. Aro ja Katsuji Kawamata. AYA. ”PM 1. Review on the development of 
the car trade in Finland and its effects of Autokeskus Oy’s activity.” Allekirjoittanut Sven Klaile. Hel-
sinki 16.1.1968. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. AYA. 
1549 Vuonna 1964 vei Nissan Suomeen vähintään 2 012 Datsunia. Kaaviosta 40. ilmenevä vuoden 1964 
vientiluku 3 021 kappaletta on Nissanin yrityshistoriikin, Nissan jidōshan (1975), ilmoittama kappale-
määrä. Japanin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomeen vietiin 3 321 henkilöautoa vuonna 
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Autokeskuksen ja Nissanin välittömän yhteistyön vakiintuminen pitkäaikaissopi-

muksin ilman myyntejä koskevia määrällisiä vaatimuksia loi parhaat edellytykset 

Datsunien markkinoinnin jatkamiselle Suomen automarkkinoilla, joilla viran-

omaissäätely kiristyi entisestään vuonna 1966. Kesä-heinäkuun vaihteessa voi-

maansaatettu uusi korotettu autovero yhdessä tammikuusta kesäkuuhun saakka voi-

massa olleen henkilöautojen tuontisäännöstelyn kanssa vähensivät tehokkaasti au-

tokauppaa, joka oli viranomaisten mukaan kasvanut liian suureksi aikaisempina 

vuosina. Tuontisäännöstely koski vaihdettavilla valuutoilla tuotuja autoja, joille 

määrättiin 120 miljoonan markan suuruinen tuontikatto. Koska maahantuojille an-

netut valuuttakiintiöt perustuivat vuoden 1965 tuontiarvoihin, sai Autokeskus käy-

tettäväkseen varsin kiitettävän osuuden ‒ noin kuusi prosenttia ‒ tästä kokonais-

tuontikatosta. Toisin sanoen Autokeskus sai käytettäväkseen 7,2 miljoonaa mark-

kaa Datsunin ja Dodgen tuontia varten.1550 

Saamastaan edullisesta valuuttakiintiöstä huolimatta joutui Autokeskus kesällä 

1966 vaikeuksiin, kun henkilöautotuonnin valuuttasäännöstely päättyi ja uusi auto-

vero astui voimaan. Ongelmat koskivat vapaasatamaan (Hanko) varastoituja autoja, 

joiden osalta Autokeskus teki raskaan päätöksen säilyttää vähittäismyyntihinta en-

tisellään veronkorotuksesta huolimatta. Tällä toimenpiteellä Autokeskus uhrasi 

omansa ja Datsun-piirimyyjien voittomarginaalin saadakseen varastossa olleet 

1 400 autoa kaupaksi ennen vuoden loppua.1551 Vaikka Autokeskus joutui täten tur-

vautumaan vapaaehtoiseen hintakiristykseen, ei sen kuitenkaan tarvinnut kamp-

pailla samankaltaisten ongelmien kanssa kuin neljä vuotta aikaisemmin, jolloin 

Datsun uutena automerkkinä teki tuloaan Suomen markkinoille. Datsun oli vuonna 

1966 jo tunnettu ja kestäväksi todistettu auto, jonka markkinointi nojasi sen hyvään 

maineeseen ja laajenevaan mallivalikoimaan. Näiden tekijöiden vaikutukset näkyi-

vät tuontiin kohdistuneista rajoitteista huolimatta kiitettävinä myyntilukuina sekä 

Suomen korostuneena asemana Nissanin viennissä Eurooppaan. 

Nissan Motor Co., Ltd:n ja sen pahimman kotimaisen kilpailijan Toyota Cor-

porationin välinen kamppailu markkina-asemista Suomessa käynnistyi tosiasialli-

                                                        
1964. ”Tilastotietoja Suomen ja Japanin välisestä kaupasta 1964.” Lähetystösihteeri Hedmansonin ta-
loudellinen tiedoitus No. 8. Tokio 17.5.1965. UM 56 B Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1965–
1973. UMA. 
1550 Muistio: ”Autoveron kehitys Suomessa v.v. 1962–1970.”; ”PM 1. Review on the development of 
the car trade in Finland and its effects of Autokeskus Oy’s activity.” Allekirjoittanut Sven Klaile. Hel-
sinki 16.1.1968. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. AYA.  
1551 ”PM 1. Review on the development of the car trade in Finland and its effects of Autokeskus Oy’s 
activity.” Allekirjoittanut Sven Klaile. Helsinki 16.1.1968. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. AYA. 
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sesti vuonna 1967, jolloin Toyotan maahantuoja Korpivaara Oy esitteli uuden pie-

nimallisen Corolla-henkilöauton. Tätä ennen oli Korpivaara tuonut Toyota Crown- 

ja Corona-mallien henkilöautoja, joista viimeksi mainittu kilpaili markkina-ase-

mista samassa kokoluokassa Datsun Bluebirdin kanssa. Autokeskuksen ja Korpi-

vaaran edustamien japanilaismerkkien keskinäisessä taistossa Datsun oli hallitseva 

aina vuoteen 1967 saakka. Kyseisen vuoden huhtikuun lopussa saapui Corolla Suo-

men markkinoille nostaen Toyotan Nissanin yli rekisteröintitilastoissa – Volkswa-

gen loisti rekisteröintien kärkisijalla.1552  

Toyotan saavuttaman suosion syyt olivat moninaiset: Tekniikan Maailma -lehti 

arvioi uuden Corollan olevan muiden japanilaisten autojen tavoin ”erittäin hyvin 

viimeistelty ja kohtalaisen hyvin varustettu, mitkä molemmat piirteet vetoavat te-

hokkaasti ostajaan”. Tämä ”alemman keskiluokan auto”, jolla tarkoitettiin auton 

kokoluokkaa, oli kaiken lisäksi tehopainosuhteeltaan edullinen erittäin hyviksi to-

dettujen suorituskykyarvojen kera. Toisin sanoen Toyota Corolla tarjosi ostajalleen 

tehokkaan mutta taloudellisen käyttöauton ominaisuudet, jotka urheilullisen muo-

toilun lisäksi herättivät usean autonostoa suunnitelleen kuluttajan kiinnostuk-

sen.1553 

                                                        
1552 ”PM 1. Review on the development of the car trade in Finland and its effects of Autokeskus Oy’s 
activity.” Allekirjoittanut Sven Klaile. Helsinki 16.1.1968. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. AYA. 
Korpivaara Oy:n Toyota Crown -mainos. Tekniikan Maailma 1/1965, 10. Korpivaara Oy:n Toyota Co-
rona -mainos. Tekniikan Maailma 2/1967, 16. Hytönen 1994, 38; Kosma 1994, 50–52.  
1553 ”Saammeko esitellä Toyota Corolla.” Tekniikan Maailma 6–7/1967, 61–62. 
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Kaavio 41. Japanilaisten henkilöautojen rekisteröinnit (kpl) Suomessa v. 1962–1975. 

Lähde: Toni Jalovaara & Hannu Kärkkäinen: ”Autoinen aurinko nousi idästä.” Tekniikan 

Maailma 15/1992, 8. Huom. Isuzun häviäminen rekisteröintitilastoista vuoden 1972 jäl-

keen johtuu sen maahantuonnin päättymisestä. 1980-luvun alkupuolella Isuzun tuonti 

käynnistyi uudelleen. Tässä kaaviossa esiintyvien valmistajien / automerkkien lisäksi 

Suomeen tuotiin kyseisinä vuosina pienempiä määriä muun muassa seuraavia japani-

laisia autoja: Daihatsu, Honda ja PMC-Prince. Suomessa PMC:tä edusti Rego Oy (n. 

1963–1966) ja Autokeskus Oy (n. 1966/1967–1969). Hondaa edusti aluksi Oy Otto Brandt 

Ab (1965–1967) ja myöhemmin Berner Oy (1970-luvun puoliväliin saakka). Daihatsua 

edusti Uotila Oy (1968–1971). Näiden merkkien lisäksi tuotiin myös pieniä eriä Hino ja 

Suzuki-merkkisiä autoja 1960-luvulla. Vuosikymmenen toisella puoliskolla PMC sulau-

tui Nissan Motor Co., Ltd:hen ja Hino yhdistyi Toyota-ryhmittymään. Kosma 1994, 53–

54. 

Autokeskus ja Nissan eivät jääneet toimettomiksi Korpivaaran ja Toyotan asetta-

man haasteen edessä, sillä syyskuussa 1967 tuotiin Suomeen ensimmäiset pieni-

malliset Datsun 1000 Sedan -henkilöautot, jotka Autokeskuksen mukaan myytiin 

välittömästi loppuun. Samana vuonna tuotiin Suomeen myös Haka-auto Oy:n toi-

mesta Toyo Kogyo-tehtaan valmistama Mazda de Luxe -henkilöauto, joka oli ko-

koluokaltaan samassa sarjassa Toyota Coronan ja Isuzu Belletin kanssa. Vuonna 

1967 ei Mazda ollut enää varsinaisesti uusi automerkki Suomen markkinoilla, sillä 

Haka-auto Oy oli tuonut ensimmäisen koe-erän Mazdoja jo vuonna 1965, kun taas 
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maahantuontisopimus oli julkistettu vasta vuoden 1966 lopussa.1554 Vuosikymme-

nen lopulta lähtien oli Mazda kolmanneksi eniten rekisteröity japanilainen henki-

löautomerkki Suomessa jääden kuitenkin varsin kauaksi Toyotan ja Datsunin rekis-

teröintimääristä. 

Kiristynyt kilpailu japanilaisten sekä muunmaalaisten automerkkien kesken 

Suomen markkinoilla ei ollut ainoa huolenaihe Autokeskuksen liiketoiminnassa, 

sillä syksyllä 1967 Suomen viranomaiset valmistautuivat jälleen kerran sovelta-

maan säännöstelytoimia vanhoilla resepteillä autotuonnin hillitsemiseksi. Aamulla 

21. syyskuuta saivat maahantuojat viranomaisilta tiedonannon, jonka mukaan edel-

tävänä yönä hallitus oli päättänyt ilman eri varoitusta autotuonnin keskeyttämisestä, 

toisin sanoen lisenssikiellosta. Tämä päätös asetti maahantuojat välittömästi eriar-

voiseen asemaan, sillä ne tuojat, jotka olivat onnekseen ehtineet hakemaan lisenssit 

uusille tuontierille ennen kyseistä päivämäärää, saivat pitää lisenssinsä, kun taas ne 

tuojat, jotka vasta valmistautuivat vuoden viimeisten (kolmen kuukauden) tuonti-

hakemusten lähettämiseen, eivät enää saaneet tuontilupia. Autokeskus kuului vii-

meksi mainittuun ryhmään.1555 

Tuontikielto vaikutti lähes katastrofaalisesti Autokeskuksen toimintaan, sillä 

yhtiön myyntiluvut – syyskuussa yhteensä 448 autoa – kääntyivät lokakuussa jyrk-

kään laskuun vastaten vain 90 autoa. Pahin oli kuitenkin vasta edessä, sillä Suomen 

markan noin 31 prosentin devalvaatio 12. lokakuuta ja siitä hieman yli kuukausi 

myöhemmin säädetty pysyvä auto- ja moottoripyöräverolaki uusine veronlasken-

taperusteineen lopettivat autokaupan Suomessa lähestulkoon kuin seinään. Deval-

vaation seurauksena Datsunin hinta nousi yhdessä yössä 8 950 markasta 12 150 

markkaan, millä oli luonnollisesti tuhoisa vaikutus Autokeskuksen lyhyen aikavä-

lin liiketoimintaan. Tuontilisenssikiellon kumoaminen ei tuonut välitöntä helpo-

tusta Autokeskukselle eikä muillekaan maahantuojille, mutta joulukuussa autojen 

menekki hieman piristyi vastaten Autokeskuksen osalta 35 Datsunia.1556 

                                                        
1554 ”PM 1. Review on the development of the car trade in Finland and its effects of Autokeskus Oy’s 
activity.” Allekirjoittanut Sven Klaile. Helsinki 16.1.1968. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. AYA. 
Kosma 1994, 54. ”Me ajoimme Mazda de Luxe.” Tekniikan Maailma 8/1967, 53.  
1555 ”PM 1. Review on the development of the car trade in Finland and its effects of Autokeskus Oy’s 
activity.” Allekirjoittanut Sven Klaile. Helsinki 16.1.1968. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. AYA. 
1556  Otsikoimaton luettelo autotuonnin ja -kaupan säätelystä Suomessa v. 1962–1976. S. Klailen 
kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. Muistio: ”Autoveron kehitys Suomessa v.v. 1962–
1970.”; ”PM 1. Review on the development of the car trade in Finland and its effects of Autokeskus 
Oy’s activity.” Allekirjoittanut Sven Klaile. Helsinki 16.1.1968. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. 
AYA. Muistio haastattelusta, jossa läsnä olivat Olli Hagman ja Juha Sahi. Helsinki 26.4.2012. 
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Vuosi 1968 ei tuonut tullessaan merkittävää parannusta Autokeskuksen tai yli-

päänsä koko autokaupan tilaan Suomessa, mistä osoituksena käy uusien autojen 

rekisteröintimäärien tippuminen muun muassa Datsunin osalta jo kolmatta vuotta 

peräkkäin. Parantaakseen markkina-asemiaan ja selvitäkseen viranomaissäätelyn 

luomasta autokaupan ahdingosta, Autokeskus ja Nissan tarkastivat vuoden alussa 

Tokiossa käydyissä neuvotteluissa Datsun-mallien hinnoittelua ja sopivat uusista 

koroista (tai pikemminkin rajoitetusta korottomuudesta), jotta Datsun pysyisi edel-

leen hinnaltaan kilpailukykyisenä suomalaisen kuluttajan silmissä.1557  Lähes sa-

manaikaisesti suunniteltiin Autokeskuksen taholla liiketoimintakapasiteetin vah-

vistamista yritysfuusion kautta, sillä Autokeskus Oy:n pääomistaja Simo Aro ja vä-

hemmistöosakkaat Oy Katepal (bitumituotealan yritys) ja asianajaja Lasse Niemi-

nen tekivät päätöksen Autokeskuksen ja Katepalin yhdistämisestä vuonna 1968. 

Virallisesti fuusio astui voimaan seuraavana vuonna, jolloin Katepal sulautui osaksi 

Autokeskus Oy:tä – tällöin syntyi yhtiö nimeltä Aro-Yhtymä Oy.1558 Fuusio ei tuot-

tanut muutoksia Autokeskuksen ja Nissanin väliselle yhteistyölle, joka jatkui enti-

sin ehdoin.  

Erilaisin ja varsin monimutkaisin rahoitusjärjestelyin Nissan ja Autokeskus so-

pivat kaikkien Datsun-henkilöautojen osalta maahantuojalle annettavasta 15 dolla-

rin alennuksesta per auto joulukuun 1968 laivauksista alkaen sekä Nissanin myön-

tämästä 10 000 dollarin mainosavustuksesta Datsunin markkinoinnin edistämiseksi 

Suomessa lokakuusta 1968 aina maaliskuuhun 1969 ulottuvan ajanjakson si-

sällä.1559 Nämä Nissanilta saadut kädenojennukset tulivat Autokeskukselle suureen 

tarpeeseen, kun Korpivaara Oy aloitti maaliskuussa 1969 näyttävän myyntikam-

panjan tiputtamalla huomattavasti Toyota Crown -mallin autojen vähittäishintaa. 

Autokeskuksen Nissanille antaman selvityksen mukaan Toyotan tehdas oli mah-

dollistanut kyseisen hinta-alennuksen laskemalla omaa voittomarginaaliaan, jolloin 

maahantuoja eli Korpivaara saattoi myydä autoja alennetuin hinnoin kärsimättä 

siitä itse tappioita. Autokeskuksen mukaan Toyotan käynnistämä hintasota vaaransi 

samaa kokoluokkaa edustavan uuden Datsun 1800 -mallin menekin, ellei Nissan 

olisi valmis tiputtamaan sen fob-hintaa samalle tasolle Toyotan Crownin kanssa. 

                                                        
1557 Muistio Autokeskuksen ja Nissan Motor Co., Ltd:n edustajien välisistä neuvotteluista Tokiossa 
24.1.–2.2.1968. Allekirjoittaneet M. Zaitsu ja R. Salonen 2.2.1968. S. Klailen kaapissa olleita papereita 
1960–1980-luvuilta. AYA. 
1558 ”Re: Negotiations between Nissan Motor Co., Ltd and Autokeskus Oy in Helsinki 5th–7th October 
1968.” Allekirjoittanut Lasse Nieminen 17.10.1968. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-
luvuilta. AYA. 
1559 ”Nissan Mr. Nagafuchi ja Mr. Suto.” Päiväämätön Autokeskuksen kirjelmä Nissanille. S. Klailen 
kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
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Jos Nissan ei suostuisi tähän esitykseen, olisi Autokeskus oman ilmoituksensa mu-

kaan pakotettu harkitsemaan jo tehtyjen autotilausten peruuttamista.1560 

Keväällä 1969 olivat autojen maahantuojat päämiestensä avustamina ajautu-

neet rajuun hintasotaan, jonka yhtenä haarana oli Toyotan käynnistämä hinnanalen-

nuskampanja. Myöskään pienemmän kokoluokan autojen osalta ei alennuskierrettä 

voinut estää, kun Opel Kadett- ja Austin-merkkisten henkilöautojen maahantuojat 

tiputtivat huomattavasti niiden hintoja. Toyota ei siis yksistään aiheuttanut hintaso-

taa Suomen markkinoilla, sillä yleisenä syynä sodan taustalla nähtiin kyseisen vuo-

den parantuneet myyntinäkymät yleisen taloudellisen nousukehityksen saattele-

mana, mikä kannusti eri valmistajia kilpajuoksuun pyrkimyksenään haukata suu-

rempi pala markkinoista kuin muut.1561 Lähtölaukaus tälle kilpajuoksulle oli itse 

asiassa tapahtunut jo vuoden 1968 puolivälissä, jolloin julkisuuteen vuotanut ”hy-

vin varhainen ilmoitus 1.7.1968 voimaan tulevista tullinalennuksista ei-Efta-au-

toille (14 %:sta 11 %:iin) ja Efta-autoille (7 %:sta 6 %:iin) pakoitti maahantuojat 

alentamaan hintoja jo toukokuussa”. Autokeskus vastasi tullinalennusten tuotta-

maan hintapaineeseen korottamalla merkittävästi piirimyyjien voittomarginaaleja 

ja siten kannustamalla myyntien jatkamista alenevan hintakehityksen oloissa.1562 

Autokeskuksen keväällä 1969 esittämä vaatimus, tai pikemminkin uhkaus, 

Datsunille myönnettävästi hinnanalennuksesta ei arvatenkaan saanut Nissanin ta-

holta kiitosta osakseen – olihan Nissan vain vähän aikaisemmin suostunut jo yhteen 

kaikkia malleja koskevaan hinnanalennukseen. Saman vuoden syksyllä Nissanin ja 

Autokeskuksen välit kiristyivät uhkaavasti, kun Autokeskus ilmoitti yksipuolisesti 

peruvansa Datsun 1000 -mallista (LB10ST) tekemänsä 1 200 kappaleen tilauksen, 

jonka Nissan tulkitsi olevan sopimustekniseltä luonteeltaan peruuttamaton. Auto-

keskuksen mukaan tilaus olisi peruutettava siitä syystä, että kyseisen auton vuosien 

1969 ja 1970 mallien välinen ero oli lähes olematon. Tämä Autokeskuksen esittämä 

tilausperuutus ja sitä tukevat vähintäänkin häilyvät perustelut olivat Nissanin mie-

                                                        
1560 ”Price of Datsun 1800 and competition.” Autokeskuksen kirjelmä Nissanille. Allekirjoittanut S. 
Klaile 22.3.1969. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. Ks. myös Kari Toi-
vonen: Näyttelyn tähdet. Artikkeli Helsingin kansainvälisestä autonäyttelystä 9. –18.5.1969, Autokes-
kus Oy:n esittely. Tekniikan Maailma 8/1969, 26. 
1561 ”Price of Datsun 1800 and competition.” Autokeskuksen kirjelmä Nissanille. Allekirjoittanut S. 
Klaile 22.3.1969. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
1562 ”A Survey on the marketing of Datsun cars first half of 1969 and on the sales possibilities for the 
second half of 1969 and for 1970.” Autokeskuksen muistio Nissanille. Allekirjoittanut S. Klaile 
12.5.1969. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. Huom. Samasta asiakirjasta 
löytyy myös suomennos, josta kyseiset lainaukset on otettu. 
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lestä omiaan vaarantamaan jo vuosia kestäneen yhteistyön, joka perustui molem-

minpuoliseen vakaaseen luottamukseen. Nissan suostui pitkin hampain tilauksen 

peruuttamiseen uhkaamalla vuorostaan, että tämä operaatio aiheuttaa ”erinäisiä 

haitallisia pulmia ja vaikutteita organisaatiossamme”.1563  

Seurasiko tilausperuutuksesta ja sitä edeltäneistä hinnanalennusvaatimuksista 

pysyvää vahinkoa Nissanin ja Autokeskuksen välisille suhteille? Maahantuontiso-

pimuksen purkamisesta tai muunlaisesta yhteistyösuhteiden jyrkästä alasajosta ei 

osapuolten välillä tuolloin tai myöhemminkään 1970-luvun puoliväliin ulottuvalla 

tarkastelujaksolla virallisesti keskusteltu, mutta käytetyistä lähteistä on löydettä-

vissä eräs huomionarvoinen viite Nissanin maahantuojansa toimia kohtaan koke-

man tyytymättömyyden laukaisemasta ”reaktiosta”. Kyse oli Nissan Motor Co., 

Ltd:hen sulautuneen PMC-tehtaan Skyline-automallin maahantuonnista Suomeen 

– alkujaan PMC:tä oli edustanut Rego Oy ja myöhemmin Autokeskus (mahdolli-

sesti vuodesta 1966 tai 1967 lähtien)1564 – jossa nyt sen edustusoikeutta havitteli 

Isuzun maahantuojana toiminut Suomen Koneliike Oy. Nissan informoi Autokes-

kusta sen ja Suomen Koneliikkeen välisistä virallisista tai epävirallisista keskuste-

luista, jotka koskettivat Skylinen maahantuontioikeuden myöntämistä viimeksi 

mainitulle; toisin sanoen Nissan informoi Autokeskusta alustavasta suunnitelmasta 

muuttaa tämän kanssa tekemäänsä edustussopimusta, joka antoi Autokeskukselle 

yksinoikeuden Nissanin valmistamien autojen maahantuontiin.1565  

Autokeskuksen reaktio Nissanin suunnitelmia kohtaan oli jyrkän kielteinen, 

sillä se katsoi, että yksinoikeuden menettäminen maahantuonnissa merkitsisi Nis-

sanin valmistamien automallien myyntien vaarantumista piirimyyjäverkoston luot-

tamuksen horjuessa Autokeskusta kohtaan. Yksinoikeuden menettämisen pelossa 

Autokeskus vastusti maahantuonnin hajauttamista kahteen myyntikanavaan, mistä 

saavutettavien tulosten se arveli olevan hyvinkin kyseenalaisia – näin ainakin kun 

Autokeskus vertasi Suomen Koneliike Oy:n myyntiorganisaatiota omaansa.1566 Il-

                                                        
1563 ”1200 autoa LB10ST marras / joulukuun laivaukseen.” Suomennos Nissanin kirjelmästä Autokes-
kukselle 11.9.1969. Allekirjoittanut S. Ozawa. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. 
AYA. 
1564 Vuonna 1967 Autokeskuksen ja Wallenius Linesin välillä solmitussa laivaussopimuksessa maini-
taan Datsunien lisäksi myös PMC:n automallit. Scandinavian Motorships Ab:n kirjelmä Autokeskus 
Oy:lle sopimusliitteineen 2 kpl. Allekirjoittanut Bengt Appelberg. Tukholma 2.10.1967. S. Klailen 
kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
1565 ”Käännös kirjeluonnoksesta Nissanille. Suomen Koneliike.” Autokeskuksen kirjeluonnos Nissanille. 
Asiakirja on todennäköisesti laadittu vuonna 1969. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-
luvuilta. AYA. 
1566 Ibid. 
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meisesti Nissan luopui maahantuonnin hajauttamissuunnitelmastaan Autokeskuk-

sen vastustuksen seurauksena, mutta toteutumattomanakin se palveli Nissanin tar-

koitusperiä. Päämies halusi kaikesta päätellen maahantuojansa ymmärtävän, ettei 

luottamuksellisia yhteistyösuhteita ollut tarkoituksenmukaista rasittaa liiaksi erilai-

silla vaatimuksilla ja uhkauksilla. Käyttäen Suomen Koneliike Oy:tä keppihevose-

naan Nissan osoitti Autokeskukselle, että tarpeen vaatiessa se olisi valmis jakamaan 

vientinsä useampaan kanavaan ja että Suomessa oli muitakin tarjokkaita Nissanin 

yhteistyökumppaneiksi kuin Autokeskus. 

Täten tilausperuutuksesta ja muista erimielisyyksistä ei seurannut mitään py-

syvää vahinkoa Nissanin ja Autokeskuksen yhteistyösuhteille – sitä paitsi PMC 

Skyline ei esiintynyt itsenäisenä merkkinä Suomen markkinoilla enää vuoden 1969 

jälkeen.1567 Kuten Nissanin ja Autokeskuksen välisten kuljetusjärjestelyiden selvit-

tämisen yhteydessä on osoitettu, oli Nissanin pidemmän aikavälin pyrkimyksenä 

lujittaa välitöntä yhteistyösuhdettaan maahantuojaansa, eikä suinkaan eriyttää vien-

tiponnistelujaan Suomen markkinoille käsittämään useita myyntikanavia. Autokes-

kus ei ollut tärkeä Nissanille ainoastaan sen Suomeen tapahtunutta vientiä ajatellen 

vaan myös laajemmin toiminnassa Euroopan muilla markkinoilla. Nissanin yritys-

historiikin mukaan Autokeskus oli ollut yhdessä ruotsalaisten sijoittajien kanssa 

perustamassa Svenska-Datsun nimistä yhtiötä Ruotsiin vuonna 1966. Tämä Datsu-

nin maahantuojana toiminut ”joint venture” eli yhteisyritys lopetti toimintansa kui-

tenkin jo seuraavana vuonna eli vuonna 1967, jolloin Autokeskus otti haltuunsa 

yhtiöltä myymättä jääneet Datsunit. 1568  Lyhytikäisen Ruotsin-yhtiön lisäksi oli 

Aro-Yhtymä Oy Autokeskuksella todennäköisesti myös muuta sijoitustoimintaa 

Suomen rajojen ulkopuolella, sillä alkuperäislähteistä on löytynyt viite Kanarian 

saarten Teneriffalla toimineesta tai ainakin sinne suunnitellusta Autokeskuksen 

Datsun-edustuksesta 1970-luvun alussa.1569 

Jos päämiehen ja maahantuojan välinen yhteistyö oli säilyttämisen arvoinen 

Nissanin kannalta, niin sitä se oli myös Autokeskuksen näkökulmasta, sillä Datsun-

edustus oli yhtiön koko liiketoiminnassa ensiarvoisen tärkeä. Se, että yhtiöt olivat 

ajautuneet törmäyskurssille edellä käsiteltyjen tapahtumien johdosta, ei kuitenkaan 

tarkoittanut sitä, ettei Autokeskus olisi voinut tukeutua tulevaisuudessa Nissanin 

                                                        
1567 Datsun, Nissan, PMC – Rekisteröintitilastot 1962–1986.10. AYA. Kosma 1994, 53. 
1568 Nissan jidōsha 1975, 159–160. 
1569 Kirjelmässään Aro-Yhtymä Oy Autokeskukselle pyytää Nissan tätä ”to resign our presentation in 
Tenerife” [luopumaan edustuksestamme Teneriffalla], sillä Nissan oli myöntänyt toiselle edustajalle 
yksinoikeuden koskien Kanarian saaria kokonaisuudessaan. ”Representation in the province of Tene-
rife.” Nissanin kirjelmä E30-NA-689 Autokeskukselle 24.8.1972. Allekirjoittanut J. Okada. Asiakirjaa 
säilytetään arkistoyksikössä: Käännöksiä lehtiartikkeleista. AYA. 
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apuun Datsunin markkinoinnin edistämiseksi. Kaikenlainen päämieheltä saatava 

apu tuli jälleen kerran suureen tarpeeseen, kun vuoden 1970 myyntejä suunnitelta-

essa Autokeskus tähdensi kirjelmässään Nissanille, että 

”(…) Datsun-autojen markkinointitilanne [on] nyt erittäin vakava ja vaatii no-

peasti voimakkaita toimenpiteitä parantamiseksi. Olemme jo edellä viitanneet 

siihen tosiseikkaan, että Toyotan osuus markkinoista on kasvanut Datsun-au-

tojen kustannuksella. Tämä on sitäkin valitettavampaa, kun Datsun oli ensim-

mäinen auto, joka teki Suomen ostajat suopeiksi japanilaisia autoja kohtaan. 

Toyota tuli perässä, voimakkaasti tehtaan tukemana, keräten sadon ilman mi-

tään suuria omia investointeja markkinoiden saavuttamiseksi. Tänään japani-

laisille autoille suopeat asiakkaat muodostavat huomattavana ostaja-piirin, 

joka kertakaikkiaan on jo päättänyt ostaa japanilaisen auton. Kun Datsun ei 

pysty kilpailemaan epäedullisten ehtojen vuoksi, Toyota ja nyt myös jossain 

määrin Mazda, saavat kaupat. Eurooppalaiset autot – myös Efta-autot, vaikka 

ne ovat edullisia Efta-etujen vuoksi – eivät enää ole niin tärkeitä kilpailijoita. 

Pääasia siis on, että Autokeskukselle heti annetaan mahdollisuus kilpailla ensi 

kädessä Toyotan kanssa edes suurin piirtein samoilla ehdoilla, muuten Datsun 

menettää liian suuren osan markkinaosuudestaan, jota on hyvin vaikea, suoras-

taan mahdotonta, valloittaa uudelleen. Mikäli Suomessa Datsun menettää jo 

saavuttamiansa asemia autojen markkinoinnissa, ei se voi olla haitallisesti vai-

kuttamatta myös Datsun-autojen markkinointimahdollisuuksiin koko Euroo-

passa.”1570 

Näin suorasanaisesti Autokeskus sitoi yhteen kolme asiaa: 1) Datsunin menestyk-

sen Suomessa ja 2) Toyotan taholta häämöttävän – todellisen tai ehkä hieman kär-

jistetyn – uhan sekä 3) Nissanin vientiponnisteluiden jatkamisen Euroopan kaikilla 

markkinoilla. Autokeskuksen vakuutteluiden edessä Nissan ei varmaankaan jäänyt 

kylmäksi, sillä sen pyrkimyksenä oli kasvattaa Suomen-vientinsä vastaamaan vuo-

den 1965 ennätystasoa tai jopa sen yli.1571 Keinot tämän tavoitteen saavuttamiseksi 

                                                        
1570 ”A Survey on the marketing of Datsun cars first half of 1969 and on the sales possibilities for the 
second half of 1969 and for 1970.” Autokeskuksen muistio Nissanille. Allekirjoittanut S. Klaile 
12.5.1969. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. Huom. Samasta asiakirjasta 
löytyy myös suomennos, josta lainaus on otettu. 
1571 ”Nissan 5 000 this year. Export to Finland.” Englanninkielinen käännös Nikkan Jidōsha Shimbun -
lehdessä 30.1.1969 julkaistusta artikkelista; ”5 000 automobiles to Finland. Nissan Motor Co. exports.” 
Englanninkielinen käännös Nihon Kogyo Shimbun -lehdessä 30.1.1969 julkaistusta artikkelista. S. Klai-
len kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
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olivat jo ennestään tutut, sillä Nissan jatkoi vuoden 1969 lopulla ja sen jälkeen ta-

loudellisen mainostuen antamista Autokeskukselle. Autokohtaisista hinnanalen-

nuksista kuitenkin luovuttiin, sillä niiden sijaan Nissan vaati huomattavia korotuk-

sia Tokiossa vuoden 1970 lopulla käydyissä neuvotteluissa. Autokeskus luonnolli-

sesti vastusti Nissanin vaatimia korotuksia, mutta kompromissiratkaisuunkin pää-

dyttyä tuli fob-hintoihin useiden kymmenien dollarien nousu vuoden 1971 alusta 

lukien.1572  

Vaikka Datsunin hintaa korotettiin sen valmistajan vaatimuksesta ja vastoin 

maahantuojan nimenomaista toivomusta, kasvoi tämän automerkin menekki Suo-

men markkinoilla varsin huomattavasti vuoden 1968 jälkeen. Nissan saavutti aset-

tamansa tavoitteen nostaa vientinsä vuoden 1965 ennätystasolle (5 901 kpl) ja sen 

yli, sillä vuonna 1969 yhtiö vei Suomeen 5 912 autoa, kun sitä seuraavana vuonna 

vienti kasvoi jo 6 117 autoon.1573  

Toyotan kokema menestys oli Nissaniakin vaikuttavampaa, sillä uusien autojen 

rekisteröintilukujen valossa Toyota lisäsi etumatkaansa huomattavasti muihin japa-

nilaismerkkeihin nähden vuosina 1969–1970. Japanilaisten autovalmistajien, pää-

asiassa Toyotan, Nissanin ja Mazdan, keskinäisestä kilpailusta huolimatta (tai ehkä 

sen yllyttämänä) tuli Suomesta jälleen vuosina 1969–1970 Japanin autoteollisuu-

den merkittävin markkina-alue Euroopassa viennin määrässä mitattuna; vuonna 

1968 olivat Belgia ja Ranska ohittaneet Suomen suurimpina japanilaisten autojen 

vientikohteina Euroopassa. Vuodesta 1971 lähtien olivat eräiden muiden maiden, 

kuten Iso-Britannian, Hollannin ja Belgian, markkinat Suomea suurempia japani-

laisten autojen vientikohteita Euroopassa siitäkin huolimatta, että Suomeen suun-

tautunut vienti jatkui nousujohteisena vuoteen 1973 saakka.1574  

                                                        
1572 ”Memorandum.” Muistio Autokeskuksen ja Nissanin edustajien välisistä neuvotteluista Tokiossa 
8.–16.6.1969. Allekirjoittaneet S. Ozawa ja S. Klaile 19.6.1969; ”Memorandum of Discussion.” Muistio 
Autokeskuksen ja Nissanin edustajien välisistä neuvotteluista Tokiossa 23.–30.10.1970. Allekirjoitta-
neet S. K. Aro ja S. Ozawa 30.10.1970. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
1573 Nissan jidōsha 1975, 628–629. 
1574 Nissan Motor Co. Ltd. at Home & Abroad 1983, 170, 172–173. Simo Laurila: ”Toyota johtaa Japa-
nissa nousee jyrkästi Suomessa.” Auto ja Liikenne No. 12. 1969. ”Moottoriajoneuvojen vienti Japanista 
Suomeen v. 1970.” Suurlähetystösihteeri Härkösen kirjelmä No. 803/271. ulkoasiainministeriölle. 
Tokio 14.9.1971. Liite: Motor Vehicle Statistics of Japan 1971. Japan Automobile Manufacturers As-
sociation, Inc. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Autojen tuonti Japanista. UMA. 
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Kaavio 42. Nissan Motor Co., Ltd:n autojen vienti kappalemäärissä Euroopan maihin v. 

1969–1973. Lähde: Nissan jidōsha (1975). Nissan jidōsha shashi 1964–1973. s. 628–629. 

Aina 1970-luvun alkuun saakka oli Suomi Nissanin tärkein yksittäinen markkina-

alue Euroopassa, eikä sen suhteellinen merkitys yhtiön vientitoiminnan kannalta 

myöhemminkään laskenut, vaikka Datsunin myynnit muun muassa Iso-Britanniaan 

ja Hollantiin kasvoivat huomattavasti Suomea suuremmiksi vuodesta 1971 lähtien. 

Suomi pysyi Nissanille edelleen keskeisenä markkina-alueena ‒ tosin Autokeskuk-

sen näkökulmasta Nissan olisi saanut harjoittaa paljon aggressiivisempaakin myyn-

tipolitiikkaa Toyotan tapaan. Vuonna 1971 Tekniikan Maailma -lehdelle antamas-

saan haastattelussa Autokeskuksen tuontijohtaja Sven Klaile totesi, että Toyota-au-

tojen myynnin suurempi kasvu Datsuniin verrattuna johtui pääasiassa valmistajien 

markkinointitapojen eroista, toisin sanoen myyntipolitiikan erilaisuudesta:  

”Toyota tekee suunnitelmallista ja tehokasta markkinointityötä ulkomailla. Sen 

myynnistä huolehtii oma vientiyhtiö. Toyota heittää uudet mallinsa ”tuleen” 

kaikkialle vientimaihinsa heti niiden valmistuttua. Nissan – Datsuneitten val-

mistaja – piilottelee uutuuksia kotimarkkinoilla, kokeilee ja parantelee. Siinä 
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missä Toyota on käyttänyt voimavarojaan ulkomailla, on Nissan pyrkinyt tyy-

dyttämään kotimaan kysyntää. Vasta nyt on Nissan aktivoitumassa myös ulko-

mailla, koska Japanin markkinat ovat käytännöllisesti katsoen täynnä.”1575 

Nissanin aktivoituminen ulkomailla näkyi yhtiön vientitoiminnan lisäksi myös sen 

tuotekehittelyssä. Nissanilla nimittäin havahduttiin vuoden 1970 lopulla Suomen 

maantieteellisen aseman tarjoamiin mahdollisuuksiin testata Datsunin kestävyyttä 

arktisissa olosuhteissa. Jo 1960-luvulla oli Suomen julkisessa sanassa noteerattu 

kotimaan markkinoiden erityisyys Japanin autoteollisuuden Euroopan-viennissä, 

jolle Suomi oli vuosikymmenen alusta lähtien tarjonnut eräänlaisen ”koeken-

tän”.1576  Autokeskus oli muiden henkilöautojen maahantuojien tavoin avustanut 

edustamansa automerkin tuotekehittelyä toimittamalla päämiehelleen raportteja 

autoissa ilmenneistä vioista ja muutostarpeista vuosien varrella. Tämän toiminnan 

lisäksi oli esimerkiksi Nissanin teknisen alan henkilöstöä vieraillut Suomessa tes-

taamassa maahantuotuja Datsuneita, mutta ennen 1970-luvun alkua ei varsinaista 

Nissanin testiryhmää ollut lähetetty Suomeen tuotekehittelytarkoituksessa.  

Japanilaiset autovalmistajat olivat tuotekehittelyssään jo vuosia keskittyneet 

muun muassa autojensa pakkaskestävyyden ja talvisten ajo-olosuhteiden tuotta-

mien vaikutusten testaamiseen Japanissa sijaitsevissa tutkimuskeskuksissaan, 

joissa käytännön olosuhteita pyrittiin kaikilla mahdollisilla tavoilla jäljittelemään. 

Ilmeisesti tutkimuskeskusten keinotekoisesti luodut olosuhteet eivät kaikin puolin 

vastanneet Nissanin asettamia vaatimuksia autojensa kehittelylle, sillä marras-

kuussa 1970 ilmoitettiin Tokiosta Autokeskukselle Nissanin testiryhmän tulevasta 

matkasta Suomeen ja muihin Pohjoismaihin seuraavan vuoden alussa. Ryhmän tar-

koituksena oli testata Datsun Cherry- ja Skyline GT -autojen toimivuutta keskital-

ven olosuhteissa: moottorin käynnistymistä pakkasyön jälkeen, ilmastointi- ja mui-

den laitteiden toimivuutta sekä autojen kestävyyttä ja ajo-ominaisuuksia lumisilla 

ja jäisillä teillä.1577 

Testiryhmän matka alkoi suunnitelman mukaan Helsingistä tammi-helmikuun 

vaihteessa, jonka jälkeen ryhmä siirtyi Autokeskuksen henkilökunnan avustamana 

Jyväskylän kautta Rovaniemelle, jossa pakkastesteihin oli tarkoitus päästä kunnolla 

                                                        
1575 Matti Nevalainen: ”Japanista tulivat todelliset ’kostajat’.” Tekniikan Maailma No. 11/1971, 25. 
1576 ”Autojen keskikoko Suomessa pienenemässä.” Talouselämä No. 27–28. 1967, 670–671.  
1577  ”Visiting your country.” Nissanin kirjelmä Autokeskukselle. Allekirjoittanut T. Murakami 
7.11.1970; ”Re. Road Test in Europe.” Autokeskuksen kirjelmä A/S Inor:lle, Interdan A/S:lle ja Datsun 
Sverige AB:lle. Allekirjoittanut P-O. Svensson. Helsinki 21.1.1971. Nimeämätön (musta) asiakirjako-
telo. AYA. Jaakko Bergqvist: ”Aasialainen autoteollisuus.” Auto ja Liikenne No. 4. 1969. Lehtileike-
kansio: Dodge 1967–1970, AK Japanissa 1969. AYA. 
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käsiksi. Matkan Suomen-osuuden jälkeen ryhmä suuntasi vuorostaan Ruotsiin, 

Norjaan, jälleen kerran Ruotsiin (vierailemaan nyt Volvon tehtailla) ja lopuksi 

Tanskaan. Koko matkaan oli määrä kulua alle kolme viikkoa, joiden aikana ryhmä 

avustajineen vieraili 11 kaupungissa eri puolilla Pohjoismaita. Yhdessäkään koh-

teessa ei ryhmä paneutunut kovin pitkään testien tekoon – Helsingissä, Rovanie-

mellä ja Göteborgissa se vietti suhteellisesti eniten aikaa (kussakin 2‒5 päivää) 

koko matkasta.1578 Tiiviistä matkaohjelmasta ja ryhmän lukuisista kaupunkivierai-

luista päätellen oli Nissanin talvitestiryhmän matkalla myös jokin muu tarkoitus 

kuin pelkästään Datsunin pakkaskestävyyden testaaminen. Viitteen tästä ”muusta 

tarkoituksesta” antaa Autokeskuksen lähettämä ohjekirjelmä Ruotsin, Norjan ja 

Tanskan Datsun-edustajille, joille painotettiin, että niiden oli erityisen tärkeää hyö-

dyntää testiryhmää Datsunin markkinointitarkoituksissa omissa maissaan. 

Datsun-kaupan pioneerin mandaatilla Autokeskus opasti pohjoismaisia kolle-

gojaan testiryhmän käyttämisessä PR-tarkoituksiin, joihin Suomessa kuului ryh-

män käyttämien autojen esittely lehtiväelle, ja median edustajat pääsivät myös itse 

kokeilemaan autojen ajettavuutta sekä antamaan palautetta kokemastaan. Tätä seu-

rasi testiautojen esittely suurelle yleisölle Autokeskuksen näyttelytilassa, johon oli 

sijoitettu myös uudet Datsun 1200 -mallin autot kaikkien nähtäväksi. Jyväskylässä 

ja Rovaniemellä oli tarkoitus tutustuttaa piirimyyjät Datsunin uusiin malleihin ja 

niitä koskevaan myyntipolitiikkaan sekä aina tilaisuuden tullen esitellä testiautoja 

suurelle yleisölle. Jotta Datsunin testiajot Suomessa saavuttaisivat autot nähneiden 

ja maakuntalehtiä lukeneiden lisäksi myös kuluttajat kaikkialla maassa, oli Yleis-

radion määrä tehdä radio-ohjelma testiryhmästä Rovaniemellä.1579 Näillä toimen-

piteillä Autokeskus halusi varmistua siitä, että ryhmä saavuttaisi mahdollisimman 

laajan julkisuuden, jonka siivellä Datsunin markkina-asema vankistuisi.  

Vain vuotta ennen testiryhmän matkaa oli Autokeskus aloittanut uuden Datsun 

1200 Finn -auton markkinoinnin mainostamalla sitä suomalaisempana autona kuin 

yksikään aikaisempi japanilainen malli: sen suunnittelussa oli hyödynnetty ”kym-

meniä Suomessa saatuja kokemuksia ja suomalaisten autoilijoiden toivomuk-

sia”.1580 Nissanin talvitestiryhmän matkalla Autokeskus pyrki lujittamaan Datsunin 

imagoa ”suomalaisena” autona, jonka kehitystyössä valmistaja peittelemättömästi 

                                                        
1578 ”Re. Road Test in Europe.” Autokeskuksen kirjelmä A/S Inor:lle, Interdan A/S:lle ja Datsun Sverige 
AB:lle. Allekirjoittanut P-O. Svensson. Helsinki 21.1.1971. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. AYA. 
1579 ”Re. Road Test in Europe.” Autokeskuksen kirjelmä A/S Inor:lle, Interdan A/S:lle ja Datsun Sverige 
AB:lle. Allekirjoittanut P-O. Svensson. Helsinki 26.1.1971. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. AYA. 
1580 ”Suomea puhuva samurai.” Autokeskuksen Datsun 1200 Finn-mainos. Tekniikan Maailma No. 
8/1970, 6–7. 
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hyödynsi Suomesta kerättyjä tietoja tarjotakseen suomalaiselle kuluttajalle juuri 

häntä varten suunniteltua ajoneuvoa – suomea puhuvaa samuraita. Autokeskuksen 

tehtyä testiryhmän matkasta kaiken kansan julkisen näytöksen erottui Nissan eduk-

seen verrattuna muihin autovalmistajiin, jotka olivat aiempina vuosina hyödyntä-

neet Suomen alueita autojensa testikäytössä.  

Volkswagen ja Mercedes – jopa Toyotakin – olivat lehtitietojen mukaan suo-

rittaneet testejä Suomen Lapissa ennen Nissania, mutta näiden valmistajien testi-

ryhmät olivat pyrkineet pitämään toimintansa mahdollisimman salassa julkisuu-

delta ja kilpailijoiltaan. Olivatpa eräät niistä jopa uhanneet lopettaa kokonaan tes-

tien suorittamisen Suomessa ja siirtyä Kanadaan, ellei työrauha Lapissa olisi taat-

tua.1581 Nissanin ja Autokeskuksen tarkoituksiin eivät kuitenkaan sopineet salassa 

pidettävät testiajot, sillä niistä oli saatava irti kaikki mahdollinen julkisuusarvo. 

Tästä johtuen on perusteltua kysyä, oliko Nissanin testiryhmän matkalla sen tuot-

taman PR-arvon lisäksi myös todellista merkitystä Datsunin tuotekehittelyn kan-

nalta. Oliko koko matka sittenkin vain testiajoilla verhoiltu julkisuustempaus? 

Vastauksena tähän kysymykseen voidaan alkuperäislähteisiin tukeutuen todeta 

Nissanin testiryhmän palvelleen alkuperäiseltä tarkoitukseltaan Datsunin tuoteke-

hittelyä, jolle valmistaja ja maahantuoja uskoivat saavutettavan todellista hyötyä 

Pohjoismaissa suoritettavilla kokeilla. Totta on sekin, että testiryhmä palveli tehok-

kaasti myös Datsunin markkinointitarkoituksia, joihin erityisesti Autokeskus tarttui 

opastaen pohjoismaisia kollegojaan. Datsunin saaman julkisuuden osalta testiryh-

män matka oli suuri menestys, mutta käytännön testien näkökulmasta oli lopputu-

los kuitenkin toisenlainen. Tammi-helmikuun testiajot Suomen Lapissa päättyivät 

hieman nolosti Nissanin ja Autokeskuksen kannalta, kun japanilaisten odotuksista 

huolimatta säät eivät suosineet seitsemän miehen ja neljän auton testiryhmää: 

”Tulimme tänne testaamaan uutta pikkuautoamme ja luulimme löytävämme 

täältä kovat pakkaset. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että olisimme Japanin poh-

joisosista löytäneet ainakin yhtä hyvät testiolosuhteet, sanoi Nissan-autoteh-

taan koeajo-osaston johtaja Katsu Morimoto.”1582  

Vuoden 1971 odotettua lauhemmat pakkassäät eivät kuitenkaan täydellisesti kar-

kottaneet Nissanin testiryhmiä Suomen kamaralta, sillä kaksi vuotta myöhemmin 

saapui Lappiin toinen ryhmä testaamaan uusia Datsun-malleja. Tämän testiryhmän 

                                                        
1581 ”Testirauha Lapissa – muuten Kanadaan.” Artikkelileike Aamulehdestä 5.12.1970. Datsun Dodge – 
Story II. AYA. 
1582 ”Japanilainen testiryhmä ei löytänyt Suomesta pakkasta.” Artikkelileike Etelä-Suomen Sanomista 
7.2.1971. Lehtileikekansio: 1971. AYA. 
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ohjelma noudatteli pääpiirteissään ensimmäisen ryhmän toteuttamaa matkaa, joka 

ensin suuntautui Suomen Lappiin ja sieltä edelleen muihin Euroopan maihin, joissa 

Datsuneita markkinoitiin. Testiryhmän tarkoituksena oli tutkia uusien Datsun-mal-

lien pakkaskestävyyttä ja ajo-ominaisuuksia talvisilla teillä.1583 Ilmeisesti tällä ker-

taa säät suosivat testejä, joista ei kuitenkaan syntynyt yhtä suurta julkisuustem-

pausta kuin edellisen ryhmän tapauksessa. Myöhempinä vuosina Suomeen saapui 

Nissanilta taas uusia testiryhmiä, jotka suorittivat koe-ajoja Datsunilla sekä kilpai-

levien valmistajien autoilla pääasiassa Rovaniemen ympäristössä. Testituloksia 

hyödynnettiin Datsunin kehitystyössä, joka tähtäsi pakkaskestävyyden ja talviajet-

tavuuden lisäksi ajoneuvon käytön taloudellisuuden ja ympäristöystävällisyyden 

parantamiseen suunnittelemalla tuotantoon entistä kevyempiä automalleja.1584 

Suomessa toteutetut talvitestit ja Autokeskuksen vuosien saatossa antama pa-

nostus Datsunin kehitystyöhön vaikuttivat tämän automerkin markkinaosuuden 

kasvuun Suomessa 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Datsunin kehitystyön mahdol-

listama alhainen bensiininkulutus muodostui auton kysyntää lisääväksi tekijäksi ai-

kana, jolloin maailmanlaajuinen öljykriisi vuodesta 1973 alkaen nosti voimakkaasti 

polttoaineen hintaa.1585  Datsunin menestystä Suomen markkinoilla eivät kuiten-

kaan määritelleet ainoastaan auton vähäkulutteisuus, soveltuvuus Suomen olosuh-

teisiin tai polttoaineen kalleus. Kuten jo aiemmin tässä tutkimuksessa on selvitetty, 

oli automyyntiin kohdistuneella viranomaissääntelyllä huomattava merkitys maa-

hantuonnin kehitykseen 1960-luvun kuluessa, ja tämä asiaintila jatkui muuttumat-

tomana seuraavallakin vuosikymmenellä. 

Vuonna 1969 astui voimaan hallituksen päätös (No. 340) hyödykkeiden hinta-

valvonnasta, ja autokaupan osamaksuehtoja muutettiin siten, että käteisosuus län-

siautoille oli nyt 50 prosenttia ja maksuaika 12 kuukautta, kun taas itäautoille kä-

teisosuus muodostui 30 prosentiksi ja maksuaika jopa 20 kuukaudeksi. Osamak-

suehtojen muutos merkitsi huomattavaa lievennystä vuoden 1965 ehtoihin nähden. 

Tätä iloa ei autokaupassa kuitenkaan kauan kestänyt, sillä kesällä 1970 osamak-

suehtoja kiristettiin jälleen palauttamalla käyttöön vuoden 1965 ehdot; käteisosuus 

länsiautoille 60 prosenttia ja maksuaika 9 kuukautta sekä itäautoille 40 prosenttia 

maksuajan ollessa 18 kuukautta. Lisää kaupan rajoitteita oli vielä tulossa, sillä mar-

raskuussa 1970 Suomen Pankki ohjeisti liikepankkeja rajoittamaan luotonantoa 20 

                                                        
1583 ”Nissan Motor Co., Ltd:n testiryhmä Suomessa.” D-Posti No. 1. 1973. AYA. 
1584 ”Eurooppa on mielenkiintoinen vientimme kohde.” AY-Posti No. 4–5. 1976. ”suomalaiset mukana 
tuotekehittelyssä.” AY-Posti Kesäkuu 1980. AYA. 
1585 ”20 vuotta – 175.000 Datsunia.” Arouutiset No. 1. 1983. Arouutiset 1981–1983. AYA. 
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prosentilla. Samassa kuussa Suomen Pankki antoi myös määräyksen puolen vuo-

den pituisen ulkomaisen tuontiluoton kieltämisestä lukuisilta tullitariffinimikkeiltä, 

muun muassa moottoriajoneuvoilta (linja-autoja lukuun ottamatta). Tuolloin Suo-

men Pankki otti käyttöön niin sanotun ”rahat pöytään” -systeemin, jossa maahan-

tuodut tavarat oli maksettava valuuttapankin välityksellä myyjälle tai maksu oli tal-

letettava Suomen Pankkiin ennen tavaran tullausta tai panoa tullivarastoon, vapaa-

varastoon tai vapaasatamaan.1586 

Maahantuonnin- ja vähittäiskaupanehtojen kiristyminen ei tapahtunut ilman 

joitakin lievennyksiä, sillä esimerkiksi perustullit tippuivat vuoden 1971 alkuun 

mennessä yhdeksään prosenttiin cif-arvosta ja EFTA-tullit jopa neljään prosenttiin. 

Toukokuussa 1971 Suomen Pankki muutti tuontiluoton käytön rajoitusta siten, että 

voimaan jäi määräys tavaran maksamisesta ennen tullausta. Tätä lievennystä seu-

rasi välittömästi henkilöautojen tuonnille asetetun tuontilisenssipakon käyttöönotto, 

joka kuitenkin poistettiin jo kesäkuussa. Tuolloin astui voimaan lisäliikevaihtovero 

eli niin sanottu 15 prosentin luksusvero sekä tuonnintasausvero.1587  

Tällaisten alati muuttuvien tuontisäädösten, verojen ja maksuehtojen ristiaal-

lokossa elivät moottoriajoneuvojen maahantuojat, kuten Autokeskus, kroonisen 

jännitystilan kourissa. Maahantuojat eivät milloinkaan voineet riittävässä määrin 

varautua Suomen Pankin ja hallituksen enemmän tai vähemmän äkillisiin päätök-

siin valuutanantoon ja tuontiin kohdistettujen erilaisten rajoitusten asettamisesta 

veronkiristyksistä puhumattakaan. Autokeskuksen mukaan vaikuttivat Suomen 

Pankki ja sen pääjohtaja Mauno Koivisto keskeisinä toimijoina autokaupan tiuk-

kaan säätelyyn; Koivistoa Autokeskus kuvaili Nissanille sanoin ”strongly anti-car 

minded” (voimakkaan autovastainen).1588 Maahantuojat, vähittäiskauppiaat ja vii-

mekädessä kuluttajat olivat Autokeskuksen mukaan joutuneet valtion toimeenpa-

nemien rangaistustoimien (säännöstelyn ja korkean verotuksen) kohteiksi aina kun 

valtion oma talous ajautui vaikeuksiin.1589 

Suomen ulkomaankaupan maksutaseen tuontivoittoisuutta hillitäkseen saattoi 

hallitus Suomen Pankin kanssa voimaan edellä mainitut toimenpiteet lisenssipak-

koineen sekä veron ja maksuehtojen kiristyksineen. Veronkorotuksen vaikutukset 

                                                        
1586  Otsikoimaton luettelo autotuonnin ja -kaupan säätelystä Suomessa v. 1962–1976. S. Klailen 
kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. Muistio: ”Autoveron kehitys Suomessa v.v. 1962–
1970”. Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. AYA. 
1587 Ibid. 
1588 Huom. Mauno Koivisto toimi Paasion 2. hallituksen valtiovarainministerinä vuonna 1972. ”very 
important attention mr. s. ozawa.” Autokeskuksen telex-sanoma (bc 29) Nissanille 13.3.1972. S. Klailen 
kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
1589 ”Tämä on totuus.” AY-Posti No. 3. 1976. AYA. 
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eivät kuitenkaan täysin vastanneet hallituksen kaavailuja, sillä veronkiristysaikei-

den tultua julki syntyi kuluttajien keskuudessa ostoryntäys niiden tavaroiden osalta, 

joita korotus koski. Ennen luksusveron voimaantuloa ja sen seurauksena toteutu-

nutta autokaupan tyrehtymistä myytiin Suomessa vuoden 1971 ensimmäisen puo-

liskon aikana noin 50 000 autoa. Autokeskus oli yksi ostoryntäyksestä hyötynyt 

maahantuoja ja onnistui pitämään kokonaismyyntinsä rekisteröintitilastojen va-

lossa lähes edellisvuotisella tasolla. Vuoden 1971 autokaupan kokonaisvolyymin 

merkittävän laskun sekä Datsunin ja Toyotan myyntien tasaisen kehityksen ansiosta 

tapahtui uusien autojen rekisteröintitilastossa ennen kokematon muutos tuonnin 

valmistusmaakohtaisen suuruusjärjestyksen osalta. Ensimmäistä kertaa Japani 

nousi Suomen rekisteröintitilaston kärkeen jättäen Länsi-Saksan, Iso-Britannian ja 

muut valmistusmaat taakseen.1590 

Vuonna 1972 ei Japani enää yltänyt tuontitilaston kärkisijalle, mutta se oli kui-

tenkin Länsi-Saksan jälkeen toiseksi suurin valmistusmaa Suomen automarkki-

noilla. Kaiken kaikkiaan henkilöautojen myynti piristyi kyseisen vuoden alusta al-

kaen, kun luksusveron periminen lopetettiin joulukuun lopussa 1971 ja autonosto-

päätöstään lykänneet kuluttajat ryntäsivät myymälöihin. Pelkästään tammikuussa 

myytiin ennen näkemätön määrä – yli 11 000 uutta henkilöautoa.1591 Ostoryntäyk-

sen pyörteissä ja tarkoituksenaan haukata siitä mahdollisimman suuri siivu ennen 

kilpailijoita pyysi Autokeskus Nissanilta hinnanalennusta eräille Datsun-malleille, 

johon päämies ei kuitenkaan katsonut voivansa suostua. Nissan ilmoitti kärsineensä 

valtavia tappioita tuotantokustannusten äskettäisestä noususta johtuen mutta suos-

tui sen sijaan laskemaan maksuista perimäänsä korkoa Autokeskuksen pyynnön 

mukaisesti.1592 

Nissanin kieltäydyttyä myöhemmin samana vuonna esitetyistä uusista hinnan-

alennuspyynnöistä joutui Autokeskus ylläpitämään suhteellisen korkeaa hintatasoa 

kilpailijoidensa Toyotan, Volkswagenin, Fordin (Englanti) ja GM:n maahantuojiin 

verrattuna. Vuoden lopulle tultaessa olivat korkeiden hintojen aiheuttamat seurauk-

set ilmeisen negatiivisia, kun Nissan joutui kannustamaan maahantuojaansa myyn-

tityön kiihdyttämisessä; Datsun 240C -sarjan autot oli nimittäin myytävä loppuun 

                                                        
1590 ”Autotuojat r.y:n vuosikertomus 1971.” (Luonnos). Åke Roschier-Holmberg ja Kurt Linden. Hel-
sinki 21.3.1972. Autotuojat r.y: Henkilöautojen rekisteröinti, henkilö- ja pakettiautojen myynti. AYA.  
1591 ”Autotuojat r.y:n vuosikertomus 1972.” Arne Berner ja Kurt Linden. Helsinki 27.3.1973. Autotuojat 
r.y: Henkilöautojen rekisteröinti, henkilö- ja pakettiautojen myynti. AYA.  
1592 ”Memorandum of Discussions.” Muistio Autokeskuksen ja Nissanin edustajien välisistä neuvotte-
luista Tokiossa 10.–22.1.1972. Allekirjoittaneet S. Klaile ja S. Ozawa 22.1.1972. S. Klailen kaapissa 
olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
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ennen vuodenvaihdetta, jonka jälkeen markkinoille tuotaisiin uudistunut 260C-sar-

jan auto. Uuden mallin esittely ennen vanhan mallin myynnin loppuunsaattamista 

olisi Nissanin näkemyksestä kolauttanut Datsunin mainetta, jonka ylläpitämiseksi 

yhtiö kehitti myyntiä edistävän bonusohjelman Autokeskusta varten. Toisin sanoen 

Nissan tarjosi Autokeskukselle puhdasta rahaa, jos se kykenisi täyttämään asetetut 

myyntitavoitteet ja pääsemään eroon vanhan mallin autoista. Autokeskus otti mie-

lihyvin vastaan Nissanin bonusohjelman mahdollistamat edut ja ryhtyi työhön.1593 

Ei kuitenkaan porkkanaa ilman keppiä, sillä vuoden 1973 alusta lukien oli val-

mistajan toimesta tiedossa uudet hinnankorotukset Datsun-malleille. Hinnankoro-

tuksilla Nissan pyrki kattamaan itselleen aikaisemmin koituneita tappioita, kun Au-

tokeskus vuorostaan joutui turvautumaan erilaisiin toimenpiteisiin minimoidak-

seen korotuksista seuraavaa myyntivolyymin laskua.1594  Autokeskuksen mukaan 

Datsunin hinnan oli oltava tarkalleen oikean suuruinen suhteessa kilpailijoiden hin-

toihin pysyäkseen mukana asiakkaista käytävässä kamppailussa. Johtuen yhtäältä 

Nissanin tinkimättömästä asenteesta Datsuninsa hinnan alentamiseen sekä toisaalta 

Autokeskuksen omasta näkemyksestä, jonka mukaan Datsun oli Suomen markki-

noilla yksinkertaisesti ylihinnoiteltu, päätyi Autokeskus vapaaehtoisesti laskemaan 

Datsun-mallien hintaa samalla alentaen omaa ja piirimyyjiensä marginaalia – il-

meisesti Korpivaara hyödynsi tätä samaa metodia parantaakseen Toyotan menekkiä. 

Nissan vastasi maahantuojansa tekemään uhraukseen myöntämällä sille maksimis-

saan 20 000 dollarin lisämainosavustuksen Datsunin myynnin edistämistä varten 

lokakuusta 1973 aina seuraavan vuoden maaliskuuhun ulottuvalle ajanjaksolle.1595 

Huomattavan suuruisen mainostuen myöntämisen katsottiin Nissanin taholla 

merkitsevän erityistä kädenojennusta Autokeskuksen suuntaan, ja maahantuojalta 

odotettiin tämän jälkeen entisestään kohentuvia myyntituloksia.1596 Autokeskus lu-

                                                        
1593 ”Memorandum of Discussion.” Muistio Autokeskuksen ja Nissanin edustajien välisistä neuvotte-
luista Tokiossa 13.–26.7.1972. Allekirjoittaneet H. Ishii ja S. Klaile 26.7.1972; ”Dear Mr. Klaile.” Nis-
sanin kirjelmä (E70-K-288) Autokeskukselle. Allekirjoittanut Shiro Ozawa 2.10.1972; ”Dear Mr. 
Ozawa.” Autokeskuksen kirjelmä Nissanille. Allekirjoittanut S. Klaile 27.10.1972. S. Klailen kaapissa 
olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
1594 ”Muistio keskusteluista.” Autokeskuksen ja Nissanin edustajien väliset keskustelut Tokiossa 11.–
13.10.1972. Allekirjoittaneet S. Ozawa ja S. K. Aro 13.10.1972. S. Klailen kaapissa olleita papereita 
1960–1980-luvuilta. AYA. 
1595 ”ref. your telex of june 27th bb retail price reduction.” Autokeskuksen telex-sanoma (bc123) Nis-
sanille 3.7.1973; ”att. mr. klaile.” Nissanin telex-sanoma (na-184) Autokeskukselle 11.7.1973. S. Klai-
len kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. Muistio haastattelusta, jossa läsnä olivat Olli 
Hagman ja Juha Sahi. Helsinki 26.4.2012. 
1596 ”attention mr s. klaile.” Nissanin telex-sanoma (na235) Autokeskukselle 14.9.1973. S. Klailen 
kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
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nasti osittain sille sälytetyt odotukset Datsunin menekin kasvattamisesta, sillä hin-

tavaikeuksista huolimatta jäivät sen tuontiluvut vuonna 1973 vain vähän pienem-

miksi edellisvuoden lukuihin verrattuna. Japanilaisten henkilöautojen kokonais-

tuontiin suhteutettuna oli Nissanin ja Autokeskuksen myyntitulos kuitenkin hyvin 

vaatimaton. Korpivaara ja Toyota olivat vuoden 1973 automyynnin suuria voittajia, 

sillä uusien Toyota-autojen rekisteröintiluvut nousivat tuolloin raketin lailla peito-

ten selkeästi kaikki muut japanilaismerkit Suomen markkinoilla. Kaikkien auto-

mallien joukosta oli Toyota Corolla (1200 ja 1100) ylivoimaisesti suosituin henki-

löauto Suomen autokaupassa vuonna 1973; toisena oli Lada, kolmantena Fiat 600 

ja neljäntenä Volkswagen 1300. Datsun 1200 oli vasta sijalla 12.1597 

Hallituksen ja Suomen Pankin harjoittama autotuonnin ja -kaupan säätely ki-

ristyi jälleen vuosina 1973–1974. Elokuussa 1973 aloitettiin väliaikainen henkilö-

autojen tuontisäännöstely, jota vuoden 1974 alussa seurasi autoveron viiden pro-

sentin korotus ja tuontilisenssien myöntämisen keskeyttäminen. Maaliskuussa hin-

tasäännöstelyä tiukennettiin ja väliaikainen tuontisäännöstely muutettiin tarkkailu-

lisensoinniksi. Maahantuojille lisenssit myönnettiin vain kolmeksi kuukaudeksi 

kerrallaan tuontia varten multilateraalimaista, kun taas tarkkailulisensoinnin ulko-

puolelle jäi tuonti Neuvostoliitosta ja Itä-Saksasta.1598  Tiukentuneen viranomais-

säätelyn oloissa vastaanotti Autokeskus Nissanilta tiedon uusista hinnankorotuk-

sista vuoden 1974 myyntejä varten. Tiedostaen Autokeskuksen ja piirimyyjien tu-

kalan aseman Datsunin markkinoinnissa joutui Nissan pahoitellen ilmoittamaan, 

että se oli inflaation nostamien tuotantokustannusten paineessa pakotettu korotta-

maan autojensa vientihintoja helmikuun alusta lukien. Nissan pyysi Autokeskuk-

selta ymmärrystä tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, jonka se uskoi entises-

tään pahenevan kyseisen vuoden kuluessa.1599 

 

                                                        
1597 ”Toyota Corolla oli suosikki.” Artikkelileike Vaasa -lehdestä 9.2.1974. Lehtileikekansio: 1974–
1975. AYA. Huom. Vuonna 1972 oli Toyota-autojen osuus kaikista Suomessa myydyistä japanilaisau-
toista noussut yli 50 prosenttiin. Samana vuonna Toyotasta oli tullut maailman kolmanneksi suurin au-
tovalmistaja. Kuch 2005, 251–252.    
1598  Otsikoimaton luettelo autotuonnin ja -kaupan säätelystä Suomessa v. 1962–1976. S. Klailen 
kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. ”Henkilöautojen tuojille.” Lisenssiviraston kir-
jelmä Autotuojat r.y:lle 13.3.1974. Allekirjoittaneet Martti Suni ja Maarit Tamminen.  Autotuojat r.y: 
Henkilöautojen rekisteröinti, henkilö- ja pakettiautojen myynti. AYA.  
1599 ”hintojen tarkistus – kierto-telexi.” Nissanin telex-sanoma (E70-0049) Autokeskukselle 16.1.1974. 
S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. AYA. 
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Kaavio 43. Japanilaisten uusien henkilöautojen tuonti kappalemäärissä Suomeen v. 

1962–1974. Lähde: SVT I A:82–94. Ulkomaankauppa v. 1962–1974. Huom. Vuodesta 1974 

lähtien on tilastoissa yhdistetty ”uudet henkilöautot sekä autot yhdistettyä henkilö- ja 

tavarakuljetusta varten”.  

Päämiehen tiukentunut taloudellinen asema yhdessä Datsunin kroonisen hinnanko-

rotuskierteen kanssa ei luvannut Autokeskukselle sen markkina-aseman oleellista 

parantumista vuodelle 1974. Toisin kuitenkin kävi, sillä edellisvuoden syksyllä al-

kanut maailmanlaajuinen öljykriisi vaikutti välillisesti Suomen automarkkinoihin 

tehden kuluttajille aivan uudella tavalla kiinnostavaksi alhaisella bensiininkulutuk-

sella varustetun Datsunin – öljyn hinnan noustessa korkeuksiin kasvoi samalla 

myös vähäkulutuksisen Datsunin menekki.1600 Tämän seurauksena osoitti rekiste-

röintitilastojen heijastama Datsunin myynnin kehitys huomattavaa parantumista 

vuoden 1973 aallonpohjan jälkeen, kun vuonna 1974 rekisteröitiin uusia Datsun-

henkilöautoja yli 9 000 kappaletta. Datsun oli täten hyvää vauhtia kasvattamassa 

markkina-asemaansa Suomessa, jonne tuotiin vuosien 1962–1974 aikana yhteensä 

noin 67 000 uutta Datsun-henkilöautoa, ja jonka teillä vielä vuoden 1974 lopulla 

liikkui aktiivikäytössä yli 500 ensimmäisen tuontierän Datsun Bluebirdiä. Kuten 

Autokeskuksessa voitiin joulukuussa tyytyväisyydellä todeta, oli vanhalla ”Datsun 

kestää” -mainoslauseella vankkaa katetta.1601  

Autokeskuksen ja muiden japanilaisten automerkkien maahantuojien, etune-

nässä Korpivaaran, myyntiponnisteluiden ansiosta Japani valtasi Suomen auto-

tuonnissa kärkisijan vuonna 1974. Tällöin Datsun saavutti Suomen koko autokau-

passa 9,4 prosentin markkinaosuuden, kun se vuotta aikaisemmin oli vastannut vain 

6,6 prosenttia. Mallikohtaisen myyntitilaston kärjessä kiilteli nyt Datsun 100 A, 

                                                        
1600 ”20 vuotta – 175.000 Datsunia.” Arouutiset No. 1. 1983. Arouutiset 1981–1983. AYA. 
1601 ”Silmäys Datsun-kaupan kehitykseen Suomessa.” AY-Posti No. 5-6. 1974. AYA 
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jota seurasivat Lada ja Saab 96, Toyota Corolla 1200:n ollessa sijalla 6.1602 Datsun 

100 A:n myyntimenestystä selittää hyvin Helsingin Sanomissa saman vuoden tou-

kokuussa julkaistu esittely, jossa tämän mallin todettiin sopeutuvan ”parhaiten ym-

pärivuotiseen käyttöön suomalaisessa maisemassa”. Auton taloudellisuus oli valttia, 

mutta sen etuihin lukeutuivat myös muut japanilaisille autoille tutut ominaisuudet 

kilpailukykyisestä hinnasta, modernista muotoilusta, tehokkaasta koneesta ja hy-

västä varustelutasosta.1603  

Nissanin toteuttamista vientihintojen korotuksista huolimatta oli Autokeskus 

täten onnistunut pysyttämään Datsunin hinnan Suomen markkinoilla kilpailukykyi-

senä, ja sellaisena se pysyi myös seuraavina vuosina taaten Autokeskukselle yli 10 

prosentin markkinaosuuden autokaupasta vuosikymmenen loppupuoliskolla. Vuo-

den 1977 loppuun mennessä oli Suomeen tuotu jo 100 000 Datsunia sen koko tuon-

tihistorian aikana. Vuosien 1974–1977 aikana toteutuneesta myynnin huomatta-

vasta kasvusta kertoo se, että vuonna 1973 oli tullut täyteen 50 000 auton raja-

pyykki Datsunin tuonnissa Suomeen.1604 Autokeskuksen ja Nissanin yhteistyöllään 

saavuttaman menestyksen mittasuhteet on vielä selkeämmin ymmärrettävissä, kun 

mainitut luvut suhteutetaan kilpailijoiden saavuttamiin tuloksiin. Esimerkkinä tässä 

käyköön neuvostoliittolaisen Moskvitsh-auton tuonti Suomeen, jossa sen kauppaa 

helpottivat muun muassa viranomaissääntelyn mahdollistamat edulliset osamak-

suehdot: vuoteen 1968 mennessä, jolloin kyseistä autoa oli tuotu Suomeen jo lähes 

kaksi vuosikymmentä, tuli täyteen 65 000 auton rajapyykki. Nissanin osalta saman 

automäärän Suomeen vienti kesti vain noin 12 vuotta ja Toyotalta tätäkin lyhyem-

män ajan.1605 

                                                        
1602 ”Datsun 1. Japanissa, Englannissa ja Suomessa.” AY-Posti No. 1. 1975. AYA. 
1603 Matti Jansson: ”HS esittelee: Datsun 100A Järkijapanilainen.” Artikkelileike Helsingin Sanomista 
11.5.1974. Lehtileikekansio: 1974–1975. AYA. Ks. myös ”Pitkän päälle Datsun.” Autokeskuksen Dat-
sun 100 A Finn Deluxe -mainos. Tekniikan Maailma No. 10/1974.   
1604 Vuonna 1975 vastasi Euroopan osuus Nissanin kokonaisviennistä 15,2 prosenttia. Eurooppa oli Nis-
sanille toiseksi tärkein markkina-alue Pohjois-Amerikan jälkeen, jonne tapahtuneen viennin osuus oli 
45,5 prosenttia. Tuolloin Nissanin Euroopan-vientiverkostoon kuului 26 maahantuojaa ja kaksi kokoon-
panotehdasta. Vuonna 1962 oli tämä verkosto koostunut vain yhdestä säännöllisen Datsun-tuonnin aloit-
taneesta maahantuojasta – Autokeskus Oy:stä. ”Päivä paistaa Nissanille.” AY-Posti No. 1-2. 1976. 
AYA. ”Autokeskus uuteen ennätystulokseen päättyneellä tilikaudella.” Arouutiset No. 1. 1981; ”20 
vuotta – 175.000 Datsunia.” Arouutiset No. 1. 1983. Arouutiset 1981–1983. AYA. 
1605 Kuvateksti: ”LÄHES kaksikymmentä vuotta sitten…” Tekniikan Maailma No. 15/1968, 33. ”Japani 
hyvä kakkonen maailman autokaupassa.” Artikkelileike Uusi Suomi -lehdestä 31.10.1974. Lehtileike-
kansio: 1974–1975. AYA. 
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Japanilaisen moottoripyörä-, kone- ja elektroniikkatuonnin kasvu ja sen 

yhteistyöverkostojen monipuolistuminen 

Autokeskuksen ja Nissanin sekä muiden suomalaisten maahantuojien ja japanilais-

ten autovalmistajien välittömien yhteystyöverkostojen ansiosta kasvoi japanilais-

ten henkilöautojen tuonti Suomeen huomattavasti 1960-luvun puolivälistä alkaen. 

Datsun, Toyota, Mazda, Isuzu ja muut japanilaismerkit tulivat tunnetuiksi suoma-

laisten kuluttajien keskuudessa hyvän hintalaatusuhteensa ja taloudellisuutensa an-

siosta. Jos vuonna 1962 oli ensimmäisiä maahantuotuja Datsun-autoja ihmetelty 

outoina lintuina Suomen automarkkinoilla, oli tilanne vuonna 1974 täysin päinvas-

tainen Japanista tapahtuneen autotuonnin kasvettua suuremmaksi kuin mistään 

muusta alkuperämaasta. Japanilaisten autojen markkina-asema Suomessa vahvistui 

siitäkin huolimatta, että viranomaiset pyrkivät 1960- ja 1970-lukujen aikana voi-

makkain säätelykeinoin hillitsemään autotuontia multilateraalimaista.  

Suomen ulkomaankauppatilastot osoittavat japanilaisten ajoneuvojen tuonnin 

nousseen pysyvästi hallitsevaan asemaan Japanista tapahtuneessa kokonaistuon-

nissa vuodesta 1964 lähtien. Henkilöautot muodostivat keskeisimmän osan – ar-

vossa mitattuna noin 69 prosenttia vuonna 1974 – koko ajoneuvotuonnista, mutta 

autojensa lisäksi valmistajat, kuten Nissan ja Toyota, tulivat Suomessa tunnetuiksi 

myös trukkien tuottajina. Tamperelainen Rotator Oy aloitti Datsun-trukkien maa-

hantuonnin yhteistyössä Nissan Motor Co., Ltd:n kanssa 1970-luvun alussa. Lähes 

samanaikaisesti tämä suomalaisyhtiö aloitti maailman suurimmaksi nosturinval-

mistajaksi mainostetun Tadanon nosturien maahantuonnin. Nissanin ja Tadanon 

edustukset muodostuivat Rotatorille ilmeisen menestyksellisiksi, sillä yhteistyö 

näiden yhtiöiden välillä jatkuu edelleen tänäkin päivänä.1606 

Henkilöautojen, trukkien ja nosturien maahantuonnin lisäksi kasvoi japanilais-

ten moottoripyörien tuonti Suomeen huomattavasti 1960-luvun puolivälistä lähtien. 

Kun vuonna 1962 tuotiin maahan Suomen ulkomaankauppatilaston mukaan 202 

kappaletta japanilaisia moottoripyöriä, kasvoi niiden tuonti vuonna 1965 jo 1 484 

kappaleeseen ja vuonna 1973 ennätykselliseen 10 923 kappaleen määrään. Tuonnin 

huomattavan määrällisen kasvun seurauksena nousivat japanilaiset moottoripyörät 

hallitsevaan asemaan Suomen moottoripyörämarkkinoilla: vuonna 1967 olivat 

kolme suurinta tuontimaata Japani (2 064 kpl), Italia (920 kpl) ja Itävalta (753 

                                                        
1606 ”Viisas nuppi Nipponilta.” Rotatorin Datsun-trukki -mainos. Talouselämä No. 1. 19.1.1973, 2. ”Ta-
dano Japanin nosturihuippu Suomessa.” Rotatorin Tadano-nosturi -mainos. Talouselämä No. 2. 
26.1.1973, 4. ”Historia.” Rotatorin yrityshistoria. http://www.rotator.fi/yritys/historia/. (Luettu 
5.12.2014.). Kynnös & Räsänen 1992, 45, 73. SVT I A:82–94. Ulkomaankauppa v. 1962–1974.  
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kpl). 1607  Japanilaisten moottoripyörien, samoin kuin henkilöautojen, Suomen 

markkinoilla saavuttaman menestyksen taustalla vaikuttivat keskeisenä tekijänä lä-

heiset yhteistyösuhteet suomalaisen maahantuojan ja japanilaisen viejän / valmis-

tajan välillä.  

Honda-moottoripyörien maahantuojana vuosina 1959–1960 aloittanut Oy Otto 

Brandt Ab jatkoi vuosikymmenen kuluessa menestyksellistä moottoripyöräkaup-

paansa, jossa yhtiöllä oli käytettävinään laajeneva jälleenmyyjäverkosto ja Hondan 

kasvava maine. Laatu ja kestävyys olivat takuina Honda-moottoripyörien markki-

noinnin onnistumisessa samoin kuin Hondan asema maailman suurimpana moot-

toripyörien valmistajana. Brandtin onnistuneet markkinointiponnistelut ja niiden 

tuloksena kasvaneet Hondan myyntiluvut rohkaisivat myös toista suomalaista maa-

hantuojaa aloittamaan japanilaispyörien kaupan 1960-luvun alussa. Monialaista 

kauppaa muun muassa autojen ja moottoripyörien kanssa harjoittanut Bensow Oy–

Ab – Solifer-Tehtaat loi yhteyden Suzuki-moottoripyöriä valmistaneen Suzuki Mo-

tor Co., Ltd:n kanssa syksyllä 1963. Seuraavan vuoden keväällä saapuivat maahan 

ensimmäiset Bensowin tuomat Suzukit. Tätä ennen oli helsinkiläinen Motor-Kone 

Oy jo tuonut joitakin Suzuki-moottoripyöriä maahan syksystä 1962 lähtien – tämä 

toiminta kuitenkin päättyi viimeistään Bensowin aloitettua Suzuki-tuontinsa. Joka 

tapauksessa Bensow oli Euroopassa yksi ensimmäisistä toimijoista, joka aloitti Su-

zuki-moottoripyörien säännöllisen maahantuonnin.1608 

Lähes samaan aikaan Bensowin kanssa aloitti helsinkiläinen Oy Arwidson & 

Co Ab japanilaisen Yamaha Motor Co., Ltd:n valmistamien Yamaha-moottoripyö-

rien maahantuonnin. Siitä noin kaksi vuotta myöhemmin (1966) toi Suomen Me-

talli ja Kone Oy eli lyhyemmin Sumeko Oy Suomen markkinoille Kawasaki-merk-

kiset moottoripyörät. Kaikkia neljää edellä mainittua japanilaismerkkiä – Hondaa, 

Suzukia, Yamahaa ja Kawasakia – yhdisti yleisesti ottaen itse moottoripyörän erin-

omainen laatu, vaikka ajovarusteiden osalta esiintyi vielä tuonnin alkuvuosina jon-

kin verran toivomisen varaa. Moottoripyörien tuontisäännöstelyn päättyminen vuo-

denvaihteessa 1963–1964 avasi japanilaismerkeille ja niiden maahantuojille pa-

remmat lähtökohdat kasvattaa menekkiä Suomen markkinoilla, joita olivat siihen 

asti hallinneet muun muassa Itä-Saksasta ja Tšekkoslovakiasta tuodut moottoripyö-

                                                        
1607 SVT I A:82–94. Ulkomaankauppa v. 1962–1974.  
1608 Anttila & Saarnio 2009, 20, 40–43, 57–60, 64. Ks. myös Kari Craelius: TM koeajaa Honda 300 
Super Sport. Tekniikan Maailma 1/1964, 36–38. ”Suzuki saapuu jälleen.” Bensowin Suzuki-moottori-
pyörä -mainos. Tekniikan Maailma 5/1965, 70.  
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rät. Vuoteen 1966 mennessä olivat japanilaiset moottoripyörät vallanneet Suo-

messa kärkisijan niin sanotuilla pikkupyörämarkkinoilla ja valtasivat seuraavien 

vuosien kuluessa moottoripyörämarkkinat kokonaisuudessaan tässä maassa.1609 

 

Kaavio 44. Japanilaisten uusien moottoripyörien tuonti kappalemäärissä Suomeen v. 

1962–1974. Lähde: SVT I A:82–94. Ulkomaankauppa v. 1962–1974. 

Japanilaismerkkien saavuttamaa menestystä Suomen markkinoilla voidaan selittää 

maahantuojien ja valmistajien välittömien yhteistyösuhteiden lisäksi henkilöauto- 

ja moottoripyörämarkkinoilla tapahtuneella yleisellä muutoksella. Kuten Anttila ja 

Saarnio ovat teoksessaan Japanilaiset moottoripyörät Suomessa 1960–1975 toden-

neet, heijastui henkilöautojen tuontiin kohdistuneen säännöstelyn purkaminen ja 

sen kautta niiden saatavuuden parantuminen moottoripyörämarkkinoihin 1960-lu-

vun alussa siten, että kuluttajien silmissä moottoripyörän rooli muuttui hyötyajo-

neuvosta harrastus- ja vapaa-ajan välineeksi. Japanilaiset moottoripyörät vastasivat 

parhaiten tähän kuluttajatottumusten muutokseen, sillä kestävillä ja urheilullisilla 

malleillaan saivat Hondan, Suzukin, Yamahan ja Kawasakin tehtaat etenkin nuoret 

kuluttajat puolelleen.1610  

Japanilaiset panostivat jatkuvaan tuotekehittelyyn tarjoten Suomen markki-

noille yhä tehokkaampia, kookkaampia sekä muotoilultaan ja tekniseltä tasoltaan 

hienostuneempia malleja. Tuotekehityksen ja laajenevan mallivalikoiman tuke-

                                                        
1609 Anttila & Saarnio 2009, 45–49, 65–68. Vuonna 1962 tuotiin Suomeen kappalemäärissä mitattuna 
eniten moottoripyöriä Itä-Saksasta, Tšekkoslovakiasta, Italiasta ja Länsi-Saksasta. SVT I A:82. Ulko-
maankauppa v. 1962. Ks. myös Sumeko Oy:n Kawasaki-moottoripyörä -mainos. Huom. mainoksessa 
mainitaan myös maahantuojat Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tekniikan Maailma 9/1974. Juha Juu-
rikkala: ”Yamaha TX 750 anti vibraatio.” Tekniikan Maailma 5/1974, 76–79.  
1610 Anttila & Saarnio 2009, 6–8, 68. 
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mana piti suomalaisten maahantuojien ja japanilaisten valmistajien välinen yhteis-

työ pintansa moottoripyörätuontiin ja -kauppaan kohdistuneen viranomaissäätelyn 

paineessa 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alkupuoliskolla. Tämän tuloksena säi-

lyttivät japanilaiset moottoripyörät hallitsevan asemansa Suomen markkinoilla 

huolimatta tuonnin kappalemäärän jyrkästä laskusta vuonna 1974. Tuolloin Japa-

nista tuotiin Suomeen moottoripyöriä ylivoimaisesti enemmän (6 089 kpl) kuin 

mistään muusta valmistusmaasta – toiseksi suurimpana tuontimaana tilastoissa 

esiintyi Italia (537 kpl). Vuosikymmenen puolivälissä oli japanilaismerkkien yhtei-

nen markkinaosuus Suomessa noin 90 prosenttia.1611 

Japanilaisten henkilöautojen ja moottoripyörien raketin lailla kasvaneet tuon-

tiluvut selittävät huomattavalta osalta japanilaisten tavaroiden kokonaistuonnissa 

tapahtuneen lisäyksen vuosina 1962–1974. Kuten kaaviosta 45. voidaan havaita, 

kasvoi japanilaisten tavaroiden tuonti ajoneuvojen lisäksi myös muiden hyödyk-

keiden osalta etenkin 1970-luvulle tultaessa. Erilaiset kuluttajille tarkoitetut koneet 

ja elektroniset laitteet valtasivat paikkansa Suomen markkinoilla, joilla japanilaiset 

kamerat olivat tulleet tunnetuksi jo 1950-luvun toisella puoliskolla. Mutta miten ja 

minkälaisiksi yhteistyöverkostot muodostuivat japanilaisen kone- ja elektroniikka-

tuonnin osalta vuosina 1962–1974? Näihin kysymyksiin vastataan tutkimalla tätä 

tuontia erityisesti Kaukomarkkinat Oy:n yhteistyöverkostojen kehityksen kautta. 

1960-luvun alussa Kaukomarkkinat Oy jatkoi jo vuosia kestänyttä menestyk-

sellistä yhteistyötään kauppahuone Iwai & Co:n ja sen välityksellä japanilaisten 

valmistajatahojen kanssa. Alkujaan tämä tekstiilien, lankojen ja kalaverkkojen 

tuonnilla käynnistynyt yhteistyö, jota harjoitettiin suomalaista selluloosaa vastaan 

toteutettujen kompensaatio- ja paralleelikauppojen puitteissa, oli 1950-luvun puo-

livälissä saanut tuontikaupan osalta rinnalleen japanilaiset kiikarit ja kamerat, jotka 

sittemmin kasvattivat vuosi vuodelta suosiotaan suomalaisten kuluttajien keskuu-

dessa. Japanilaisten teknologiatuotteiden tuonnissa oli Kaukomarkkinat ollut edel-

läkävijän asemassa, sillä yhtiön kerrottiin olleen vuonna 1956 alkaneessa Yashica-

kameroiden tuonnissa ensimmäinen koko Euroopassa. Suomen markkinat olivat 

täten vähintäänkin yksi ensimmäisistä japanilaisten kameroiden tuonnin sillanpää-

asemista Euroopassa ja ainakin Yashica-kameroiden osalta ensimmäinen.1612 

                                                        
1611 Anttila & Saarnio 2009, 9, 68, 197–199; Lehtonen 2005, 114–115.  SVT I A:94. Ulkomaankauppa 
v. 1974. 
1612 25 v. Kaukomarkkinointia. s. 13. Historiat 1972. Arkistotunnus 97. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
Artikkelileike: 20 vuotta kehittyvää ulkomaankauppaa. Kaukomarkkinat Oy 20 vuotta. Kaitafilmi No. 
2/1967. Lehtileikkeet 1962–1980. Arkistotunnus 35. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
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Kaavio 45. Suomen tuonti Japanista päätavaroittain v. 1962–1974. Arvot alkuperämaan 

mukaan miljoonin euroin (2011). Lähde: SVT I A:82–94. Ulkomaankauppa v. 1962–1974. 

Japanissa ja muualla tuotettujen korkean teknologian tuotteiden menekkiä Suo-

messa ruokki kuluttajien kasvava ansiotaso, jonka seurauksena yksityinen kulutus 

noin kolminkertaistui sota-aikaa seuranneiden kolmen vuosikymmenen kuluessa. 

Samalla kulutustottumukset muuttuivat, kun niin kutsutut kestokulutushyödykkeet, 

kuten valokuvauskamerat, henkilöautot, radiot, stereosoittimet ja televisiot, kasvat-

tivat suosiotaan, mikä tapahtui kotien yleisen koneellistumisen vanavedessä erityi-

sesti 1950-luvun jälkeisenä aikana.1613 Tämä kulutuksen kasvu mahdollistui myös 

samanaikaisesti lisääntyvän tarjonnan seurauksena, johon Kaukomarkkinat moni-

puolistuvine yhteistyöverkostoineen antoi oman merkittävän panoksensa. 

                                                        
1613 Pihkala 1982d, 511–514. 
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Vuoteen 1962 tultaessa oli Kaukomarkkinat saanut laajennettua Yashima Op-

tical Industry Co:n / Yashica Co., Ltd:n 1614 valmistamien ja myymien Yashica-ka-

meroiden myyntivalikoimaansa monipuolisilla valokuvaus- ja kaitafilmikamera-

malleilla. Syytä liialliseen tyytyväisyyteen ei kuitenkaan ollut, sillä kilpailu Suo-

men markkinoilla oli kovaa muiden japanilaisten kameroiden maahantuojien – ku-

ten Bensow Oy–Ab:n (Minolta-kamerat), T:mi Hjalmar Eckertin (Asahi-kamerat) 

ja SVO:n eli Suomen Valokuvaajain Oy:n (Nikon-kamerat) – sekä muunmaalaisten 

valmistajien ja niiden edustajien kanssa.1615 Henkilöautotuonnin liberalisoiminen 

kesällä 1962 synnytti niin sanotut ostajan markkinat autokaupassa, joka vilkastues-

saan vaikutti välillisesti muiden ostokohteiden menekin laskuun. Kaukomarkkinat 

Oy joutui vuoden 1963 kuluessa toteamaan edustamiensa valokuvauslaitteiden 

myyntien kärsineen tämän kehityksen seurauksena, joka jatkui vielä seuraavana 

vuonna. Piristääkseen valokuvauslaitteiden ja -tarvikkeiden myyntiä yhtiö ryhtyi 

toimenpiteisiin tuotevalikoiman monipuolistamiseksi ja myynnin tehosta-

miseksi.1616 

Kaukomarkkinoiden ja Yashiman välinen maahantuontisopimus yksinoikeu-

della vuodelta 1958 rajoitti ensin mainitun liikkumavaraa sen pyrkimyksissä saada 

hoidettavakseen myös muiden kamera- ja valokuvaustarvikevalmistajien edustus-

oikeuksia. Tietynlaiset valokuvaustarvikkeet ja optiset välineet, kuten vuonna 1961 

Kaukomarkkinoiden ja Fuji Photo Film Co., Ltd:n välillä solmitussa maahantuon-

tisopimuksessa mainitut ”valonherkät materiaalit ja optiset tavarat” (photo-sensi-

tized materials and optical goods), eivät ilmeisestikään aiheuttaneet ongelmia Kau-

komarkkinoiden ja Yashiman välisen yhteistyön jatkuvuudelle. Yashica-kameroi-

den tuonti jatkui samanaikaisesti, kun Kaukomarkkinat loi Iwai & Co:n välityksellä 

                                                        
1614 Viimeistään 1960-luvun lopulla Kaukomarkkinat operoi yhtiön nimeltä Yashica Co., Ltd., Tokyo:n 
kanssa Yashica-kameroiden tuonnissa. ”Dear Sir.” Harufumi Chimuran (Yashica Europe GmbH) kir-
jelmä Aarne Koskelolle 1.7.1969. Kirjeenvaihto 1969 Pääkonsuli Aarne Koskelo. Arkistotunnus 22. 
Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1615 Bensow Oy-Ab:n Minolta-kamera -mainos. Tekniikan Maailma No. 2/1965, 44. T:mi Hjalmar Ec-
kertin Asahi-kamera -mainos. Tekniikan Maailma No. 7/1965, 114. SVO:n Nikon-kamera -mainos. 
Tekniikan Maailma No. 2/1965, 50. 
1616 Kaukomarkkinat Oy:n 16. toimintavuoden kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1963 17. toimintavuoden 
kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1964 18. toimintavuoden kertomus. Toimintakertomukset 1950–1980. 
Arkistotunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
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uuden tuontiväylän Fujin kanssa yksinoikeussopimuksen määrittelemäksi kolmi-

vuotiskaudeksi heinäkuusta 1961 lähtien.1617  Kaikesta päätellen Fujin valmista-

mien tuotteiden kauppa ei Kaukomarkkinoiden toimesta käynnistynyt päämiestä 

tyydyttävässä laajuudessa tai ehkä ei ollenkaan, sillä vuoteen 1965 mennessä oli 

Fuji vaihtanut maahantuojaa. Tekniikan Maailma -lehden maaliskuun numerossa 

(II) uusi maahantuoja Biopta Oy mainosti näyttävästi Fuji-valokuvausfilmin olevan 

nyt ensimmäistä kertaa saatavilla Suomen markkinoilla. Mainoksessa kerrottiin 

myös Fujin muiden tuotteiden, kuten kameroiden ja kiikarien, saapumisesta Suo-

meen ja muualle Eurooppaan kyseisen vuoden aikana.1618  

Jos Kaukomarkkinoiden ja Fujin välisen yhteistyön tuloksena oli näiden tava-

roiden tuonti alkanut jo vuosien 1961–1964 kuluessa, ei sen luonteesta ja laajuu-

desta ole jäänyt maahantuontisopimusta lukuun ottamatta sanottavia viitteitä. Olipa 

Fujin ja Kaukomarkkinoiden välisessä yhteistyössä käynyt sitten kuinka tahansa, 

niin Yashica-kamerat säilyivät kuitenkin Kaukomarkkinoille tämän tuotealan tär-

keimpänä edustusmerkkinä. Vuonna 1965 sai kauppahuone tehostetun myynnin an-

siosta nostettua valokuvaustarvikkeiden menekkiään edellisvuoteen verrattuna yli 

50 prosenttia, mutta tulos jäi yhtiön kannalta silti epätyydyttäväksi. Tällaisena Kau-

komarkkinoiden edustamien valokuvaustarvikkeiden myynnit jatkuivat pääpiirteis-

sään aina 1960-luvun lopulle saakka, jolloin yhtiössä panostettiin asiakkaiden 

kanssa käytävään säännölliseen yhteydenpitoon ja asiakaspiirin laajentamiseen. 

Uudistusten kautta yhtiön Foto-osasto organisoitiin uudelleen vuonna 1968, jolloin 

sen päämyyntiartikkelit koostuivat Yashica-kameroiden lisäksi Cabin-projekto-

reista.1619 

Valokuvaustarvikkeiden myyntiä kohdanneista vaikeuksista huolimatta oli 

Kaukomarkkinoiden kannalta tärkeää panostaa Yashican maahantuonnin jatkuvuu-

teen, sillä tämä tuotemerkki ja sen valmistaja kuuluivat suurimpien japanilaisten 

kameroiden viejien joukkoon 1960-luvulla. Japanin Kamerateollisuusliiton (JCTN) 

antaman ilmoituksen mukaan olivat viisi suurinta kameroiden ”ulosviejää” tai tuo-

temerkkiä paremmuusjärjestyksessä Canon, Nippon Kogaku K. K. (Nikon), Mi-

                                                        
1617 ”Agreement.”  Kaukomarkkinat Oy:n ja Fuji Photo Film Co., Ltd:n välinen maahantuontisopimus 
(1961). Sopimukset 1951–1985. Tuontiosastot: Edustussopimukset A‒Ö. Arkistotunnus 40. Kauko-
markkinat Oy:n arkisto. Huom. sopimuspaperiin on vuonna 1977 tehty epäselvä merkintä, jossa mah-
dollisesti lukee: ”Ei (?) voimassa.” 
1618 Biopta Oy:n Fuji-filmi -mainos. Tekniikan Maailma No. 5/1965, 7. 
1619 Kaukomarkkinat Oy 1965 19. toimintavuoden kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1967 21. toiminta-
vuoden kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1968 22. toimintavuoden kertomus. Toimintakertomukset 
1950–1980. Arkistotunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
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nolta, Yashica ja Olympus. Fujin kerrottiin puolestaan johtavan kokonaismyyn-

neissä maailmanlaajuisesti tunnetun Fuji-filminsä ansiosta.1620 Tämä listaus japa-

nilaisten kameramerkkien paremmuusjärjestyksestä antaa välillisen viitteen myös 

niiden tuonnin ja menekin suhteesta Suomen markkinoilla kunkin maahantuojan ja 

jälleenmyyjäverkoston toimesta.1621 

Kaukomarkkinoiden ja Yashiman välinen yhteistyö, joka informaatiovaihdon 

osalta näyttää kokonaan tai osittain tapahtuneen Yashica Co., Ltd:n Hampuriin pe-

rustetun tytäryhtiön Yashica Europe GmbH:n kautta,1622  jatkui kaupan tulosten 

osalta aikaisempaa paremmalla menestyksellä 1970-luvun alkupuoliskolla. Vuosi-

kymmenen vaihteessa ja välittömästi sen jälkeen piristyivät Kaukomarkkinoiden 

valokuvaustarvikkeiden myynnit lisääntyneen ostovoiman ansiosta ja uusien elekt-

ronisten kameroiden markkinoille tulon myötä. Vuonna 1973 saattoi Kaukomark-

kinat tyytyväisyydellä todeta Yashica-automaattikameroiden markkinaosuuden 

olevan 42 prosenttia. Tosin hienoisia pilviä menestyksen rintamalle toivat vuosi-

kymmenen puolivälissä Yashica Co., Ltd:n kokemat taloudelliset vaikeudet, jotka 

heijastuivat haitallisesti Yashica-kameroiden myyntiin Suomessa.1623  Päämiehen 

kokemat vaikeudet eivät ilmeisestikään aiheuttaneet pitkäkestoista haittaa Yashica-

kameroiden markkinoinnille, sillä 1980-luvun alussa piti Kaukomarkkinat edelleen 

tunnetuimpina tuontiartikkeleinaan muun muassa Yashicaa, Nationalia, Panaso-

nicia ja Citizeniä – National ja Panasonic-tuotemerkit edustivat Suomessa 1960-

luvulta lähtien tunnettua japanilaista elektroniikkaosaamista ja Citizen puolestaan 

suuren suosion saaneita kelloja.1624  

Kaukomarkkinoiden toiminta elektroniikkatuotteiden maahantuonnissa ja 

myynnissä pääsi todenteolla käyntiin vuonna 1963, kun yhtiöön perustettiin oma 

elektroniikkaosasto. Maahantuonti alkoi voimalla Kaukomarkkinoiden uusien ja-

panilaisten yhteistyökumppanien kanssa tehtyjen edustussopimusten tuloksena: 

                                                        
1620 Kamerauutisia: ”Japanin Kamerateollisuusliiton (JCTN)…” Tekniikan Maailma No. 5/1969, 56.  
1621  Vuonna 1969 Nikon-kameroita edusti Suomen I.C.I. Osakeyhtiö. Canon-kameroiden maahan-
tuojana toimi Oy Temo Ab, joka edusti myös Canon Canola-elektronilaskimia. Olympus Optical Co:n 
maahantuojana toimi puolestaan Bensow Oy. Canon-kamera -mainos. Tekniikan Maailma No. 6/1965, 
80. Nikon-kamera -mainos. Tekniikan Maailma No. 13/1969, 8. Canon-kamera -mainos. Tekniikan 
Maailma No. 11/1972, 26. Antti Mattila: ”Kaksi toteutusta samasta ideasta.” Tekniikan Maailma No. 
3/1973, 116–118. Canon Canola-elektronilaskin -mainos. Talouselämä No. 8. 24.2.1967, 199.  
1622 ”Dear Sir.” Harufumi Chimuran (Yashica Europe GmbH) kirjelmä Aarne Koskelolle 1.7.1969. Kir-
jeenvaihto 1969 Pääkonsuli Aarne Koskelo. Arkistotunnus 22. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1623 Kaukomarkkinat Oy 1.1.1970–30.6.1971 24. toimintakauden kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1.1.–
31.12.1972. 26. tilikauden kertomus; Kaukon toimintaselostus vuodelta 1973; Kaukon toimintaselostus 
vuodelta 1975. Toimintakertomukset 1950–1980. Arkistotunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1624 ”Kaukomarkkinat: Orient Express.” Artikkelikopio englanninkielisestä lehdestä, todennäköisesti 
vuodelta 1984. Lehtileikkeet 1962–1996. Arkistotunnus 76. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
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kyseisenä vuonna yhtiö aloitti yhteistyön televisioiden, radioiden ja muiden sähkö-

laitteiden testivälineiden valmistajan Ohmatsu Electric Co., Ltd:n kanssa Leader-

merkkisten testivälineiden maahantuonnissa. Sopimusosapuolena oli edellä mainit-

tujen lisäksi kauppahuone Dai-Ichi Shoji Company Ltd., jonka välityksellä Leader-

tuotteet vietiin Japanista Suomeen Kaukomarkkinoille. Dai-Ichi Shoji Co:n muka-

naolo näin syntyneessä vienti- / tuontiverkostossa merkitsi Kaukomarkkinoiden 

kannalta varsin huomattavaa muutosta sen Japanin-kaupan yhteistyösuhteiden 

osalta. Viimeistään nyt oli Iwai & Co:n ”yksinoikeudellinen asema” Kaukomark-

kinoiden ja japanilaisten tehtaiden välisenä kaupan agenttina murtunut. Tosin väli-

tön yhteistyösuhde Kaukomarkkinoiden ja Iwai & Co:n välillä jatkui keskeytyk-

settä vielä myöhempinä vuosina, kun esimerkiksi vuonna 1967 Kaukomarkkinoi-

den ja Kobe Industries Corp:n välillä solmittiin maahantuontisopimus viimeksi 

mainitun valmistamista Ten-merkkisistä autoradioista Iwai & Co:n toimiessa tämän 

kaupan varsinaisena viejäosapuolena.1625 

Kaukomarkkinat onnistui luomaan välittömiä yhteistyösuhteita myös japani-

laisten valmistajien kanssa ilman Iwai & Co:n tai Dai-Ichi Shoji Co:n antamaa vä-

litysapua. Tästä osoituksena Kaukomarkkinat esimerkiksi solmi maahantuontiso-

pimuksen suoraan Ohnar-merkkisiä elektronisia kierroslukumittareita valmista-

neen Ohnoya Shoten Limitedin kanssa syyskuussa 1964.1626 Viimeistään kyseiseen 

vuoteen ajoittuu myös Akai Electric Co., Ltd:n valmistamien elektroniikkatuottei-

den, kuten nauhureiden ja stereolaitteiden, maahantuonnin aloittaminen Kauko-

markkinoiden toimesta, ja Tekniikan Maailma -lehden vuoden 1964 mainoksessa 

Kaukomarkkinoita tituleerataankin Akain pääedustajaksi Suomen markkinoilla. 

Seuraavan vuoden Akai-mainoksessa Kaukomarkkinat esiintyy jo maahantuojan 

tittelillä, ja ilmeisesti tähän mennessä yhtiöstä oli tullut Akai Electric Co:n valmis-

tamien laitteiden edustaja yksinoikeudella Suomessa.1627  

                                                        
1625 ”Agency Agreement.” Ohmatsu Electric Company Ltd:n, Kaukomarkkinat Oy:n ja Dai-Ichi Shoji 
Company Ltd:n välinen maahantuontisopimus 1.10.1963; ”Memorandum.” Kobe Industries Corp:n, 
Kaukomarkkinat Oy:n ja Iwai & Co., Ltd:n välillä solmittu maahantuontisopimus 1.3.1967. Sopimukset 
1951–1985. Tuontiosastot: Edustussopimukset A‒Ö. Arkistotunnus 40. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1626 ”Agency Agreement.” Ohnoya Shoten Limitedin ja Kaukomarkkinat Oy:n välinen maahantuontiso-
pimus 1.9.1964. Sopimukset 1951–1985. Tuontiosastot: Edustussopimukset A‒Ö. Arkistotunnus 40. 
Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1627 Akai-ristikenttänauhuri -mainos. Tekniikan Maailma No. 19/1964, 67. Akai-nauhuri- ja stereo -mai-
nos. Tekniikan Maailma No. 4/1965, 5. ”Temporary Sales Agency Agreement.” Akai Electric Co., Ltd:n 
ja Kaukomarkkinat Oy:n välinen väliaikainen sopimus viennistä Puolaan 1.4.1968. Sopimukset 1951–
1985. Tuontiosastot: Edustussopimukset A‒Ö. Arkistotunnus 40. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
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Vaikka elektroniikkatuotteiden edustus- ja maahantuontisopimusten solmimi-

nen ajoittui varsinaisesti vuodelle 1964, oli Kaukomarkkinoiden elektroniikka-

osasto aloittanut jo edellisen vuoden aikana niin kutsumiensa korkealuokkaisten 

japanilaisten tuotteiden, kuten radioiden, levysoittimien, magnetofonien ynnä mui-

den laitteiden myynnit. Kaupan kasvattamista seuraavina vuosina pidettiin osas-

tolla hyvin mahdollisena ‒ sen takaisi asiakaspiirin määrätietoinen laajentaminen 

ja laitteiden huoltoverkoston asianmukainen järjestäminen. Osansa myyntien kas-

vattamisessa olisi luonnollisesti myös tuotevalikoiman lisäämisellä, mitä palveli 

erityisesti yhteistyön aloittaminen Akai Electric Co:n kanssa. Valikoiman monipuo-

listamiselle antoivat Akain erinomaisina pidetyt nauhurit kipeästi tarvitun lisän 

muiden japanilaisten tuotteiden, kuten auto- ja matkaradioiden, mikrotelevisioiden 

ja radiopuhelimien, ohella. Elektroniikkatuotteiden markkinoinnin ja kaupan suun-

nittelussa oli yhtiön mukaan kuitenkin edettävä varovaisesti, sillä alalla liikkui run-

saasti epävarmoja asiakkaita.1628 

Asiakkaiden epävarmuudesta ja muista kauppaa hillitsevistä tekijöistä huoli-

matta oli Kaukomarkkinat yhtenä tuonnin edelläkävijöistä hyvin tietoinen siitä, että 

elektroniikkasektori oli Suomessa nimenomaan tulevaisuuden kasvuala, johon oli 

jo varhaisessa vaiheessa panostettava pärjätäkseen kovassa kilpailussa. Yhtiön oli 

luotava edustamilleen ”hinnallisesti ja laadullisesti edullisille” japanilaismerkeille 

mahdollisimman suuri näkyvyys tekniikan alan julkaisuissa ja erilaisissa esitte-

lyissä. Jälkimmäisen toimintamuodon osalta oli Kaukomarkkinoilla hyödynnettä-

vissään omassa ”Kaukotalossaan” tila, johon elektroniikkaosaston myyntinäyttely 

aluksi järjestettiin ja josta se myöhemmin siirtyi saman talon kulmamyymälään. 

Tällainen markkinointityö näyttää tuottaneen kiitettävää tulosta, sillä elektroniik-

katuotteiden myynti nousi vuonna 1965 lähes kolminkertaiseksi edellisvuoteen ver-

rattuna. Myynnin tuloksellisuutta kuitenkin varjostivat tuotteiden toimituksissa ja 

varaosapalvelussa ilmenneet puutteet.1629 

Elektroniikkaosaston tuloksellisuus jatkui vahvana, mistä kertoo muun muassa 

se, että tästä yksiköstä tuli vuonna 1966 koko yhtiön suurin tukkuosasto. Samana 

vuonna, jolloin Kaukomarkkinat pyrki erikoistumaan stereo- ja hifi-laitteiden 

markkinointiin, realisoitui elektroniikkatavaroiden myynneissä noin 80 prosentin 

kasvu. Yhtiön saavuttama huima myyntien nousu kuitenkin tasaantui vuoden 1967 

kuluessa, mihin keskeisesti vaikutti lokakuussa tapahtunut markan devalvaatio. 

                                                        
1628 Kaukomarkkinat Oy 1963 17. toimintavuoden kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1964 18. toiminta-
vuoden kertomus. Toimintakertomukset 1950–1980. Arkistotunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1629 Kaukomarkkinat Oy 1964 18. toimintavuoden kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1965 19. toiminta-
vuoden kertomus. Toimintakertomukset 1950–1980. Arkistotunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
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Tällöin Kaukomarkkinoiden sekä muiden vienti-, tuonti- ja tukkukauppiaiden lii-

ketoiminnan tulokset laskivat oleellisesti ostajien viivytellessä kaupantekoa hinta-

tason vakiintumisen toivossa. Stereo- ja hifi-laitteiden menekki oli kuitenkin koko 

vuoden osalta varsin vahva, mistä olikin seurauksena näiden tuotteiden osuuden 

jatkuva nousu yhtiön liikevaihdossa.1630 

Vuoteen 1968 saakka säilyivät Akai-tuotteet yhtenä Kaukomarkkinoiden vah-

vimmista, elleivät jopa vahvimpana, japanilaisena edustuksena. Sen rinnalle olivat 

viimeistään vuonna 1966 tulleet Pioneer Electronic Corporationin hifi-laitteet ja -

komponentit. Siitä alkaen Akai ja Pioneer muodostivatkin eräänlaisen voimakaksi-

kon Kaukomarkkinoiden elektroniikkakaupassa, ja mainoksissa tuotemerkit tavat-

tiin liittää yhteen Akai-Pioneer-nimen alle. Jo vuosia kestänyt yhteistyö Kauko-

markkinat Oy:n ja Akai Electric Co:n välillä jatkui hyvin läheisenä, sillä huhti-

kuussa 1968 yhtiöt päättivät väliaikaisesti laajentaa yhteistoimintaansa käsittämään 

myös Akai-tuotteiden viennin Puolaan Kaukomarkkinoiden toimesta. Tätä vienti-

kauppaa varten solmittu sopimus oli voimassa kyseisen vuoden loppuun saakka.1631 

Lyhyestä kestostaan huolimatta oli Puolan vientiä koskeva sopimus hyvä osoi-

tus Kaukomarkkinoiden liiketoiminnan monipuolisuudesta ja kauppahuoneen tar-

joamista mahdollisuuksista ulkomaisille yhtiöille niiden Suomeen tapahtuneen 

viennin lisäksi myös kaupassa kolmansien maiden kanssa. Kaukomarkkinat, joka 

oli jo pitkään operoinut Puolan-kaupassa sinne lähetetyn oman kaupallisen edusta-

jan välityksellä, kykeni tarjoamaan muun muassa japanilaisille yhteistyökumppa-

neilleen vaihtoehtoisen vientiväylän Euroopan sosialististen maiden markkinoille. 

Kaukomarkkinoiden toiminta kolmansien maiden välisessä kaupassa ei rajoittunut 

ainoastaan Puolaan tai muualle Eurooppaan tapahtuvaan kauppavaihtoon, sillä yh-

tiön tiedetään vähintäänkin suunnitelleen muun muassa Hongkongin ja Japanin vä-

lisen kaupan operaatioita. Kaukomarkkinoilla oli hyvät edellytykset kansainvälisen 

kaupan operaatioiden toteuttamiselle – kauppahuoneen edustajaverkosto ulottui 15 

                                                        
1630 Kaukomarkkinat Oy 1966 20. toimintavuoden kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1967 21. toiminta-
vuoden kertomus. Toimintakertomukset 1950–1980. Arkistotunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1631 Niin kutsuttuina Akai-Pioneer-myyjinä toimivat Kaukomarkkinoiden lisäksi helsinkiläinen Elektro-
foto Oy ja tamperelainen Sähkötaso Oy. Akai-Pioneer -mainokset. Tekniikan Maailma No. 15/1966, 
54–57. ”Temporary Sales Agency Agreement.” Akai Electric Co., Ltd:n ja Kaukomarkkinat Oy:n väli-
nen väliaikainen sopimus viennistä Puolaan 1.4.1968. Sopimukset 1951–1985. Tuontiosastot: Edustus-
sopimukset A‒Ö. Arkistotunnus 40. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
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maahan eri puolilla maailmaa, ja yhtiö kävi kauppaa 92 maan kanssa vuonna 

1968.1632 

Akai Electric Co:n ja Kaukomarkkinat Oy:n välinen yhteistyö näyttää päällisin 

puolin jatkuneen suotuisissa merkeissä elektroniikkatavaran kaupassa Suomeen. 

Siksi onkin varsin yllättävää, että Kaukomarkkinoiden vuoden 1968 toimintakerto-

muksessa todetaan elektroniikkaosaston tuotevalikoiman rakentuneen ”liian kape-

alle pohjalle jatkuvaa toimintaa silmälläpitäen”. Näin siitäkin huolimatta, että osas-

ton taloudellisen tuloksen todettiin olleen eräinä aikaisempina vuosina jopa erittäin 

hyvä. Kysymykseen siitä, tarjosivatko Akai Electric Co:n ja Pioneer Electronic 

Corporationin edustukset vain ”liian kapean” tuotevalikoiman Kaukomarkkinoiden 

elektroniikkatuonnille, on vaikeaa löytää tyhjentävää vastausta. Tuotevalikoiman 

mahdolliset puutteet eivät todennäköisesti muodostaneet ainoata ongelmaa näiden 

yhtiöiden väliselle kumppanuudelle, sillä Kaukomarkkinat oli nyt ilmeisen halukas 

laajentamaan tuontiverkostoaan aloittamalla yhteistyön Japanin suurimman kotita-

louskoneiden ja radioalan tuotteiden valmistajan / myyjän Matsushita Electric Tra-

ding Co., Ltd:n kanssa. Tämän seurauksena Kaukomarkkinoiden ja Akain välinen 

yhteistyö vähitellen hiipui ja lopulta katkesi, sillä viimeistään vuonna 1972 esiintyy 

Akai-tuotteiden maahantuojana helsinkiläinen Oy Fotolux-Hebert Ab.1633 

Matsushitan ja Kaukomarkkinoiden välinen maahantuontisopimus ilman yk-

sinoikeutta solmittiin vuonna 1968, jolloin myös ensimmäiset Kaukomarkkinoiden 

maahantuomat Matsushitan markkinoimat National- ja National Panasonic-merk-

kiset elektroniikkatuotteet saapuivat Suomen markkinoille. Tätä tuotemerkkiä ei 

kuitenkaan markkinoitu ensimmäistä kertaa Suomessa, sillä jo pari vuotta aikai-

semmin oli Eri Oy toiminut National-pienoisnauhurien maahantuojana. Kauko-

markkinoiden ja Matsushitan pyrkimyksenä oli kuitenkin yksinoikeussopimuksen 

solmiminen, jos ensin mainittu kykenisi saavuttamaan Nationalin tuonnissa noin 

300 000 dollarin arvon sopimuskauden 1969–1970 aikana.1634  Kaukomarkkinat 

                                                        
1632 Kaukomarkkinat Oy 1968 22. toimintavuoden kertomus. Toimintakertomukset 1950–1980. Arkis-
totunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. ”Hyvä Veli.” Pääkonsuli Aarne Koskelon kirjelmä suur-
lähetystöneuvos Heikki Kalhalle (Tokio) 23.4.1968. Kirjeenvaihto 1968 Pääkonsuli Aarne Koskelo. Ar-
kistotunnus 21. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1633 Kaukomarkkinat Oy 1968 22. toimintavuoden kertomus. Toimintakertomukset 1950–1980. Arkis-
totunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. Akai-stereokasettinauhoitin -mainos. Tekniikan Maailma 
No. 15/1972, 19. Huom. Matsushita Electric Trading Co., Ltd. toimi Matsushita Electric Industrial Com-
pany Ltd:n valmistamien tuotteiden myyjänä ja viejänä. Ks. mm. Shimotani 1995, 58–60. 
1634 ”Tutkitut koneet.” Tekniikan Maailma No. 17/1966, 55–59. Huom. Samassa lehdessä todetaan Kau-
komarkkinat Oy:n edustaneen Nippon Electronicsin valmistamia nauhureita. Matsushita-merkkisiä ly-
hytaaltopuhelimia kaupattiin Suomen markkinoilla jo vuonna 1962. Ks. Unto V. Somerikko: ”TM testaa 
lyhytaaltopuhelimia.” Tekniikan Maailma No. 13/1962, 30–37. ”Re: Sales Memorandum (Contract).” 
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onnistui tässä tavoitteessaan, sillä huhtikuussa 1970 tehtiin yhtiöiden välillä yhden 

vuoden mittainen edustussopimus yksinoikeudella, mikä velvoitti Kaukomarkkinat 

luopumaan Matsushitan markkinoimien tuotteiden kanssa kilpailevista muista ja-

panilaisista edustuksista.1635 Todennäköisesti tähän hetkeen ajoittuu Kaukomarkki-

noiden ja Akai Electric Co:n yhteistyösuhteen päättyminen. 

Läheinen ja kiinteä yhteistyösuhde Matsushitan kanssa sekä laajentuva tuote-

valikoima mahdollistivat Kaukomarkkinoiden elektroniikkatavaroiden myyn-

neille ”tyydyttävän katteen” vuonna 1969 – myynneissä oli tapahtunut 45 prosentin 

nousu. Tämä realisoitui siitäkin huolimatta, ettei Tekniikan Maailma -lehden kysei-

sen vuoden radiolaitetesteissä suositeltu lukijoille National Panasonic-merkkisten 

matkaradioiden hankintaa niiden käytössä ilmenneiden teknisten puutteiden ta-

kia.1636 Kaukomarkkinat ja sen päämies reagoivat tämänkaltaisiin negatiivisiin uu-

tisiin tehostamalla omia markkinointiponnistelujaan ja laajentamalla tuotevalikoi-

maansa. Vuonna 1970 kasvoi Kaukomarkkinoiden radio- ja kodinkoneosastoksi 

ristityn myyntiyksikön tulos 89 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna merkittä-

vimpien tuoteryhmien muodostuessa radioista, nauhureista, stereolaitteista ja pö-

lynimureista. Niiden lisäksi markkinoille olivat tekemässä tuloaan erikoistuotteista 

myös valvontatelevisio- ja sisäpuhelinjärjestelmät.1637 

Kaukomarkkinat jatkoi seuraavina vuosina tehostettua myyntitoimintaansa eri-

laisin kampanjoin. Radio- ja kodinkoneosaston myynnit jatkoivat huomattavaa kas-

vuaan, kun vuonna 1972 merkittiin osaston myyntien lisäykseksi 81 prosenttia 

edellisvuoteen verrattuna. Kasvun taustalla ei vaikuttanut ainoastaan yhtiön teho-

kas myyntityö, mutta ennen kaikkea tuontitavaroiden kauppaan vuonna 1971 koh-

distetun lisäveron (niin sanotun luksus- / pisteveron) poistuminen ja valtiovallan 

säätämien muiden tuontia rajoittaneiden toimenpiteiden höllentyminen. Tästä seu-

rannut tuontikaupan suhteellinen vapautuminen jäi kuitenkin lyhytkestoiseksi, sillä 

                                                        
Matsushita Electric Trading Co., Ltd:n kirjelmä (A-084) Kaukomarkkinat Oy:lle. Allekirjoittanut T. 
Mizutani. Osaka 20.9.1969. Sopimukset 1951–1985. Tuontiosastot: Edustussopimukset A‒Ö. Arkisto-
tunnus 40. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. Vrt. Hoffman 2004, 201. 
1635 ”Distributorship Agreement.” Kaukomarkkinat Oy:n ja Matsushita Electric Trading Co., Ltd:n vä-
linen maahantuontisopimus 1.4.1970. Allekirjoittaneet A. Koskelo ja S. Iimura. Sopimukset 1951–1985. 
Tuontiosastot: Edustussopimukset A‒Ö. Arkistotunnus 40. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto.  
1636 Kaukomarkkinat Oy 1969 23. toimintavuoden kertomus. Toimintakertomukset 1950–1980. Arkis-
totunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. Reijo R. Laine: ”TM Koe: Kuulkaa hyvin kaukaa.” Tek-
niikan Maailma No. 1/1969, 63–73. Rauno Toivonen & Eero Fallström: ”TM Koe: Matkaradiomarkki-
nat.” Tekniikan Maailma No. 13/1969, 49–61. 
1637  Kaukomarkkinat Oy 1.1.1970–30.6.1971 24. toimintakauden kertomus. Toimintakertomukset 
1950–1980. Arkistotunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
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elokuussa 1973 saatettiin voimaan väliaikainen tuontisäännöstely, joka kosketti lä-

hes kaikkia radio- ja kodinkoneosaston tuotteita. Säännöstelyn tuloksena oli myyn-

neissä tapahtunut lasku ja osaston heikentynyt kannattavuus. Suomen kokonais-

kauppataseen suuresta vajauksesta johtuneet tuonninrajoitustoimenpiteet aiheutti-

vat Kaukomarkkinoille ja muille maahantuojille maksu- ja lisenssiongelmia, jotka 

yhdessä valuuttamarkkinoiden epävakauden kanssa ajoivat yhtiön liiketoiminnan 

karikkoisimmille vesille.1638  

Vuosi 1974 ei tuonut tullessaan sanottavaa helpotusta maahantuojien kannalta, 

sillä elektroniikka- ja kodinkonealaan kohdistuneet lisenssirajoitukset hidastivat 

muiden muassa Kaukomarkkinoiden kaupankäyntiä. Rajoitusten seurauksena jo 

vuosia kestänyt ja voimakkaasti laajentunut Kaukomarkkinoiden elektroniikka-

tuonti taantui määrällisesti, vaikka myyntien arvo nousikin 12 prosenttia kyseisen 

vuoden kuluessa. Tuontiin kohdistettujen rajoitusten alla pyrki Kaukomarkkinat tii-

vistämään välitöntä yhteistyösuhdettaan Matsushitan kanssa ja sen kautta parem-

min reagoimaan viranomaissäätelyn negatiivisiin vaikutuksiin yhtiön liiketoimin-

nalle. Huhtikuussa 1973 solmittiin Matsushitan ja Kaukomarkkinoiden välillä uusi 

maahantuontisopimus, jolla pääpiirteissään jatkettiin yhteistyötä yksinoikeudella 

aikaisemmin ehdoin, nyt tosin arvoltaan ja määrältään laajempien keskinäisen kau-

pan suunnitelmien puitteissa.1639  

Entistä tiiviimmäksi yhteistyö toimijoiden välillä kehittyi seuraavan vuoden 

kuluessa, jolloin Matsushita päätti perustaa yhteisen varaosavaraston Skandinavian 

maita varten pohjoismaisten maahantuojiensa kanssa. Marraskuussa 1974 tehdyn 

päätöksen mukaan asiaa hoitamaan perustettiin Tukholmassa yhtiö nimeltä Nati-

onal Panasonic Scandinavian Service Ab, jonka pääomasta omistivat Matsushita 

Electric Trading Co. 50 prosenttia, National Svenska Ab 20 prosenttia sekä Kauko-

markkinat Oy, Henning Arberg A/S (Tanska) ja Nils Vik & Co. A/S (Norja) kukin 

10 prosenttia. Yhteisen varaosavaraston tarkoituksena oli palvella National-tuottei-

den huoltoa siten, että Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan maahantuojien omia 

varaosavarastoja voitaisiin pienentää noin 25–30 prosentilla, mistä ajan kuluessa 

realisoituisi säästöjä muun muassa varaosien hinnoissa. Maahantuojien pyrkimyk-

                                                        
1638 Kaukomarkkinat Oy 1.1.–31.12.1972. 26. tilikauden kertomus; Kaukon toimintaselostus vuodelta 
1973. Toimintakertomukset 1950–1980. Arkistotunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1639 Kaukon toimintaselostus vuodelta 1974. Toimintakertomukset 1950–1980. Arkistotunnus 115. Kau-
komarkkinat Oy:n arkisto. ”Distributorship Agreement.” Matsushita Electric Trading Co., Ltd:n ja Kau-
komarkkinat Oy:n välinen maahantuontisopimus 1.4.1973. Allekirjoittaneet S. Virkkunen ja E. Fujio. 
Sopimukset 1951–1985. Tuontiosastot: Edustussopimukset A‒Ö. Arkistotunnus 40. Kaukomarkkinat 
Oy:n arkisto.  
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senä oli yhteisen varastoinnin kautta keskittää myös varaosien ostot tehtäviksi Mat-

sushitalta, mikä senhetkiset hinnat huomioiden merkitsi noin 15 prosentin sääs-

töjä.1640 

Lähes samanaikaisesti yhteispohjoismaisen varaosavaraston perustamisen 

kanssa otti Kaukomarkkinat harppauksen suunnitelmissaan keskittyä elektroniik-

katuonnin lisäksi myös suuremmassa määrin tämän alan omaan teollisuustuotan-

toon. Vuonna 1974 Kaukomarkkinat hankki omistukseensa elektronisia instru-

mentteja valmistaneiden yhtiöiden Ulmaelektro Oy:n ja Instruments for Techno-

logy Oy, Ab:n osake-enemmistöt.1641 Ulmaelektro Oy:n osto liittyi Kaukomarkki-

noiden harjoittamaan Japanin-kauppaan kahdella tavalla; ensinnäkin kauppahuone 

tarvitsi sopivan yrityksen Matsushitan valmistamien National-stereoiden kokoa-

mista varten Suomessa – tarkemmin sanottuna stereolaitteisiin liittyvät viritin-vah-

vistimet saapuivat Japanista Suomeen osissa, jotka koottiin täällä välitettäväksi ko-

konaisten laitteistojen mukana jälleenmyyjille ympäri maata.1642 Toisekseen Ulma-

elektro Oy:n omilla päätuotteilla eli ympäristönsuojelulaitteilla näytti kyseisenä 

ajankohtana olevan lupaavat markkinanäkymät Japanissa, jossa kamppailu ympä-

ristön saastumista vastaan oli todenteolla käynnistymässä. Ulmaelektro ei tuottanut 

uudelle omistajalleen suunnitelmien täyttymystä, sillä kuten asia Talouselämä -leh-

dessä esitettiin, ”[s]einä tuli eteen kuitenkin heti alkuun, ja yhtiö pilkottiin pikai-

sesti kolmeen osaan”. Ympäristönsuojelulaitteiden tuotanto myytiin pois ja Nati-

                                                        
1640 Kaukomarkkinat Oy luopui osuudestaan kyseisessä yhtiössä vuonna 1980, jolloin sen toimintaa ol-
tiin voimakkaasti laajentamassa. Kopio Styrbjörn Gärdes Advokatbyrån kirjelmästä Sveriges Riksban-
kille. Allekirjoittanut Carl-Otto Schéle 27.12.1974; ”National Panasonic Scandinavian Service Ab, 
Stockholm.” Kaukomarkkinat Oy:n muistio 12.6.1975; ”National Panasonic Scandinavian Service Ab.” 
Kaukomarkkinat Oy:n kirjelmä Suomen Pankille 27.3.1975; ”National Panasonic Scandinavian Service 
Ab.” Kaukomarkkinat Oy:n kirjelmä Suomen Pankille 2.4.1980. Kirjeenvaihto 1974–1980 National Pa-
nasonic. Arkistotunnus 83. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1641 Kaukomarkkinat Oy. Kertomus vuoden 1974 toiminnasta. Toimintakertomukset 1950–1980. Arkis-
totunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. Artikkelileike: ”Kaukomarkkinat Oy osti kahden ammat-
tielektroniikkayhtiön osake-enemmistön.” Elektroniikkauutiset 16.9.1974. Lehtileikkeet 1962–1980. 
Arkistotunnus 35. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1642 Jo vuonna 1973 oli Kaukomarkkinat ilmeisen kiinnostunut selvittämään mahdollisuuksia ja ennen 
kaikkea kannattavuutta Matsushitan stereolaitteiden kokoonpanon aloittamiseksi Suomessa. Vuosina 
1974–1975 sai suunnitelmien valmistelu ja toteutus lisävauhtia Suomessa alkaneen tuontisäännöstelyn 
seurauksena. Säännöstelyn aiheuttamien vaikutusten lieventämiseksi aloitti yhtiön radio- ja kodinkone-
osasto stereoyhdistelmien kokoonpanon Suomessa ja jatkoi kotimaassa valmistettujen kaiuttimien vien-
tiä Matsushitan tuontiyhtiöille muualla Euroopassa. Kaukomarkkinoiden ja Matsushitan yhteistyö ei 
täten pitänyt sisällään ainoastaan japanilaisten tavaroiden tuontia Suomeen. Kaukomarkkinat Oy:n joh-
tokunnan kokouksen pöytäkirja 29.8.1973. Pöytäkirjat 1971–1975 Johtokunta. Arkistotunnus 9. Kau-
komarkkinat Oy:n arkisto. Kaukon toimintaselostus vuodelta 1975. Toimintakertomukset 1950–1980. 
Arkistotunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
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onal-stereoiden kokoonpanotoiminta liitettiin kauppahuoneen radio-osastoon. Sa-

malla Kaukomarkkinat luopui myös tieteellisiä instrumentteja valmistaneesta Inst-

ruments for Technology Oy, Ab:stä.1643 

Kyseiset yrityskaupat olivat Kaukomarkkinoille pahimmanlaatuinen virhear-

vio. Ulmaelektronin valmistamat tuotteet eivät alkujaankaan soveltuneet kauppa-

huoneen markkinointitoiminnan piiriin, sillä yhtiöllä ei ollut muita vastaavan alan 

tuotteita myynnissä eikä ilmeisesti siihen liittyvää aikaisempaa kokemusta. Aika ei 

myöskään ollut Kaukomarkkinoiden puolella, sillä vuosikymmenen puolivälissä 

iskeneen laman seurauksena vesiensuojeluinvestoinneista karsittiin ja Ulmaelekt-

ronin toiminta polki paikoillaan.1644 Päästyään eroon vastikään hankkimistaan yri-

tyksistä Kaukomarkkinat jatkoi alkuperäistä ja hyvin tuntemaansa liiketoimintaa, 

toisin sanoen kansainvälisen kaupan vienti-, tuonti- ja välitystoimintaa. Sen puit-

teissa oli Matsushitan kanssa harjoitettu välitön yhteistyö Kaukomarkkinoille erit-

täin merkityksellistä, sillä tämän japanilaisyhtiön katsottiin kulkevan oman alansa 

kehityksen kärjessä ja säilyttävänsä asemansa markkinoilla myös tulevaisuudessa. 

Epäonnistuneista yritysseikkailuistaan huolimatta saattoi Kaukomarkkinat täten 

jatkaa menestyksellä japanilaisten televisioiden, stereo-, hifi- ja videolaitteiden 

sekä laskukoneiden tuontia ja myyntejä, joiden odotettiin vain entisestään kasva-

van.1645  

Kaukomarkkinat Oy:n ja Matsushita Electric Trading Co:n sekä muiden japa-

nilaisia sähkölaitteita ja elektroniikkatuotteita maahantuoneiden ja niiden kauppaa 

harjoittaneiden yhtiöiden työn tuloksena japanilaisvalmisteet valtasivat näkyvän 

osan tämän alan markkinoista Suomessa. Virallisten ulkomaankauppatilastojen va-

lossa Japani oli yksi suurimmista sähkölaitteiden alkuperämaista Suomeen tapah-

tuneessa tuonnissa vuonna 1974, mutta arvossa mitattuna vastasi Japanin osuus näi-

den laitteiden kokonaistuonnista (tavararyhmä 85) kuitenkin vain 4,4 prosenttia. 

Sen sijaan yksittäisten laitteiden, kuten yleisradiovastaanottimien, tekniseen ja lää-

kintäkäyttöön tarkoitettujen televisiovastaanottimien sekä ”muiden kaiuttimien” 

tuonnissa esiintyi Japani suurimpana alkuperämaana. Myös muiden suoraan kulut-

tajille tarkoitettujen tuotteiden osalta Japani esiintyi tilastoissa suurimpana tai yh-

                                                        
1643 Pentti Laitinen: ”Vetäjä vaihtuu – suku säilyy. Kirjava Kaukomarkkinat keskittyy kaupantekoon.” 
Talouselämä No. 30. 21.10.1977, 20–29. Kulha 2004, 288–289. 
1644 Jouni Luotonen: ”Ulmaelektro väsyttänyt jo kolme rahoittajaa.” Talouselämä No. 20. 18.6.1976, 77, 
81. 
1645 Kaukomarkkinat Oy:n johtokunnan kokouksen pöytäkirja 16.6.1975. Liite No. 2: Kauko Espoo / 
Pitkän tähtäimen suunnitelma – yhteenveto. Muistio 13.6.1975. Pöytäkirjat 1971–1975 Johtokunta. Ar-
kistotunnus 9. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
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tenä suurimmista alkuperämaista; valokuvaus- ja elokuvakameroiden tuonnissa Ja-

pani kilpaili Länsi-Saksan kanssa kärkisijasta siten, että vuonna 1974 oli japanilai-

silla valokuvauskameroilla ykkössija tuonnin arvossa mitattuna, mutta länsisaksa-

laiset kamerat hallitsivat tuontia kappalemäärien osalta. Elokuvakameroiden tuon-

nissa olivat japanilaisvalmisteet kirkkaasti johdossa sekä arvossa että määrässä mi-

tattuna.1646 

Japanilaiset tuotteet olivat kärkisijoilla myös muiden korkean valmistusasteen 

kulutustavaroiden tuonnissa, johon muiden muassa Kaukomarkkinat Oy antoi 

oman merkittävän panoksensa. Tällaisia tuotteita olivat muun muassa japanilaiset 

kellot, joiden tuonti Suomeen oli saanut alkusysäyksen vuoden 1960 tienoilla. 

Tuolloin Suomen kauppapolitiikan sotavuosien keskeinen hahmo ja sittemmin Pa-

riisissa ja muualla liikemiehenä toiminut Tauno Jalanti pani merkille, että Suo-

messa oli annettu ”ensimmäinen pieni lisenssi Japanin kelloille”. Jalanti, joka itse-

kin harjoitti kaupallista toimintaa Suomen ja Japanin välillä, ei pitänyt japanilaisten 

kellojen tuontia tuona ajankohtana kovinkaan kannattavana niiden suhteellisen kor-

keista hinnoista ja ulkomaankaupan säännöstelyn jatkumisesta johtuen.1647 Jalan-

nin arvio oli suhteellisen oikeaan osunut myöhempääkin kehitystä silmälläpitäen, 

sillä kellotuonti Japanista jatkui hyvin pienimuotoisena vielä maiden välisen kau-

pan liberalisoinnin jälkeen vuonna 1962. 

Vasta vuosikymmenen puolivälissä alkoivat japanilaiset ranne- ja herätyskellot 

saapua suuremmissa erissä Suomen markkinoille, jossa niiden tuontiin tarttui Kau-

komarkkinat Oy. Yhtiö oli perustanut oman kello-osaston vuonna 1964, jolloin kel-

lotuonti aloitettiin liikeyhteyksien solmimisen jälkeen Saksasta, Sveitsistä ja Neu-

vostoliitosta. Toiminnan alkuvuosina ei osasto saavuttanut voitollista tulosta muun 

muassa myyntihenkilöstön vajauksen ja perustamiskustannusten takia. Vähitellen 

myynnit kuitenkin kehittyivät yhä positiivisempaan suuntaan uusien edustussuhtei-

den solmimisen myötä: vuonna 1965 Kaukomarkkinat liitti edustamiensa euroop-

palaisten kellomerkkien rinnalle japanilaiset Citizen-rannekellot ja Rhythm-herä-

tyskellot. Tällöin Citizen Trading Company Ltd:n kanssa aloitettu yhteistyö Citi-

zen-kellojen maahantuonnissa toi osaston myyntivalikoimaan tervetulleen lisän, 

jolla pyrittiin vastaamaan hinnaltaan huokeiden käyttökellojen kysyntään. Citizen 

sai hyvän vastaanoton potentiaalisten jälleenmyyjien piirissä, sillä vain pari vuotta 

                                                        
1646 SVT I A:94. Ulkomaankauppa v. 1974. 
1647 ”Hyvä Veli.” Tauno Jalannin kirje ministeri Ragnar Smedslundille Tokioon. Pariisi 10.10.1960. 
7.Lj–Lk. Suomalaiset yritykset Japanissa, Luottotiedot, Reklamaatiot 1952–83: Tauno Jalanti, Luotto-
tietoja. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Aunesluoma 2011, 70. 
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myyntien aloittamisesta oli tällä kellomerkillä jo parisensataa jälleenmyyjää ym-

päri maata ja siitä oli tullut Kaukomarkkinoille tärkein edustusmerkki myynnin 

määrässä mitattuna.1648 

Vuodesta 1966 lähtien kehittyivät Kaukomarkkinoiden kellomyynnit hyvin 

suotuisasti, mihin tavaran hinta- ja laatusuhteen lisäksi vaikutti oleellisesti jälleen-

myyjien kanssa harjoitettu laajamittainen yhteismainonta. Kaukomarkkinat piti en-

siarvoisen tärkeänä kiinteiden ja pitkäkestoisten yhteistyösuhteiden solmimista jäl-

leenmyyjien kanssa, jotta Citizenin ja muiden kellomerkkien myynnit eivät jäisi 

vain kertakauppaan. Tässä pyrkimyksessään Kaukomarkkinat onnistui hyvin, sillä 

esimerkiksi vuonna 1968, jolloin kelloalan kokonaismyynneissä tapahtui huomat-

tava lasku, nousivat yhtiön kellomyynnit puolestaan 24 prosenttia. Olosuhteet huo-

mioiden voitiin tätä Kaukomarkkinoiden saavuttamaa tulosta pitää erittäin hyvänä, 

mihin olivat vaikuttaneet Citizen-kellojen kohtuullisten hintojen ja hyvän laadun 

lisäksi sekä menestyksellisen toiminnan perusedellytyksenä kauppahuoneen välit-

tömät yhteistyösuhteet japanilaisen myyjän / valmistajan ja suomalaisten jälleen-

myyjien kanssa.1649  

Aika vuosikymmenenvaihteesta aina 1970-luvun puoliväliin saakka merkitsi 

japanilaisten merkkien ‒ ja tarkemmin sanottuna Citizenin ‒ dominointia Kauko-

markkinoiden kellomyynneissä. Samalla kun kello-osaston kokonaismyynnit kas-

voivat, lisääntyi myös japanilaisten ranne- ja kodinkellojen osuus vuosittaisissa 

myynneissä, joista ne haukkasivat vuonna 1969 jo 68 prosenttia. Vuoteen 1973 

mennessä oli Citizen-rannekelloista muodostunut yhtiön kellomyynnin kiistaton 

pääartikkeli, sillä kyseisenä vuonna niiden osuus kello-osaston kokonaisvaihdosta 

oli yli 71 prosenttia ja Suomeen tuotujen rannekellojen kokonaismäärästä noin 20 

prosenttia. Vuosina 1973–1974 ilmenneistä Citizen-kellojen ”toimitusvaikeuksista” 

huolimatta japanilaisten kellojen menekki jatkui suotuisana myös myöhempinä 

                                                        
1648 Kaukomarkkinat Oy 1964 18. toimintavuoden kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1965 19. toiminta-
vuoden kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1967 21. toimintavuoden kertomus. Toimintakertomukset 
1950–1980. Arkistotunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. Artikkelileike: 20 vuotta kehittyvää ul-
komaankauppaa. Kaukomarkkinat Oy 20-vuotias. Kelloseppä No. 3-4/1967, 109–110. Lehtileikkeet 
1962–1980. Arkistotunnus 35. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. ”Dear Sirs.” Aarne Koskelon kirje Citizen 
Trading Company Ltd:lle 27.12.1967. Kirjeenvaihto 1967 Pääkonsuli Aarne Koskelo. Arkistotunnus 20. 
Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. Vrt. Hoffman 2004, 206. 
1649 Artikkelileike: 20 vuotta kehittyvää ulkomaankauppaa. Kaukomarkkinat Oy 20-vuotias. Kelloseppä 
No. 3-4/1967, 109–110. Lehtileikkeet 1962–1980. Arkistotunnus 35. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
Kaukomarkkinat Oy 1966 20. toimintavuoden kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1967 21. toimintavuoden 
kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1968 22. toimintavuoden kertomus. Toimintakertomukset 1950–1980. 
Arkistotunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto.  
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vuosina kasvattaen Kaukomarkkinoiden katetta kyseisellä toimialalla. Tämän ke-

hityksen seurauksena olivat japanilaiset kellot 1970-luvun alkupuolella valloitta-

neet huomattavan siivun Suomen markkinoista, joilla riitti kysyntää erityisesti laa-

dukkaille mutta edullisille käyttökelloille. Kaukomarkkinat saattoikin perustellusti 

pitää itseään yhtenä Suomen suurimmista kellontuojista, ja onpa kauppahuoneen 

ansioksi luettu jopa Citizenin nousu markkinajohtaja-asemaan Suomessa – ensim-

mäisenä maana Euroopassa – vuonna 1975.1650 

Kuten edellä on seikkaperäisesti selvitetty, muodostui Kaukomarkkinoiden Ja-

panin-kaupasta huomattava osa valokuvauskameroiden, erilaisten elektroniikka-

tuotteiden ja kellojen tuonnista, minkä ohella yhtiö harjoitti myös muiden tuotealo-

jen kauppaa japanilaisten kumppaniensa kanssa. 1950-luvun alussa alkanut Kau-

komarkkinoiden tekstiilituonti Japanista Iwai & Co:n välityksellä oli seuraavan 

vuosikymmenen alussa hiipunut lähes olemattomiin muun tuontikaupan kasvaessa. 

Joko jo olemassa olleiden tai sitten uusien yhteistyösuhteiden kautta Kaukomark-

kinoiden tekstiilituonti Japanista alkoi jälleen kasvaa 1960-luvun lopulla niin,1651 

että yhtiön tekstiiliosaston osuus japanilaisten kuitujen ja lankojen tuonnissa Suo-

meen oli 75 prosenttia vuonna 1969. Vuosikymmenen vaihteessa Kaukomarkkinat 

harjoitti tekstiilituontia pääasiassa Japanista, Hongkongista, Portugalista, Italiasta 

ja Israelista, joista hankittiin kotimaisen tekstiiliteollisuuden raaka-aineiksi puuvil-

laa, synteettisiä kuituja ja lankoja sekä kankaita valmisvaateteollisuudelle.1652 

Viimeistään 1960-luvulle tultaessa oli Kaukomarkkinoista muodostunut yksi 

suurimmista, ellei jopa suurin, monialaista tuontikauppaa Japanista harjoittaneista 

                                                        
1650 Kaukomarkkinat Oy 1969 23. toimintavuoden kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1.1.1970–30.6.1971 
24. toimintakauden kertomus; Kaukon toimintaselostus vuodelta 1973; Kaukon toimintaselostus vuo-
delta 1974; Kaukon toimintaselostus vuodelta 1975. Toimintakertomukset 1950–1980. Arkistotunnus 
115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. Reijo Niemi: ”Miljoona kellokauppaa vuodessa.” Talouselämä No. 
34. 22.11.1974, 39–41. Kulha 2004, 286; Hoffman 2004, 206–207. 
1651 Mahdollisesti kunniapääkonsuli Masami Yamamoton johtama Finland Japan Trading Co. toimi 
Kaukomarkkinoiden tekstiilituonnin välikätenä Japanissa. Tästä viitteen antaa pääkonsuli Aarne Kos-
kelon ja Yamamoton välillä jatkunut yhteydenpito aina 1970-luvulle saakka. Masami Yamamoton lä-
hettämä kiitoskortti Aarne Koskelolle. Osaka 22.4.1972. Kirjeenvaihto 1972 Pääkonsuli Aarne Koskelo. 
Arkistotunnus 25. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1652 Vuonna 1964 toi Kaukomarkkinat tekstiilejä lähinnä Kiinasta, Hongkongista ja Israelista. 1960-lu-
vun loppupuoliskolla valtasivat synteettiset kuidut alaa Japanin tekstiilitavaroiden viennissä, mikä näkyi 
myös niiden lisääntyneessä tuonnissa Suomeen muun muassa Kaukomarkkinoiden toimesta. Kauko-
markkinat Oy 1964 18. toimintavuoden kertomus; Kaukomarkkinat Oy 1969 23. toimintavuoden kerto-
mus; Kaukomarkkinat Oy 1.1.–31.12.1972. 26. tilikauden kertomus. Toimintakertomukset 1950–1980. 
Arkistotunnus 115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. Foreign Trade White Paper of Japan 1966–67, 28–
29. 
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suomalaisista toimijoista, jonka markkinoimien japanilaisten tuotteiden pitkään lis-

taan lukeutuivat aiemmin mainittujen hyödykkeiden lisäksi myös erilaiset kemian- 

ja muoviteollisuuden tuotteet. Niiden tuonnissa Kaukomarkkinoilla oli käytettävis-

sään Iwai & Co:n välityksellä vuonna 1960 luotu liikeyhteys Kunoshima Chemical 

Industry Co., Ltd:hen ja viimeistään 1970-luvulla alkanut yhteistyö Sekisui Che-

micalin kanssa.1653 Erilaisten moottorien, laakerien ja suurempien koneiden tuontia 

Japanista ei Kaukomarkkinat kuitenkaan näytä harjoittaneen, ei ainakaan laajassa 

mittakaavassa. Niiden tuontikaupassa operoi lukuisa joukko muita suomalaisia yri-

tyksiä, jotka loivat välittömiä ja suoria yhteistyösuhteita japanilaisten yhtiöiden 

kanssa 1960-luvun alkupuoliskolta lähtien.1654 

Tällaisia suomalaisyhtiöitä olivat muun muassa venemoottoreiden tuontia har-

joittaneet Kesko (K-kauppiaat) ja Eri Oy – ensin mainittu toi maahan Yamaha- ja 

Mitsubishi-merkkisiä perä- ja sisämoottoreita viimeistään vuosikymmenen puoli-

välistä lähtien ja jälkimmäinen puolestaan Tohatsu- ja Yamato-perämoottoreita.1655 

Eri Oy oli yksi Suomen ensimmäisistä japanilaisten perämoottoreiden maahan-

tuojista, joka jo vuonna 1963 oli luonut välittömän yhteistyösuhteen Tohatsu-perä-

moottoreita valmistaneeseen Tokyo Hatsudoki Co., Ltd:hen ja tuonut ensimmäiset 

tämän tuotemerkin perämoottorit Suomeen testikäyttöä ja lopulta jälleenmyyntiä 

varten. Tohatsu ja muut japanilaiset perämoottorit osoittautuivat suomalaisia laatu-

vaatimuksia ja markkinoilla kasvavaa kysyntää vastaaviksi. Tästä osoituksena nou-

sivat japanilaismerkit tämän(kin) tuontikaupan kärkinimien joukkoon vuoteen 

1974 mennessä, jolloin Suomen ulkomaankauppatilastoissa mainitun ”muut perä-

moottorit” -ryhmän sisällä oli Japanista tapahtunut tuonti suurinta sekä arvossa että 

määrässä mitattuna.1656  

                                                        
1653 ”Dear Sirs.” Kunoshima Chemical Co., Ltd:n kirjelmä Kaukomarkkinat Oy:lle. Osaka 30.9.1960. 
Sopimukset 1951–1985. Tuontiosastot: Edustussopimukset A‒Ö. Arkistotunnus 40. Kaukomarkkinat 
Oy:n arkisto. Kaukon toimintaselostus vuodelta 1974. Toimintakertomukset 1950–1980. Arkistotunnus 
115. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto. 
1654 Laakereiden tuonnista esimerkkinä mainittakoon Helsingin Laakeri Oy:n ja Koyo Seiko Co:n väli-
nen yhteistyö, jonka vuonna 1967 mainostettiin jatkuneen jo yli 10 vuotta, ja jonka tuloksena oli Suo-
meen tuotu teollisuuden käyttöön useita miljoonia Koyo-laakereita. Koyo-laakerien mainos. Talous-
elämä No. 22. 1.6.1967, 571. 
1655 Antti Mattila: ”Veneet tulivat.” Tekniikan Maailma No. 4/1965, 36–39. Keskon Yamaha-perämoot-
tori -mainos. Tekniikan Maailma No. 9/1966, 94. Kuvateksti: Eri Oy. Talouselämä No. 13–14. 
28.3.1969, 320. Leon Basilier: TM koeajaa Heinlahti 16 Mitsubishi 4 DQ 11. Tekniikan Maailma No. 
5/1969, 28–31. 
1656 ”Lähetystöneuvos Kala.” Eri Oy:n kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle. Allekirjoittanut V. 
Vartiainen. Helsinki 12.6.1964. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Perämoottoreiden tuonti Japanista. UMA. 
SVT I A:94. Ulkomaankauppa v. 1974.  
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Japanilaisia tuotteita tekstiilitavaroista elektroniikkatuotteisiin, perämoottorei-

hin ja henkilöautoihin leimasivat 1970-luvun alkupuoliskolla samat ominaisuudet: 

korkea laatu yhdistettynä kilpailukykyisiin hintoihin. Jos vielä 1950- ja 1960-luvun 

vaihteessa oli esiintynyt epäilyjä japanilaisten tuotteiden kestävyydestä ja laadusta, 

olivat ne 1970-luvulle tultaessa muuttuneet täysin päinvastaisiksi maahantuojien 

mainostaessa kuluttajille japanilaista huippulaatua varustettuna ”avaruusajan kom-

ponenteilla”.1657 Tuotteen alkuperämerkintä Made in Japan oli muodostunut lähes 

synonyymiksi taatulle laadulle, mitä suomalaiset maahantuojat hyödynsivät tehok-

kaasti japanilaistuotteidensa markkinoinnissa. Maahantuojilla ei ollut mitään syytä 

peitellä tuotteen japanilaista alkuperää, mikä esimerkiksi Citizen-elektronilaski-

mien tapauksessa tuotiin mainoksissa selvästi esille seuraavalla tavalla: 

”(…) Citizenit tehdään Japanissa, eikä ole salaisuus, että lähes kaikki Suomen 

markkinoilla olevat laskimet ovat turvautuneet japanilaiseen elektroniikkaan. 

Väitämme siis, että laadullisesti Citizen on minkä tahansa markkinoilla olevan 

laskukoneen vertainen. Citizenin edullisten hintojen perusta on aivan toi-

saalla.”1658 

Citizenin ja muiden japanilaisten tuotteiden kilpailukykyyn Suomen markkinoilla 

vaikutti valmistajien määräämien vientihintojen lisäksi ja niitäkin keskeisempinä 

tekijöinä yhteistyösuhteiden monipuolistuminen ja tiivistyminen japanilaisten ja 

suomalaisten yhtiöiden välillä 1960-luvun alkupuoliskolta lähtien. Ilman monilu-

kuisten yhtiöiden välisiä välittömiä ja suoria ulkomaankaupan verkostoja eivät ja-

panilaiset tuotteet olisi suhteellisen edullisista hinnoistaan ja huippulaadustaan 

huolimatta rantautuneet Suomen markkinoille sillä ilmiömäisellä tavalla, jota tus-

kin yksikään kaupan ja kauppapolitiikan toimija kummassakaan maassa olisi vielä 

1950-luvulla voinut edes kuvitellakaan.1659 

Japanilaistuotteiden saavuttama markkinamenestys ruokki uusia menestystari-

noita, sillä yhden tuotteen ja/tai tuotemerkin (esimerkiksi valokuvauskameroiden 

ja henkilöautojen) markkinoinnin onnistuminen rohkaisi kyseistä maahantuojaa 

                                                        
1657 Oy Temo Ab:n Canon Canola -elektronilaskimen mainos. Talouselämä No. 7. 11.3.1971, 12.  
1658 Citizen-elektroniikkalaskinten mainos. Talouselämä No. 32/1972, 11. 
1659 Olisiko japanilaisten tavaroiden vienti- / tuontikauppa Suomeen muodostunut 1960-luvulta lähtien 
yhtä menestykselliseksi, jos sitä olisivat hallinneet esimerkiksi Keski-Euroopan kautta kulkeneet ulko-
maisten välittäjien operoimat kaupan epäsuorat verkostot vuosisadan alun tavoin? Tähän kontrafaktu-
aaliseen kysymykseen on mahdotonta vastata tyhjentävästi ja täydellä varmuudella, mutta todennäköistä 
kuitenkin on, ettei kauppavaihto olisi ollut volyymiltaan yhtä huomattavaa kuin millaiseksi se todelli-
suudessa muodostui suomalaisten ja japanilaisten yritysten välisten välittömien ja suorien yhteistyösuh-
teiden oloissa.  
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laajentamaan tuontivalikoimaansa, mikä lopulta houkutteli muitakin maahantuojia 

aloittamaan yhteistyön samankaltaisia tuotteita valmistavien ja myyvien japanilais-

ten toimijoiden kanssa. Kaukomarkkinat Oy oli monien muiden suomalaisten maa-

hantuojien tavoin mahdollistanut japanilaisten yhteistyökumppaniensa kanssa Ja-

panista tapahtuneen tuontikaupan räjähdysmäisen kasvun, joka 1960- ja 1970-lu-

vun vaihteessa muodostui Suomen kauppapolitiikan toimijoiden näkökulmasta 

kauppapoliittiseksi ongelmaksi. Seuraavaksi tutkitaan, miten ja miksi tämä on-

gelma kehittyi kyseisten toimijoiden näkökulmasta ja minkälaisiin toimenpiteisiin 

sen ratkaisemiseksi ryhdyttiin. 

Kahdenkeskisen kaupan epätasapaino kauppapoliittiseksi ongelmaksi 

Vuoden 1959 jälkeen oli japanilainen tuontikauppa Suomeen kasvanut huomatta-

vasti nopeammin Japanin markkinoille tapahtuneeseen suomalaiseen vientiin ver-

rattuna; vuonna 1962 vastasi Suomen vienti Japaniin arvoltaan vain 24 prosenttia 

sieltä tulleen tuonnin arvosta. 1970-luvun alkuun mennessä oli viennin ja tuonnin 

välinen ero kasvanut entistä suuremmaksi, kun suomalainen vienti vastasi japani-

laisten tavaroiden tuonnin arvosta enää noin kuusi prosenttia (1971). Maiden väli-

sessä kaupassa lyhyen ajan sisällä realisoitunut raju kasvu oli mitä suurimmassa 

määrin seurausta japanilaisten tavaroiden – pääasiassa henkilöautojen sekä erilais-

ten laitteiden ja koneiden – tuonnin nopeasta noususta erityisesti 1960-luvun puo-

livälin jälkeen. Kaavio 46. havainnollistaa hyvin viennin ja tuonnin arvon kehityk-

sen ja sen seurauksena Suomelle koituneen merkittävän alijäämän kaupassa Japa-

nin kanssa. 

Kuten tässä tutkimuksessa on jo aiemmin esitetty, oli kauppavaihdon kasvuun 

vaikuttanut oleellisesti maiden välillä joulukuussa 1961 saavutettu kauppapoliitti-

nen ratkaisu, jolla Suomi ja Japani liberalisoivat kahdenkeskisen kauppansa vuoden 

1962 alusta lukien. Kauppapoliittisten esteiden väistyttyä liikeyritysten välisten 

kaupallisten suhteiden perustamisen ja kehittämisen tieltä, alkoi maiden kauppa-

suhteissa uusi ”vapaampi” aikakausi, joka mahdollisti aikaisempaan verrattuna mo-

nipuolisempien ja monilukuisempien vienti- ja erityisesti tuontikaupan välittömien 

ja suorien verkostojen luomisen suomalaisten ja japanilaisten yhtiöiden välillä.1660 

 

                                                        
1660 Sahi & Igawa 2015, 188.  
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Kaavio 46. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 1962–1974. Arvot miljoonin euroin 

(2011). Lähde: SVT I A:82–94. Ulkomaankauppa v. 1962–1974. 

Uusien suomalais-japanilaisten liikekontaktien etsintä- ja solmimisaallon sai oma-

kohtaisesti kokea muun muassa Suomen Teollisuusliitto. Tälle Suomen kotimark-

kinateollisuuden etujärjestölle saapui vuosikymmenen alusta lähtien lukuisia tie-

dustelupyyntöjä japanilaisilta yrityksiltä, jotka olivat kiinnostuneita aloittamaan 

yhteistyön suomalaisten yhtiöiden kanssa joko japanilaisten tavaroiden Suomeen 

tapahtuvassa tuonnissa tai suomalaisten hyödykkeiden Japaniin viennissä. Eräs täl-

laisista tiedustelupyynnön jättäneistä japanilaisyrityksistä oli osakalainen Aidea 

Button Company, joka etsi kiinnostunutta suomalaisyhtiötä valmistamiensa tai 

edustamiensa tuotteiden Suomeen suunniteltua vientiä varten. Useimmiten Suo-

men Teollisuusliitto välitti tällaiset tiedustelupyynnöt edelleen Suomen Ulkomaan-

kauppaliitolle, jolle ne liiton nimen ja toimialan mukaisesti yleensäkin kuului-

vat.1661 

Japanin ulkoasiainhallinnon edustajat ja muut kauppapolitiikan toimijat ter-

vehtivät suurella tyytyväisyydellä liikekontaktien kasvua ja sen seurauksena lisään-

tynyttä kauppavaihtoa. Japanin kauppapoliittisten päämäärien kannalta oli Suomen 

kanssa saavutettu kauppavaihdon liberalisointi merkinnyt huomattavaa edistysas-

kelta ensinnäkin kahdenkeskisissä kauppasuhteissa mutta myös laajemmin suh-

                                                        
1661 ”Dear Sirs.” Suomen Teollisuusliiton kirjelmä Aidea Button Companylle 27.2.1965; ”Re: Trade 
Connections.” Aidea Button Companyn kirjelmä Suomen Teollisuusliitolle. Osaka 12.3.1965. Kirjeen-
vaihto 1960–1967 Kauppapoliittinen osasto. Arkistotunnus 162. STE:n arkisto. 
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teutettaessa se Japanin kauppasuhteisiin muiden Länsi-Euroopan maiden, toisin sa-

noen Euroopan ei-kommunististen maiden, kanssa. Japanin virallisten ulkomaan-

kauppajulkaisujen mukaan oli Suomi vielä 1970-luvun alussa ainoa Länsi-Euroo-

pan maa, joka ei ollut kohdistanut japanilaisten tavaroiden tuontiin erityisrajoituk-

sia. Muissa Länsi-Euroopan maissa oli japanilaisten tavaroiden kauppaa hillitty 

tuontikiintiöiden, -kieltojen tai muiden kauppapoliittisten rajoitusten kautta. Esi-

merkiksi vielä 1960-luvun puolivälissä rajoitti Ruotsi 47 japanilaisen tuotteen ja 

Norja 75 valmisteen tuontia markkinoilleen.1662 

Suomi oli täten Japanille hyvin poikkeuksellinen kauppakumppani Länsi-Eu-

roopan maiden joukossa. Näin siitäkin syystä, että vuoden 1962 alussa (Nevalaisen 

esittämien vaatimusten seurauksena) hetkellisesti kiristyneistä kauppapoliittisista 

suhteista huolimatta olivat maiden välit kaupan ja muun yhteistyön saroilla säily-

neet vailla suurempia karikkoja aina 1950-luvun alusta lähtien. Japanin saadessa 

GATT:n jäsenyyden (1955) ei Suomi ollut asettanut liittymiselle mitään erityseh-

toja eikä siten myöskään vedonnut sopimuksen 35. artiklaan, jolla Suomi olisi ha-

lutessaan voinut rajoittaa yleissopimuksen soveltuvuutta kaupassaan Japanin 

kanssa. Yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa Suomi tuki muun muassa GATT:n 

25. istuntokaudella marraskuussa 1968 Japanin vetoomusta, jossa kritisoitiin 30 

maan vielä voimassa olevaa päätöstä soveltaa 35. artiklaa suhteissaan Japaniin.1663  

Vailla minkäänlaisia periaatteellisia rajoitteita eivät Suomen ja Japanin väliset 

kauppapoliittiset suhteet kuitenkaan olleet, sillä kahdenkeskisen kaupan liberali-

soinnista tehtyyn sopimukseen joulukuussa 1961 oli sisällytetty niin kutsuttu tur-

valauseke. Sen mukaan Suomen ja Japanin oli ryhdyttävä kahdenkeskisiin konsul-

taatioihin tilanteessa, jossa tuontikaupan lisääntyminen jommankumman kotimark-

kinoille vaarantaisi kyseisen maan kotimaisen tuotannon asianomaisella tuotanto-

sektorilla. 1960-luvun loppuun mennessä ei kumpikaan maa ollut turvautunut ky-

seiseen turvalausekkeeseen, eikä Suomi ollut myöskään hyödyntänyt mahdolli-

suutta japanilaisten puuvillatekstiilien tuonnin rajoittamiseksi, johon GATT:n ”pit-

käaikainen puuvillatekstiilisopimus” olisi tarjonnut tilaisuuden.1664  

                                                        
1662 Foreign Trade White Paper of Japan 1964–65, 125–126. Foreign Trade White Paper of Japan 1965–
66, 1, 3, 13, 121. Foreign Trade White Paper of Japan 1966–67, 144. Foreign Trade White Paper of 
Japan 1967–68, 112. Foreign Trade White Paper of Japan 1968–69, 1–2, 102–103. Foreign Trade White 
Paper of Japan 1969–70, 1, 115–116. Foreign Trade White Paper of Japan 1971, 122–123. 
1663 ”Selonteko: GATT. Sopimuspuolten 25. istuntokausi 12.–29.11.1968.” Raportti päivätty 3.12.1968. 
Ulkomaankaupan neuvottelukunnan ulkomaankauppatoimikuntaa koskevat asiakirjat 1968. Arkistotun-
nus 345. STE:n arkisto.  
1664 Niin kutsuttu ”Long-term arrangement regarding international trade in cotton textiles” tuli voimaan 
syksyllä 1962.  Sopimuksen allekirjoittajamaita olivat muun muassa Yhdysvallat, Japani, Australia, 
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Syy siihen, miksi Suomi ei ollut tämän sopimuksen puitteissa rajoittanut japa-

nilaisten puuvillatekstiilien tuontia markkinoilleen, oli yksinkertaisesti niiden tuon-

nissa koettu huomattava lasku ja puuvillatuotteiden suhteellisen osuuden hiipumi-

nen Japanista tapahtuneessa kokonaistuonnissa 1950-luvun lopulta lähtien. Tämän 

seurauksena ei Suomen kotimarkkinateollisuuden piiristä enää 1960-luvulla kuulu-

nut aikaisempien vuosikymmenien kokemuksiin verrattuna yhtä voimakkaita vaa-

timuksia japanilaisten tekstiilituotteiden tuonnin hillitsemiseksi. 1665  Tosin poik-

keuksen tässä asiassa teki kotimainen kalaverkkoteollisuus, joka asettui vastusta-

maan GATT:n Kennedy-kierroksella kalaverkkojen tuonnille mahdollisesti myön-

nettäviä tullialennuksia. Yleensäkin ottaen katsoi Suomen Kalaverkkoteollisuusyh-

distys tullien alentamisen vahingolliseksi, koska siitä seuraisi yhdistyksen mukaan 

välittömästi tuonnin lisääntyminen erityisesti Japanista ja Kiinasta – näistä maista 

yhdistys väitti kalaverkkojen ja -lankojen myyntiä harjoitettavan dumping-hin-

noilla.1666 

Väitteet Japanin harjoittamista kalaverkkojen dumping-myynneistä tai niihin 

perustuva tullialennusten vastustaminen muodostivat 1960-luvulla vain vaimean 

soraäänen Suomen ja Japanin välisen kaupallisen yhteistyön laajentuvassa ken-

tässä.1667 Vuosikymmenen aikana Suomen markkinoille virranneet uudet japanilai-

set tuontituotteet, kuten henkilöautot, moottoripyörät, stereot ja monet muut koneet 

                                                        
Ruotsi, Norja ja Tanska. Sen tarkoituksena oli muun muassa suojata teollisuusmaiden kotimarkkinoita 
häiriöiltä, joita seurasi esteettömästä halpahintaisten puuvillatuotteiden tuonnista. Suomi liittyi pitkäai-
kaiseen puuvillasopimukseen syksyllä 1964. ”Kennedy-kierros ja Suomen tekstiiliteollisuus.” Muistio-
luonnos. Helsinki 30.9.1964. s. 12–13. GATT-sopimuksia koskevat asiakirjat 1964. Arkistotunnus 583. 
STE:n arkisto. ”Asia: GATT: Puuvillatekstiilien asema Kennedy-kierroksessa.” Suomen Teollisuuslii-
ton kirjelmä Suomen ulkoasiainministeriölle. Allekirjoittanut Sakari T. Lehto. Helsinki 16.9.1965. 
GATT-sopimuksia koskevat asiakirjat 1965–1970. Arkistotunnus 586. STE:n arkisto. ”Japanin liittymi-
nen GATT:iin ja Suomen mahdollisesti tekemät varaumat.” Suomen ulkoasiainministeriön kirjelmä No. 
10835/38. Tokion-suurlähetystölle. Helsinki 10.4.1969. Allekirjoittanut jaostosihteeri Jan Groop. 7.Lf. 
Suomen tuontisäännökset 1956–67: Japanin kohtelu Suomen tuontisäännöstelyssä. Tokion-suurlähetys-
tön arkisto. UMA. Bauge 1987, 163. 
1665  Ks. esim. ”Neuvottelut puuvillatekstiilisopimuksesta Japanin kanssa.” Apulaisosastopäällikkö 
Pentti Talvitien kirjelmä No. 12779/29. Tokion-suurlähetystölle. Helsinki 14.5.1964. Liitteet 2 kpl. 7.Lf. 
Suomen tuontisäännökset 1956–67: Suomen tuonnin liberalisointi. Globaalikiintiöjärjestelmät. Tokion-
suurlähetystön arkisto. UMA. 
1666 Suomen Kalaverkkoteollisuusyhdistyksen kirjelmä Suomen Teollisuusliitolle. Allekirjoittanut Iikka 
Honkajuuri. Helsinki 31.3.1964. GATT-sopimuksia koskevat asiakirjat 1965. Arkistotunnus 585. STE:n 
arkisto. 
1667 Näin siitäkin huolimatta, että Suomen kalaverkkoteollisuus ja sen edunvalvojat pitivät japanilaista 
tuontia vaarallisena kotimaisen tuotannon kannattavuudelle. Tähän vedoten teollisuuden edustajat esit-
tivät määrällisten rajoitusten soveltamista japanilaisten ”synteettikuituverkkojen” tuontiin vuonna 1969. 
Määrällisiä tuontirajoituksia ei kuitenkaan asetettu, sillä ne olisivat olleet maiden välisten kahden- ja 
monenkeskisten sopimusten velvoitteiden vastaisia. ”P.M. Verkkojen tuonti Japanista.” Muistio 
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ja laitteet, vain enää harvoissa tapauksissa kilpailivat markkina-asemista suoma-

laisten tuotteiden kanssa. Japanilaiset korkean teknologian tuotteet, joista muodos-

tui nyt valtaosa Japanista tulevasta tuonnista Suomeen, kilpailivat ensisijassa mui-

den tuontituotteiden, kuten länsisaksalaisten kameroiden ja henkilöautojen kanssa 

asemista kulutustavaramarkkinoilla. Näin ollen japanilaisen tuonnin nopean kas-

vun vaikutukset eivät Suomessa näkyneet sen kotimarkkinateollisuuden kilpailu-

kyvyn vaarantumisena vaan sen sijaan lähes vuosittain jatkuvana ja kasvavana kah-

denvälisen kaupan alijäämäisyytenä. 1960-luvun puolivälistä lähtien voimistuivat 

suomalaisten kauppapolitiikan toimijoiden, erityisesti julkisen sektorin, vaatimuk-

set ja pyrkimykset tämän alijäämäisyyden paikkaamiseksi.  

Suomen kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosasto seurasi huolestuneena 

jo syksyllä 1963 maiden välisen kauppavaihdon alijäämän kasvua, joka Suomen 

ulkomaankaupan tilastotietojen mukaan johtui japanilaisen tuonnin nopeammasta 

lisääntymisestä verrattuna suomalaiseen vientiin. Toteutuneen kauppavaihdon vo-

lyymin ohella oleellista oli suomalaisen viennin ja japanilaisen tuonnin välinen ra-

kenteellinen ero, sillä Japanista tuotiin muun muassa suoraan kulutustavaramark-

kinoille tarkoitettuja valmishyödykkeitä, kun taas Suomen vienti Japanin markki-

noille käsitti pääsääntöisesti puunjalostusteollisuuden puolivalmistetta eli selluloo-

saa. Tästä kahdenvälisen kaupan rakenteellisesta erosta johtuen lankesi Japanille 

vahva teollisuusmaan leima Suomelle jäädessä lähestulkoon kehitysmaan rooli te-

ollisuuden raaka-aineita ja puolivalmisteita maailmalle tarjoavana maana.1668  

Japanista tuotujen tavaroiden korkean valmistusasteen lisäksi herätti suoma-

laisten kauppapolitiikan toimijoiden huomiota myös hyödykkeiden monilukuisuus: 

vuonna 1962 käsitti Japanista tapahtunut tuonti noin 170 eri tavaranimikettä ja -

ryhmää, kun taas Suomen vienti Japaniin koostui ainoastaan 23 tavaranimikkeestä 

ja -ryhmästä.1669 Vuoden 1962 jälkeen tämä tuonnin ja viennin tavaranimikkeiden 

                                                        
26.2.1969. GATT-sopimuksia koskevat asiakirjat 1966–1969. Arkistotunnus 599. STE:n arkisto. Huom. 
Kalaverkkoteollisuusyhdistys oli myös vuonna 1966 esittänyt maatalousministeriölle tuontisäännöste-
lyn palauttamista kiinalaisten ja japanilaisten ”hienojen kalaverkkojen” osalta. ”Asia: kalaverkkoteolli-
suus ja tuonti.” Suomen Teollisuusliiton kirjelmä kauppa- ja teollisuusministeriölle. Allekirjoittanut Sa-
kari T. Lehto. Helsinki 22.6.1967. Liite 1 kpl. Annetut lausunnot 1963–1967. Arkistotunnus 95. STE:n 
arkisto.  
1668 ”Suomen ja Japanin välinen kauppavaihto ulkomaankauppatilastojen valossa.” Kauppa- ja teolli-
suusministeriön kauppaosaston muistio. Helsinki 28.10.1963. Eh:5. Kauppasopimuksiin liittyvät asia-
kirjat n:o:t 30, 38–39, 51, 61–84, 67. Kiina, Israel, Japani, Intia, Egypti, Afrikka, Marokko. 1958–1965. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosaston ulkomaankauppatoimiston arkisto. KA. Sahi & Igawa 
2015, 171. 
1669 SVT I A:82. Ulkomaankauppa v. 1962.  
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lukumäärien välinen ero kasvoi samalla kun japanilainen tuonti volyymiltaan li-

sääntyi suomalaista vientiä nopeammin. Tästä kauppavaihdon tilastollisesta kehi-

tyksestä oli kauppapolitiikan toimijoille varsin luontevaa tehdä johtopäätös, että 

suomalaista vientikauppaa Japaniin olisi lisättävä sekä eri tavaroiden lukumäärässä 

että arvossa mitattuna. Vientiä oli monipuolistettava siten, että suomalaisen sellu-

loosan myyntien rinnalle olisi saatava myös muita, uusia suomalaisia vientihyödyk-

keitä Japanin markkinoille kaupattavaksi. Tämän kautta olisi mahdollistettavissa 

kauppavaihdon alijäämäisyyden kurominen samalla kun kaupallinen toiminta voisi 

jatkua keskeytyksettä ilman kahdenkeskiseen kauppaan kohdistettavia erityisiä 

kauppapoliittisia rajoituksia, kuten japanilaisen tuonnin määrällistä säännöstelyä 

lisenssipakon kautta. 

Lukuun ottamatta maiden välisen kaupan liberalisoinnista tehdyn sopimuksen 

turvalausekkeen määräyksiä ei Suomella ollut enää vuoden 1962 alusta lukien käy-

tettävissään legitiimejä kauppapoliittisia keinoja asettaa määrällisiä tai muita tuon-

tirajoituksia erityisesti japanilaisille tavaroille – tuonnin rajoittaminen olisi ollut 

myös kahdenvälisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen suosituimmuuslausekkeen 

ja GATT:n periaatteiden vastaista.1670  Näistä syistä johtuen tarjosi suomalaisen 

viennin kasvattaminen Japaniin ainoan ”nopean” ratkaisun puuttua kauppavaihdon 

alijäämäisyyden ongelmaan. Tämän myös japanilaiset kaupan ja kauppapolitiikan 

toimijat ymmärsivät suomalaisten kannalta tärkeäksi tavoitteeksi aikana, jolloin 

yleensäkin Japanin vientikauppa Suomeen ja muihin Euroopan maihin kasvoi sieltä 

Japaniin tapahtunutta tuontia nopeammin. Jotta kauppapoliittisilta karikoilta olisi 

mahdollista välttyä, keskittyi Japani muun muassa diplomatian keinoin selvittä-

mään Euroopan maiden kanssa kauppavaihdon kehittämisen mahdollisuuksia lä-

hettämällä maanosaan kiertäviä kauppavaltuuskuntia neuvotteluja varten 1950-lu-

vun lopulta lähtien.1671 

Lokakuussa 1963 vieraili Suomessa japanilaisten suuryritysten edustajista 

koostunut valtuuskunta, jolla oli Japanin ulkoasiainministeriön mandaatti neuvot-

teluiden käymistä varten EFTA-maissa. Lokakuun viimeisinä päivinä Helsingissä 

käydyissä neuvotteluissa keskusteltiin maiden välisen kaupan yleisestä kehittämi-

sestä, mutta Suomen vientikaupan kasvattamisen kannalta ei neuvotteluissa tiettä-

västä saavutettu konkreettisia tuloksia. Kauppavaltuuskunnan vierailun todellinen 

                                                        
1670 Huom. Suomen ja Japanin välisten kauppasopimusten vastaisia eivät kuitenkaan olleet sellaiset 
yleisluontoiset tuontirajoitukset, kuten henkilöautojen tuontiin kohdistettu lisenssipakko, jolla Suomen 
hallitus muun muassa maksutasesyihin vedoten rajoitti maahantuontia yhtäläisesti kaikista tuontiläh-
teistä.  
1671 Hanabusa 1979, 3–4. 
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merkitys ei näin ollen langennut varsinaisten kauppojen solmimisen saralle vaan 

niin sanotun talousdiplomatian harjoittamisen osalle, jonka perimmäisenä pyrki-

myksenä oli mahdollistaa japanilaisille toimijoille välitön vuorovaikutus yleisten 

kauppapoliittisten ja kaupallisten kysymysten käsittelyssä Suomen julkisen ja yk-

sityisen sektorin edustajien kanssa.1672  

Tätä vuorovaikutustoimintaa jatkettiin kolme vuotta myöhemmin (1966), 

kun ”Japanese Goodwill and Trade Mission” saapui maahan vaikuttavan osallistu-

jakaartin miehittämänä. Valtuuskuntaan kuului muun muassa Mitsui & Co., Ltd:n, 

Marubeni-Iida Co., Ltd:n ja Sumitomo Shoji Kaisha, Ltd:n johtajistoa, joilla oli 

takanaan valtava kaupallinen kapasiteetti suomalaisten yhtiöiden kanssa käytävää 

molempisuuntaista kauppaa ajatellen. Kyseiset japanilaisyhtiöt olivat jo entuudes-

taan kiinnittyneet yhteistyöhön suomalaisten yritysten kanssa, joten valtuuskunnan 

perimmäisenä pyrkimyksenä oli kaiketi jo olemassa olleiden yhteistyösuhteiden tu-

kevoittaminen ja/tai uusien luominen.1673 Mainittakoon tässä yhteydessä, että Mit-

sui & Co., Ltd. perusti Tukholmaan 1960–1970-lukujen vaihteessa edustuston, 

jonka tarkoituksena oli kauppavaihdon kehittäminen Japanin ja Pohjoismaiden vä-

lillä. Näin tehdessään Mitsui & Co. loi uudelleen 1930-luvulla perustamansa suoran 

kaupan verkoston Pohjoismaiden, mukaan lukien Suomen, markkinoille Tukhol-

man kautta.1674  

Mitsui & Co:n edustusverkostojen kehityksestä ja Japanin harjoittamasta ta-

lousdiplomatiasta huolimatta suomalaisten oli kuitenkin itse suoritettava vienti-

kauppansa laajentamiseksi tehtävä työ. Kauppapolitiikan toimijoiden osalta tämä 

tarkoitti aktivoitumista niin kutsutussa vienninedistämistoiminnassa, jonka tavoit-

teena oli Suomen valtion näkökulmasta katsottuna maiden välisen kaupan epätasa-

painon tasoittaminen tukemalla suomalaisyritysten vientitoiminnan aloittamista ja 

sen laajentamista Japanin markkinoilla. Ennen varsinaisen vienninedistämisen 

                                                        
1672 Neuvotteleva virkamies Ragnar Smedslundin (ulkoasiainministeriö) kirjelmä ylijohtaja Kalervo 
Hentilälle (kauppa- ja teollisuusministeriö). Helsinki 21.10.1963. Liite: ”Japanese Economic Mission 
to Europe 1963.” Eh:5. Kauppasopimuksiin liittyvät asiakirjat n:o:t 30, 38–39, 51, 61–84, 67. Kiina, 
Israel, Japani, Intia, Egypti, Afrikka, Marokko. 1958–1965. Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppa-
osaston ulkomaankauppatoimiston arkisto. KA. ”Asia: Japanin-kauppa.” Suomen Teollisuusliiton kier-
tokirje No. B/3/14.10.63. Helsinki 14.10.1963. Kiertokirjeet 1961–1963. Arkistotunnus 208. STE:n ar-
kisto. ”P.M. Japanilaisen taloudellisen delegation vierailu.” Ragnar Smedslundin muistio 3.10.1963. 
Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. 
1673 ”Member List of Japanese Goodwill and Trade Mission to Finland, September – 1966.” The Tokyo 
Chamber of Commerce and Industry. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. 
1674 ”Dear Sirs.” Mitsui & Co., Ltd:n (Liaison Representative in Stockholm) kirjelmä Suomen Teolli-
suusliitolle. Allekirjoittanut M. Sakurai 29.12.1970. Kirjeenvaihto 1968–1971 Kauppapoliittinen osasto. 
Arkistotunnus 178. STE:n arkisto. 
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aloittamista oli Suomen ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston mukaan 

kartoitettava potentiaaliset vientialat, joiden toimintaa ryhdyttäisiin tukemaan 

kauppapoliittisin keinoin, toisin sanoen epävirallisin ja virallisin neuvotteluin Ja-

panin viranomaisten kanssa muun muassa Suomen Tokion-suurlähetystön toimesta.  

Keväällä 1967 toteutti ulkoasiainministeriö tiedustelun Suomen teollisuuden ja 

sen edunvalvojien piirissä mahdollisista uusista vienti-intresseistä Japaniin nähden. 

Suomen Teollisuusliiton lähettämässä vastauksessa esitettiin potentiaalisiksi uus-

vientitavaroiksi esimerkiksi maitotaloustuotteita, erilaisia moottoriajoneuvojen 

osia sekä taloustavaroita.1675 Vaikka Teollisuusliitto antoi tällöin ja myöhemminkin 

varauksettoman tukensa suomalaisen viennin edistämistyölle, teki liitto lausunnos-

saan vuonna 1969 selvän pesäeron ulkomaankaupan säännöstelyajalta (ja aina mer-

kantilismista) periytyvään talousnationalistiseen ajatteluun, jonka mukaan kauppa-

vaihdon olisi oltava tasapainossa jonkin yksittäisen maan, kuten tässä tapauksessa 

Japanin, kanssa. Lukuun ottamatta japanilaisten kalaverkkojen tuontia Suomeen, ei 

kauppavaihto Japanin kanssa ollut Teollisuusliiton näkemyksestä vaaraksi Suomen 

kotimarkkinateollisuudelle saati sitten maan kokonaiskauppataseelle. Vienninedis-

tämistyössä oli Teollisuusliiton mukaan ensisijaisesti painotettava mahdollisuuk-

sien luomista viennille, eikä niinkään talouspoliittisia perusteita ja tavoitteita pai-

kata kauppataseen alijäämäisyyttä.1676 

Suomen ulkoasiainministeriön näkökulmasta olivat kauppataseen alijäämäi-

syys ja sen korjaamisen välttämättömyys kuitenkin keskeisimpiä syitä ryhtyä kaup-

papoliittisin keinoin vienninedistämistoimiin, jotka ministeriö käynnisti 1960-lu-

vun lopulla muun muassa suomalaisten maitotaloustuotteiden myyntien tuke-

miseksi. Kauppavaihdon alijäämäongelman ratkaisemisen lisäksi periaatteellisen 

yllykkeen näille pyrinnöille tarjosi myös Japanin eräille tuotteilleen vapaaehtoisesti 

asettamat määrälliset vientirajoitukset Kanadaan.1677  Suomen ulkoasiainministe-

riön kohdalla ei kuitenkaan ollut kyse samankaltaisten vientirajoitusten kiristämi-

sestä Japanilta, vaan erityisetujen saamisesta suomalaisille tuotteille Japanissa. Jos 

                                                        
1675 ”Vienti-intressit Japaniin nähden.” Suomen Teollisuusliiton kirjelmä ulkoasiainministeriölle. Alle-
kirjoittanut Harri Malmberg. Helsinki 2.3.1967. Liitteet 2 kpl. GATT-sopimuksia koskevat asiakirjat 
1962–1968. Arkistotunnus 591. STE:n arkisto.   
1676 ”Suomen Japanin kauppa.” Suomen Teollisuusliiton lausunto ulkoasiainministeriölle. Allekirjoitta-
nut Sakari T. Lehto. Helsinki 12.12.1969. Annetut lausunnot 1968–1969. Arkistotunnus 96. STE:n ar-
kisto.   
1677  ”Japanin vapaaehtoiset vientirajoitukset – Kanada.” Suurlähetystösihteeri Kalhan kirjelmä No. 
523/216. ulkoasiainministeriölle. Tokio 28.11.1968. 7.Ll, Lla. Japanin talous (tilastot), Japanin ulko-
maankauppa, Vientirajoitukset, Tuontirajoitukset 1952–83: Japanin vientirajoitukset. Tokion-suurlähe-
tystön arkisto. UMA. 
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Japani oli valmis vapaaehtoiseen vientinsä rajoittamiseen Kanadan markkinoille, 

niin miksei se myös olisi valmis antamaan suomalaisille tuotteille erityisetuja 

omilla markkinoillaan maiden välisen kauppavaihdon epätasapainon takia. 

Suomen suurlähettilääksi Tokioon vuonna 1968 akkreditoitu Åke Wihtol ryhtyi 

tarmokkaasti ajamaan Suomen vientikaupan asiaa keskusteluissaan Japanin ulko-

asiainministeriön edustajien kanssa. Marraskuussa käydyn neuvonpidon tuloksena 

Wihtol sai käsityksen, että Japanin ulkoasiainministeriön taholla tervehdittiin suu-

rella tyytyväisyydellä Suomen (ja Sveitsin) liberaalia suhtautumista kauppaansa Ja-

panin kanssa, sillä se ei ollut asettanut japanilaisten tavaroiden tuonnille erityisra-

joituksia. Wihtol tulkitsi Japanin edustajien toisaalta pelkäävän Suomen mahdolli-

sia tuontirajoituspyrkimyksiä kauppavaihdon kasvavan epätasapainon seurauksena. 

Tähän pelkoon Suomi voisi tarttua saadakseen viennilleen joitakin erityisetuja, 

jotka Wihtolin saaman tiedon mukaan olivat Japanin viranomaisten taholta ainakin 

periaatteessa mahdollisia sellaisissa tapauksissa, joissa suomalaiset kilpailisivat 

tarjouksissa esimerkiksi länsisaksalaisten kanssa – Japanin ja Länsi-Saksan välillä 

ei ollut tuolloin kaupan epätasapainoa.1678 

Näiden alkutunnusteluiden jälkeen ryhtyi Wihtol vuoden 1969 alkupuolella 

toimiin suomalaisten tuotteiden viennin edistämiseksi neuvotteluissaan Japanin ul-

koasiainministeriön kanssa. Niin sanotuiksi keihäänkärjiksi tässä toiminnassa vali-

koituivat voi ja maitopulveri, joita Suomesta ei ollut viety Japaniin juuri ollenkaan 

lukuun ottamatta joitakin pieniä eriä.1679 Miksi Suomen edustajat Tokiossa ryhtyi-

vät edistämään juuri voin ja maitopulverin vientiä? Vastaus tähän kysymykseen on 

kaksitahoinen. Ensinnäkin Suomen ulkoasiainministeriössä ja sen Tokion-suurlä-

hetystössä huomio näyttää kiinnittyneen niihin tuotteisiin, joihin Japanissa sovel-

lettiin määrällisiä tuontirajoituksia. Toiseksi suomalaisten taholla oli kiinnostusta 

edistää nimenomaan sellaisten tuotteiden vientiä, joiden osalta Suomessa ilmeni 

liikatuotantoa. Varsinkin voi soveltui näiden kriteerien perusteella hyvin suomalai-

sen vienninedistämistoiminnan keskiöön, mistä johtuen Japanin ulkoasiainministe-

riölle toimitettiin suurlähetystön toimesta asiaa koskeva virallinen muistio selvitys-

pyyntöineen.1680  

                                                        
1678 ”Suomen ja Japanin kauppa.” Suurlähettiläs Wihtolin kirjelmä No. 505/210. ulkoasiainministeriölle. 
Tokio 21.11.1968. 7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen talou-
delliset suhteet muihin maihin 1952–82: Suomen ja Japanin kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. 
UMA. 
1679 Vuonna 1966 vietiin Suomesta 100 tonnia täysrasvaista maitojauhetta Japaniin. UM 58 B2 Japani 
1951–1974: Juuston vienti Japaniin 1956–. UMA. 
1680 ”Suomen ja Japanin kauppa.” Suurlähettiläs Wihtolin kirjelmä No. 126/62. ulkoasiainministeriölle. 
Tokio 27.2.1969. Liitteenä Gaimushōlle osoitettu muistio. Kauppavaihtoa koskevat asiakirjat 1966–
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Japanin ulkoasiainministeriön taholla ei Suomen esitys tuottanut varsinaisia 

toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi, sillä vastausmuistiossaan ministeriö tyytyi 

vain selostamaan Japanissa voimassaolevia tuontirajoituksia ja maitotuotteiden ko-

timaista ylituotantotilannetta.1681 Arvatenkaan kysymys suomalaisen voin ja maito-

pulverin tuonnista Japaniin ja siitä mahdollisesti seuraava (äärimmäisen vähäinen) 

vaikutus maiden välisen kauppavaihdon tasapainottamiseksi eivät näyttäytyneet 

syvällisempää selvittämistä vaativilta asiahaaroilta Japanin viranomaisten näke-

myksestä. Suomen ulkoasiainministeriö ei ollut kuitenkaan valmis perääntymään 

asiassa, sillä painostusta maitotaloustuotteiden viennin edistämiseksi kiihdytettiin 

syksyllä 1969. Lokakuussa ministeriö ilmoitti Tokioon olevansa jopa valmis har-

kitsemaan uudelleen Japanista tuotaviin tavaroihin sovellettavaa liberaalista tuon-

tikohtelua, ellei Japani olisi valmis avaamaan tuontiaan suomalaisille maitotalous-

tuotteille.1682 

Helsingistä saamiensa ohjeiden mukaisesti suurlähettiläs Wihtol toimitti Japa-

nin ulkoasiainministeriölle virallisen muistion, eli niin kutsutun ”voidemar-

chin”,1683 jolla Suomi vaati tuontikiintiöitä voin myynnille Japaniin. Virallista vas-

tausta demarchiin suomalaiset saivat odottaa aina joulukuuhun saakka, jolloin Ja-

panin ulkoasiainministeriö ilmoitti hallituksensa kantana, ettei se tule ohjaamaan 

yksityisten japanilaisten maahantuojien ostoja, ja että  

”Suomen kauppatase Japanin kanssa parantuisi vähitellen laajentamalla kau-

pan skaalaa pitkällä tähtäyksellä ja multilateraalisella pohjalla. Samalla ehdo-

tetaan Suomen lisäävän sellaisten kilpailevien tuotteidensa tuontia, joiden 

tuonti on täysin vapaata ja joiden kysynnän odotetaan nousevan huomattavasti 

Japanin markkinoilla. Tällaisia tuotteita ovat mm. muokkaamattomat vuodat, 

nahat ja turkikset, painopaperi (printing paper), harkkorauta jne.”1684 

Japanin vastaus ei tullut suomalaisille yllätyksenä, sillä Wihtol oli jo aiemmin en-

nättänyt varoittaa ministeriötä Helsingissä Japanin negatiivisesta suhtautumisesta 

                                                        
1970. Kosk. Japanin, Filippiinien, Korean tasavallan, Intian, Kuwaitin, Israelin ja Jordanian kauppa-
vaihtoa. Arkistotunnus 610. STE:n arkisto. 
1681 ”Suomen ja Japanin kauppa.” Suurlähettiläs Wihtolin kirjelmä No. 235/109. ulkoasiainministeriölle. 
Tokio 10.4.1969. Liitteenä vastausmuistio. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n 
arkisto. 
1682 ”Voin vienti Japaniin.” Suomen ulkoasiainministeriön salasähke (Ja-46) Tokion-suurlähetystölle. 
Vast.ot. 17.10.1969. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Voin vienti Japaniin. UMA.  
1683 Ranskankielen sana démarch tarkoittaa toimenpidettä, toimea.  
1684 ”P.M. Mahdollisia toimenpiteitä Suomen ja Japanin välisen kaupan tuontivoittoisuuden vähentä-
miseksi.” Eero Salovaaran muistioluonnos 2.4.1970. Liitteet 7 kpl. Ulkomaankaupan neuvottelukunnan 
ulkomaankauppatoimikuntaa koskevat asiakirjat 1969–1970. Arkistotunnus 346. STE:n arkisto. 
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asiaan. Wihtolin mukaan oli kuitenkin Suomen etujen kannalta tärkeää jatkaa Japa-

nin viranomaisten painostamista voiviennin edistämiseksi, sillä jos suomalaiset nyt 

jättäisivät asiansa ajamisen sikseen, pitäisivät japanilaiset Suomen vaatimuksia 

vastedeskin vain ankaraan muotoon puettuina tyhjinä uhkauksina.1685 Joko suoma-

laisten jatkuneista painostustoimista johtuen ‒ tai mitä todennäköisimmin niistä 

riippumatta ‒ myönnettiin suomalaiselle voille tuontikiintiö Japanin markkinoille 

vuonna 1970. Hetken vaikutti jo siltä kuin Suomen ulkoasiainministeriö olisi saa-

vuttanut voiton voikiistassa. Tilanne kuitenkin muuttui äärimmäisen noloksi minis-

teriön kannalta, kun Valio ilmoitti olevansa kyvytön täyttämään saamaansa tilausta 

määrättynä aikana. Ilmoitusta seuranneiden erinäisten kaupallisten järjestelyiden 

jälkeen saivat japanilaiset ostajat ilmeisesti tuontikaupan lopulta toteutettua,1686 

mutta se ei arvatenkaan jättänyt japanilaisille toimijoille suotuisaa kuvaa suoma-

laisten kaupallisista ja kauppapoliittisista pyrkimyksistä ja niiden keskinäisestä 

koordinoinnista.  

Koko voikiista näyttäytyy äkkiseltään Suomen ulkoasiainministeriön masi-

noimalta voimainponnistukselta lisätä suomalaista vientiä. Voiviennin edistäminen 

ei kuitenkaan ollut yksistään ulkoasiainministeriön ajama tavoite, sillä Valio antoi 

ministeriölle täyden tukensa painostettaessa Japanin viranomaisia tuontilisenssiasi-

assa. Valio kannatti varsin jyrkkiä kauppapoliittisia toimia Japania kohtaan voivien-

tinsä edistämiseksi ja perusteli niiden tarvetta kestämättömäksi muodostuneella 

voin ylijäämätilanteella Suomessa.1687 Tätä taustaa vasten Suomen ulkoasiainmi-

nisteriö päätti esittää edellä kerrotun ”voidemarchen” Tokiossa ja ryhtyä epäonnis-

tuneeseen kauppapoliittiseen harhautukseen uhkailemalla japanilaisten tavaroiden 

liberaalisen tuontikohtelun uudelleen harkitsemisella Suomessa. 

Nämä voiviennin edistämisestä saadut ristiriitaiset kokemukset eivät kuiten-

kaan vaikuttaneet negatiivisesti Suomen ulkoasiainministeriön myöhempään val-

miuteen ajaa suomalaisen viennin asiaa Japanissa. Kauppapoliittinen uhkailu oli 

(jälleen kerran) osoittautunut tehottomaksi keinoksi Japanin kanssa, joten sen si-

jaan Suomen ulkoasiainministeriö ja Tokion-suurlähetystö kääntyivät suoraan ja-

panilaisten vientiliikkeiden puoleen. Tarkoituksena oli kiinnittää yhtiöiden huomio 

                                                        
1685 Ibid. 
1686 ”Voin vienti Japaniin.” Suomen Tokion-suurlähetystön sähke (69) Suomen ulkoasiainministeriölle. 
Tokio 26.6.1970. Suomen Tokion-suurlähetystön sähke Suomen ulkomaankauppaliitolle. Tokio 
14.7.1970. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Voin vienti Japaniin. UMA.  
1687 ”P.M. Maitotaloustuotteiden vienti Japaniin.” Valion muistio 3.4.1969. UM 58 B2 Japani 1951–
1974: Juuston vienti Japaniin 1956–. UMA. 
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kauppavaihdon epätasapainoon ja suostutella niitä harjoittamaan vientikaupan li-

säksi myös tuontia Suomesta. Keskeisimmän kohderyhmän tälle kauppapoliitti-

selle taivutustoiminnalle muodostivat japanilaisten henkilöautojen vientiyhtiöt, 

sillä moottoriajoneuvojen myynneistä koostui suuri osa Japanin viennistä Suomeen.  

Jo voiviennin edistämistoiminnan yhteydessä oli suurlähettiläs Wihtol esittänyt 

näkemyksen, jonka mukaan Japanin viranomaisiin olisi pyrittävä vaikuttamaan ja-

panilaisten autonviejien kautta informoimalla näitä kaupan epätasapainosta ja voi-

vientiä koskevasta esityksestä eli voidemarschesta.1688 Wihtolin mukaan japanilai-

sissa autonviejissä olisi herätettävä ”tuontiajattelua”, jolle esimerkin muodossa 

kimmokkeen tarjosivat japanilaisten kauppahuoneiden toteuttamat niin sanotut 

kombinaatiokaupat. Niillä tarkoitettiin eräänlaista vapaaehtoista vaihtokauppaa, 

jolla japanilainen yhtiö myi tuotteitaan ulkomarkkinoille samalla ostaen vientinsä 

kohdemaasta joitakin tuotteita, useimmiten teollisuuden raaka-aineita. Eräissä ta-

pauksissa oli japanilainen vientiyhtiö jopa järjestänyt maahantuontinsa perustaksi 

erityisen myyntiverkoston kyseessä olleiden tavaroiden kauppaa varten alkuperä-

maasta Japanin markkinoille.1689 

Syksyllä 1971 Suomen ulkoasiainministeriön osastopäällikkö Pentti Uusivirta 

kutsui Japanin Helsingin-suurlähettilään Toshio Yamanakan tapaamiseen, jonka 

tarkoituksena oli keskustella maiden välisen kauppataseen vajauksesta ja etsiä rat-

kaisuja sen korjaamiseksi. Tapaamista käsittelevässä muistiossa todetaan, että 

”Yamanaka sanoi ymmärtävänsä Suomen huolestumisen ja puolestaan toivo-

vansa, että Suomi voisi pienentää kauppataseen vajaustaan kehittämällä vien-

tiään Japaniin. Hänen mielestään Suomesta voisi löytyä monia tuotteita, joiden 

tuontia ei rajoiteta Japanissa ja joita näin ollen voisi viedä vapaasti Suomesta 

Japaniin. Yhtenä mahdollisuutena olisi saada suuret japanilaiset autotehtaat, 

joilla on ollut menestystä Suomen markkinoilla, kiinnostumaan Suomesta ta-

pahtuvista ostoista. Autotehtaiden avulla voitaisiin ehkä saada myös muita 

                                                        
1688 ”P.M. Mahdollisia toimenpiteitä Suomen ja Japanin välisen kaupan tuontivoittoisuuden vähentä-
miseksi.” Allekirjoitus E. B. Helsinki 10.11.1969. Kauppavaihtoa koskevat asiakirjat 1966–1970. Kosk. 
Japanin, Filippiinien, Korean tasavallan, Intian, Kuwaitin, Israelin ja Jordanian kauppavaihtoa. Arkis-
totunnus 610. STE:n arkisto. 
1689 ”’Kombinaatiokauppa’ vienninedistämiskeinona.” Suurlähettiläs Wihtolin kirjelmä No. 416/163. ul-
koasiainministeriölle. Tokio 1.10.1968. 7.Lle. Japania kosk. tiedotusaineisto, Japani – muut maat: 
kauppa 1965–83: Japanin valtiollinen vienninedistämiselin, ”kombinaatiokauppa” vienninedistämiskei-
nona. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. ”Suomen-Japanin kauppa, tuontikohtelu; voin vienti.” 
Suurlähettiläs Wihtolin kirjelmä No. 617/267. ulkoasiainministeriölle. Tokio 22.10.1969. Kauppavaih-
toa koskevat asiakirjat 1966–1970. Kosk. Japanin, Filippiinien, Korean tasavallan, Intian, Kuwaitin, 
Israelin ja Jordanian kauppavaihtoa. Arkistotunnus 610. STE:n arkisto. 
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hyödyllisiä yhteyksiä. Yamanaka ehdotti, että Suomen Japanissa oleva suurlä-

hettiläs kävisi tässä tarkoituksessa tapaamassa autotehtaiden johtavia henki-

löitä. (…) Uusivirta piti hyvänä ajatuksena, että Suomen suurlähettiläs kävisi 

tapaamassa autoteollisuuden johtavia henkilöitä ja lupasi, että ministeriö tulee 

antamaan tästä ohjeet.”1690  

Suomen Tokion-suurlähetystö teki työtä käskettyä, jolloin vastikään uudeksi suur-

lähettilääksi akkreditoitu Aarno Karhilo pyysi lokakuun alussa audienssia Nissanin 

ja Toyotan pääjohtajien luokse keskustellakseen Suomen viennin edistämismahdol-

lisuuksista.1691 Nissanin pääjohtaja Katsuji Kawamatan audienssia ei Karhilon tar-

vinnut kauaa odottaa, sillä tapaaminen järjestyi jo kuun puolivälissä. Karhilon mu-

kaan Kawamata tunsi Suomen kauppaa verrattain hyvin. Kawamata painotti Suo-

men markkinoiden merkitystä erityisesti Nissanin Eurooppaan suuntautuneen vien-

titoiminnan ottaessa ensiaskeliaan 1960-luvun alussa ja totesi Suomen olevan yh-

tiölle edelleenkin tärkeä markkina-alue tässä maanosassa. Kawamatan kertomaan 

nojautuen Karhilo toi puolestaan esille maiden välisen kauppavaihdon epätasapai-

non aiheuttaman ongelman, joka aiheutti Suomessa ”sisäistä painetta”. Tällä pai-

neella Karhilo todennäköisesti tarkoitti varsinkin vasemmistopuolueiden (kommu-

nistien) piiristä nousseita vaatimuksia rajoittaa tuontia markkinatalousmaista, ku-

ten Japanista, Ruotsista ja Länsi-Saksasta.1692 

Nissanin edustajat tunnustivat kauppavaihdon epätasapainon aiheuttaman on-

gelman suomalaisten näkökulmasta, mutta vastasivat kierrellen Karhilon ehdotuk-

seen ryhtyä selvittämään konkreettisia toimenpiteitä suomalaisten tavaroiden, ku-

ten kuorma-auton vaihtolavojen, paperin, huonekalujen ja designtuotteiden, tuon-

nin aloittamiseksi Japaniin. Jokseenkin toisenlaisen vastaanoton saivat Karhilon 

                                                        
1690  ”P.M. Osastopäällikkö Uusivirran keskustelusta Japanin suurlähettiläs Yamanakan kanssa 
10.9.1971 kauppataseen vajauksesta.” Allekirjoittanut A. K. Hämäläinen. Helsinki 10.9.1971. 7.Lea–
Leb. Suomen ja Japanin välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen taloudelliset suhteet muihin mai-
hin 1952–82: Suomen ja Japanin kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1691 ”Suurlähettilään käynti autotehtaiden johdon luona Suomen viennin edistämiseksi.” Suurlähettiläs 
Karhilon kirjelmä No. 879/295. ulkoasiainministeriölle. Tokio 4.10.1971. 7.Lea–Leb. Suomen ja Japa-
nin välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Suomen 
ja Japanin kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1692 ”Suurlähettilään käynti Nissanin pääjohtajan luona vienninedistämismielessä.” Suurlähettiläs Kar-
hilon kirjelmä No. 937/322. ulkoasiainministeriölle. Tokio 15.10.1971. 7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin 
välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Suomen ja 
Japanin kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. ”very important attention mr. s. ozawa.” Auto-
keskuksen telex-sanoma (bc 29) Nissanille 13.3.1972. S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-
luvuilta. AYA. Laine 2006, 205–206.  
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esitykset Toyotan edustajilta joulukuussa 1971 toteutuneen suurlähettilään vierai-

lun aikana Toyotan pääkonttorissa. Karhilon esitys kauppavaihdon ”kohtuullisesta 

vastavuoroisuudesta” sai ainakin periaatteessa täyden hyväksynnän Toyotalta ‒ ja 

sitä silmällä pitäen yhtiö oli äskettäin perustanut vientiosastonsa yhteyteen myös 

tuontikonttorin. Toyotan edustajat ilmoittivat Karhilolle, että he tutkivat tuontikau-

pan kehittämisen mahdollisuuksia muun muassa Suomen osalta ja että Toyota oli 

jo ennättänyt hankkimaan Suomesta joitakin tavaraeriä, kuten Finlandia-vodkaa ja 

jääkiekkomailoja.1693 

Kovinkaan toiveikkaana ei Karhilo jäänyt odottamaan Nissanille ja Toyotalle 

suuntautuneiden vierailujensa konkreettisia tuloksia. Hän ei uskonut esimerkiksi 

Toyotan ryhtyvän mihinkään poikkeuksellisiin toimiin tuonnin lisäämiseksi Suo-

mesta, vaikka yhtiön edustajat olivatkin vakuutelleet myötämielisyyttään asian joh-

dosta. Ehkä vierailujen parhain anti oli Karhilon kannalta Toyotan edustajien ilmoi-

tus tutkia tuontimahdollisuuksia Suomesta yhteistyössä Korpivaaran kanssa, jolle 

välitystyö annettaisiin sopivien tuontitavaroiden löytyessä. Tämä ilmoitus ei jäänyt 

tyhjäksi vakuutteluksi, sillä Korpivaara perusti yhteyteensä erillisen vientiosaston, 

Korpivaara Tradingin, joka aloitti suomalaisten tuotteiden vientitoiminnan pääasi-

assa Toyotalle Japaniin. Korpivaara Tradingin myyntituotteiden valikoima ulottui 

metalliraaka-aineista kokonaisiin hirsitaloihin, designtuotteisiin ja huonekalui-

hin.1694 

Suomen ulkoasiainministeriön ja Tokion-suurlähetystön operoima vien-

ninedistämistyö Japanissa oli näin ollen tuottanut konkreettisia tuloksia. Tosin tässä 

yhteydessä on syytä painottaa, että varsinaisen kaupallisen toiminnan hoitivat Kor-

pivaara ja Toyota, joille kunnia suomalaisen viennin edistämisestä tämän tapauksen 

osalta viimekädessä kuului. Lisäksi on huomioitava, ettei Korpivaaran ja Toyotan 

yhteistyö suomalaisten tavaroiden viennissä Japaniin perustunut niinkään pyrki-

mykseen tasoittaa omalta osaltaan maiden välisen kauppavaihdon epätasapainoa, 

                                                        
1693 ”Suurlähettilään käynti Nissanin pääjohtajan luona vienninedistämismielessä.” Suurlähettiläs Kar-
hilon kirjelmä No. 937/322. ulkoasiainministeriölle. Tokio 15.10.1971; ”Suurlähettilään käynti Toyo-
tassa vienninedistämismielessä 1.12.71.” Suurlähettiläs Karhilon kirjelmä No. 1086/371. ulkoasiainmi-
nisteriölle. Tokio 1.12.1971. 7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suo-
men taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Suomen ja Japanin kauppa. Tokion-suurlähetystön 
arkisto. UMA. 
1694 ”Suurlähettilään käynti Toyotassa vienninedistämismielessä 1.12.71.” Suurlähettiläs Karhilon kir-
jelmä No. 1086/371. ulkoasiainministeriölle. Tokio 1.12.1971. 7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin välinen 
kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Suomen ja Japanin 
kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Kynnös & Räsänen 1992, 47–48. 
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vaan tavoitteena oli pikemminkin saavuttaa konkreettista taloudellista hyötyä tä-

män vientitoiminnan tuloksena. Tavaroiden myynneistä saadun taloudellisen hyö-

dyn lisäksi koitui Korpivaaralle mahdollisesti etua myös siitä, että Suomen Pankki 

suhtautui autotuonnin rahoituskysymyksiin suopeammin, kun maahantuoja pystyi 

osoittamaan harjoittavansa myös vientitoimintaa ulkomarkkinoille.1695 

Kaupasta seuraavan taloudellisen hyödyn todennäköisyys oli täten paras ja 

kenties ainoa motivaatiotekijä, joka saattoi suomalaiset ja japanilaiset liikeyritykset 

yhteistyöhön suomalaisten tuotteiden viennin laajentamiseksi Japanin markkinoille. 

Kauppapolitiikan toimijat saattoivat vienninedistämistoiminnallaan antaa korkein-

taan hyviä virikkeitä yhteistyön synnyttämiseksi kaupan toimijoiden välille. Jotta 

vienninedistämistoiminta olisi mahdollisimman tuloksellista, oli sen oltava riittä-

vän aktiivista ja tarpeellisilla resursseilla varustettua. Aina 1960-luvun lopulle 

saakka oli Suomen vienninedistämistoiminta Japanissa uskottu Tokion-suurlähe-

tystön muutaman virkamiehen sekä Osakassa toimineen Suomen kunniapääkonsuli 

Masami Yamamoton hoidettavaksi. Kuten tässä tutkimuksessa on aiemmin selvi-

tetty, oli Yamamoton ja Tokion-suurlähetystön virkamiesten vienninedistämistoi-

minta aktiivista ja tuloksellista – Yamamoton välittäessä suurta osaa Suomen vien-

nistä Japaniin maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä.  

Suomen ulkoasiainministeriössä pohdittiin konsuliverkoston laajentamisen 

tärkeyttä Japanissa 1960-luvun puolivälissä, jolloin kysymykseen tuli konsulin 

asettaminen Yokohaman tärkeään satamakaupunkiin. Suurlähettiläs V. J. Ahok-

kaalla oli esittää tehtävään kaksi ehdokasta, joista ensimmäinen oli Tanskan konsuli 

ja Maersk-linjan Yokohaman-toimiston johtaja Christian Lund. Toinen ehdokas oli 

nimettömänä pysynyt Saksan Liittotasavallan kansalainen. Kumpaakaan ei lopulta 

nimitetty Suomen konsuliksi Yokohamaan, sillä ensin mainittu oli jättämässä Japa-

nin konsuliasian ollessa vasta alustavassa käsittelyssä ja jälkimmäinen, nimetön 

ehdokas puolestaan ei soveltunut tehtävään kansallisuutensa johdosta – Suomi 

solmi diplomaattisuhteet Länsi-Saksan ja DDR:n kanssa vasta 1970-luvun 

alussa.1696  

Kysymys Suomen konsuliverkoston laajentamisesta Japanissa nousi seuraavan 

kerran esille vuonna 1973, jolloin kunniakonsulin nimittämisestä Sapporoon Hok-

kaidon saarelle tehtiin esitys Tokion-suurlähetystön toimesta. Suurlähettiläs Osmo 

                                                        
1695 Muistio haastattelusta, jossa läsnä olivat Harri Malmberg ja Juha Sahi. Helsinki 17.2.2012. 
1696 ”Japanissa olevan kunniakonsuliverkoston täydentäminen.” Suurlähettiläs Ahokkaan kirjelmä No. 
27/16. ulkoasiainministeriölle. Tokio 21.1.1965; ”Japanissa olevan kunniakonsuliverkoston täydentä-
minen.” Suurlähettiläs Ahokkaan kirjelmä No. 91/49. ulkoasiainministeriölle. Tokio 11.3.1965. UM 53 
Konsuliasiat: Japani: Lund, Christian. UMA. 
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Lareksen mukaan Hokkaido tarjosi erinomaisen markkina-alueen Suomen vien-

nille, sillä pohjoisesta sijainnistaan johtuen saari oli olojen samankaltaisuuden takia 

verrattavissa Skandinaviaan. Kaupallisen näkökulman lisäksi konsulin asettamista 

puolsi yleisen Suomi-tietoisuuden levittämisen tärkeys alueella, joka sijaitsee kau-

kana Tokion-suurlähetystön välittömästä toimintapiiristä. Ulkoasiainministeriö hy-

väksyi esityksen katsoen konsulinimityksen mahdollistavan Suomen vientiponnis-

telujen tehostamisen alueella. Paikallinen liikemies Yusuke Matsuzaka nimitettiin 

kunniakonsuliksi Sapporoon kesällä 1973, mutta hänen konsulikautensa jäi lyhyt-

aikaiseksi. Ajautuessaan konkurssiin kolme vuotta myöhemmin sai Matsuzaka 

eron konsulin tehtävistään.1697 

Konsuliverkoston laajentaminen osoittautui edellä kuvatun kehityksen valossa 

verkkaiseksi ja ongelmalliseksi prosessiksi, josta saatu hyöty suomalaisen viennin 

edistämistoimien kannalta oli varsin vähäinen. Kunniakonsulien nimityksillä ei 

Suomen ulkoasiainministeriö saanut riveihinsä aktiivisia Suomen vientikaupan 

promoottoreita, ellei tällainen toiminta sitten nimenomaisesti kuulunut konsulin ar-

kityöhön, kuten Masami Yamamoton tapauksessa oli asianlaita. Erään ratkaisun 

Suomen vienninedistämistoiminnan aktivoimiseen tarjosi kaupallisen sihteerin 

asettaminen Tokion-suurlähetystön yhteyteen, mitä Suomen kaupallisen ulkomaan-

edustuksen tehostamiskomitea käsitteli jo 1960-luvun alkupuoliskolla.1698  Vasta 

vuosikymmenen lopulla siirryttiin ehdotuksista varsinaisiin konkreettisiin toimiin 

kaupallisen sihteerin asettamiseksi Tokioon samalla kun maiden välisen kauppa-

vaihdon epätasapaino kasvoi entisestään. 

Vienninedistämistoimia ajatellen oli kaupallisen sihteerin lähettäminen Japa-

niin hyvin tarkoituksenmukaista, sillä sihteerin tehtävänä oli kirjaimellisesti edistää 

suomalaisten tuotteiden ja palvelujen markkinointia omalla toimialueellaan. Suo-

mella oli kaupallisia sihteereitä niin kutsuttujen kaupallisten avustajien ohella ym-

päri maailmaa yli 20 toimialueella vuonna 1967; Aasiassa kaupallisten sihteerien 

toimialueet kattoivat Kiinan kansantasavallan, Pohjois-Korean ja Intian lisäksi 

                                                        
1697 ”Matsuzaka, Yusuke: nimittäminen Suomen kunniakonsuliksi.” Suurlähettiläs Lareksen kirjelmä 
No. 342/156. ulkoasiainministeriölle. Tokio 24.4.1973; ”P.M. Suomen konsuliedustus Japanissa.” Al-
lekirjoittanut osastopäällikkö Mäkelä; ”Matsuzaka, Yusuke: Nimitys Suomen kunniakonsuliksi Sappo-
roon.” Suomen ulkoasiainministeriön telex-sanoma (JA-88) Tokion-suurlähetystölle 1.6.1973; ”Sappo-
ron konsuli Matsuzakan eropyyntö.” Tokion-suurlähetystön salasähke (283) ulkoasiainministeriölle 
1.11.1976. UM 53 Konsuliasiat: Japani: Matsuzaka, Yusuke. UMA. 
1698 ”Mattilan ’kauppapoliittinen testamentti’: Lisää valtionapua viennille, 9 uutta kaupallista sihteeriä.” 
Helsingin Sanomat No. 352. 30.12.1964. 
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myös valtaosan Kaakkois-Aasiasta.1699 Japani oli täten jäänyt kaupallisten sihtee-

rien alueverkoston ulkopuolelle, mutta tähän asiaintilaan oli tuleva muutos, kun 

ulkoasiainministeriön yhteydessä toimineet ulkomaankaupan neuvottelukunta ja 

vientineuvottelukunnan erillinen jaosto päätyivät ehdottamaan sihteerin asetta-

mista Tokioon syksyllä 1969. Ehdotuksen eräänä perusteluna käytettiin Japanin pit-

källe kehittynyttä teollisuutta, jonka katsottiin tarjoavan mahdollisuuksia varsinkin 

suomalaisen uusviennin kannalta.1700  

Tokioon lähetettäväksi kaupalliseksi sihteeriksi valikoitui hallinto-opin kandi-

daatti Carl-Erik Ullner, joka oli opiskellut Japanissa vientimarkkinointia Suomen 

kulttuurirahaston apurahan turvin vuosina 1965–1966 ja jolla oli vuosien työkoke-

mus Oy Valmet Ab:n palveluksessa. Ullnerin aikaisempi kokemus Japanissa toimi-

misesta katsottiin hänen valintaansa puoltavaksi erityiseduksi senkin takia, että 

kaupallisen sihteerin yhdeksi ensimmäisistä ‒ ja toistaiseksi tärkeimmistä ‒ tehtä-

vistä muodostui Suomen osanotto Osakan maailmannäyttelyyn vuonna 1970 

(Expo-70). Näin siitäkin huolimatta, ettei maailmannäyttelyä sinänsä pidetty varsi-

naisena kaupallisena tapahtumana.1701 Joka tapauksessa kaupallisen sihteerin toi-

men perustamiseen Japanissa linkittyi vahvasti Suomen kauppapolitiikan toimijoi-

den aktivoituminen myös toisessa vienninedistämistoiminnan osa-alueessa ‒ näyt-

telytoiminnassa. 

1950-luvulta lähtien oli Suomelle esitetty useita kutsuja osallistua Japanissa 

järjestettäviin kaupan- ja teollisuudenalan erilaisiin kansainvälisiin näyttelyihin ja 

messuihin, joihin Suomi vuodesta toiseen vastasi kieltäytyvästi. Edes Suomen To-

kion-pääkonsulin, Ragnar Smedslundin, Osakan messuihin (1956) osallistumista 

puoltavat perustelut – Suomen tunnetuksi tekeminen Japanissa ja japanilaisten lii-

kemiespiirien huomion kiinnittäminen Suomen kanssa käytävään kauppaan – eivät 

                                                        
1699 Kaupalliset sihteerit kuuluivat hallinnollisesti ulkoasiainministeriön alaisuuteen, ja heidän toimin-
taansa johti ministeriön vienninedistämistoimisto. ”Toimeksiannot kaupallisille sihteereille.” Luonnos-
muistio HM/sm 8.3.1968. Kirjelmät ja lausunnot 1968. Arkistotunnus 284. STE:n arkisto. ”Suomen 
kaupalliset sihteerit ja kaupalliset avustajat.” Talouselämä No. 21. 25.5.1967, 560. 
1700 Japanin valitsemista kaupallisen sihteerin asemapaikaksi puolsivat muun muassa seuraavat tekijät: 
1) Japanilaisen tuonnin suuri arvo ja tuontikysynnän muuttuminen Suomen vientirakennetta vastaavaksi; 
2) vähäisen markkinaosuuden saavuttamisen Japanissa katsottiin merkitsevän paljon rahassa mitattuna; 
3) Suomen osallistuminen Osakan maailmannäyttelyyn 1970. ”Pöytäkirja Ulkomaankaupan neuvotte-
lukunnan kokouksesta Ulkoasiainministeriössä 13.11.1969.”; ”P.M. Vuoden 1970 valtion tulo- ja me-
noarvioehdotukseen sisältyvien kaupallisten sihteerien toimien sijoituspaikat.” H. M. 18.11.1969. Ul-
komaankaupan neuvottelukuntaa koskevat asiakirjat 1967–1972. Arkistotunnus 344. STE:n arkisto. 
1701 ”Pöytäkirja Ulkomaankaupan neuvottelukunnan kokouksesta Ulkoasiainministeriössä 13.11.1969.”; 
Carl-Erik Ullnerin ansioluettelo. Ulkomaankaupan neuvottelukuntaa koskevat asiakirjat 1967–1972. 
Arkistotunnus 344. STE:n arkisto. 
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saaneet Suomen ulkoasiainministeriötä kiinnostumaan näyttelytoiminnan tarpeel-

lisuudesta Japanin markkinoilla. Toisin kuin Suomi olivat muut Pohjoismaat, eri-

tyisesti Ruotsi ja Tanska, aktiivisesti mukana Osakassa ja Tokiossa järjestetyillä 

messuilla 1950- ja 1960-luvulla. Näillä mailla ja niiden kaupallisilla toimijoilla oli 

jo vankka kokemustausta näyttelytoiminnasta Japanissa, kun Suomessa vasta pää-

tettiin ensimmäistä kertaa osallistua vuoden 1966 Himeji Grand Fair:iin. Näillä 

messuilla Suomi esittäytyi epävirallisella statuksella valokuvin kansainvälisessä 

paviljongissa yhdessä Länsi-Saksan, Ranskan, Yhdysvaltojen ja muiden länsimai-

den kanssa.1702 

Osallistuminen Himejin messuille ei kuitenkaan tarkoittanut Suomen näyttely-

toiminnan varsinaista aktivoitumista Japanissa myöhemmin järjestettävien messu-

jen suhteen. Näyttelytoiminnasta koituvat kustannukset eivät kannustaneet Suomea 

osallistumaan näyttelyihin Japanissa muutoin kuin valokuvien muodossa Himejin 

messujen osalta. Euroopassa järjestettäviin kaupallisiin näyttelyihin Suomi tosin 

osallistui varsin ahkerasti 1960-luvun aikana, ja Suomella oli jopa oma paviljonki 

Thaimaan Bangkokissa järjestetyillä messuilla vuonna 1966. Seuraavana vuonna 

Suomi osallistui Montrealin maailmannäyttelyyn ja vastaanotti virallisen kutsun 

osallistua vuonna 1970 järjestettävään seuraavaan maailmannäyttelyyn Osa-

kassa.1703 Suomen vastaus Japanin esittämään kutsuun oli aluksi kielteinen. 

Ilmeisesti jälleen kerran olivat korkeiksi arvioidut kustannukset syynä Suomen 

kielteiseen kantaan osallistumisesta Osakan maailmannäyttelyyn, vaikka asiaan 

suhtauduttiin ainakin periaatteessa myönteisesti. Myös muissa Pohjoismaissa poh-

dittiin empien osallistumista maailmannäyttelyyn, mistä johtuen Japanin ulkoasi-

ainministeriö kääntyi ulkoministeri Mikin johdolla Suomen, Norjan ja Ruotsin dip-

lomaattiedustajien puoleen Tokiossa järjestetyssä tapaamisessa. Ministerin mukaan 

”(…) asiaa ei kuitenkaan olisi katsottava yksistään kustannusten kannalta, 

koska Japanin ja Pohjois-maiden kesken ovat jo pitkän aikaa vallinneet tunne-

                                                        
1702 ”Kysymys Suomen mahdollisesta osallistumisesta Osakan messuihin v. 1956.” Pääkonsuli Smeds-
lundin kirjelmä No. 306/102. ulkoasiainministeriölle. Tokio 10.8.1955. 7.Le. Kv. messut 1952–66: Kan-
sainväliset messut Osakassa 8–22.4.1956. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. ”Himeji Grand Fair; 
3.4.–5.6.1966.” Vt. avustaja Rislakin kirjelmä No. 30323/62. Tokion-suurlähetystölle. Helsinki 
27.12.1965; ”Himeji Grand Fair 3.4.–5.6.1966.” Lähetystösihteeri Hedmansonin kirjelmä No. 260/81. 
ulkoasiainministeriölle. Tokio 13.5.1966. 7.Le. Kv. messut 1952–66: Himeji Grand Fair; 3.4.–5.6.1966. 
Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA.  
1703 Suomen ulkomaankauppaliiton toimintakertomukset sekä jäsenluettelot v. 1960–1967. Suomen ul-
komaankauppaliiton vuosikertomukset 1960–1965. Finpron arkisto. ”Suomen paviljonki.” Talouselämä 
No. 51–52. 21.12.1966, 1251. Remes 2009, 56, 58, 79, 83. 
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pohjaiset ystävyyssuhteet. Nehän olivat hänen mielestään ilmaliikenteen kehi-

tyksen huomioon ottaen nykyään naapurimaita ja hän olikin järjestänyt tällai-

sen poikkeuksellisen tilaisuuden osoittaakseen, miten tärkeänä hän piti osallis-

tumista.”1704  

Ministeri Mikin henkilökohtaisella vetoomuksella saattoi olla oma vaikutuksensa 

Ruotsin ja Norjan myöhempään päätökseen osallistua maailmannäyttelyyn, johon 

suunniteltiin Pohjoismaiden yhteistä osallistumista. Suomen osallisuus yhteispoh-

joismaiseen näyttelyprojektiin pysyi aina vuoden 1968 keväälle saakka epävar-

mana, sillä Suomi oli jo virallisesti ennättänyt ilmoittaa poisjäämisestään Expo-

70:stä. Suomen lisäksi myös Islanti oli antanut Japanille kieltävän vastauksen,1705 

mutta molemmat maat pyörsivät myöhemmin (1968) kielteisen päätöksensä. Suo-

men osallistumista puoltavaa päätöstä oli edeltänyt Tokion-suurlähetystön aktiivi-

nen taustavaikuttaminen muun muassa Suomen Teollisuusliiton suuntaan. Suurlä-

hetystön mukaan Suomen osallistuminen oli ensiarvoisen tärkeää, sillä 1) Osakan 

maailmannäyttely oli mittasuhteiltaan aasialainen suurtapahtuma, 2) isäntämaa Ja-

pani oli kiistatta yksi maailman teollisista ja kaupallisista suurvalloista, jonka 

kanssa 3) Suomen oli vaalittava hyviä suhteita näyttelyyn osallistumalla 4) monien 

muiden teollisuusmaiden tavoin.1706 

Lopullisen sysäyksen Suomen osallistumiselle antoi Pohjoismaiden Neuvoston 

16. istunnossa tehty päätös suositella hallituksille pyrkimystä yhteispohjoismaiseen 

esiintymiseen Osakassa.1707 Tällaisen kollektiivisen painostuksen ja arvovaltaky-

symysten alla Suomi teki lopulta päätöksen liittymisestä pohjoismaiseen näyttely-

osastoon. Sen pääteemaksi asetettiin ”ympäristönsuojelu teollistuneessa yhteiskun-

nassa” (Protection of Environment in an Industrial Society), mitä pidettiin yhdistä-

vänä tekijänä kaikille Pohjoismaille ja hyvin ajankohtaisena teemana ympäristön 

                                                        
1704 ”Osakan maailmannäyttely 1970.” Suurlähettiläs Ahokkaan kirjelmä No. 344/115. ulkoasiainminis-
teriölle. Tokio 29.8.1967. 7.Le. Osakan maailmannäyttely 1970: Expo’70. Tokion-suurlähetystön ar-
kisto. UMA. 
1705 ”Dear Sir.” Japan Association for the 1970 World Expositionin kirjelmä Suomen Tokion-suurlähe-
tystölle. Allekirjoittanut Tadahiro Sakurai 14.11.1967. Liite: ”Foreign countries which have expressed 
Non-participation.” 7.Le. Osakan maailmannäyttely 1970: Expo’70. Tokion-suurlähetystön arkisto. 
UMA. 
1706 ”Suomen osallistuminen Osakan maailmannäyttelyyn 1970.” Va. asiainhoitaja Kalhan kirjelmä No. 
121/45. ulkoasiainministeriölle. Tokio 12.3.1968; Va. asiainhoitaja Kalhan kirjelmä No. 132. toimitus-
johtaja Sakari T. Lehdolle (Suomen Teollisuusliitto). Tokio 19.3.1968. 7.Le. Osakan maailmannäyttely 
1970: Expo’70. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1707 ”Osakan maailmannäyttely 1970.” Jaostosihteeri Johanssonin kirjelmä No. 7023/19. Tokion-suur-
lähetystölle. Helsinki 27.2.1968. 7.Le. Osakan maailmannäyttely 1970: Expo’70. Tokion-suurlähetys-
tön arkisto. UMA. 
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saastumisesta kärsivälle Japanille. Vaikka maailmannäyttely ei perusluonteeltaan 

ollut kaupallinen tapahtuma, oli pohjoismaisen näyttelyosaston eli paviljongin yh-

tenä tarkoituksena kauppavaihdon edistämiseen tähtäävän kaupallisen ja teollisen 

informaatiopalvelun luominen Pohjoismaiden ja isäntämaan välille. Maailman-

näyttely oli ensisijaisesti arvovaltanäyttely, jonka uskottiin tehokkaan PR-toimin-

nan tuloksena epäsuorasti mahdollistavan hyvät lähtökohdat uusien kaupallisten 

suhteiden solmimiselle ja siten varsinaiselle kaupanteolle.1708 

Yksityissektorin toimijoista erityisen aktiivisesti Pohjoismaiden paviljongin 

luomisessa ja toiminnassa oli mukana lentoyhtiö SAS, jonka osallistuminen liittyi 

samanaikaisesti käytyihin SAS:n lentoliikennesopimusneuvotteluihin Japanin 

kanssa. Näkyvällä toiminnallaan paviljongin ravintolapalvelun puitteissa yhtiö 

viestitti konkreettista kiinnostustaan Pohjois-Euroopan ja Japanin väliseen lentolii-

kenteeseen ja pyrkimystään saavuttaa haluamansa lopputulos kyseisissä sopimus-

neuvotteluissa – siinä myös onnistuen.1709 Pohjoismaiden paviljongin toimintaan ei 

suomalaisia yrityksiä ainakaan aktiivisesti tai näkyvästi osallistunut yhtäkään, mikä 

kaikesta päätellen johtui paviljongin ympäristönsuojelua painottaneesta päätee-

masta.  

Osakan maailmannäyttelyn aikana 15.3.–13.9.1970 kävi suomalaisille, kuten 

Tokion-suurlähetystön eräille edustajille, selväksi Pohjoismaiden paviljongin tee-

mavalinnassa ja näyttelyn toteutuksessa tapahtunut enemmän tai vähemmän huo-

mattava epäonnistuminen kaupallisia intressejä ajatellen. Tätä kuvastaa hyvin To-

kiossa palvelleen suurlähetystösihteeri Kari Härkösen vastaus Suomen Canberran-

suurlähetystölle asiassa, joka koski erään australialaisen liikemiehen matkaa maa-

ilmannäyttelyyn tutustuakseen suomalaisiin tuotteisiin: 

”Eri pohjoismailla ei ole omia osastojaan, vaan näyttely koostuu paviljongin 

kattoon heijastettavista saastaa ja puhtautta esittelevistä kuvista sekavan elekt-

ronimusiikin säestyksellä. Omasta mielestäni paviljonki on epäonnistunut, sillä 

kaikki muut maat kerskaavat parhaalla, mitä heillä on, ja esittävät tuotteitaan, 

                                                        
1708 ”EXPO-70: Skandinavian paviljongin tehostettua toimintaa varten suunnitteilla oleva erityisrahasto.” 
V.a. asiainhoitaja Kalhan kirjelmä No. 247/103. ulkoasiainministeriölle. Tokio 5.6.1968; Pertti Vai-
nio: ”Expo 70 – edistystä – ymmärtämystä.” Päiväämätön lehtileike. 7.Le. Osakan maailmannäyttely 
1970: Expo’70. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1709 ”Osakan maailmannäyttely 1970.” Jaostosihteeri Johanssonin kirjelmä No. 24073/38. Tokion-suur-
lähetystölle. Helsinki 20.9.1967. 7.Le. Osakan maailmannäyttely 1970: Expo’70. Tokion-suurlähetys-
tön arkisto. UMA. 
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kuten teillekin kirjoittanut herrasmies odottaa. Tästä johtuen paviljonkiimme 

ei ole minkäänlaista jonoa, vaan Mr. Somerville pääsee sisään välittömästi.”1710 

Puolen vuoden aikana maailmannäyttelyssä vieraili noin 64 miljoonaa kävijää, kun 

taas Pohjoismaiden paviljongissa kävi (vain) 1,9 miljoonaa näyttelyvierasta. Kävi-

jäkadosta huolimatta koitui maailmannäyttelyyn osallistumisesta Suomen näky-

vyydelle Japanissa jotain hyötyäkin, sillä Expo-70:n niin kutsutun Suomi-päivän 

juhlallisuuksia vietettiin maailmannäyttelyn ensimmäisten viikkojen aikana (6. 

huhtikuuta), jolloin tasavallan presidentin henkilökohtaisena edustajana näytte-

lyssä vieraili valtioneuvos K. A. Fagerholm puolisoineen. Heidän matkaohjel-

maansa kuului juhlallisuuksien lisäksi myös epävirallinen kauppapoliittinen puoli. 

Sellaiseksi voidaan perustellusti tulkita Fagerholmin vierailu Nissan Motor Co., 

Ltd:n Oppaman-tehtailla 3. huhtikuuta, kun huomioidaan Suomen ulkoasiainminis-

teriön myöhemmät kombinaatiokauppaehdotukset japanilaisille autotehtaille ja To-

kion-suurlähettilään vierailut niiden johtajien luona.1711 

Suurlähetystösihteeri Härkösen mielipiteistä poiketen piti kaupallinen sihteeri 

Carl-Erik Ullner Pohjoismaiden paviljonkia maailmannäyttelyssä ”kiistattomana 

menestyksenä”, sillä sen ajankohtainen teema oli herättänyt runsaasti huomiota 

isäntämaassa. Yhdeksi menestyksen mittariksi Ullner katsoi paviljongin myynnin 

Sapporoon Hokkaidon saarelle, jossa se avattiin näyttelykäyttöön juuri ennen tal-

violympialaisten alkua 1972. Välitöntä kaupallista hyötyä ei maailmannäyttelystä 

tai paviljongin avaamisesta Sapporossa koitunut Suomen vientitoiminnalle Japa-

nissa, sillä tapahtumiin ei liittynyt varsinaista kaupankäyntiä. Ullnerin mukaan ja-

panilaisten yritysten kiinnostus suomalaisia vientituotteita kohtaan oli kuitenkin 

                                                        
1710 ”H.V. Lassi.” Kari Härkösen kirjelmä No. 561. avustaja Lassi Vuorelle, Canberran-suurlähetystö. 
Tokio 5.8.1970. 7.Le. Osakan maailmannäyttely 1970: Osakan maailmannäyttely 1970. Tokion-suurlä-
hetystön arkisto. UMA. Ks. myös Talouselämä -lehdessä julkaistu selostus Pohjoismaiden yhteisosas-
tosta. Pekka Mannio: ”Expo 70 – tekokukka Japanin talouselämän rintapielessä.” Talouselämä No. 21. 
28.5.1970, 576, 580–581.  
1711 ”Verksamhetsrapport september 1970.” Allekirjoittanut Sven A. Hansson. Suita 14.9.1970; ”Suo-
men virallisen edustajan osallistuminen EXPO 70’n Suomi-päivään 6.4.1970.” Sanomalehtiasiaintoi-
miston päällikkö Tuovisen kirjelmä No. 5515/13. Tokion-suurlähetystölle. Helsinki 17.2.1970. 7.Le. 
Osakan maailmannäyttely 1970: Osakan maailmannäyttely 1970. Tokion-suurlähetystön arkisto. 
UMA. ”In Commemoration of the Official Visit of His Excellency the Councillor of State of Finland 
and Mrs. Karl-August Fagerholm, April 3rd to 7th, 1970, Government of Japan.” Nihonbankokuhaku-
rankai. Gaikoku genshu oyobi yōjin kinen arubamu Finrando. Arkistotunnus E’1.2.2.7–21–23. GGS. 
Wihtol 1999, 84, 97–99, 107. 
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yleisesti ottaen lisääntynyt Expon aikana, sillä Suomen suurlähetystöön oli saapu-

nut joitakin kyselyjä suomalaisten viejien yhteystiedoista uusien kontaktien solmi-

mista varten.1712  

Kaupallinen sihteeri Ullner avusti tehtäviensä mukaisesti japanilaisten ja suo-

malaisten yritysten yhteyksien solmimista niiden välisellä suoralla informaatio-

vaihdolla sekä taloudellisella raportoinnilla Suomen ulkoasiainministeriölle ja suo-

malaisille liike-elämän edustajille. Ullnerin ponnistelut suomalaisen viennin edis-

tämiseksi kulminoituivat erityisesti Finnpapin jälleenrantautumisessa Japanin 

markkinoille 1970-luvun alussa, jota käsitellään yksityiskohtaisesti seuraavassa 

alaluvussa. Kaupallisen sihteerin asettaminen Tokioon osoittautui menestystä tuot-

taneeksi ratkaisuksi viennin kasvattamisen kannalta, mikä osaltaan kannusti Suo-

mea lisäpanostuksiin teollisen ja taloudellisen informaatiovaihdon lisäämiseksi 

maiden välillä.  

Vuonna 1972 Suomen suurlähettilääksi Tokioon nimitetylle Osmo Larekselle 

kävi jo toimintansa alkuvaiheessa selväksi, että Suomessa vallitsevat kauppaa ja 

teollisuutta koskevat tiedot Japanissa tapahtuvasta kehityksestä olivat varsin vähäi-

set ja ”suuressa määrin paikkansa pitämättömät”.1713 Tämä oli ensisijassa seurausta 

suomalaisten toimijoiden suhteellisen vähäisistä suorista yhteyksistä Japaniin ja 

suomalaisten riippuvuudesta suurten kansainvälisten uutistoimistojen tuottamasta 

tietovirrasta. Lares katsoikin, että Japanin taloudellisen ja yhteiskunnallisen muu-

tosprosessin nopeudesta johtuen Suomen oli panostettava enemmän sitä koskevan 

ajantasaisen tiedon tuottamiseen, mistä saatava hyöty konkretisoituisi maiden väli-

                                                        
1712 ”Vienti Japaniin.” Kaupallinen sihteeri Ullnerin kirjelmä No. 815/275. ulkoasiainministeriölle. To-
kio 16.9.1971. 7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen taloudelli-
set suhteet muihin maihin 1952–82: Suomen ja Japanin kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
Suomen Tokion-suurlähetystön telex-sanoma (14) ulkoasiainministeriölle Helsinkiin. Tokio 2.2.1972. 
7.Le. Kv. messut, Kaupalliset vierailut Suomesta jne. 1970–79: Skandinavian paviljongin siirtäminen 
Hokkaidoon. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1713 Lareksen mukaan tällaisia paikkansa pitämättömiä käsityksiä olivat muun muassa (perinteinen) aja-
tus Japanin alhaisesta palkkatasosta ja väitteet Japanin harjoittamasta dumping-luonteisesta viennistä. 
Lareksen havaintojen mukaan oli ansiotason nousu Japanissa huomattavaa, mistä oli seurauksena kas-
vava kestokulutus- ja ylellisyyshyödykkeiden kysyntä. Varsinkin Yhdysvalloissa esitetyt syytökset ja-
panilaisten tuotteiden dumping-myynneistä olivat monissa tapauksissa vääriä, sillä Yhdysvaltain anka-
rista säännöksistä huolimatta syytöksistä oli vain harvoin seurannut japanilaishyödykkeiden myyntiin 
kohdistuneita toimenpiteitä.   
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sen kaupankäynnin ja teollisen yhteistyön lisääntymisenä. Lareksen mukaan ”Ja-

panin tunnetuksi tekeminen Suomessa on meille nyt tarpeellisempaa, kuin Suomen 

tunnetuksi tekeminen Japanissa”.1714 

Teolliseksi ja kaupalliseksi suurvallaksi nousseen Japanin tunnetuksi tekemi-

nen suomalaisten teollisuuden toimijoiden keskuudessa nousi polttavaksi kysy-

mykseksi 1970-luvun alussa, jolloin esitettiin niin sanotun teollisuussihteerin1715 

asettamista Suomen Tokion-suurlähetystön yhteyteen. Kauppa- ja teollisuusminis-

teriön palkanmaksun alaisten teollisuussihteerien toiminnan tarkoituksena oli uu-

simman teknillisen tiedon hankkiminen Suomen teollisuudelle ja viranomaisille, 

minkä lisäksi sihteerit avustivat Suomen ja asemamaansa välisen teknisen yhteis-

työn ja yritysten välisten kontaktien solmimisessa. Pääasiallisena erona kaupallisen 

sihteerin ja teollisuussihteerin tehtävien välillä oli se, että ensin mainittu edisti var-

sinaista ulkomaankauppaa, kun taas jälkimmäisen tehtävänä oli tuoda kotimaahan 

teknistä tietoa sekä avustaa siihen liittyvää tutkimusta ja tuotekehittelyä. Muihin 

teollisuusmaihin verrattuna oli Suomen teollisuussihteeritoiminta hyvin vaatima-

tonta vielä 1960-luvun lopulla: kun Suomi oli vasta lähettämässä ensimmäistä te-

ollisuussihteeriään Washingtoniin vuonna 1967, oli Ruotsilla lähetettyjä teollisuus-

sihteereitä jo viidessä eri maassa ‒ myös Japanissa.1716  

Syksyllä 1971 teki Suomen Teknillinen Seura esityksen kauppa- ja teollisuus-

ministeriölle Suomen teollisuussihteeriverkoston laajentamisesta, jossa pääpaino 

olisi annettava sellaisille kohdemaille, jotka olivat teknisen kehityksen edelläkävi-

jöitä ja/tai sellaisille maille, joiden kanssa Suomella oli vain vähäisiä kontakteja. 

Seuran mukaan Japani oli yksi kriteerit täyttävistä maista, jonne pitäisi mahdolli-

simman pian asettaa teollisuussihteeri.1717 Niin myös tuli tapahtumaan, sillä jo seu-

raavana vuonna (1972) Tokioon lähetettiin peräti kaksi teollisuussihteeriä – John 

                                                        
1714 ”Vaikutelmia Japanin taloudesta.” Suurlähettiläs Lareksen taloudellinen tiedoitus No. 11. Tokio 
6.6.1973. UM 56 B Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1965–1973. UMA. Ks. myös Henrik C. Rich-
ter: ”Vieraan yhtiön vaikea aloittaa Japanissa.” Talouselämä No. 28. 12.10.1973, 37. 
1715 Talouselämä -lehden mukaan ”[t]eollisuussihteeri on kumma virkamies: asemapaikassaan ulko-
mailla hän on Suomen suurlähettilään alainen, palkan maksaa kauppa- ja teollisuusministeriö, mutta 
yhteyksiään kotimaahan hän hoitaa lähinnä Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kautta”. ”’Annamme 
tietoa tiedosta’ sanoo Esa Anttila, teollisuussihteeri Washington D.C.” Talouselämä No. 23. 7.9.1973, 
16–18, 36.  
1716 ”Teollisuussihteeritoiminnan kehittäminen.” Suomen Teknillisen Seuran muistio kauppa- ja teolli-
suusministeriölle. Helsinki 1.9.1971; ”Teollisuussihteerien palvelukset.” Suomen Metsäteollisuuden 
Keskusliiton kiertokirje 14.5.1973. Liite: ”Miten käytän teollisuussihteeriä.” Teollisuussihteerit 1971–
1980. Arkistotunnus 1074. SMK:n arkisto.  
1717 Teollisuussihteerin asettamista Tokioon (ja Moskovaan) perusteltiin myös kielivaikeuksilla – sih-
teerin odotettiin toimivan ”tulkkina” Japanin ja Suomen teollisuuksien välillä. ”Teollisuussihteeritoi-
minnan kehittäminen.” Suomen Teknillisen Seuran muistio kauppa- ja teollisuusministeriölle. Helsinki 
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Fogelholm ja Karri Kuusikko. Entuudestaan Suomella oli kaksi teollisuussihteeriä 

ainoastaan Yhdysvalloissa ‒ tosin nämä toimivat eri kaupungeissa, Washington, 

D.C:ssä ja Los Angelesissa. Kun Suomella oli Japanin ja Yhdysvaltain sihteeriensä 

lisäksi vain yksi teollisuussihteeri Länsi-Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Iso-Bri-

tanniassa ja Neuvostoliitossa, ei kenellekään jäänyt epäselväksi se huomattava pa-

nostus, jonka Suomi kertaheitolla asetti edustukselleen Japanissa – teknologian 

edelläkävijämaassa.1718  

Suomen teollisuussihteerien toiminta Tokiossa käynnistyi vauhdilla syksyn 

1972 kuluessa, jolloin ensimmäiset toimeksiannot suomalaisilta yrityksiltä, kuten 

Piippo Oy:ltä (polyeteenikalvosta narua valmistavan nauhakoneen japanilaisen val-

mistajan löytäminen), Oy W. Rosenlew Ab:lta (non-woven-tuotenäytteitä) ja A. 

Ahlström Oy:ltä (lisenssijärjestelyt Japanissa) saapuivat sihteerien hoidettaviksi. 

Seuranneina vuosina toimeksiantojen määrä näyttää lisääntyneen ja niiden sisältö 

käsitteli puhtaasti teknisluontoisia asioita mutta myös kaupallisia kysymyksiä, ku-

ten japanilaisia yhtiöitä koskeneiden yritystietojen toimittamista ja matkajärjeste-

lyiden hoitamista suomalaisten yritysten puolesta. Raja-aita kaupallisen sihteerin 

ja teollisuussihteerin tehtäväkenttien välillä oli konkreettisten kysymysten osalta 

varsin häilyvä, sillä näiden viranhaltioiden toimet koskettivat usein toisiaan jo sen-

kin takia, että yhteistyö sihteerien välillä oli ilmeisen vilkasta.1719 

Teollisuussihteerit, siinä kuten kaupallinen sihteerikin, lisäsivät merkittävällä 

panoksellaan suomalaisten yritysten kontakteja Japaniin ja informaatiovaihtoa kau-

pan ja teollisuuden kysymyksistä maiden välillä. Ullner piti uusien liikeyhteyksien 

löytämistä ja niiden vaalimista suomalaisten ensisijaisena vienninedistämistehtä-

vänä Tokiossa, kun taas yrityskohtaisten markkinatietojen toimittaminen, mikä ei 

Ullnerin kokemuksesta useinkaan johtanut konkreettisiin kaupan tuloksiin, oli 

vasta sekundäärisellä sijalla. Kaupan ja kauppapolitiikan toimijoista koostuvien 

                                                        
1.9.1971. Teollisuussihteerit 1971–1980. Arkistotunnus 1074. SMK:n arkisto. ”PM Teollisuussihteerit.” 
MK/29.3.71. Talouspoliittisen valiokunnan asiakirjat 1964–1973. Arkistotunnus 5. STE:n arkisto. 
1718 ”Miten yritys käyttää teollisuussihteerin palveluja.” Informaatiopalvelu. Valtion teknillisen tutki-
muskeskuksen pienpainate. Teollisuussihteerit 1971–1980. Arkistotunnus 1074. SMK:n arkisto. ”Toi-
mintakertomus Japanin teollisuussihteereiden toiminnasta.” Teollisuussihteerit Fogelholm ja Kuusikko. 
Tokio 29.12.1972. Hb:14. Toimintakertomukset ja kirjeenvaihto: Tokio (1972–1978). Kauppa- ja teol-
lisuusministeriön teknologiatoimiston arkisto. KA. 
1719 Ks. Suomen Tokion-teollisuussihteerien toimintakertomukset 1972–1974 ja niiden liitteenä olevat 
toimeksiantoluettelot. Hb:14. Toimintakertomukset ja kirjeenvaihto: Tokio (1972–1978). Kauppa- ja 
teollisuusministeriön teknologiatoimiston arkisto. KA. 
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suomalaisten delegaatioiden vierailut Japanissa tarjosivat Ullnerin mukaan poten-

tiaalisen mahdollisuuden viennin kehittämiseksi,1720 vaikka eriäviäkin mielipiteitä 

(virallisten) delegaatioiden tarpeellisuudesta esiintyi Suomessa. Esimerkiksi To-

yota-autojen maahantuojan, Korpivaaran Oy:n, toimitusjohtajan Juhani Ahdekiven 

mukaan ”[d]elegaatiot ja juhlapuheet eivät edistä vientiä, sillä kauppa solmitaan 

kahden yrityksen myyjän ja ostajan kesken”.1721 

Viimeksi mainittuun näkemykseen delegaatioiden tarpeellisuudesta on verrat-

tain helppo yhtyä varsinkin Japanin harjoittaman (ja jo edellä selostetun) talousdip-

lomatian osalta. 1970-luvun alussa Japanin talousdiplomatia kiihtyi entisestään, 

kun erittäin kilpailukykyisten japanilaisten hyödykkeiden vienti muun muassa Yh-

dysvaltain ja Länsi-Euroopan markkinoille kasvoi vuosi toisensa jälkeen synnyt-

täen Japanille kauppataseen ylijäämän, joka puolestaan vaikutti maan valuutan je-

nin huomattavaan revalvoitumiseen Yhdysvaltain dollariin nähden. Valuutan reval-

voitumisen lisäksi Japanille aiheuttivat kauppapoliittista huolta mahdolliset vasta-

toimenpiteet, joihin Japanin kanssa käymässään kaupassa alijäämäisyydestä kärsi-

neet maat saattaisivat ryhtyä rajoittaakseen japanilaisten tavaroiden tuontia omille 

markkinoilleen. Rauhoitellakseen kauppakumppaneitaan ja puuttuakseen valuut-

tansa revalvoitumisongelmaan Japani purki sääntelytoimiaan tuonnin lisäämiseksi 

ulkomailta: kesäkuussa 1971 automaattinen tuontikiintiöjärjestelmä lopetettiin ja 

seuraavan vuoden joulukuussa lukuisa joukko tavaroita otettiin pois tuontilupajär-

jestelmän piiristä. Näiden toimien lisäksi Japanin hallitus lähetti virallisia valtuus-

kuntia neuvottelemaan ulkomaiden edustajien kanssa keinoista lisätä niiden vienti-

kauppaa Japanin markkinoille.1722  

Edellä käsiteltyä voidemarschia lukuun ottamatta olivat Suomen ja Japanin vä-

liset kauppapoliittiset suhteet säilyneet vailla suurempia ongelmia 1960- ja 1970-

luvun vaihteessa. Näin siitäkin huolimatta, että Suomessa esiintyi julkisuudessa 

voimakastakin kritiikkiä kauppavaihdon epätasapainosta Japanin kanssa. Kasvava 

autotuonti oli joutunut viranomaisten suurennuslasin alle, mutta niin uhkasi käydä 

myös Neste Oy:n esisopimukselle kahdesta 144 00 dwt:n säiliöaluksesta Mitsubishi 

                                                        
1720 Kaupallinen sihteeri Ullnerin kirjelmä No. 372. Suomen Ulkomaankauppaliitolle. Tokio 4.5.1971. 
7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen taloudelliset suhteet mui-
hin maihin 1952–82: Suomen ja Japanin kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1721 ”Neste Trading suurin: Kauppahuoneet uusille urille.” Kopio Kauppalehden (21.10.1983) artikke-
lista. Lehtileikkeet 1962–1996. Arkistotunnus 76. Kaukomarkkinat Oy:n arkisto.  
1722 Pentti Avomaa: ”Japani odottaa suomalaisviejiä.” Talouselämä No. 31. 2.11.1973, 20–23. Foreign 
Trade of Japan. Book-1. Ministry of International Trade and Industry. 1974 Tokyo, 7–8. Nakanishi 2011, 
133. 
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Heavy Industries Ltd:n kanssa alkuvuodesta 1972. Voidakseen sinetöidä säiliölai-

vatilauksensa oli Neste Oy:n saatava Suomen Pankilta hankinnalleen ja siihen kuu-

luvalle maksuohjelmalle hyväksyntä. Suomen Pankki lähetti asian lausuntokierrok-

selle kauppa- ja teollisuusministeriöön sekä ulkoasiainministeriöön, jotka molem-

mat lausunnoissaan painottivat kauppavaihdon alijäämäisyyttä Japanin kanssa, ja 

tähdensivät, että laivatilauksen varjolla olisi pyrittävä selvittämään, olisiko Japa-

nilta mahdollista saada vastamyönnytyksiä / -etuja Suomen vientikaupalle.1723 

Suomen viranomaisilla ei kuitenkaan ollut mitään legitiimejä perusteita vaatia 

Japanilta etuja vientikaupalleen, sillä säiliöalushankintaan ei liittynyt piirteitä, jotka 

olisivat mahdollistaneet GATT-yleissopimuksen tai vuoden 1961 kahdenkeskisen 

kaupan vapauttamista koskevan sopimuksen oikeuttamat konsultaatiot vastavuo-

roisista myönnytyksistä. Tässä tilanteessa Suomen Pankki antoi Neste Oy:n hake-

mukselle hylkäävän päätöksen, jota se perusteli ”työllisyys- ja maksutasetekijöillä”. 

Mitsubishi ja Japanin ulkoasiainministeriö, joka oli tarkoin seurannut asian käsit-

telyä Suomessa, hyväksyivät Suomen Pankin päätöksen vastalauseitta. Loppuvuo-

desta 1972 Japanin ulkoasiainministeriö palasi kuitenkin asiaan, sillä se oli saanut 

Ruotsista tietää suomalaisten yhtiöiden tilanneen kolme lähes yhtä suurta säiliö-

alusta Götaverkenin telakalta. Virallista protestia ei Japanin hallitus suunnitellut tä-

män johdosta Suomelle esittävänsä mutta teki Suomen suurlähetystölle tiettäväksi 

olevansa perillä tapahtumien luonteesta – Suomen Pankin päätös oli merkinnyt Ja-

panin tosiasiallista syrjimistä.1724  

Tätä taustaa vasten ei Suomen viranomaisille tullut arvatenkaan suurena yllä-

tyksenä Japanin kauppa- ja teollisuusministeriön (MITI) mandaatilla varustetun 

kauppavaltuuskunnan – Japanese mission to promote imports from Nordic count-

ries – vierailu Suomessa lokakuussa 1973. Kauppapoliittisia karikoita luotaavan 

talousdiplomatian keinoin pyrki kyseinen valtuuskunta, joka valtaosaltaan koostui 

japanilaisten suuryhtiöiden (Mitsui, Marubeni, Nissho-Iwai, Ataka jne.) edustajista, 

selvittämään Japanin markkinoille tapahtuvan suomalaisen viennin kehittämismah-

                                                        
1723 ”2 kpl n. 144.000 dwt:n säiliöaluksen hankinta Neste Oy:lle.” Neste Oy:n hakemuskirjelmä Suomen 
Pankille. Helsinki 19.1.1972; Kauppa- ja teollisuusministeriön kirjelmä No. 4/410/72. ulkoasiainminis-
teriölle. Helsinki 15.2.1972; Ulkoasiainministeriön kirjelmä kauppa- ja teollisuusministeriölle. Helsinki 
22.2.1972. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Säiliöaluksen tilaus Japanista. UMA. 
1724 ”P.M. Japanin va. asiainhoitaja S. Iimuran käynti ulkoasiainministeriössä 18.2.1972.” Allekirjoitta-
nut A. K. Hämäläinen 18.2.1972; ”PM Neste Oy tankkilaivatilauksen peruuttaminen.” Kaupallinen sih-
teeri Ullnerin muistio ulkoasiainministeriölle 8.12.1972. UM 58 B2 Japani 1951–1974: Säiliöaluksen 
tilaus Japanista. UMA. 
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dollisuuksia vierailemalla eri yrityksissä ja käymällä neuvotteluja Suomen viran-

omaisten ja liike-elämän edustajien kanssa.1725 Valtuuskunnan vierailua kuvaa osu-

vasti Kauppalehden artikkeliotsikko, jossa todetaan japanilaisten ostajien saapu-

neen neuvomaan suomalaista vientiä.1726  Tämä näyttääkin olleen valtuuskunnan 

perimmäinen tavoite ja vierailun todellinen anti, sillä varsinaisia kauppoja ei vie-

railun aikana tehty – ei ainakaan suuren luokan kauppoja, jotka olisivat antaneet 

aihetta uutisoinnille tai maininnoille viranomaisraporteissa. Talouselämä -lehden 

mukaan valtuuskunnan vierailusta oli odotettavissa tuloksia ”vasta parin, kolmen 

vuoden päästä”.1727  

Japanilaisten ostajien neuvot suomalaisille viejille merkitsivät käytännössä 

vain hyväntahtoista kauppapoliittista propagandaa, josta riippumatta varsinainen 

myyntityö ja etabloituminen Japanin markkinoille jäivät suomalaisten viejien it-

sensä hoidettaviksi. Pääsyssä Japanin markkinoille, kuten kaupallinen sihteeri Ull-

ner asian ilmaisi, oli suomalaisten viejien ongelmana toisinaan heidän oma halut-

tomuutensa ja kiinnostuksen puutteensa sitoutua ensinnäkin yhteistyöhön japani-

laisen toimijan kanssa ja toiseksi pitkän aikavälin myyntitoimintaan Japanin mark-

kinoilla. Ullnerin kokemuksen mukaan oli eräissä tapauksissa käynyt jopa niin, 

että ”japanilainen ostaja on sinnikkyydellään onnistunut saamaan suomalaisen vie-

jän suostutelluksi myymään Japaniin”.1728  Tällaisen passiivisuuden lisäksi jotkut 

suomalaisyritykset keskittyivät Ullnerin mukaan liiaksikin tavaran toimittamiseen 

                                                        
1725 ”P.M. Japanilaisen korkean tason tuontivaltuuskunnan vierailu Suomeen 4–9.10.1973.” Jaostosih-
teeri Harjun muistio. Helsinki 20.9.1973; ”Japanilaisen MITI delegation vierailun jälkeen pidetyn lop-
pukeskustelun muistio. Hotelli Hesperia 9.10.1973 klo 11.00.” Suomen Ulkomaankauppaliitto 
12.10.1973; ”Member list of Japanese mission to promote imports from Nordic countries. Sep.28–Oct. 
19, 1973.” 7.Le. Kv. messut, Kaupalliset vierailut Suomesta jne. 1970–79: MITI:n valtuuskunnan vie-
railu Suomessa v. 1973. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1726 ”Ostajat saapuvat neuvomaan vientiä.” Kopio Kauppalehden artikkelista 2.10.1973. 7.Le. Kv. mes-
sut, Kaupalliset vierailut Suomesta jne. 1970–79: MITI:n valtuuskunnan vierailu Suomessa v. 1973. 
Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1727  Pentti Avomaa: ”Japani odottaa suomalaisviejiä.” Talouselämä No. 31. 2.11.1973, 20–23. Ks. 
myös ”Japanilaisen korkean tason tuontivaltuuskunnan vierailu Suomeen 4.–9.10.1973; väliaikainen 
matkaraportti.” Suurlähetystösihteeri Ådahlin kirjelmä No. 142/45. ulkoasiainministeriölle. Tokio 
27.2.1974. Liite 1 kpl. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. 
1728 ”PM viennin edistäminen Japaniin.” Kaupallinen sihteeri Ullnerin muistio. Tokio 24.4.1975. 7.Lg–
Lh. Suomen vienti, Suomen finanssipolitiikka, Lainanotto J:n markkinoilta, Suomen markka yms. 
1957–82: Suomen viennin edistäminen. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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jättäen samalla tuotteidensa tunnetuksi tekemisen Japanin markkinoilla vaille min-

käänlaisia toimenpiteitä; jatkuva vientitoiminta olisi edellyttänyt sitoutumista myös 

markkinointityöhön kohdemaassa.1729  

Suomalaisten vientiyhtiöiden asenteissa Japanin markkinoiden suhteen oli Ull-

nerin mielestä paljon parantamisen varaa. Tämä näkemys heijasteli laajemminkin 

Suomen Tokiossa vaikuttaneiden diplomaattiedustajien näkökantoja, joiden mu-

kaan suomalaisen viennin heikko tulos ei johtunut niinkään tuonnin rajoituksista 

Japanissa vaan ensisijaisesti kiinnostuksen ja kapasiteetin puutteesta, mikä puoles-

taan oli seurausta Japanin ja sen markkinoiden suhteellisesta tuntemattomuudesta 

suomalaisten viejien keskuudessa.1730 

Toisaalta niiden suomalaisyritysten, joilla oli todellista kiinnostusta aloittaa 

vientitoiminta Japaniin, oli siinä alkuun päästäkseen löydettävä paikallinen edusta-

jataho, jollaiseksi Ullnerin näkökulmasta soveltui lähestulkoon mikä tahansa japa-

nilaisyhtiö. Tärkeintä oli mahdollistaa viennille sillanpääasema, jota myöhemmin 

voisi laajentaa ja lujittaa edustajia vaihtamalla ja/tai edustajaverkostoa kasvatta-

malla.1731  Myyntiagenttien (suora vientiverkosto) hyödyntäminen oli yksi keino 

viennin aloittamisessa ja kasvattamisessa, kun taas välittömän yhteyden muodos-

taminen Japanin markkinoille edellytti suomalaisyritykseltä oman myyntikonttorin 

tai tytäryhtiön perustamista sinne. Itse asiassa välittömien myyntiverkostojen luo-

minen suorien investointien kautta katsottiin erääksi tärkeimmistä (konkreettisista) 

keinoista edistää vientikauppaa. Tähän suomalaisyhtiöitä kannustettiin muun mu-

assa Suomen Teollisuusliiton taholta.1732 

Suomalaisilla yhtiöillä ei ollut Japanissa yhtäkään myyntikonttoria tai tytäryh-

tiötä vielä 1960-luvun alussa. Tämä asiaintila oli kuitenkin muuttuva seuraavan 

vuosikymmenen alkuun tultaessa, jolloin suomalaiset huonekalu-, elintarvike- ja 

paperiteollisuuden yhtiöt joko olivat jo ennättäneet tai valmistautuivat luomaan vä-

littömät myyntiyhteytensä Japanin markkinoille. Seuraavassa alaluvussa tutkitaan, 

                                                        
1729 ”Tokion kaupallisen sihteerin vuosine[l]jänneskertomus 1.7.–30.9.1970.” Kaupallinen sihteeri Ull-
nerin raportti. Kauppavaihtoa koskevat asiakirjat 1966–1970. Kosk. Japanin, Filippiinien, Korean tasa-
vallan, Intian, Kuwaitin, Israelin ja Jordanian kauppavaihtoa. Arkistotunnus 610. STE:n arkisto.  
1730 ”H.S. Aune.” Allekirjoittamaton kirjelmä No. 425. tiedotussihteeri Aune Peräiselle ulkoasiainmi-
nisteriöön. Tokio 12.6.1973. 7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suo-
men taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Suomen ja Japanin kauppa. Tokion-suurlähetystön 
arkisto. UMA. 
1731  ”PM Suomalaisten tuotteiden vientimahdollisuuksista Japaniin.” Kaupallinen sihteeri Ullnerin 
muistio. Tokio 21.1.1971. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. 
1732 ”Rakennepolitiikka.” Allekirjoittamaton raportti. PG/mk 4.12.1973. Talouspoliittisen valiokunnan 
asiakirjat 1964–1973. Arkistotunnus 5. STE:n arkisto. 



663 

miten ja miksi Asko Osakeyhtiö, Suomen Sokeri Osakeyhtiö, Enso-Gutzeit Osake-

yhtiö ja Finnpap mahdollistivat etabloitumisensa Japaniin ja kuinka tulokselliseksi 

niiden vientitoiminta muodostui 1970-luvun puoliväliin mennessä.1733 

4.2.3 Nippon Askon, Nissin Fructosen ja Enso Far-Eastin esiinmarssi 

sekä Finnpapin paluu Japanin markkinoille: suorat investoinnit 

ja viennin välittömät verkostot 

Suorat investoinnit ja viennin välittömät verkostot – Asko Osakeyhtiön ja 

Suomen Sokeri Osakeyhtiön erilaiset tiet Japanin markkinoille 

”Vientiä ei synny, jos se ei ole yritysten kannalta katsottuna kannattavaa”, kirjoitti 

professori Fedi Vaivio Talouselämä -lehdessä julkaistussa artikkelissaan vuonna 

1963.1734 Vaivion ajatukseen on helppo yhtyä, sillä (kaikki) liiketoimintaa harjoit-

tavat toimijat perustavat ponnistelunsa voiton tavoitteluun, toisin sanoen kaupan 

kannattavuuteen. Tämän mahdollistaakseen on ulkomaankauppaa harjoittavalle 

yritykselle ratkaisevaa oma kapasiteetti ja sitoutumishalu huomioiden oikeanlaisen 

vientiverkoston luominen, jotta myyntitoiminta kohdemarkkinoille vakiintuisi asi-

akkaiden kanssa mahdollisimman läheisten yhteistyösuhteiden tuloksena. Finncell, 

joka oli suomalaisen Japanin-viennin huomattavin toimija vielä 1960-luvun lopulla, 

oli jo neljä vuosikymmentä aikaisemmin luonut suoran vientiverkoston kohde-

markkinoilla toimineen myyntiagenttinsa välityksellä. Yhteistyö Finncellin ja sen 

yksinoikeudella toimineen agentin Finland Japan Trading Co:n välillä toimi pää-

miehen myyntitavoitteiden kannalta moitteetta, eikä Finncellille näin ollen tullut 

tarkoituksenmukaiseksi vientiverkostonsa muuttaminen toisenlaiseksi – eli välittö-

mäksi verkostoksi. 

Suomen ja Japanin kahdenkeskisessä kaupassa oli yritysten välisiä välittömiä, 

toisin sanoen välikäsistä vapaita, yhteistyösuhteita syntynyt varsinkin japanilaisten 

tavaroiden tuontikaupan piirissä, josta tässä tutkimuksessa käy hyvänä esimerkkinä 

Autokeskuksen (maahantuojan) ja Nissanin (viejän) välitön yhteistyö kesästä 1962 

alkaen. Japaniin suuntautuneiden suomalaisen vientikaupan verkostojen osalta oli 

tilanne toisenlainen, sillä Finncellin lisäksi myös muut huomattavimmat vientiyh-

tiöt harjoittivat myyntitoimintaansa Japanin markkinoille pääasiassa suorien (edus-

                                                        
1733 Lyhyesti käsitellään myös Aspotrading -nimisen vientiyhtiön Japanin-kauppaa 1970-luvulla. 
1734 Fedi Vaivio: ”Viennin edistäminen ja kehittäminen.” Talouselämä No. 44. 1.11.1963, 1054–1056. 
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taja kohdemarkkinoilla) ja/tai epäsuorien (edustaja kohdemarkkinoiden ulkopuo-

lella) verkostojen kautta vielä 1960-luvun alkupuoliskolla. Myyntiedustajan eli 

agentin käyttäminen vientitoiminnassa oli perusteltua ja kannattavaa varsinkin sel-

laisille yrityksille, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta toiminnasta kyseisillä 

markkinoilla. Agentti saattoi parhaimmillaan tarjota suomalaiselle vientiyritykselle 

valmiin yhteistyökanavan asiakkaisiin sekä ajantasaisen informaation paikallisista 

hinta- ja asiakassuhteista.1735 Suorassa ja epäsuorassa vientiverkostossa muodostui 

agentista keskeinen informaatiolinkki varsinaisen myyjän ja ostajan välille.  

Sellaisissa tapauksissa, joissa 1) viejä ei ollut löytänyt sopivaa edustajaa (joko 

agenttia tai maahantuojaa) kohdemarkkinoilta tai sen ulkopuolelta, 2) edustajan toi-

minnassa / osaamisessa oli ilmennyt puutteita, 3) edustajan resurssit olivat riittä-

mättömät tavoiteltua kaupan volyymia ajatellen, tai 4) kun viejä yksinkertaisesti 

havitteli välittömämpää suhdetta asiakkaisiin, tuli kysymykseen oman myyntiorga-

nisaation perustaminen kohdemaahan. Myyntiorganisaatioita oli 1960-luvulla 

yleensä ottaen kahdenlaisia – oli myyntikonttoreita ja tytäryhtiöitä – joiden välinen 

ero oli pääasiassa juridinen. Myyntikonttorin sitoumuksista vastasi sen perustanut 

viejäyhtiö, kun taas tytäryhtiö vastasi sitoumuksistaan itsenäisesti ja oli kyseessä 

olleen maan lakien mukaan rekisteröity yhtiö.1736 Myyntikonttorin tai tytäryhtiön 

perustaminen edellytti viejältä varsin merkittävää taloudellista panostusta, toisin 

sanoen suoraa investointia ulkomaille.1737 Tällöin tulivat myös kysymykseen koh-

demaan ‒ tässä tapauksessa Japanin ‒ ulkomaisiin suoriin sijoituksiin kohdistamat 

säännökset, jotka toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä asettivat jyr-

kät reunaehtonsa sijoitustoiminnalle. Seuraavaksi luodaan lyhyt katsaus ulkomais-

ten investointien kehitykseen ja rajoitteisiin Japanissa 1970-luvun alkuun saakka. 

Modernin teollisuutensa synnyn alkuvuosina 1800-luvun loppupuolella oli Ja-

pani saanut ulkomailta teknistä tietotaitoa muun muassa vierasmaalaisten yritysten 

etabloitumisen kautta markkinoilleen ja tarjoamalla niille mahdollisuuden perustaa 

                                                        
1735 Agentin suomista eduista ulkomaankaupassa ks. Erik S. Berner: ”Agentin asema ulkomaankaupassa.” 
Talouselämä No. 22. 29.5.1965, 555. 
1736 Tarmo Vilppula: ”Seuraava askel – oma myyntiorganisaatio ostajamaahan.” Talouselämä No. 18. 
30.4.1964, 421–422. 
1737 Ulkomainen suora sijoitus (Foreign Direct Investment eli lyhyemmin FDI) ymmärretään tässä ulko-
maille suuntautuvaksi investoinniksi yritykseen, jossa ulkomainen omistusosuus muodostuu 10–100 
prosentiksi. Kun omistusosuus on 100 prosenttia, on kyseinen yritys täysin ulkomaalaisomistuksessa. 
Ulkomaisen omistusosuuden ollessa tätä pienempi on yleensä kysymys yhteisyrityksestä (ns. joint ven-
ture) kyseessä olevan maan kotimaisen yhtiön kanssa. Ulkomaiset suorat sijoitukset ymmärretään va-
paakauppaa edistäväksi voimaksi, joka tarjoaa liiketoiminnan kehittämistä varten muun muassa uutta 
pääomaa, teknistä tietämystä, liiketoimintaosaamista ja johtajuutta sekä pääsyn kohdemaan markki-
noille. Ks. esim. Kojima 1978, 14, 57; Hanhineva 1989, 5; Lall 2002, 329–330.  
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tuotantolaitoksia maahan. Eräillä teollisuuden avainsektoreilla, kuten sähkölaittei-

den, autojen, synteettisten kuitujen ja koneiden tuotannossa sekä öljynjalostuksessa, 

olivat ulkomaisten yhtiöiden ja japanilaisten suuryritysryppäiden eli zaibatsujen 

yhteisesti omistamat yritykset (joint venture) huomattavassa roolissa maan teolli-

suustuotantoa kehitettäessä. Ulkomaiset yhtiöt toivat maahan tietotaidon lisäksi 

myös kaivattua pääomaa tehtaiden perustamista varten, mikä olikin ensiarvoisen 

tärkeää 1800- ja 1900-luvun vaihteessa Japanin käydessä useita talouttaan rasitta-

neita sotia.1738 Ulkomaalaisomistuksessa olleita myyntikonttoreita ja tytäryhtiöitä 

oli runsain määrin Japanin suurimmissa kaupan ja liikenteen keskuksissa, kuten 

Tokion–Yokohaman ja Koben–Osakan alueilla, kuten käsillä olevassa tutkimuk-

sessa on jo aiemmin tuotu esille. 

1930-luvun maailmanlaajuisen laman ja talousnationalismin nousun vuosina 

Japanin hallitus rajoitti kovalla kädellä ulkomaalaisomistuksen ehtoja japanilai-

sissa yrityksissä, mikä käytännössä johti ulkomaisten sijoitusten merkittävään las-

kuun ennen toista maailmansotaa. Japanin miehityskauden aikana ulkomaiset sijoi-

tukset eivät olleet sallittuja millään teollisuuden alalla, ja Japanin suvereniteetin 

palautuksen jälkeenkin ulkomaalaisomistusta rajoitettiin jäykällä ja varsin moni-

mutkaisella lupakäytännöllä, josta vastuussa olivat Japanin Pankki (Bank of Japan) 

sekä useat viranomaistahot, mukaan lukien MITI. Vuoden 1950 ulkomaisia sijoi-

tuksia koskevalla lailla (Foreign Investment Law of 1950) Japanin viranomaiset 

pyrkivät rajoittamaan japanilaisten yritysten kanssa kilpailevien ulkomaisten yhti-

öiden pääsyä maahan samalla kun japanilaisyrityksiä kannustettiin teknologian 

hankintaan ulkomaisilta kumppaneiltaan. Viranomaissäätelyn tuloksena vain har-

vat ulkomaiset yhtiöt saivat luvan investointien tekemiseen, toisin sanoen oman 

tytäryrityksen tai japanilaisen yrityksen kanssa yhteisomistuksessa olevan yhtiön 

perustamiseen 1950- ja 1960-luvun aikana. Lupa suoran pääomasijoituksen teke-

miseen heltisi useinkin vain sellaisissa tapauksissa, joissa ulkomaisella yhtiöllä oli 

tarjottavanaan erityistä teknologista osaamista (patentteja) tai muita avuja, joita ko-

timaisilta yrityksiltä puuttui.1739  

Japanin liityttyä OECD:n (Organization for Economic Cooperation and Deve-

lopment) jäseneksi vuonna 1964 sen oli hyväksyttävä järjestön ajama pyrkimys 

pääomaliikkeiden vapauttamisesta. Kolme vuotta myöhemmin eli 1.7.1967 Japanin 

hallitus käynnisti virallisesti ulkomaisten välittömien pääomasijoitusten vapautta-

                                                        
1738 Graham 1996, 70–71; Donzé 2010, 713–714; Donzé & Kurosawa 2013, 1319. 
1739 Graham 1996, 72–73; Donzé 2010, 714, 722. 
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misohjelmansa, jonka toteuttaminen tapahtui kuitenkin hyvin verkkaisesti japani-

laisyritysten painostaessa maansa hallitusta tavoitteenaan hidastaa ohjelman täy-

täntöönpanoa. 1740  Suomen suurlähetystö Tokiossa seurasi tarkkaan ulkomaisen 

pääomaliikenteen vapauttamisohjelman edistymistä vuosikymmenen vaihteessa. 

Suomalaisten, kuten muidenkin ulkomaisten toimijoiden, huomio kiinnittyi kysei-

sen järjestelmän rakenteeseen, jonka puitteissa aluksi vapautettiin sellaiset teolli-

suuden sektorit (esimerkiksi osia terästeollisuudesta) ulkomaisille investoinneille, 

joissa japanilaiset suuryritykset olivat vahvimmillaan ja todennäköisyys ulkomai-

sen pääoman aiheuttamasta kilpailusta oli vähäisin.1741 Käytännössä tämä tarkoitti 

kotimaisen teollisuuden suojelun priorisointia ulkomaisten pääomasijoitusten no-

peamman liberalisoinnin kustannuksella.  

Pääomasijoitusten vapautusohjelma jatkui seuraavina vuosina siten, että vai-

heittain eri teollisuussektoreita liberalisoitiin joko kokonaan tai osittain ulkomai-

sille investoinneille asettamalla sijoitusten arvolle prosentuaalinen yläraja yhtiöi-

den kokonaispääomasta. Elokuussa 1970 alkoi ohjelman kolmas vaihe,1742 josta 

edettiin vuoteen 1973 ja vaiheeseen, jossa tavoitteena ollut pääomasijoitusten kes-

kimääräinen liberalisointiaste nostettiin 50 prosentista 100 prosenttiin. Liberali-

soinnin ulkopuolelle jäi kuitenkin vielä viisi teollisuuden erityisalaa, kuten kaivos- 

ja öljyteollisuus, joiden piirissä pääomasijoitusten vapautusaste pysyi 50 prosen-

tissa tai jäi kokonaan viranomaisharkinnan piiriin. Niiden lisäksi oli myös 17 teol-

lisuuden alaa käsittänyt ryhmä, jonka liberalisointi oli määrä toteuttaa joko 50 tai 

100 prosenttiin saakka vuosina 1974–1976. Tähän ryhmään kuului muun muassa 

hedelmämehu- ja hedelmäaineteollisuus, jonka liberalisointiaste ennen toukokuuta 

1973 oli 50 prosenttia.1743 

Japanin hallituksen toteuttaman pääomasijoitusten vapauttamisohjelman kan-

nustamana oli ulkomaisten tytäryhtiöiden määrä kasvanut tasaisesti vuosikymmen-

ten vaihteessa – vuonna 1969 oli Japanissa perustettu 132 uutta tytäryhtiötä, joiden 

                                                        
1740 Graham 1996, 73–74; Young 1982, 105. 
1741 ”Ulkomaisten pääomasijoitusten vapauttaminen Japanissa.” Suurlähettiläs Ahokkaan taloudellinen 
tiedoitus No. 10/67. Tokio 28.6.1967. UM 56 B Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1965–1973. 
UMA. 
1742 ”Ulkomaisen pääoman tuonti vapautuu Japanissa.” Va. asiainhoitaja Härkösen taloudellinen tiedoi-
tus No. 11. Tokio 22.7.1969; ”Ulkomaisen pääoman liberalisoinnin kolmas vaihe Japanissa.” Va. asi-
ainhoitaja Härkösen taloudellinen tiedoitus No. 6. Tokio 28.8.1970. UM 56 B Taloudellinen tiedotus-
toiminta: Japani 1965–1973. UMA. 
1743 ”Pääomasijoitusten liberalisointi Japanissa.” Kaupallinen sihteeri Ullnerin kirjelmä No. 444/196. 
ulkoasiainministeriölle 19.6.1973. Liitteenä MITI:n informaatio-osaston monisteet. 7.Lle Japania kosk. 
tiedotusaineisto, Japani – muut maat: kauppa 1965–83: Japania koskevaa tiedotusaineistoa Suomeen – 
julkaisujen lähettäminen 1972–1976. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
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omistuksista vähintään 20 prosenttia oli ulkomaisten toimijoiden hallussa. Vuonna 

1971 uusia tytäryhtiöitä perustettiin jo 188 kappaletta. 30. kesäkuuta 1972 men-

nessä perustettujen yhtiöiden kokonaislukumäärä oli 1 176 kappaletta ja niistä noin 

44 prosenttia harjoitti muuta liiketoimintaa kuin teollisuustuotantoa. Investointeja 

Japaniin tehneistä ulkomaisista yrityksistä suurimman ryhmän muodostivat yhdys-

valtalaiset yhtiöt (noin 60 prosenttia), kun taas Euroopan maista investoinneissa 

suurimpina esiintyivät Länsi-Saksasta ja Sveitsistä lähtöisin olleet yritykset.1744 

Myös suomalaisyhtiöitä, vaikkakin vain marginaalisena ryhmänä, oli mukana 

näissä Japaniin suuntautuneiden ulkomaisten investointien vapautumisen ensim-

mäisissä aalloissa 1970-luvun alussa. Eräs suomalaisyhtiö oli kuitenkin onnistunut 

luomaan välittömän vientiverkoston Japaniin jo ennen pääomasijoitusten liberali-

sointia ‒ ja vieläpä varsin omaperäisen ratkaisun kautta. 

Kyseinen yritys oli huonekalukauppaan kiinnittynyt Asko Osakeyhtiö. Se oli 

avannut vientiväylänsä Länsi-Eurooppaan pian toisen maailmansodan päättymisen 

jälkeen, ja niin kutsuttu idänkauppa Neuvostoliittoon käynnistyi Askon osalta 

1950-luvun kuluessa. Pysyvä etabloituminen Länsi-Euroopan markkinoille alkoi 

Askon perustaessa Länsi-Saksan Düsseldorfiin kodinsisustustavaratalon vuonna 

1958. Myöhemmin yhtiö perusti myymälöitä eri puolille Länsi-Saksaa, jossa ky-

syntää riitti suomalaisten muotoilijoiden, kuten Tapio Wirkkalan, Ilmari Tapiovaa-

ran ja Aulis Leinosen, suunnittelemille huonekaluille ja designtuotteille. Länsi-

Saksan lisäksi Asko harjoitti 1960-luvun alkupuoliskolla vientiä muun muassa 

Ruotsiin, Ranskaan ja Belgiaan; ensin mainittuun maahan perustettiin tytäryhtiö 

vuonna 1963, ja kaksi vuotta myöhemmin avattiin myyntinäyttelyt Pariisissa ja 

Brysselissä.1745 Kuten Isto Mikkonen on Asko Oy:n historiaa käsittelevässä teok-

sessaan todennut, oli yhtiön vientitoiminnan voimavarat keskitetty suureksi osaksi 

Länsi-Saksaan, mistä johtuen myyntiä muille ulkomarkkinoille hoidettiin ”kevy-

emmin ratkaisuin”.1746 

Tältä pohjalta Asko valmistautui aloittamaan vientinsä myös Japanin markki-

noille, joilla suomalainen designtavara oli saavuttanut menestystä jo 1950-luvun 

lopulla järjestetyillä taideteollisuusnäyttelyillä, kuten käsillä olevan tutkimuksen 

                                                        
1744 ”Pääomasijoitusten liberalisointi Japanissa.” Kaupallinen sihteeri Ullnerin kirjelmä No. 444/196. 
ulkoasiainministeriölle 19.6.1973. Liite: ”Survey on the state of foreign capital affiliated businesses.” 
News from MITI 13.6.1973. Background information No. 73–24. 7.Lle Japania kosk. tiedotusaineisto, 
Japani – muut maat: kauppa 1965–83: Japania koskevaa tiedotusaineistoa Suomeen – julkaisujen lähet-
täminen 1972–1976. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1745 Tuominen 1983, 16–17; Mikkonen 2008, 73–82, 100, 109. 
1746 Mikkonen 2008, 82. 
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alaluvussa 3.2.3. on selvitetty. Seuraavan vuosikymmenen alkupuolella esiintyi Ja-

panin markkinoilla Suomen Tokion-suurlähetystön havaintojen mukaan jopa har-

vinaisen aktiivista kiinnostusta suomalaista muotoilua ja arkkitehtuuria kohtaan. 

Mahdollisesti japanilaisia viehätti suomalaisen / pohjoismaisen muotoilun ”yksin-

kertainen, ilmava ja keveä” tyyli, kuten Isto Mikkosen mukaan oli asianlaita muun 

muassa länsisaksalaisten kuluttajien mieltymysten osalta.1747 

Asko Oy:n kiinnittyminen Japanin markkinoihin ei kuitenkaan perustunut 

suurlähetystön havaintoihin tai mielikuviin suomalaisen muotoilun Japanissa koh-

taamasta yleisestä kiinnostuksesta, vaan sen sijaan japanilaisyhtiön nimeltä Sumi-

tomo Bakelite Co:n (Sumitomo-yhtymän tytäryhtiö) taholta tulleeseen konkreetti-

seen yhteistyöehdotukseen vuonna 1964. Sisustus- ja muotoilutarkoituksiin kovaa 

muovimateriaalia (melamine plastic decorative sheet) valmistaneen Sumitomo Ba-

keliten pyrkimys yhteistyöhön Asko Oy:n kanssa pohjautui yhtiön uuteen myynti-

strategiaan, jossa painottui vuodesta 1963 lähtien modernien eurooppalaisten huo-

nekalujen myynti Japanin markkinoilla.1748 Neuvotteluyhteys Sumitomo Bakeliten 

ja Asko Oy:n välille syntyi Sumitomon palveluksessa toimineen professori Kenji 

Fujimorin kautta, joka oli aiemmin opiskellut stipendiaattina modernia muotoilua 

Suomessa Stockmann–Ornolla (jälkimmäinen nimi viittaa Ornon valaisintehtaa-

seen). Suomalaisten kontaktiensa kautta Fujimori sai yhteyden Asko Oy:n edusta-

jaan, johtaja (professori) Arvo Puukariin, jonka kanssa Sumitomo Bakeliten edus-

tajat aloittivat viralliset neuvottelut yhteistyön käynnistämiseksi yhtiöiden vä-

lillä.1749 

Tiiviin kirjeenvaihdon ja kasvotusten toteutettujen neuvotteluiden tuloksena 

allekirjoitettiin lopulta sopimus, jonka nojalla Sumitomo Bakelite perusti myynti-

yhtiön Askon valmistamien huonekalujen markkinoimista varten Japanissa. Asko 

Oy puolestaan myönsi kyseiselle yhtiölle yksinoikeuden tuotteidensa myyntiin Ja-

panin markkinoilla ja oikeuden käyttää Asko-tavaramerkkiä veloituksetta tässä toi-

minnassa. Sopimukseen sisältyi myös optio Sumitomo Bakeliten sataprosenttisesti 

                                                        
1747 ”Vientinäyttelytoiminta.” Lähetystösihteeri Lintulahden kirjelmä No. 302/112. ulkoasiainministeri-
ölle. Tokio 29.5.1963. 7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin välinen kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen 
taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Ulkomailla harjoitettava vientinäyttelytoiminta, Suomen 
viennin edistäminen. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Mikkonen 2008, 82.  
1748 Sumitomo Bakelite oli erityisen kiinnostunut Askon No. 8500 sarjan huonekaluista, joilla todennä-
köisesti tarkoitettiin julkisiin tiloihin suunniteltuja muovi- / nahkapäällysteisiä huonekaluja.  
1749 ”Rough records: the history of Nippon Asko Co., Ltd.” Tadashi Aikawan (Toho Sheet & Frame Co., 
Ltd.) 30.7.1998. laatima muistio Irmeli Lehikoiselle. Nippon Asko Co., Ltd:n historia-aineistoa. Irmeli 
Lehikoisen kokoelma. Puhelinhaastattelu, jossa läsnä olivat Irmeli Lehikoinen ja Juha Sahi 17.3.2015. 
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omistaman myyntiyhtiön muuttamisesta yhteisyritykseksi (joint venture), jos se 

myöhemmin aloittaisi Askon huonekalujen tuotannon Japanissa.1750 

Sopimuksen solmimisesta siirryttiin nopeasti konkreettisen yhteistyön harjoit-

tamisen pariin, kun myyntiyhtiö nimeltään Nippon Asko Company Ltd. perustettiin 

Tokiossa 24. joulukuuta 1964. Yhtiön pääomaksi merkittiin 20 miljoonaa jeniä, ja 

sen presidentiksi nimitettiin Sadatoshi Sakata, joka oli Sumitomo Bakeliten edus-

tajana osallistunut neuvotteluihin Asko Oy:n kanssa. Omaa nimeään kantaneen, to-

sin Sumitomo Bakeliten täysin omistaman, myyntiyhtiön kautta oli Asko Oy etab-

loitunut näin syntyneen välittömän vientiverkostonsa kautta Japanin markkinoille, 

jonne myynnit käynnistyivät ensimmäisten Askon huonekalujen saapuessa Nippon 

Asko Co:lle keväällä 1965.1751  

Askon huonekalujen markkinointia varten Nippon Asko järjesti erikoisnäytte-

lyn Mitsukoshin tavaratalossa Tokiossa välittömästi tuotteiden saavuttua Japaniin. 

Saman vuoden elokuussa yhtiö lisäsi Askon huonekalujen markkinanäkyvyyttä 

avaamalla oman näyttelytilan Tokion keskustassa ja kaksi vuotta myöhemmin jär-

jestämällä Tokiossa markkinointitapahtuman nimeltään ”Asko Furniture Fair”. 

Näiden toimien tuloksena Askon huonekalujen vienti Japaniin sai varsin lupaavan 

alun; Askon lisäksi Japaniin vietiin myös Artekin huonekaluja, tosin ensin mainit-

tuun verrattuna pienempiä määriä. Asko Oy:n, Sumitomo Bakelite Co:n ja tietenkin 

Nippon Asko Co:n ponnisteluiden tuloksena suomalaiset huonekalut valtasivat pie-

nen mutta vakaan markkina-aseman Japanissa – vuonna 1965 oli esimerkiksi ulko-

maisten nahkatuolien maahantuonnin kokonaisarvo 57 miljoonaa jeniä, josta noin 

kolmannes oli Yhdysvalloista tapahtunutta tuontia suomalaisten tuolien tuontiar-

von ollessa 3,3 miljoonaa jeniä.1752  

Askon huonekalujen, samoin kuin muidenkin suomalaisten designtuotteiden, 

myynnin kasvua Japanissa hidastivat niiden suhteellisen korkeat hinnat, jotka oli-

vat seurausta muun muassa rahti- ja tullimaksujen sekä erikoisverojen summasta. 

                                                        
1750 ”Rough records: the history of Nippon Asko Co., Ltd.” Tadashi Aikawan (Toho Sheet & Frame Co., 
Ltd.) 30.7.1998. laatima muistio Irmeli Lehikoiselle. Nippon Asko Co., Ltd:n historia-aineistoa. Irmeli 
Lehikoisen kokoelma. 
1751 Ibid.  
1752 ”Rough records: the history of Nippon Asko Co., Ltd.” Tadashi Aikawan (Toho Sheet & Frame Co., 
Ltd.) 30.7.1998. laatima muistio Irmeli Lehikoiselle. Nippon Asko Co., Ltd:n historia-aineistoa. Irmeli 
Lehikoisen kokoelma. ”Suomen ja Japanin välinen kauppa.” Lähetystösihteeri Hedmansonin taloudel-
linen tiedoitus No. 8. Tokio 29.3.1966; ”Erinäiset kevyen metalli- ja sähköteollisuuden tuotteet.” Lähe-
tystösihteeri Hedmansonin taloudellinen tiedoitus No. 3/67. Tokio 29.3.1967. UM 56 B Taloudellinen 
tiedotustoiminta: Japani 1965–1973. UMA. 
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Nämä ulkomaisten huonekalujen hintoja nostattaneet tekijät eivät koskettaneet ai-

noastaan suomalaista vientiä vaan laajemminkin Euroopasta tapahtunutta huoneka-

lujen kauppaa Japaniin. Maahantuoduista huonekaluista kannettuun tulliin ja ve-

roon ei Nippon Asko Co. voinut itse suoranaisesti vaikuttaa, mutta rahtien järjestä-

minen Suomesta Japaniin oli asia erikseen. Mahdollisuuden rahtihintojen alenta-

miseksi tarjosivat vuosikymmenen vaihteessa aloitetut konttikuljetukset rautateitse 

Siperian kautta Euroopan ja Japanin välillä, ja joihin Asko Oy ja Nippon Asko Co. 

päättivät ilmeisesti tarttua jo niinkin varhaisessa vaiheessa kuin vuonna 1968. As-

kon huonekalujen kuljetukset Trans-Siperian rautatien kautta Japaniin alkoivat vii-

meistään 1970-luvun alussa, jolloin tavarat toimitettiin osina Nippon Asko Co:lle, 

joka puolestaan hoiti huonekalujen kokoamisen ja pintakäsittelyn vuonna 1970 

käyttöönottamassaan kokoonpanotehtaassa.1753 

Nippon Asko Co:n ensimmäisen toimintavuoden (1965) jälkeen Askon huone-

kalujen menekki Japanissa piristyi entisestään, kun sitä vastoin Artekin vienti Suo-

men suurlähetystön havaintojen mukaan tyrehtyi kokonaan tai vähintäänkin hiipui 

minimaaliselle tasolle Artekin paikallisen edustajan oletetun toimettomuuden joh-

dosta. Nippon Asko Co:n mukaan Askon huonekalujen myynneissä koettiin todel-

lista edistystä kuitenkin vasta vuosien 1968–1969 aikana, jolloin yhtiö aloitti Japa-

niin osissa saapuneiden Askon huonekalujen myynnin noin 25–35 prosentin suu-

ruisilla alennuksilla aikaisempiin hintoihin verrattuna. Loppuvuodesta 1969 voitiin 

Nippon Asko Co:n ja sen omistajan Sumitomo Bakelite Co:n johdossa tyytyväisyy-

dellä todeta kuukausikohtaisen myynnin ylittäneen 10 miljoonan jenin arvon.1754 

Askon huonekalujen myynnin lisääntymisestä huolimatta eivät Asko Oy ja Su-

mitomo Bakelite Co. kuitenkaan tehneet päätöstä Nippon Asko Co:n muuttamisesta 

joint venture -pohjalle eli yhteisyritykseksi. Askon huonekalujen valmistusta Japa-

nissa ei aloitettu, sillä Nippon Asko Co:n toiminta jatkui 1970-luvun alkupuolis-

kolla Suomesta tuotujen huonekalujen kokoonpanon ja markkinoinnin puitteissa, 

                                                        
1753 ”Rough records: the history of Nippon Asko Co., Ltd.” Tadashi Aikawan (Toho Sheet & Frame Co., 
Ltd.) 30.7.1998. laatima muistio Irmeli Lehikoiselle. Nippon Asko Co., Ltd:n historia-aineistoa. Irmeli 
Lehikoisen kokoelma. ”Erinäiset kevyen metalli- ja sähköteollisuuden tuotteet.” Lähetystösihteeri Hed-
mansonin taloudellinen tiedoitus No. 3/67. Tokio 29.3.1967. UM 56 B Taloudellinen tiedotustoiminta: 
Japani 1965–1973. UMA. ”Toimintaan yli rajojen: Asko kolmessa maanosassa.” Talouselämä No. 1. 
1972, 26–27. Puhelinhaastattelu, jossa läsnä olivat Irmeli Lehikoinen ja Juha Sahi 17.3.2015. 
1754 ”Suomen ja Japanin välinen kauppa.” Lähetystösihteeri Hedmansonin taloudellinen tiedoitus No. 
6/67. Tokio 14.4.1967. UM 56 B Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1965–1973. UMA. ”Rough 
records: the history of Nippon Asko Co., Ltd.” Tadashi Aikawan (Toho Sheet & Frame Co., Ltd.) 
30.7.1998. laatima muistio Irmeli Lehikoiselle. Nippon Asko Co., Ltd:n historia-aineistoa. Irmeli Lehi-
koisen kokoelma.  
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ja keväällä 1971 yhtiö sai Asko Oy:ltä hyväksynnän aloittaa myös muiden huone-

kaluvalmistajien tuotteiden myynnin Asko-tavaramerkin rinnalla. Tokiossa ja Osa-

kassa avattiin Nippon Asko Co:n toimesta uudet näyttelytilat vuosien 1971–1972 

kuluessa samalla kun yhtiö edisti edustamiensa tuotteiden näkyvyyttä osallistu-

malla erilaisille messuille, kuten Tokyo International Good Living Show’hun 

vuonna 1970. Jenin revalvaation johdosta Suomesta tuotujen Askon huonekalujen 

hintakilpailukyky parantui oleellisesti,1755  minkä seurauksena Nippon Asko Co. 

teki päätöksen alentaa niiden vähittäishintoja. Hintojen tiputtamisen mahdollisti 

osaltaan myös huonekalujen kokoamisesta koituneet aikaisempaa alhaisemmat 

kustannukset yhtiön kokoonpanotehtaalla.1756  

Keväällä 1973 ylitti Nippon Asko Co:n kuukausikohtainen myyntitulos 50 mil-

joonan jenin rajan vahvistaen osaltaan luottamusta liiketoiminnan positiivisen ke-

hityksen puolesta lähitulevaisuudessa. Tätä näkemystä tukivat myös Suomen ulko-

maankauppatilaston tiedot Japaniin tapahtuneen suomalaisen huonekaluviennin ar-

vokehityksestä vuosina 1966–1972: vuonna 1966 kyseinen vienti oli arvoltaan noin 

93 000 markkaa (eli 153 000 euroa, 2011), kun se vuonna 1972 vastasi jo yli kahta 

miljoonaa markkaa (eli 2,5 miljoonaa euroa). Yhteistyö Asko Oy:n ja Nippon Asko 

Co:n välillä jatkui suotuisissa merkeissä, kunnes loppuvuodesta alkanut maailman-

laajuinen öljykriisi pakotti Asko Oy:n nostamaan osina toimittamiensa huonekalu-

jen vientihinnat nelinkertaisiksi aikaisempaan tasoon verrattuna. Rajulla hinnan-

nostolla ei näyttänyt olevan välitöntä negatiivista vaikutusta Askon huonekalujen 

menekille, sillä vielä huhtikuussa 1974 nousi Nippon Asko Co:n kuukausikohtai-

nen myynti uuteen ennätykseensä vastaten 75 miljoonaa jeniä. Tämän jälkeen 

myynnit kääntyivät kuitenkin dramaattiseen laskuun, mistä seurauksena oli Nippon 

Asko Co:n näyttelytilojen sulkeminen ja yhtiön vähittäinen alasajo vuosina 1975–

1978. Nippon Asko Co:n varasto myytiin pois lähes polkuhintaan elokuussa 1978, 

ja neljä kuukautta myöhemmin yhtiö päätti lopullisesti toimintansa.1757 

                                                        
1755 Huom. Japanilaisten tuotteiden hintakilpailukyky vastavuoroisesti laski Suomen markkinoilla. 
1756 ”Rough records: the history of Nippon Asko Co., Ltd.” Tadashi Aikawan (Toho Sheet & Frame Co., 
Ltd.) 30.7.1998. laatima muistio Irmeli Lehikoiselle. Nippon Asko Co., Ltd:n historia-aineistoa. Irmeli 
Lehikoisen kokoelma. ”Osallistuminen messuihin ja näyttelyihin Japanissa.” Kaupallinen sihteeri Ull-
nerin kirjelmä No. 409. Suomen Ulkomaankauppaliitolle. Tokio 21.5.1971. 7.Le. Kv. messut, Kaupal-
liset vierailut Suomesta jne. 1967–70: Tokyo International Trade Fair. Tokion-suurlähetystön arkisto. 
UMA. 
1757 ”Rough records: the history of Nippon Asko Co., Ltd.” Tadashi Aikawan (Toho Sheet & Frame Co., 
Ltd.) 30.7.1998. laatima muistio Irmeli Lehikoiselle. Nippon Asko Co., Ltd:n historia-aineistoa. Irmeli 
Lehikoisen kokoelma. SVT I A:86–92. Ulkomaankauppa v. 1966–1972.  
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Öljykriisin yllyttämä vientihintojen nousu yhdessä vuosikymmenen puolivä-

lissä iskeneen laman kanssa koitui Nippon Asko Co., Ltd:n ja siten Asko Oy:n Ja-

paniin suuntautuneen viennin turmioksi. Tällöin Asko Oy:n ja Nippon Asko Co:n 

yhteistyöllään luoma välitön kaupan verkosto ei kyennyt eduistaan huolimatta 

mahdollistamaan jatkuvuutta suomalaisten huonekalujen viennille Japaniin. Näin 

ollen lupaavasti alkanut ja suotuisasti kehittynyt vientitoiminta koki äkkijyrkän lo-

pun riippumatta siitä, kuinka läheiseksi kyseiset kaupan toimijat olivat saaneet yh-

teistyösuhteensa muodostettua. Saman kohtalon koki pääpiirteissään myös toinen 

Japanin markkinoille etabloitunut suomalaisyhtiö nimeltään Aspotrading, jonka 

olivat vuonna 1971 perustaneet Polttoaine Osuuskunta, Kovakone Oy ja GHH eli 

Oy G.H.H. Ab. Toimintansa ensimmäisen kahden vuoden aikana Aspotrading har-

joitti muun muassa koneiden ja huonekalujen vientiä Japaniin, kunnes se vuonna 

1973 perusti oman myyntikonttorin Tokioon. Öljykriisi ja sitä seurannut lama ka-

sasivat esteitä Aspotradingin Japanin-viennin tielle johtaen lopulta myyntikonttorin 

sulkemiseen.1758 

Öljykriisin ja maailmanlaajuisen laman seurauksena olivat täten kahden suo-

malaisen yrityksen – Asko Oy:n ja Aspotradingin – Japanin-viennin välittömät ver-

kostot tulleet tiensä päähän muutamien vuosien menestyksellisen toiminnan jäl-

keen. Vaikka maailmankaupan suhdanteiden lasku 1970-luvun puolivälissä vaikutti 

enemmän tai vähemmän jokaiseen kaupan toimijaan Suomen ja Japanin välisessä 

kauppavaihdossa, löytyi sen piiristä kuitenkin myös sellaisia yhtiöitä, joiden väli-

nen yhteistyö kesti jyrkätkin suhdannevaihtelut. Tästä hyvän esimerkin tarjoaa 

Suomen Sokeri Osakeyhtiön ja Nissin Sugar Manufacturing Co., Ltd:n välinen 

kumppanuus, jonka tuloksena ensin mainittu etabloitui onnistuneesti ja pitkäkes-

toisin tuloksin Japanin makeutusainemarkkinoille vuosikymmenen alussa. 

Suomen Sokeri Oy, joka oli 1910- ja 1920-luvun vaihteessa tuonut raakasoke-

ria Itä- ja Kaakkois-Aasiasta yhteistyössä Suzuki & Co:n kanssa, valmistautui sit-

temmin kehittämiensä tuotantomenetelmin valmistettavan hedelmäsokerin (ja sen 

sivutuotteena syntyvän rypälesokerin) viennin käynnistämiseen maailmanmarkki-

noille 1960-luvun lopulla. Yhtiöstä oli uusien tuotantomenetelmiensä tuloksena 

tullut edelläkävijä hedelmäsokerin tuotekehittelyssä ja valmistuksessa, mistä joh-

tuen se oli saavuttanut huomattavan kilpailuedun makeutusainemarkkinoilla ym-

päri maailman ‒ Suomen Sokeri Oy:stä oli tullut maailman suurin fruktoosintuot-

taja. Elintason nousu ja kulutustottumusten muutokset lisäsivät sokerin kulutusta 

                                                        
1758 Kovakone Oy, jonka pääosakkaita olivat Polttoaine Osuuskunta ja GHH, oli vuodesta 1969 lähtien 
edustanut Hitachi Seiki-yhtymän metallintyöstökoneita Suomessa. Hakala 2009, 19, 23, 61–64, 65.  
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etenkin Aasiassa ja Afrikassa – Euroopan ollessa johtava maa-alue sokerin koko-

naiskulutuksessa. Vastatakseen kasvavaan kysyntään olivat Suomen Sokeri Oy:n 

ohella tuottajat eri maissa kehittäneet vaihtelevalla menestyksellä myös keinote-

koisia makeutusaineita, kuten natrium- ja kalsiumsyklamaatit. Niiden markkinointi 

ja käyttö elintarvikkeiden makeuttamiseen tosin kiellettiin (1969) muun muassa 

Yhdysvalloissa, Suomessa ja Japanissa. Kielto perustui eläinkokeissa saavutettui-

hin tuloksiin, joiden perusteella syklamaatti lisäsi syöpäriskiä ja saattoi vaikuttaa 

vahingollisesti sikiön kehitykseen.1759 

Sitä vastoin sokerikemiallisten tuotteiden – hedelmäsokerin eli fruktoosin ja 

rypälesokerin eli glukoosin – kehitystyö ja alkuvuosien markkinointiponnistelut 

antoivat luvan odottaa tällaisista luonnontuotteista johdettujen makeutusaineiden 

menekin positiivista kehitystä Suomessa ja ulkomaisilla markkinoilla varsinkin kun 

hedelmäsokerin käyttö soveltui myös sokeritautia poteville kuluttajille. Hedelmä-

sokerilla makeutettujen tuotteiden valikoima kasvoi ripeästi 1970-luvun alussa, 

minkä lisäksi vielä muutamia vuosia aikaisemmin maailmanmarkkinoilla vallinnut 

sokerin ylitarjonta oli nyttemmin kääntynyt päälaelleen kysynnän ylittäessä tarjon-

nan. Tähän oli pääasiallisena syynä satojen epäonnistuminen Kuubassa ja Neuvos-

toliitossa. Näiden eri osatekijöiden seurauksena ryhtyi Suomen Sokeri Oy rakenta-

maan sokerikemiallisille tuotteilleen myyntiedustajaverkostoa Länsi-Euroopan 

maihin, Yhdysvaltoihin, Etelä-Afrikkaan, Brasiliaan ja Japaniin – verkoston pää-

painon ollessa yhtiön viennille tärkeimmissä eurooppalaisissa kohdemaissa, kuten 

Iso-Britanniassa.1760  

Hedelmäsokerin viennin käynnistäminen Japaniin tuli Suomen Sokeri Oy:lle 

ajankohtaiseksi jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun kyseisen valmisteen laajempi 

tuotanto laitosinvestointien kautta oli vasta alkutekijöissään. Yhtiön näkökulmasta 

Japani tarjosi ensinnäkin kasvukykyiset markkinat suomalaisella metodilla valmis-

tetulle hedelmäsokerille sekä välillisesti mahdollisuuden sen jatkuvalle tuotekehi-

tykselle. Itse asiassa Suomen Sokeri Oy pyrki määrätietoisesti hyödyntämään tie-

totaitoaan fruktoosin valmistuksesta myös muilla kaukaisilla markkinoilla tarkoi-

                                                        
1759 Suomen Sokeri Osakeyhtiön vuosikertomus. 51. toimintavuosi 1969; Suomen Sokeri Osakeyhtiön 
vuosikertomus. 52. toimintavuosi 1970. Toimintakertomukset 1919–1988. Arkistotunnus 1492. Suo-
men Sokeri Oy:n arkisto. ”Memo.” Allekirjoittamaton ja päiväämätön muistio, joka käsittelee Suomen 
Sokeri Oy:n historiaa ja senhetkistä (1970-luvun alun) liiketoimintaa jne. Nissin Fructose Co., Ltd:ltä 
saapuneet asiakirjat 1971–1982. Arkistotunnus 624. Suomen Sokeri Oy:n arkisto. 
1760 Suomen Sokeri Osakeyhtiön vuosikertomus. 53. toimintavuosi 1971; Suomen Sokeri Osakeyhtiön 
vuosikertomus. 54. toimintavuosi 1972. Toimintakertomukset 1919–1988. Arkistotunnus 1492. Suo-
men Sokeri Oy:n arkisto. Suomen Sokeri Oy:n viennistä ks. myös Hernberg 1989, 251–252. 
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tuksenaan säilyttää johtoasemansa tämän tuotealan tutkimuksessa ja valmistuk-

sessa sekä ohjata tuotekehityksen suuntaa maailmalla. Rantautumisessa Japanin 

markkinoille oli yhtiöllä oman näkemyksensä mukaan käytettävissä kaksi vaihto-

ehtoa; 1) suora lisensointi ja 2) hedelmäsokerin viennin ja/tai valmistuksen aloitta-

minen Japanissa sopivan yhteistyökumppanin kanssa. Ensin mainittu vaihtoehto ei 

houkutellut Suomen Sokeri Oy:tä siitä syystä, että valmistuslisenssin myynnin jäl-

keen lisenssinantajan vaikutusvalta supistuisi voimakkaasti. Täten jälkimmäinen 

vaihtoehto tarjosi parhaan keinon etabloitumisessa Japaniin, jossa oli odotettavissa 

kova kilpailu paikallisten tuottajien kanssa.1761  

Suomen Sokeri Oy:n ensimmäiset tunnustelut Japanin fruktoosimarkkinoihin 

syntyivät yhtiön edustajien Osakan maailmannäyttelyyn tekemän matkan yhtey-

dessä keväällä 1970. Tuolloin tehty kartoitus sikäläisistä markkinoista osoitti, että 

Japanissa oli ainoastaan kolme pientä fruktoosintuottajaa, joista yksikään ei ollut 

kiinnittynyt varsinaiseen sokeriteollisuuteen. Japanin fruktoosimarkkinoiden koko 

oli tuolloin varsin pieni vastaten vuositasolla alle 500 tonnia hedelmäsokeria, joka 

pääasiassa myytiin farmaseuttista käyttöä varten. Näihin tietoihin nojautuen saattoi 

Suomen Sokeri Oy todeta hedelmäsokerilleen ja sen valmistusmetodille löytyvän 

potentiaalista kysyntää Japanissa, jonne suunniteltavaa vientiä silmälläpitäen oli 

seuraavaksi löydettävä sopiva yhteistyökumppani.1762  

Ensi alkuun tällaiseksi valikoitui japanilaisen sokeriteollisuuden toimijoiden 

joukosta Meiji-ryhmä, johon kuuluva kauppahuone Meiji Trading Co. ilmoitti ha-

lukkuudestaan toimia Suomen Sokeri Oy:n tuontiagenttina ja valmiudestaan järjes-

tää neuvotteluyhteys ryhmään kuuluvan sokeriyhtiön Meiji Seikanin kanssa. Yh-

teistyö Meiji-yhtiöiden kanssa alkoi lupaavasti, sillä muutamia eriä suomalaista 

fruktoosia myytiin Japaniin. Vienti ja yhteistyön syventäminen Meijin kanssa lop-

pui kuitenkin lyhyeen, sillä Suomen Sokeri Oy ei onnistunut saamaan riittävän kor-

keatasoista neuvottelukontaktia kyseisten yhtiöiden johtoon. Tämän seurauksena 

oli suomalaisen fruktoosin orastava vienti Japanin markkinoille mahdollistettava 

yhteistyössä jonkun muun halukkaan toimijan kanssa, jollaiseksi loppuvuodesta 

1970 ilmoittautui Nissin Sugar Manufacturing Co.1763 

                                                        
1761 ”Japanin neuvottelujen nykytilanne.” Suomen Sokeri Oy:n muistio 20.9.1972. Nissin Fructose Co., 
Ltd:ltä saapuneet asiakirjat 1971–1982. Arkistotunnus 624. Suomen Sokeri Oy:n arkisto. 
1762 Ibid. 
1763 Suuret kauppahuoneet Mitsui, Sumitomo ja Mitsubishi olivat myös ilmaisseet aktiivisen kiinnostuk-
sensa Suomen Sokeri Oy:n fruktoosin valmistusmenetelmää kohtaan. ”Japanin neuvottelujen nykyti-
lanne.” Suomen Sokeri Oy:n muistio 20.9.1972. Nissin Fructose Co., Ltd:ltä saapuneet asiakirjat 1971–
1982. Arkistotunnus 624. Suomen Sokeri Oy:n arkisto. 
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Nissin Sugar Mfg. Co:n teknikot vierailivat marraskuussa Suomen Sokeri Oy:n 

tuotantolaitoksella Porkkalassa, jossa he tutustuivat isäntäyhtiön omaan fruktoosin-

valmistusmenetelmään. Vierailun anti teki kaikesta päätellen vaikutuksen japani-

laisiin, sillä myöhemmin suomalaiset vastaanottivat Nissinin edustajilta ehdotuk-

sen yhteistyöneuvotteluihin ryhtymisestä. Helmikuussa 1971 toteutetun Japanin-

matkan yhteydessä tekivät Suomen Sokeri Oy:n edustajat päätöksen aloittaa viral-

liset neuvottelut Nissin Sugar Mfg. Co:n kanssa. Tätä päätöstä tukivat tiedot Nissi-

nin vahvasta asemasta japanilaisessa sokeriteollisuudessa, yhtiön markkinaosuu-

den ja kannattavuuden jatkuvasta kasvusta, yhtiön perheyritystaustasta (mikä antoi 

sille riippumattomuuden suhteessa Japanin suuriin teollisuusryhmittymiin) ja Nis-

sinin aikaisemmista kokemuksista kansainvälisistä yhteisyrityksistä (Malesiassa). 

Yhteistyökumppanin valinnassa ja tulevissa neuvotteluissa Suomen Sokeri Oy 

käytti apunaan kansainvälistä yrityskonsulttia: Peat Marwick, Mitchell & Co:n To-

kion-konttoria. Mahdollisesti tämän konsultin tai sitten Nissinin opastuksella Suo-

men Sokeri Oy solmi kyseisen matkan aikana yhteyden myös kauppahuone Ataka 

& Co:n kanssa, jolla kerrottiin olevan vahva asema paikallisilla kulutustavaramark-

kinoilla. Ataka & Co. saikin hoitaakseen Suomen Sokeri Oy:n edustuksen Japa-

nissa, jonne yhtiön valmistamaa fruktoosia vietiin 19 tonnia vuonna 1971 ja 38 

tonnia syyskuuhun 1972 mennessä. Fruktoosin kuljetukset Japaniin toteutettiin 

konteilla rautateitse Siperian kautta.1764 

Huolimatta siitä, että Nissin Sugar Mfg. Co. oli itse tehnyt aloitteen neuvotte-

luihin ryhtymisestä, ja että Suomen Sokeri Oy oli lopulta hyväksynyt neuvottelueh-

dotuksen tutustuttuaan paremmin Nissinin liiketoimintaan ja johtajistoon, oli Nis-

sinin ja Ataka & Co:n suunnitelmissa kuitenkin selvittää myös yhteistyömahdolli-

suudet Suomen Sokeri Oy:n eurooppalaisten kilpailijoiden – Böhringer-Mann-

heimin ja Roquette Frèresin – kanssa. Nissinin johtoryhmä ja Atakan edustaja vie-

railivat kyseisten yritysten luona ennen saapumistaan Helsinkiin neuvotteluja var-

ten. Ilmeisestikään tämä ei muuttanut mitään Suomen Sokerin, Nissinin ja Atakan 

välisten suhteiden osalta, sillä Helsingissä osapuolet sopivat yhteistyön aloittami-

sen periaatteellisesta, kaksivaiheisesta rakenteesta: 1) Aluksi perustetaan pienellä 

pääomalla markkinointiyhtiö, jonka tarkoituksena on kehittää Japanissa fruktoosin 

                                                        
1764 ”Matka Japaniin.” Carl Aminoff/HO (Suomen Sokeri Oy) matkakertomus 19.11.1971; ”Japanin 
neuvottelujen nykytilanne.” Suomen Sokeri Oy:n muistio 20.9.1972. Nissin Fructose Co., Ltd:ltä saa-
puneet asiakirjat 1971–1982. Arkistotunnus 624. Suomen Sokeri Oy:n arkisto. 
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markkinointia Suomesta tuotavalla fruktoosilla. 2) Tämän jälkeen, ja kun asiakas-

piiri on saatu riittävän suureksi, aloitetaan tuotantolaitoksen rakentaminen.1765 Suo-

men Sokerin, Nissinin ja Atakan pyrkimyksenä oli täten perustaa yhteisyritys eli 

joint venture -yhtiö, jonka tarkoituksena oli aluksi tuoda fruktoosia Suomesta ja 

myöhemmin aloittaa fruktoosin valmistaminen Suomen Sokerilta saatavan tietotai-

don turvin.  

Keväästä 1971 aina seuraavan vuoden lopulle saakka jatkuneiden neuvottelu-

kierrosten kuluessa Suomen Sokeri, Nissin ja Ataka hioivat yhteistyönsä raamit tu-

levan joint venture -yhtiön puitteissa. Nissin ja Ataka toimittivat Suomen Sokerille 

marraskuussa 1971 käytäviä keskusteluja varten ensimmäisen sopimusluonnoksen, 

jonka sisältö ei Peat, Marwick, Mitchell & Co:n mukaan kaikilta osin vastannut 

suomalaisyhtiön etuja. Suomen Sokerin, jonka päällimmäisenä pyrkimyksenä oli 

yhteisyrityksen kautta mahdollistaa tuotteistaan ja teknologiastaan saatava parempi 

taloudellinen voitto kuin lisenssisopimuksella olisi saatavissa, oli yrityskonsult-

tinsa antaman selvityksen mukaan varottava tarkoin suostumasta kyseisen sopi-

musluonnoksen kohtiin, jotka tosiasiallisesti antaisivat yhtiön hallinnan ja siten 

suurimman osan voitoista Nissinille ja Atakalle. Peat, Marwick, Mitchell & Co:n 

arvion mukaan Suomen Sokeri ja sen fruktoosinvalmistusmenetelmä muodostivat 

yhteisyrityksen liiketoiminnan selkärangan, mistä johtuen neuvotteluvaltit olivat 

suomalaisten käsissä.1766 

Tämän ohjeistuksen saattelemana Suomen Sokerin edustajat kävivät keskuste-

luihin Nissinin ja Atakan kanssa, jolloin sopimusluonnokseen tehtiin useita muu-

toksia ja tarkennuksia. Muutoksiin lukeutui myös Atakan virallinen mukaantulo 

yhdeksi yhteisyrityksen omistajaksi, mikä oli alun perin suunniteltu koskemaan ai-

noastaan Suomen Sokeria ja Nissiniä 50/50 osuuksin. Neuvotteluiden edetessä vii-

meiseen vaiheeseensa lokakuussa 1972 oli yhteisyrityksen omistuspohja määritelty 

siten, että Suomen Sokeri ja Nissin omistaisivat yhtä suuret osuudet eli 45 prosent-

tia osakekannasta ja Atakalle jäisi 10 prosentin osuus. Atakan sitouttamisella yri-

tyksen yhdeksi omistajaksi pyrkivät Suomen Sokeri ja Nissin parantamaan joint 

                                                        
1765 ”Japanin neuvottelujen nykytilanne.” Suomen Sokeri Oy:n muistio 20.9.1972. Nissin Fructose Co., 
Ltd:ltä saapuneet asiakirjat 1971–1982. Arkistotunnus 624. Suomen Sokeri Oy:n arkisto. 
1766 ”Dear Mr. Aminoff.” Jack I Dahlin (Peat, Marwick, Mitchell & Co.) kirjelmä Carl Aminoffille (Su-
omen Sokeri Oy). Tokio 22.10.1971; ”Comments on Agreement (Draft).” Carl Aminoff/ohl. Enclosure 
1. 29.6.1971. Nissin Fructose Co., Ltd:ltä saapuneet asiakirjat 1971–1982. Arkistotunnus 624. Suomen 
Sokeri Oy:n arkisto. 
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venture -yhtiön menestymismahdollisuuksia varsinkin, kun Atakan kerrottiin ole-

van ainoa fruktoosia markkinoinut kauppahuone Japanissa.1767 

Lokakuussa Tokiossa käydyissä neuvotteluissa Suomen Sokeri, Nissin ja Ataka 

viimein solmivat perustamissopimuksen yhteisyrityksestä, jonka nimeksi tuli Nis-

sin Fructose Kabushiki Kaisha eli Nissin Fructose Co., Ltd., ja sen alkupääomaksi 

asetettiin 40 miljoonaa jeniä. Sopimuksen solmimista kuitenkin varjostivat Nissi-

nin edustajien pessimistiset arviot fruktoosin markkinoinnin lähitulevaisuuden nä-

kymistä. Nissinin tekemien viimeisimpien laskelmien mukaan ei yhteisyrityksen 

toimesta olisi syytä aloittaa fruktoosin tuotantoa Japanissa ainakaan seuraavien vii-

den vuoden kuluessa, ja että yritys mitä todennäköisimmin tuottaisi tappiota ensim-

mäiset kolme toimintavuottaan.1768 Negatiiviset ennusteet eivät kuitenkaan horjut-

taneet Suomen Sokerin luottamusta Japaniin suuntautuvan vientinsä ja yhteisyri-

tyksen tulevasta tuotannollisesta menestyksestä, sillä solmittu sopimus mahdollisti 

Suomen Sokerille seuraavat edut: 

1. ”Oman fruktoosimyynnin edistäminen Japanissa. Ottaen huomioon pitkät etäi-

syydet, kansalliset ambitiot sekä japanilaisten teknisen taidon ja yritteliäisyy-

den tämän pyrkimyksen [eli suomalaisen fruktoosin viennin] on pakko jäädä 

välitavoitteeksi. 

2. Voimakas osallistuminen Japaniin rakennettavaan fruktoosituotantoon ilman 

huomattavaa omaa pääomapanosta. Tekninen tietoutemme antaa meille tähän 

mahdollisuuksia, mutta aikatekijä on kriittinen koska kilpailijat jatkuvasti ke-

hittävät ja kauppaavat omia menetelmiään. 

3. Japanista uhkaavan kansainvälisen kilpailun vähentäminen. Tämäkin edellyt-

tää nopeata toimintaa koska tuuli on vietävä kilpailijoiden purjeista jo inves-

tointihankkeiden suunnitteluvaiheessa.”1769 

                                                        
1767 ”Japanin neuvottelujen nykytilanne.” Suomen Sokeri Oy:n muistio 20.9.1972; ”Dear Mr. Aminoff.” 
Jack I Dahlin (Peat, Marwick, Mitchell & Co.) kirjelmä Carl Aminoffille (Suomen Sokeri Oy). Tokio 
22.10.1971. Nissin Fructose Co., Ltd:ltä saapuneet asiakirjat 1971–1982. Arkistotunnus 624. Suomen 
Sokeri Oy:n arkisto. 
1768  ”Matka Japaniin 22.10.–31.10.1972.” M. Talvela/TP (Suomen Sokeri Oy) matkakertomus 
3.11.1972; ”Agreement.” Nissin Sugar Manufacturing Co., Ltd:n, Suomen Sokeri Osakeyhtiön ja Ataka 
& Co., Ltd:n välinen sopimus Nissin Fructose Co., Ltd:n perustamisesta 30.10.1972. Nissin Fructose 
Co., Ltd:ltä saapuneet asiakirjat 1971–1982. Arkistotunnus 624. Suomen Sokeri Oy:n arkisto. 
1769 ”Japanin neuvottelujen nykytilanne.” Suomen Sokeri Oy:n muistio 20.9.1972. Nissin Fructose Co., 
Ltd:ltä saapuneet asiakirjat 1971–1982. Arkistotunnus 624. Suomen Sokeri Oy:n arkisto. Huom. Kursi-
voinnit ovat tekijän lisäämiä! 
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Näiden näkökohtien valossa oli Nissin Fructose Co:n perustaminen Suomen Sokeri 

Oy:n kannalta tärkeää sen oman myyntitoiminnan edistämisen sekä Japanista uh-

kaavan kilpailun takia, minkä vaikutukset heijastuivat Suomen Sokerin toimintaan 

myös muilla markkinoilla. Yhteistyö Nissin Sugar Mfg Co:n ja Ataka & Co:n 

kanssa tarjosi puolestaan potentiaalisen mahdollisuuden fruktoosituotannon aloit-

tamiselle Japanissa ilman merkittävää omaa taloudellista panostusta ja siitä koitu-

vaa riskiä. Toisaalta yhteisyrityksen perustaminen oli seuraus kaikkia osapuolia 

tyydyttäneestä ratkaisusta, joka lähtökohdiltaan tuotti välillistä tai välitöntä talou-

dellista hyötyä osakkailleen – Nissin Fructose Co:n tavoitteena oli vallata johto-

asema Japanin fruktoosimarkkinoilla. 

Tässä yhteydessä on myös huomioitava, että Suomen ja Japanin hallitusten vä-

lillä ”tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-

tämisen estämiseksi” solmittu sopimus toimi keskeisenä institutionaalisena edelly-

tyksenä yhteisyrityksen perustamiselle. Tällä valtioiden välisellä sopimuksella 

määriteltiin säännöt muun muassa liiketoiminnasta seuraavien tulojen, esimerkiksi 

osinkojen, rojaltien, korkojen ja myyntitoiminnasta saatavien voittojen verotuk-

sesta sopimusvaltioiden toimesta.1770 Sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 29. hel-

mikuuta 1972 – siis kahdeksan kuukautta ennen Nissin Fructose Co:n perustamista. 

Oliko tulon kaksinkertaisen verotuksen estävän sopimuksen puuttuminen Suo-

men ja Japanin välillä estänyt Nissin Fructose Co:n tai mahdollisesti muiden sa-

mankaltaisten suomalais-japanilaisten yhteisyritysten perustamisen ennen vuotta 

1972? Tähän kysymykseen on haasteellista löytää yksiselitteistä vastausta. Nissin 

Fructose Co:n osalta voidaan todeta, että sen perustaminen tosiasiallisesti mahdol-

listui vasta, kun Suomen Sokeri, Nissin ja Ataka olivat päässeet yhteisymmärryk-

seen vielä loppuvuodesta 1972 avoinna olleista sopimusteknillisistä kysymyksistä. 

Toisaalta yhteisyrityksen taloudellisen kannattavuuden kannalta oli valtioiden vä-

linen tuloveroja koskeva sopimus kuitenkin hyvin merkittävä, mistä johtuen Suo-

                                                        
1770 No. 819. Laki Japanin kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi 
tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä; No. 820. Asetus Japanin kanssa tulon kaksin-
kertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Suo-
men Asetuskokoelma 1972. Huom. Suomella oli kaksinkertaisen verotuksen estäviä sopimuksia jo en-
nestään useiden länsimaiden, kuten Ruotsin (solmimisvuosi 1949), Yhdysvaltain (1952/1970), Norjan 
(1954/1972), Kanadan (1959), Intian (1961), Tanskan (1964) ja Iso-Britannian (1969) kanssa. Invest-
ment of foreign capital in Finland. Oy Pohjoismaiden Yhdyspankin julkaisu. Helsinki syyskuu 1960. 
7.Lg–Lh. Suomen vienti, Suomen finanssipolitiikka, Lainanotto J:n markkinoilta, Suomen markka yms. 
1957–82: Suomen suhtautuminen ulkomaisiin investointeihin. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
Skurnik, Hillel (toim.) (1974). Verosopimukset 1974. Helsinki: Suomen Lakimiesliitto. 
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men Sokeri Oy seurasi tarkoin sopimuksen solmimisen ja voimaanastumisen edis-

tymistä.1771 Nissin Fructose Co:n osakkaille oli ensiarvoisen tärkeää, että yhteisyri-

tyksellä oli oltava jo perustamishetkenään riittävät edellytykset menestykselliseen 

liiketoiminnan harjoittamiseen. Suomen ja Japanin välinen verosopimus, joka astui 

voimaan 30. joulukuuta 1972, tarjosi omalta osaltaan tälle toiminnalle onnistumi-

sen eväät kaksinkertaisen verotuksen välttämisen muodossa.  

Nissin Fructose Co. sai perustamissopimuksensa kautta ja sen jälkeen solmi-

tulla erillissopimuksella yksinmyyntioikeuden Suomen Sokeri Oy:n tuottaman 

fruktoosin myynnille Japanissa. Fruktoosin tuotantoa varten Suomen Sokeri vel-

voitettiin luovuttamaan Nissin Fructose Co:n käyttöön teknisen osaamisensa fruk-

toosin valmistuksesta, minkä vastineeksi viimeksi mainitun oli määrä maksaa Suo-

men Sokerille niin sanottuja rojalteja eli tässä ymmärrettynä tekijänpalkkioita heti 

tuotannon käynnistyttyä. Perustamissopimus oli muotoiltu hyvin yksityiskoh-

taiseksi kokonaisuudeksi, jonka puitteissa Suomen Sokerin lisäksi myös Nissin Su-

gar Mfg Co. ja Ataka & Co. velvoitettiin tarjoamaan yhteisyritykselle oman liike-

toiminta-alansa erityisosaamista ja muuta (taloudellista) apua. Yhteisyrityksen ja 

sen osakkaiden välisen tiiviin yhteistyön päätavoitteena oli fruktoosin tuotannon 

aloittaminen ja sen tuloksena myynnin käynnistäminen myös Japanin ulkopuoli-

sille markkinoille. Tämän tavoitteen viitoittamana Nissin Fructose Co. aloitti viral-

lisesti toimintansa alkuvuodesta 1973.1772  

Kahden vuoden sisällä yhteisyrityksen toiminnan käynnistymisestä realisoitui-

vat Nissin Sugar Mfg Co:n esittämät pessimistiset arviot fruktoosin tuotannon aloit-

tamisen kannattavuudesta Japanissa. Sitä ennen oli vuosina 1973–1974 maailman 

sokerinkulutus ylittänyt tuotannon ja raakasokerin hinta kohonnut ennennäkemät-

tömän korkealle. Pian kuitenkin kokonaistuotanto ylitti kulutuksen kasvun, ja 

                                                        
1771 ”Kysyttävä PMM:ltä.” M. Talvela/TP muistilista 28.10.1971. Nissin Fructose Co., Ltd:ltä saapuneet 
asiakirjat 1971–1982. Arkistotunnus 624. Suomen Sokeri Oy:n arkisto. Huom. Suomen Yhdyspankki 
Oy perusti samana vuonna edustustonsa (representative office) Tokioon. Tienari & Vaara 2003, 446. 
Suomen Tokion-suurlähetystön vuonna 1992 tuottaman muistion mukaan Japanissa toimi tässä väitös-
kirjassa käsiteltyjen suomalaisyhtiöiden lisäksi myös seuraavan nimisiä 1970-luvun alkupuolella perus-
tettuja liike-edustustoja tai yhteystoimistoja, jotka linkittyivät suomalaisyhtiöihin jo kyseisellä vuosi-
kymmenellä tai myöhemmin (suluissa perustamisvuosi): Mitsui-Zosen-Eimco, Inc. (Tamrock Oy) 
(1974), Neles-Jamesbury K.K. (1971) ja Wilson Japan, Inc. (1973). ”Japani toimenpideohjelma.” Suo-
men ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston muistioluonnos 13.3.1992. Liite: ”Finnish compa-
nies in Japan. Representative offices, liaison offices, etc.” Suomen Tokion-suurlähetystön muistio, hel-
mikuu 1992. Kauppa: Japani 1990–1992. Arkistotunnus 1732. SMK:n arkisto. 
1772 ”Agreement.” Nissin Sugar Manufacturing Co., Ltd:n, Suomen Sokeri Osakeyhtiön ja Ataka & Co., 
Ltd:n välinen sopimus Nissin Fructose Co., Ltd:n perustamisesta 30.10.1972; ”Schedule regarding the 
establishment of jv-company.” Allekirjoittamaton ja päiväämätön asiakirja. Nissin Fructose Co., Ltd:ltä 
saapuneet asiakirjat 1971–1982. Arkistotunnus 624. Suomen Sokeri Oy:n arkisto. 
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muun muassa Yhdysvaltain ja Japanin markkinoilla koettiin sokerin kysynnässä 

voimakas supistuminen ja kuluttajahintojen lasku. Tästä kehityksestä huolimatta 

Nissin Fructose Co:ssa jatkettiin vielä kesäkuussa 1975 fruktoosia valmistavan teh-

taan rakentamisen suunnittelua, jonka vuosituotannon arvioitiin yltävän noin 

2 000–4 000 tonniin. Investointisuunnitelmasta kuitenkin luovuttiin joko kyseisenä 

vuonna tai välittömästi sen jälkeen, jolloin fruktoosin valmistuksen on kerrottu ko-

konaan loppuneen Japanissa.1773 

Ilmeisesti japanilaisten fruktoosin tuottajien vanhanaikaisten valmistusmene-

telmien takia kotimainen tuotanto Japanissa muodostui kannattamattomaksi. Syy 

siihen, miksi Nissin Fructose Co. ei lopulta toteuttanut suunnitelmiaan modernin 

tuotantolaitoksen rakentamisesta ja Suomen Sokeri Oy:n tuotantomenetelmien 

käyttöönotosta, on mitä todennäköisimmin löydettävissä edellä mainituista makeu-

tusaineiden kokonaiskysynnän supistumisesta ja kuluttajahintojen laskusta. Tämä 

ei kuitenkaan merkinnyt Nissin Fructose Co:n toiminnan loppumista, sillä yhteis-

yritys jatkoi menestyksellisesti Suomessa valmistetun fruktoosin maahantuontia ja 

onnistui tavoitteensa mukaisesti valtaamaan Japanin fruktoosimarkkinat vuosi-

kymmenen kuluessa: vuonna 1981 vientiin Japaniin 564 tonnia Suomessa tuotettua 

fruktoosia, kun samana vuonna kokonaiskulutus Japanissa ylsi noin 700 tonniin.1774  

Toisin kuin oli käynyt Nippon Asko Co:n ja Aspotradingin tapauksissa, Nissin 

Fructose Co. ei pelkästään selvinnyt öljykriisin ja 1970-luvun puolivälin laman ku-

rimuksesta vaan jopa peittosi japanilaiset kilpailijansa fruktoosin paikallista tuo-

tantoa kannattavammalla maahantuonnilla Suomesta. Epäilemättä Nissin Fructose 

Co:n osakkaiden päätös luopua tehdasinvestoinnista oli oikeaan osunut ja mahdol-

listi osaltaan suomalaisen fruktoosin markkinadominanssin Japanissa myöhempinä 

                                                        
1773 Suomen Sokeri Osakeyhtiön vuosikertomus. 55. toimintavuosi 1973; Suomen Sokeri Osakeyhtiön 
vuosikertomus. 56. toimintavuosi 1974; Suomen Sokeri Osakeyhtiön vuosikertomus. 57. toimintavuosi 
1975. Toimintakertomukset 1919–1988. Arkistotunnus 1492. Suomen Sokeri Oy:n arkisto. Nissin Fruc-
tose Co., Ltd. Japan. Specification of plant for a factory to produce fructose. Nissin Sugar Mfg. Co., Ltd. 
Committee of fructose evaluation. June, 1975. Nissin Fructose Co., Ltd:ltä saapuneet asiakirjat 1971–
1982. Arkistotunnus 624. Suomen Sokeri Oy:n arkisto. ”Fruktoosin tulli Japanissa.” Suomen Tokion-
suurlähetystön sähke ulkoasiainministeriölle Helsinkiin. Tokio 30.4.1982. 7.Lp; Lt. Taloudelliset jär-
jestöt Japanissa, Tullinalennus kysymykset, Japanin merenkulku ja laivanrakennusteollisuus 1969–83: 
Fruktoosin tullin alennus Japanissa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1774 Fruktoosin hinnan kerrotaan olleen Japanissa moninkertainen tavalliseen sokeriin verrattuna 1970- 
ja 1980-luvun vaihteessa. Tällä hintaerolla on todennäköisesti ollut vaikutuksensa fruktoosin kysyntään 
ja sen tuotannon kannattavuuteen Japanissa. ”Fruktoosin tulli Japanissa.” Kirje: UM. Päiväämätön asia-
kirja. 7.Lp; Lt. Taloudelliset järjestöt Japanissa, Tullinalennus kysymykset, Japanin merenkulku ja lai-
vanrakennusteollisuus 1969–83: Fruktoosin tullin alennus Japanissa. Tokion-suurlähetystön arkisto. 
UMA. 
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vuosina. Yhteisyrityksen liiketoimintatavoitteiden nopea sopeuttaminen vastaa-

maan muuttunutta markkinatilannetta oli avainroolissa toiminnan jatkuvuuden kan-

nalta, jota ei estänyt edes fruktoosin tuonnille Japanissa asetettu suhteellisen korkea 

16 prosentin tulli. Keskittyminen suomalaisen fruktoosin maahantuontiin oman 

tuotannon käynnistämisen sijaan ei jäänyt ainoaksi olosuhteiden edellyttä-

mäksi ”sopeutustoimeksi” Nissin Fructose Co:n liiketoiminnassa, sillä Ataka & Co. 

luopui osakkuudestaan yhteisyrityksessä viimeistään vuonna 1976. Siitä lähtien 

olivat Suomen Sokeri Oy ja Nissin Sugar Mfg Co. ainoat yhteisyrityksen omistajat 

tasaosuuksin.1775  

Finnpapin paluusta Enso Far-Eastin rantautumiseen  

Suomalaisen paperin vientiä Japaniin harjoittanut Finnpap oli 1950-luvun loppu-

puolella toimitettujen yksittäisten myyntierien jälkeen joutunut käytännössä vetäy-

tymään kyseisiltä markkinoilta, joilla yhdistystä edusti Masami Yamamoton joh-

tama Finland Japan Trading Co., Ltd. Suomalaisen paperin vientimahdollisuudet 

eivät oleellisesti parantuneet maiden välisen kaupan liberalisoinnin ja paperin tuon-

nin määrällisten rajoitusten poistumisen myötä Japanissa huhtikuussa 1962. Syynä 

tähän olivat Yamamoton antaman selvityksen mukaan japanilaisten paperinvalmis-

tajien samanaikaisesti toteuttamat hinnanalennukset, joilla valmistajat vastasivat 

ulkomaisen paperin vapaasta tuonnista odotettavissa olevaan kiristyvään hintakil-

pailuun. Vaikka Japanin markkinat vielä tuolloin pysyivät Finnpapille saavuttamat-

tomissa, toimi yhdistys varsin aktiivisesti muilla Aasian markkinoilla – erityisesti 

Kaakkois-Aasiassa. Japanilaisten paperinviejien näkökulmasta lisääntyivät suoma-

laisen paperin myynnit muun muassa Singaporeen ja Hongkongiin jopa niin huo-

mattaviksi, että ne olivat omiaan aiheuttamaan haittaa japanilaisten viejien myyn-

titoiminnalle kyseisillä ulkomarkkinoilla.1776 

Ennusteet Japanin paperinkulutuksessa lähitulevaisuudessa realisoituvasta 

kasvusta antoivat kuitenkin teoreettisen perusteen odottaa myös suomalaiselle pa-

perille lisääntyvää kysyntää 1960-luvun puolivälistä lähtien. Ennusteet muuttuivat 

                                                        
1775 Suomen Sokeri Osakeyhtiön vuosikertomus 1976. Toimintakertomukset 1919–1988. Arkistotunnus 
1492. Suomen Sokeri Oy:n arkisto. ”Fruktoosin tulli Japanissa.” Kirje: UM. Päiväämätön asiakirja. 7.Lp; 
Lt. Taloudelliset järjestöt Japanissa, Tullinalennus kysymykset, Japanin merenkulku ja laivanrakennus-
teollisuus 1969–83: Fruktoosin tullin alennus Japanissa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1776 ”Japanin tuonnin vapauttaminen.” Lähetystösihteeri Lintulahden kirjelmä No. 359/118. ulkoasiain-
ministeriölle. Tokio 26.4.1962; ”Suomen paperinvienti Kaakkois-Aasian maihin.” Va. asiainhoitaja 
Lintulahden kirjelmä No. 684/224. ulkoasiainministeriölle. Tokio 10.8.1962. Kauppa: Japani 1962–
1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto.  
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myöhemmin konkretiaksi, kun Japanissa paperin ja kartongin kulutus yli kaksin-

kertaistui vuosien 1965–1973 välisenä aikana, jolloin myös niiden kotimainen tuo-

tanto lisääntyi samassa suhteessa nostaen Japanin maailman toiseksi suurimmaksi 

paperin tuottajamaaksi Yhdysvaltain jälkeen – Suomi puolestaan oli (vuonna 1965) 

maailman toiseksi suurin paperin viejämaa. Kotimaisen tuotannon kasvusta huoli-

matta ulkomaisen paperin ja pahvin / kartongin tuonti Japaniin kasvoi myös mer-

kittävästi: vuonna 1965 niiden kokonaistuonti käsitti (vain) 16 901 tonnia, kun 

vuonna 1973 se oli kivunnut jo 260 353 tonniin.1777 

Paperin kulutuksen ja kysynnän kasvua ruokkivat muun muassa japanilaisten 

sanomalehtien lisääntyneet sivumäärät ja ylipäänsä paperista tehtyjen tuotteiden 

käytön monipuolistuminen sekä laajentuminen kuluttajamarkkinoilla. Kysynnän 

kasvu ei kuitenkaan automaattisesti mahdollistanut Finnpapille paperitilauksia Ja-

panista, sillä aina vuoteen 1969 saakka paperin vuotuinen vienti Japaniin pysyi 

Suomen ulkomaankauppatilastojen valossa arvoltaan alle miljoonan markan – Suo-

men silloisen päävientituotteen eli selluloosan viennin arvo oli paperin (ja pahvin) 

myynteihin verrattuna yli kymmenkertainen.1778 Vaikka tilastojen mukaan suoma-

laisen paperin vienti Japaniin jatkui hyvin pienenä aina 1970-luvun alkuun saakka, 

tapahtui kuitenkin suuri muutos Finnpapin suhteissa Japanin markkinoihin jo vuo-

den 1967 lopulla. Tuolloin Finnpapin osaston III edustaja, lainopinkandidaatti L. 

Collén, matkusti Japaniin tarkoituksenaan solmia yhteydet paperin ja selluloosan 

tuontiin ja tukkukauppaan erikoistuneen Daido Yoshiten, Ltd:n kanssa.1779 Miten ja 

miksi Finnpap ja sen osasto III päätyivät yhteistyöhön kyseisen yhtiön kanssa? 

Osaston III eli paino- ja kirjoituspaperiosaston tehtävänä oli myydä jäsenteh-

taidensa valmistamat puuhiokepitoiset ja puuvapaat paino- ja kirjoituspaperit asi-

akkailleen Euroopassa ja Etelä-Amerikassa, joiden lisäksi osaston keskeisiä mark-

kina-alueita olivat Australia ja Etelä-Afrikka 1960-luvun toisella puoliskolla.1780 

Sen sijaan osastolla ei ollut yhtään vientiä Japaniin vielä elokuussa 1967, jolloin 

laaditussa muistiossa mainitaan osaston ainoaksi sikäläiseksi yhteydeksi Finland 

                                                        
1777 ”Paperin hintojen nostaminen Japanissa.” Lähetystösihteeri Hedmansonin taloudellinen tiedoitus 
No. 7. Tokio 26.3.1964. UM 56 B Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1965–1973. UMA. Pulp & 
Paper Statistics 1978. Japan Paper Association, s. 4, 7. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. 
SMK:n arkisto. Sajasalo & Igawa 2015, 200–201; Autio & Lodenius 1968, 190. 
1778 ”Sanomalehtipaperin tuotanto Japanissa.” Lähetystösihteeri Hedmansonin taloudellinen tiedoitus 
No. 4. Tokio 4.3.1965. UM 56 B Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1965–1973. UMA. SVT I 
A:85–89. Ulkomaankauppa v. 1965–1969. 
1779  Finnpapin osaston III tiedotus n:o 17. Helsinki 21.12.1967. Liite: Vaikutelmia Japanista. 
Lainop.kand. L. Collén’in matka 24.11.–5.12.1967. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. 
SMK:n arkisto. 
1780 Autio & Lodenius 1968, 212. 
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Japan Trading Co. Puupitoisilla painopapereilla (päällystetyillä tai päällystämättö-

millä) otaksuttiin kuitenkin olevan potentiaalista kysyntää Japanissa, jossa niin kut-

sutun Oji-ryhmän1781 paperitehtaista Honshu Paper Co., Ltd. oli kiinnostunut aloit-

tamaan suomalaisen paperin tuonnin. Honshu Paper, joka siis itse oli paperintuot-

taja, pyrki paikkaamaan omassa tuotantokapasiteetissaan tapahtunutta laskua ja tar-

joamaan asiakkailleen keskeytyksettömän paperinsaannin hankkimalla ulkomailta 

korkealaatuista painopaperia. Daido Yoshiten, joka puolestaan hoiti Oji-ryhmän 

tuotannon jakelun, sai Honshu Paperilta tehtäväksi etsiä sopiva ulkomainen pape-

rintoimittaja. Kansainvälisen logistiikkayhtiö Schenkerin suosittelemana sel-

laiseksi valikoitui Finnpap, jonka markkinoiman puupitoisen painopaperin vienti 

aloitettiin Collénin matkan tuloksena koe-erillä vuosina 1967–1968.1782 

Aikakauslehdissä käytetyt puupitoiset painopaperit olivat 1960-luvun lopulla 

niin sanottuja tulevaisuuden tuotteita.1783 Kuten Finnpapin edustaja Collén oli mat-

kallaan Japanissa vuonna 1967 havainnut, käytettiin japanilaisten aikakauslehtien 

tekstisivuihin ”ensisijaisesti tavallista sanomalehtipaperia ja monivärisiin mainos-

sivuihin puuvapaata päällystettyä paperia. Nouseva elintaso yhdessä väritelevision 

leviämisen kanssa aiheuttaa hyvin todennäköisesti moniväripainatuksen kysynnän 

kasvua.” Collénin mukaan olivat japanilaiset kustantajat ja painolaitokset hyvin 

kiinnostuneita Finnpapin tarjoamista aikakauslehtipaperilaaduista, kuten superka-

lanteroidusta puupitoisesta SC:stä – myöhemmin myös kevyesti päällystetyistä 

LWC-laaduista. Suomalaisen aikakauslehtipaperin painettavuus ja valkoisuusaste 

tekivät niistä Japanin markkinoilla laadullisesti kilpailukykyisiä, vaikka Finnpapin 

näkemyksestä korkeat rahtihinnat tiputtivat liiaksikin paperinmyynnistä saatavaa 

voittomarginaalia.1784 

Finnpapin uudelleen viriävän Japanin-viennin houkuttelevuutta nakersivat 

myös korkeina pidetyt paperitullit. Vaikka Suomi oli saanut Japanilta GATT:n Ken-

nedy-kierroksen alussa sidonnat selluloosan (sulfiitti- ja kraft-selluloosa 5 %) ja 

paperin (muu silkkipaperi 15 %) tulleille, oli Japanin hallituksen ylläpitämä yleinen 

                                                        
1781 Ryhmään kuuluivat Ojin, Honshun, Jujon ja Kanzakin paperitehtaat. 
1782 Finnpapin osaston III P.M. LC-KA/lhe 15.8.1967. Yleinen kauppapolitiikka. Kaupallisen valtuus-
kunnan matka 1967. Arkistotunnus 1079. SMK:n arkisto. Finnpapin osaston III tiedotus n:o 17. Helsinki 
21.12.1967. Liite: Vaikutelmia Japanista. Lainop.kand. L. Collén’in matka 24.11.–5.12.1967. Kauppa: 
Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. Forsman 1993, 5–6. Tiedonanto 23.3.2012. 
Carl-Erik Ullnerin lähettämä sähköposti Juha Sahille. 
1783 Tiedonanto 23.3.2012. Carl-Erik Ullnerin lähettämä sähköposti Juha Sahille. 
1784  Finnpapin osaston III tiedotus n:o 17. Helsinki 21.12.1967. Liite: Vaikutelmia Japanista. 
Lainop.kand. L. Collén’in matka 24.11.–5.12.1967. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. 
SMK:n arkisto.  
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tullitaso puunjalostusteollisuuden tuotteille suhteellisen korkea Suomen Puunjalos-

tusteollisuuden Keskusliiton näkökulmasta. Eräiden paperi- ja selluloosalaatujen 

osalta näin olikin, kun Japanin vuoden 1972 alussa voimaan astunutta tullitasoa 

verrataan esimerkiksi EEC:n ja EFTA:n soveltamaan tullitasoon. Japani ei kuiten-

kaan enää 1960-luvun lopulla estänyt määrällisin rajoituksin tai valuuttasäännöste-

lyn kautta paperiteollisuuden tuotteiden tuontia markkinoilleen, joten suhteellisen 

korkeasta tullitasosta huolimatta oli kilpailu Japanissa vapaata ulkomaisille tarjo-

ajille.1785 

Paperin viennille sälytetyt suhteellisen korkeat rahtihinnat ja tullimaksut vai-

kuttivat siihen, ettei Japani vaikuttanut kiinnostavalta vientimarkkinalta joidenkin 

suomalaisten paperitehtaiden näkökulmasta vielä 1960- ja 1970-luvun vaihteessa. 

Kaupallinen sihteeri Carl-Erik Ullner pani Tokiossa merkille, että toisinaan suoma-

laistehdas saattoi lähettää japanilaiselle asiakkaalle sekundatavaraa, kun taas 

priima toimitettiin Euroopan markkinoille sieltä saatavan paremman katteen takia. 

Ullnerin mukaan sekundatavaraa lähettäneiden tehtaiden jatkotoimitukset Japanin 

markkinoille kokivat yleensä äkkilopun, eikä myyntejä ollut myöhemmin helppo 

aloittaa uudelleen (luottamuspulan takia). 1786  Esiintyneestä kiinnostuksen puut-

teesta ja sen negatiivisista seurauksista huolimatta pakotti Suomen paperiteollisuu-

den tehdasinvestointien tuloksena toteutunut suuri kapasiteetinlisäys Finnpapin et-

simään uusia asiakkaita perinteisten Euroopan markkinoidensa ulkopuolelta, muun 

muassa Itä-Aasiasta.1787 Japanin markkinoiden osalta tässä työssä ensisijaisen tär-

keiksi tekijöiksi muodostuivat Daido Yoshiten, Ltd:n kautta luotu uusi myyntiväylä 

sekä jo ennestään olemassa ollut yhteys Finland Japan Trading Co:iin, joka myös 

sai suomalaisen paperin myyntinsä aktivoitua vuosikymmenen vaihteessa. 

                                                        
1785 ”GATT; Japanin myönnytysluetteloon tehtyjen oikaisujen ja muutosten vahvistaminen.” Ulkoasi-
ainministeriön kirjelmä Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitolle. Helsinki 11.8.1966; ”Suo-
melle Kennedyn -kierroksen alkuun mennessä annetut GATT-sidonnat.” 2.10.1968. Japani. GATT: Ja-
pani 1952–1993. Arkistotunnus 1256. SMK:n arkisto. ”Suomen ja Japanin kauppa.” Suurlähettiläs Wih-
tolin kirjelmä No. 235/109. ulkoasiainministeriölle. Tokio 10.4.1969; Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliiton kirjelmä ulkoasiainministeriölle. Helsinki 3.1.1969. 7.Lea–Leb. Suomen ja Japanin väli-
nen kauppa, taloudelliset suhteet, Suomen taloudelliset suhteet muihin maihin 1952–82: Suomen ja Ja-
panin kauppa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton 
lausunto ulkoasiainministeriölle. Helsinki 20.11.1969. Liite: ”Rate of Duty on certain Products as from 
January 1st 1972.” Annetut lausunnot ulkoministeriölle 1961–1969. Arkistotunnus 596. SMK:n arkisto.  
1786 Tiedonanto 23.3.2012. Carl-Erik Ullnerin lähettämä sähköposti Juha Sahille. 
1787 I Osaston hallituksen neljännen kokouksen pöytäkirja 14.12.1971. Liite: Markkinaselostus. Yhdis-
tyksen ja osastojen pöytäkirjat 1971. Finnpapin arkisto. I Osaston hallituksen toisen kokouksen pöytä-
kirja 20.3.1973. Yhdistyksen ja osastojen pöytäkirjat 1973. Finnpapin arkisto. 
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Finnpapin myyntipolitiikkaa alleviivasi 1960-luvun lopulla pyrkimys mahdol-

listaa suora yhteys asiakkaisiin myös kaukaisemmilla markkinoilla. Tämän tavoit-

teen saavuttamiseksi yhdistys hyödynsi kolmea erilaista myyntiväylää; 1) ulko-

maille perustetut omat toimistot, 2) edustajat eli myyntiagentit ja 3) paperialan 

vientiyhtiöt.1788 Kuten jo aiemmin tässä tutkimuksessa on esitetty, olivat Finnpapin 

myyntiväylät Japaniin muodostuneet 1920-luvun alussa itsenäisten vientiyhtiöiden 

(epäsuora myyntiverkosto) ja myöhemmin joko Japanissa tai sen ulkopuolella toi-

mineiden agenttien (suora tai epäsuora myyntiverkosto) kautta. Muutos aikaisem-

paan oli varsin huomattava, kun 1960-luvun lopulla Finnpapilla oli käytettävissään 

jopa kaksi toisistaan erillistä suoraa myyntikanavaa Daido Yoshitenin ja Finland 

Japan Trading Co:n välityksellä. Kyseiset suorat vientiverkostot mahdollistivat Ja-

panin markkinoiden osalta yhdistyksen myyntipolitiikan tavoitteen täyttämisen ja 

antoivat konkreettisen sytykkeen viennin kasvulle. 

Finnpapissa vain muutama vuosi aikaisemmin lähes luoksepääsemättömiksi 

noteeratut Japanin markkinat ”avautuivat” täten myyntiverkostojen kehityksen tu-

loksena suomalaiselle paperille 1970-luvun alussa, jolloin myynnit erityisesti 

Daido Yoshitenin kautta kasvoivat huomattavasti. Alun muutamista sadoista pape-

ritonneista Finnpapin vienti nousi Daido Yoshitenin ‒ jota myöhemmin kutsuttiin 

Finnpapin pääagentiksi ‒ välityksellä Oji-ryhmän toimijoille (Honshu ja Jujo) kä-

sittämään vuositasolla kymmeniä tuhansia tonneja vuoteen 1974 mennessä. Sa-

malla yhdistyksen vientilaadut Japaniin monipuolistuivat kattamaan painopaperien 

lisäksi muun muassa käärepaperi- ja erikoislaadut Myllykosken paperitehtaan ol-

lessa Finnpapille merkittävin tuottaja Japaniin suuntautunutta vientiä varten.1789 

Daido Yoshitenin halua sitoutua läheisempään yhteistyöhön Finnpapin ja muiden 

Suomen metsäteollisuuden toimijoiden kanssa ilmentää yhtiön päätös avata oma 

konttori (Representative Office) Helsingissä syyskuussa 1972. Siitä noin viisi kuu-

kautta myöhemmin Daido Yoshiten fuusioitui Oji Group Trading Co., Ltd:n kanssa, 

ja yhtiö nimeltä DaiEi Papers Ltd. muodostettiin.1790 

                                                        
1788 Johtaja J.-E. Thomé: ”Finpap – miten se toimii ja joitakin sen etuja.” Talouselämä No. 13–14. 
28.3.1969, 311–312, 323. Autio & Lodenius 1968, 185.  
1789 Yhteenveto 20.8.1974. käydystä Finland Japan Trading Company’a (FJTC) koskevasta keskuste-
lusta. Silén/26.8.1974; Finland Japan Trading Co. Kirjelmä, M. Solin/HK 13.2.1974. Eurocan-Enso Far 
East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. EGPK. Daido Yoshiten, Ltd. Japani – vierailu 
Enson pääkonttorissa 6.9.1972. Muistio, Wikman/ll 7.9.1972; ”02 Japani. P. Muston selonteko nykyti-
lanteesta.” Matkakertomus 4.5.1972. Muistiot ja matkakertomukset 1968–1978. Arkistotunnus 357. 
EGPK. 
1790 DaiEi Papers History. http://www.daiei.in/history.php (Luettu 12.8.2014.) 
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Finland Japan Trading Co:n välityksellä Finnpap sai avattua myyntinsä muun 

muassa Myllykosken tuottaman paperin osalta kauppahuone Marubeni-Iida Co., 

Ltd:lle, joka vuonna 1972 vaihtoi nimekseen Marubeni Corporation. Kuten Daido 

Yoshiten / DaiEi Papers, myös Finland Japan Trading Co. onnistui tahollaan lujit-

tamaan Finnpapin markkinoiman paperin myyntejä Marubenin Osakan-konttorin 

kautta japanilaisille loppukäyttäjille vuosittain lisääntyvien vientimäärien myötä. 

Yhdistyksen myyntiverkoston kaksihaaraisuudesta johtuen kehkeytyi Finland Ja-

pan Trading Co:n ja DaiEi Papersin välille kovaakin kilpailua suomalaisesta pape-

rista, sillä molemmat agentit halusivat saada mahdollisimman monta tonnia tavaraa 

välitettäväkseen asiakkailleen samalla kun Finnpap sääteli Japanin markkinoille 

suuntaamansa paperin tonnimääriä kunakin vuonna päämarkkinoilla Euroopassa ja 

muualla vallitsevan menekin mukaan.1791  

Keskinäisestä kilpailusta huolimatta pystyivät nämä agentit ajan kuluessa 

myös yhteistyöhön, kuten lainaamaan toisilleen paperirullia asiakkaiden vaatiman 

koon ja laadun mukaan. Erääksi toiseksi yhteistyömuodoksi muotoutuivat suoma-

laisen paperin myyntipromootiot, joihin myös päämies Finnpap osallistui kaupalli-

nen sihteeri Ullnerin ohella. Huhtikuussa 1972 järjestettiin Tokiossa ”Finnish Paper 

Day” niminen tilaisuus, jonne oli kutsuttu huomattava osallistujakaarti japanilais-

ten paperintuojien ja paperia käyttävän teollisuuden piiristä. Finnpapin lisäksi ky-

seiseen tilaisuuteen osallistui myös Converta eli Suomen Paperin- ja Kartonginja-

lostajien Yhdistys, joka pyrki avaamaan oman vientinsä Finnpapin viitoittamaa 

tietä Japanin markkinoille.1792 Yrityksistä huolimatta ei Converta kuitenkaan on-

nistunut etabloitumaan yhtä voimallisesti Japaniin 1970-luvun alkupuolella. Ullne-

rin näkemyksen mukaan Converta tarjosi erään esimerkin suomalaisesta yrityksestä, 

joka toisinaan suhtautui hyvinkin epäluuloisesti Japanin-viennin kehitysmahdolli-

                                                        
1791 Neuvottelu pääkonttorissa 29.5.1973 DaiEin edustajien kanssa. Muistio, Rosberg/HH 30.5.1973. 
Muistiot ja matkakertomukset 1972–1974 Nestepakkauskartongit. Arkistotunnus 160. EGPK. Kurt 
Swanljungin kirjelmä Erik Olanderille (Eurocan Pulp & Paper Co. Ltd.). Kuusankoski 9.8.1974. Euro-
can-Enso Far East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. EGPK. 
1792 Syksyllä 1972 järjestettiin Japanissa vielä toinen suomalaisen viennin edistämistapahtuma nimel-
tään ”Converta Day”. Suurlähettiläs Lareksen kirjelmä No. 151. ministeri Olavi J. Mattilalle (Valmet 
Oy). Tokio 20.2.1973. 7.Le. Kv. messut, Kaupalliset vierailut Suomesta jne. 1970–79: Konesympo-
siumin järjestäminen Japanissa. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. ”Finnish Paper Day 26.4.1972 
Tokiossa.” Kaupallinen sihteeri Ullnerin kirjelmä No. 568/215. ulkoasiainministeriölle. Tokio 
13.6.1972. Liitteet. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. Tiedonanto 
23.3.2012. Carl-Erik Ullnerin lähettämä sähköposti Juha Sahille. 
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suuksiin – tämä kävi ilmi vuonna 1975 Ullnerin välittämästä Convertan käsityk-

sestä, ”että potentiaalisten [japanilaisten] asiakkaiden vastaanottaminen ja vienti-

tuotteittemme esitteleminen heille ei olisi mielekästä”.1793 

 

Kaavio 47. Finnpapin vienti Japaniin v. 1967–1974. Määrät tonneina. Lähde: Finnpapin 

vuosikertomukset 1971–1974. Finnpapin arkisto.  

Vuonna 1972 Finnpapin Japanin-viennissä koettu nousu oli sanalla sanoen valtava, 

sillä edeltäneeseen vuoteen verrattuna kasvoi tonnimääräinen vientilaskutus lähes 

1 000 prosenttia. Yhdistyksen myynnit koostuivat vuonna 1972 lähes täydellisesti 

osaston III aikakauslehtipaperista ja muusta painopaperista. Tässä yhteydessä on 

syytä mainita, että edellä käsitellyssä ”Finnish Paper Day” myyntipromootiossa ja 

sen valmisteluissa olivat erityisen aktiivisesti toimineet osaston III edustajat, jotka 

yhteistyössä yhdistyksen kahden agentin kanssa onnistuivat nostamaan vientimää-

rät 37 023 tonniin edeltäneen vuoden 3 717 tonnista.1794 Suorien kontaktien solmi-

minen ja ylläpitäminen myyntipromootioiden ja jatkuvan yhteydenpidon kautta ja-

panilaisiin asiakkaisiin oli onnistuneen vientitoiminnan perusedellytys. 

Osasto III ei ainoastaan keskittynyt vientimäärien kasvattamiseen vaan ennen 

kaikkea pysyvän jalansijan mahdollistamiseen Japanin markkinoilla oman yhdys-

miehen asettamisen ja lopulta oman myyntikonttorin perustamisen myötä. Alku-

vuodesta 1972 esitettyjen alustavien suunnitelmien mukaan olisi yhdysmiehen teh-

tävänä välittömän yhteyden ylläpitäminen yhdistyksen ja asiakkaiden välillä, toisin 

                                                        
1793 ”PM viennin edistäminen Japaniin.” Kaupallinen sihteeri Ullnerin muistio. Tokio 24.4.1975. 7.Lg–
Lh. Suomen vienti, Suomen finanssipolitiikka, Lainanotto J:n markkinoilta, Suomen markka yms. 
1957–82: Suomen viennin edistäminen. Tokion-suurlähetystön arkisto. UMA. 
1794 Finnpapin vuosikertomukset 1971–1972. Finnpapin arkisto. ”Muistio neuvotteluista Helsingissä 
10.1.1972 koskien Japania vientimarkkinamaana.” Allekirjoitus L. E. Tuompo Helsinki 11.1.1972. 
Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. 
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sanoen kaupallisen maaperän muokkaaminen riittävän vakaaksi oman konttorin pe-

rustamista varten. Kaupallinen sihteeri Ullnerin, joka oli toimintansa alusta lähtien 

tehnyt Tokiossa läheistä yhteistyötä Finnpapin kanssa suomalaisen paperin viennin 

edistämiseksi, oli määrä astua yhdysmiehen tehtäviin vuoden 1973 kuluessa. Tämä 

suunnitelma ei kuitenkaan vielä tuolloin toteutunut, sillä Finland Japan Trading Co. 

sai yhdistyksen johdon toistaiseksi vakuutettua siitä, ettei Japanissa tarvittu Finn-

papin omaa edustajaa.1795 Finland Japan Trading Co:n aktiivisuus tässä asiassa liit-

tyi oleellisesti toisen suomalaisen paperiteollisuuden suurtoimijan, Enso-Gutzeit 

Oy:n etabloitumiseen ja sen myyntioperaatioiden laajentumiseen Japanissa 1970-

luvun alussa. 

Suomen suurimpana teollisuusyrityksenä ja Eurocan Pulp & Paper Co., Ltd:n 

pääomistajana Enso-Gutzeit Oy kiinnostui oman vientitoiminnan käynnistämisestä 

Japaniin, jonka paperi- ja kartonkimarkkinat vaikuttivat ennustetun kysyntäkehi-

tyksen valossa varsin lupaavilta 1960-luvun loppupuolella. Enso oli Finncellin ja 

Finnpapin jäsenyhtiö ‒ kuitenkin sillä erotuksella, että viimeksi mainitun kautta 

myytiin ainoastaan Enson tuottama sanomalehtipaperi (puupitoiset paperit). Puu-

vapaat kirjoitus- ja painopaperit sekä graafisen teollisuuden tarpeisiin tarkoite-

tun ”off machine koutatun” kartongin vei Enso omien myyntikanaviensa kautta 

maailmalle.1796 

Samanaikaisesti kun Finnpap aktivoitui omalla tahollaan yhteistyöhön Daido 

Yoshitenin kanssa loppuvuodesta 1967, lähestyi myös Enso tulevia yhteistyökump-

paneitaan Osakassa ja Tokiossa edustajansa Erkki Niukkasen ”Kaukoitään ja Etelä-

Amerikkaan” suuntautuneen matkan aikana. Niukkanen sai näihin maanosiin mat-

kanneen suomalaisen kauppavaltuuskunnan jäsenenä yhteyden Marubenin kauppa-

huoneeseen, jonka edustajat olivat tarkoin seuranneet Enson ja sen yhteistyökump-

paneiden tehdasprojektin edistymistä Kanadan länsirannikolla. Niukkanen sai 

myös tietää kauppahuoneen olevan kiinnostunut lisäämään Kanadassa ja USA:ssa 

tuotetun paperin ja kartongin tuontia, sillä amerikkalaisesta hakkeesta valmistetun 

paperin tuotanto Japanissa oli senhetkiset tuontihinnat huomioiden suhteellisesti 

                                                        
1795 ”Muistio neuvotteluista Helsingissä 10.1.1972 koskien Japania vientimarkkinamaana.” Allekirjoitus 
L. E. Tuompo Helsinki 11.1.1972. Kauppa: Japani 1962–1980. Arkistotunnus 1728. SMK:n arkisto. 
Tiedonanto 23.3.2012. Carl-Erik Ullnerin lähettämä sähköposti Juha Sahille. 
1796 Artikkelikopio otsikolla: ”Unique Finnish Lumber, Pulp and Paper Mill Complex in B.C.” Paper 
Trade Journal / July 5, 1971. Eurocania koskevat asiakirjat 1967–1972. Arkistotunnus 175. EGPK. En-
son telex-sanoma (871) Pauli Mustolle 22.8.1972. Muistiot ja matkakertomukset 1968–1978. Arkisto-
tunnus 357. EGPK. Johtaja J.-E. Thomé: ”Finpap – miten se toimii ja joitakin sen etuja.” Talouselämä 
No. 13–14. 28.3.1969, 311. 
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kalliimpaa kuin jo valmiin paperin ja kartongin tuonti. Tämä tieto kirvoitti Niukka-

sen raportoimaan yhtiölleen Marubenin tarjoavan parhaan kontaktin Japanin mark-

kinoilla, minkä lisäksi hän kehotti Finncellin suosituksesta Ensoa ottamaan myyn-

tiagentikseen Finland Japan Trading Co:n, jolla oli läheiset suhteet muun muassa 

Marubeniin.1797  

Näin myös tapahtui, sillä Enso teki seuraavan vuosikymmenen alkuun men-

nessä edustussopimukset Finland Japan Trading Co:n kanssa kartongin, voimapa-

perin ja kemiallisten tuotteiden osalta.1798  Marubenin kanssa tuolloin käynnisty-

neen yhteistyön Eurocanin tuottaman kartongin ja paperin tuonnissa Japaniin oli jo 

loppuvuonna 1969 tehtyjen alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus suuntautua 

kolmelle jalostajataholle, joista tärkein oli Rengo Shiki Co., Ltd. Suunnitelmissaan 

ei Enso – jonka vientiverkoston kautta Eurocanin kyseisten tuotteiden tuotanto 

myytiin – joutunut pettymään, sillä Finland Japan Trading Co:n välittämät Euroca-

nin myynnit Marubenille ja sen kautta Rengolle lähtivät myöhemmin käyntiin odo-

tusten mukaisesti.1799  

Osakan ja Tokion kautta kulkenut informaatiokanava Enson ja Marubenin vä-

lillä ei ollut ainoa laatuaan näiden toimijoiden kesken, sillä myös Marubenin Tuk-

holman-konttori, joka oli perustettu 1960-luvun puolivälissä, toimi aktiivisessa yh-

teistyössä Enson pääkonttorin kanssa tarkoituksenaan käynnistää laajempaakin yh-

teistyötä Eurocanin tuotteiden viennissä maailmalle loppuvuodesta 1970. Toiminta 

Marubenin kanssa oli Enson Japanin-myyntioperaatioiden näkökulmasta hyvin tär-

keää, sillä sen ja muiden japanilaisten kauppahuoneiden (sōgō shōsha) kautta kulki 

yli puolet maan ulkomaankaupasta. Marubenin kaltaisten suurkauppahuoneiden 

tehtävät tuontikaupassa sijoittuivat etenkin rahoitusjärjestelyiden, tavaran varas-

toinnin ja sisämaan kuljetusten organisoinnin saroille. Marubenin vakavaraisuus ja 

sen tarjoama mahdollisuus rahoittaa kauppoja pitkällä maksuajalla näyttäytyivät 

Ensolle yhteistyön syventämistä puoltavina asiahaaroina.1800 

                                                        
1797 ”Kauko-Idässä ja Etelä-Amerikassa 2.9.–1.10.1967 vieraileva kaupallinen valtuuskunta.” Osanotta-
jaluettelo, Helsinki 28.7.1967. Yleinen kauppapolitiikka. Kaupallisen valtuuskunnan matka 1967. Ar-
kistotunnus 1079. SMK:n arkisto. Erkki Niukkasen matkaraportti. Manila 12.9.1967. Kirjeenvaihto 
1967–1975 Apr-myynti, Kaukoitä. Arkistotunnus 183. EGPK. 
1798 Enso-Gutzeit Oy:n agenttiluettelot. Agentuureja ja myyntiyhdistyksiä koskevat asiakirjat 1948–
1971. Arkistotunnus 219. EGPK. 
1799 Joht. K. Ignatiuksen ja ekon. E. Niukkasen matkakertomus Japanista 8.-12.11.1969. Kirjeenvaihto 
1967–1975 Apr-myynti, Kaukoitä.  Arkistotunnus 183. EGPK. Telex-sanoma (3596) Pertti Silvennoi-
selle 31.8.1972. Enso Far-East (Kaukoidän myyntitoimisto) 1971–1978. Arkistotunnus 221. EGPK. 
1800 Huom. Marubenin Tukholman-konttorin kautta hoidettiin myös joitakin Finnpapin ja Finncellin te-
kemistä kaupoista Japaniin. Marubeni-Iida Co. / Keskustelut pääkonttorissa 19.11.1970. Muistio kes-
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Vaikka Enso oli näin saanut järjestettyä vientikanavansa Japaniin varsin va-

kaalle perustalle Finland Japan Trading Co:n ja Marubenin kanssa aloitetun yhteis-

työn tuloksena, oli yhtiön tarkoituksena jo varhain etabloitua Japanin markkinoille 

oman konttorin perustamisen kautta. Loppuvuodesta 1970 tehtyjen suunnitelmien 

mukaan Enson konttorin avaamiseen Japanissa oli kolme perusteltua syytä: 1) Eu-

rocanin ja Enson tuotteiden myynninedistäminen, 2) kuljetuskysymysten hoitami-

nen ja 3) agenttiverkoston kehittäminen.1801 Näiden tekijöiden lisäksi, ja niihin lin-

kittyneinä, konttorin perustamista puolsivat myös Eurocanin sijainti ”lähellä” Itä-

Aasian markkinoita sekä Euroopan taloudellinen integraatiokehitys, joka osaltaan 

kannusti Ensoa lisäämään markkinointiponnisteluja kaukaisemmilla markkinoilla 

– varsinkin nopean kysynnän kasvun omaavilla Itä-Aasian markkinoilla.1802 

Vuoden 1971 alkupuoliskolla siirryttiin konttorin perustamista koskevista 

suunnitelmista niiden toteutusvaiheeseen. Aiemmin Kaukomarkkinat Oy:n Hong-

kongissa ja Lontoossa sijainneiden tytäryhtiöiden toimitusjohtajana palvellut eko-

nomi Pauli Musto siirtyi toukokuun alusta lukien Enso-Gutzeit Oy:n palvelukseen 

tehtävänään perustaa Enson edustusto Osakan ja Koben seudulle (Nishinomiya 

City) ja toimia yhtiön myyntiedustajana Japanissa sekä sieltä käsin muualla Itä- ja 

Kaakkois-Aasiassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa. Myyntiedustajan toimena 

oli tehdä yhteistyötä kullakin markkina-alueella toimivan Enson nimittämän agen-

tin, kuten Japanin tapauksessa Finland Japan Trading Co:n kanssa, sekä koordi-

noida ja kehittää agenttiverkostoa ja myyntejä tällä laajalla maa-alueella vähintään-

kin kolmen vuoden ajan elokuusta 1971 lähtien.1803 

Enson konttorin ei ollut alkujaan tarkoitus tulla rekisteröidyksi viralliseksi yh-

tiöksi Japanissa, sillä myyntiedustaja Muston tehtävänä oli ilmeisestikin vain siir-

tyä pysyvästi asumaan Osakan lähistölle ja ”perustaa” Enson Kaukoidän edustusto 

kotinsa yhteyteen. Tästä suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin kyseisen vuoden hei-

                                                        
kusteluista, P. Silvennoinen/AKS 19.11.1970; ”Marubeni.” Muistio, Markkinoinninsuunnittelu / P. Sil-
vennoinen/AKS 1.9.1972; Pauli Muston kirjelmä johtaja Pertti Silvennoiselle. Tokio 8.6.1971. Enso 
Far-East (Kaukoidän myyntitoimisto) 1971–1978. Arkistotunnus 221. EGPK. 
1801 ”P.M. Matka Kauko-Itään 6.11.–29.11.1970.” Esko Vuorio 21.12.1970. Kirjeenvaihto 1967–1975 
Apr-myynti, Kaukoitä. Arkistotunnus 183. EGPK. 
1802 ”Kauko-Idän myyntiedustaja.” Enso-Gutzeit Oy:n kirjelmä Suomen Pankille 2.1.1971. Enso Far-
East (Kaukoidän myyntitoimisto) 1971–1978. Arkistotunnus 221. EGPK. 
1803 ”Osakassa oleva kunniapääkonsulinvirasto.” Suurlähettiläs Lareksen kirjelmä No. 462/194. ulkoasi-
ainministeriölle. Tokio 1.7.1977. Liite: Pauli Muston Curriculum Vitae. Konsulit ja kunniakonsulit 
1974–1981. Arkistotunnus 615. SMK:n arkisto. ”To whom it may concern.” Enso-Gutzeit Oy:n kirjelmä 
6.8.1971; Enso Far East Representative Office. Muistio, Musto/ll 18.8.1971. Enso Far-East (Kaukoidän 
myyntitoimisto) 1971–1978. Arkistotunnus 221. EGPK. 
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näkuussa Muston neuvoteltua Japanissa erään veroasioihin erikoistuneen lakiasi-

aintoimiston kanssa, joka suositteli toiminimen rekisteröintiä. Syynä tähän oli 

myyntiedustajan toiminnasta seuraavien kustannusten kattaminen Enson toimesta 

Suomesta lähetettävillä varoilla, jotka olisivat Japanin lakien mukaan verotuksen-

alaista (henkilökohtaista) tuloa ilman vähennysoikeutta. Koska lakiasiaintoimiston 

mukaan Enso voisi osittain välttyä tämänkaltaisten maksusiirtojen verotukselta re-

kisteröimällä edustustonsa Japanissa, sai Musto valtuudet virallisesti perustaa Enso 

Far-East Company (Regional Office for Far-East, Australia & New Zealand) nimi-

sen konttorin, jonka rekisteröintipäiväksi tuli 22. lokakuuta 1971.1804 Enso-Gutzeit 

Oy oli täten perustanut oman edustuston Japaniin jo paljon ennen kuin Suomen ja 

Japanin välinen verosopimus oli tullut voimaan loppuvuodesta 1972 – verosopi-

muksen puuttuminen ei siten ainakaan Enson tapauksessa estänyt suoran sijoituk-

sen tekemistä Japaniin. 

Enso Far-Eastia ei perustettu varsinaiseksi myyntikonttoriksi, sillä virallinen 

myyntityö oli pääasiassa Enso-Gutzeit Oy:n myyntiagentin eli Finland Japan Tra-

ding Co:n vastuulla. Myyntiedustaja Pauli Muston ja hänen johtamansa vastape-

rustetun konttorin toimenkuvana oli edellä kerrottujen tehtävien lisäksi Enson tuot-

teiden tunnetuksi tekeminen ja osallistuminen myyntityöhön (ainoastaan) promoot-

torin ominaisuudessa; Ensolla oli Japanin lisäksi lähetettyjä myynninedistämismie-

hiä myös Lähi-idän ja Latinalaisen Amerikan markkinoilla.1805  Oman myynnin-

edistämismiehen asettaminen Japaniin tapahtui Ensolta sikäli oikeaan aikaan, että 

pian Muston aloitettua toimessaan laski paperin ja kartongin kysyntä markkinoilla 

laman seurauksena. Vuoden 1972 alkupuolelle saakka kestäneen hiljentyneen ky-

synnän aikana pyrki Musto yhdessä Finland Japan Trading Co:n toimitusjohtajan 

Masami Yamamoton kanssa laajentamaan Eurocanin ja Enson valmistaman paperin 

ja kartongin asiakaspiiriä.1806 

Muston ja Yamamoton tavoitteena oli kanavoida Enson ja Eurocanin paperin 

ja kartongin myynnit tapahtumaan kauppahuoneiden kautta loppukäyttäjille, 

                                                        
1804 Pauli Muston kirjelmä johtaja Pertti Silvennoiselle. Tokio 8.6.1971; ”Enso Far-East Liason Office.” 
Enso-Gutzeit Oy:n kirjelmä Pauli Mustolle 5.7.1971; ”Certified Photo-Copy of Business Title Registra-
tion of a Newly Formed Company.” Hiroshi Tokuda 22.10.1971. Enso Far-East (Kaukoidän myyntitoi-
misto) 1971–1978. Arkistotunnus 221. EGPK. 
1805  Artikkeli: ”Yhtiömme tämänhetken markkinointitoiminta.” Enso-Gutzeit henkilökunnanlehti 
5/1972 Juhlanumero. Enso-Gutzeit Oy 1918–1992. Arkistotunnus 660. SMK:n arkisto. 
1806 ”02 Japani. P. Muston selonteko nykytilanteesta.” Matkakertomus 4.5.1972. Muistiot ja matkaker-
tomukset 1968–1978. Arkistotunnus 357. EGPK. Pauli Muston kirjelmä johtaja Erkki Linnalle 
24.2.1972. Kirjeenvaihto 1967–1975 Apr-myynti, Kaukoitä. Arkistotunnus 183. EGPK. 
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vaikka esillä oli myös mahdollisuus suoran myynnin harjoittamiseen viimeksi mai-

nituille ohi kauppahuoneiden. Suora myynti ilman kauppahuoneita oli kuitenkin 

hyvin riskialtista, sillä se olisi vaarantanut Enson suhteet näihin Japanin ulkomaan-

kaupan keskeisiin toimijoihin, jotka olivat erilaisin taloudellisin kytköksin linkitty-

neitä paperin ja kartongin loppukäyttäjiin. Japanilaiset paperin ja kartongin (sekä 

muiden valmisteiden) ostajat saattoivat olla salaisten rahoitusjärjestelyiden puit-

teissa linkittyneitä läheisesti vain yhteen kauppahuoneeseen, vaikka aika ajoin te-

kivätkin hankintoja myös muiden kauppahuoneiden välityksellä. Muston mukaan 

oli lähes mahdotonta saada täyttä selkoa japanilaisten yhtiöiden välisistä taloudel-

lisista kytköksistä, joiden olemassaolo vaikutti yhteystyösuhteiden muovautumi-

seen.1807  

Japanilaisten kauppahuoneiden monisäikeisissä ja -tasoisissa yhteistyöverkos-

toissa operointi vaati Enson myyntitoiminnan kannalta keskittymistä kauppaan sa-

manaikaisesti monien toimijoiden kanssa. Marubenin lisäksi Enson yhteistyö-

kumppaneiksi liittyivät muun muassa Ataka & Co., Mitsubishi Trading Co., C. Itoh 

& Co., Sumitomo Shoji, Nissho-Iwai ja Mitsui & Co. Eräät näistä, kuten C. Itoh & 

Co. ja Ataka & Co., ehdottivat Ensolle yhteistyösuhteidensa tiivistämistä Euroca-

nin ja Enson tuottamien valmisteiden yksinoikeusmyyntien kautta. Enso ei kuiten-

kaan ollut valmis luovuttamaan markkinoimiensa tuotteiden myynnin yksinoi-

keutta yhdellekään kauppahuoneelle, sillä yhtiö halusi pitää myyntityön langat 

omissa käsissään ja mahdollistaa vientikanavien avoinna pysymisen usealle ta-

holle.1808  Tämän myyntipolitiikan mukaisesti Enso ylläpiti ja laajensi yhteistyö-

kumppaniensa valikoimaa käsittämään useita suuria kauppahuoneita, joiden ohitse 

Enso myi valmisteitaan suoraan ainoastaan Chuetsu Shiko Co., Ltd. -nimiselle yh-

tiölle. Myös tämä yritys oli kiinnostunut läheisemmästä yhteistyöstä Eurocanin / 

Enson kanssa, sillä keväällä 1972 sen edustajat ehdottivat jopa joint venture -yhtiön 

perustamista Eurocanin paperista valmistettavien paperipussien tuotantoa varten – 

Eurocan ei puolestaan ollut valmis ryhtymään tähän hankkeeseen.1809 

                                                        
1807 ”02 Japani. P. Muston selonteko nykytilanteesta.” Matkakertomus 4.5.1972. Muistiot ja matkaker-
tomukset 1968–1978. Arkistotunnus 357. EGPK. ”Japanese Trading Companies.” Pauli Muston kir-
jelmä Enso-Gutzeit Oy:lle 29.6.1972. Enso Far-East (Kaukoidän myyntitoimisto) 1971–1978. Arkisto-
tunnus 221. EGPK. 
1808 C. Itoh & Co. – vierailu Ensossa 7.‒8.6.1972. Muistio, Wikman/ll 13.6.1972; Herrojen H. Saton ja 
Y. Kanekon, Ataka & Co., Ltd, vierailu Ensossa 20.–21.11.1972. Muistio, Lindeberg/tö 24.11.1972. 
Muistiot ja matkakertomukset 1968–1978. Arkistotunnus 357. EGPK. 
1809 Pauli Mustosen telex-sanoma (6092) Enso-Gutzeit Oy:lle 11.9.1972; Travel Report Japan 28th Feb-
ruary – 3rd March, 1972. Pauli Muston raportti E. Niukkaselle (Eurocan Pulp & Paper Co., Ltd.) 
7.3.1972. Kirjeenvaihto 1967–1975 Apr-myynti, Kaukoitä. Arkistotunnus 183. EGPK. 
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Japanin sekä muiden Itä- ja Kaakkois-Aasian markkinoiden merkitys Euroca-

nin viennille säilyi keskeisenä vuosikymmenen alkupuolella, sillä kartongin (esi-

merkiksi kraftliner board) kulutuksen kasvu yhdessä Eurocanin laadullisesti hyvin 

kilpailukykyisten kartonki- ja paperilaatujen kanssa kannustivat myyntien lisää-

mistä Enson vientiverkoston välityksellä. Japanin hallituksen ilmoitus alentaa pa-

perin, kartongin ja selluloosan tulleja syksyllä 1972, mikä esimerkiksi kartongin 

(kraftliner) osalta merkitsi kolmen prosenttiyksikön alennusta, tarjosi viennin kas-

vattamiselle oman lisäsytykkeen.1810  

Ongelmia myyntien lisäämisen suhteen kuitenkin tuottivat Eurocanin tuotan-

nossa ilmenneet haasteet tehtaiden peruskorjausten ja muiden paperin, kartongin ja 

selluloosan valmistusta hidastaneiden tekijöiden osalta. Eurocanin tekemät toimi-

tussitoumukset eurooppalaisille ostajille langettivat ajoittain hyvinkin ikävän var-

jon yhtiön Japanin-viennille. Esimerkiksi vuonna 1973 Eurocan valmistautui prio-

risoimaan toimitukset Eurooppaan Japanin kustannuksella siten, että laivauksia vii-

meksi mainitulle markkinalle suunniteltiin siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan 

ja sinne suuntautuville tonnimääräisille myynneille aiottiin asettaa ohjeellinen vuo-

sikiintiö ylärajoineen. Tällainen myyntityön hillitseminen ja Japanin markkinoiden 

asettaminen (vaikkakin hetkellisesti) sekundaariselle sijalle ei myyntiedustaja 

Muston näkemyksestä ollut hyväksyttävissä luottamuksellisten asiakassuhteiden 

joutuessa sen johdosta kärsimään.1811 

Vientitoimintaa kohdanneista haasteista huolimatta muodostui Enson ja Euro-

canin kartongin ja paperin myyntityö Japanissa hyvin tulokselliseksi, sillä vienti-

määrät kasvoivat huomattavasti vuosikymmenen alusta lukien. Esimerkkinä mai-

nittakoon, että Eurocanin tuotannosta vietiin Japaniin kartonkia (linerboard) 321 

tonnia ensimmäisenä myyntivuonna 1971. Vuonna 1972 vienti käsitti jo 4 496 ton-

nia, ja vuotta myöhemmin myynnit (kitliner) nousivat yli 26 000 tonniin.1812 Enso-

Gutzeit Oy:n erikoiskartonkien vienti koki myös merkittävän nousun näinä vuosina, 

kuten alla olevasta kaaviosta 48. käy ilmi. 

                                                        
1810 ”Import Duties – Japan.” Pauli Muston kirjelmä Enso-Gutzeit Oy:lle (1)8.12.1972. Kirjeenvaihto 
1967–1975 Apr-myynti, Kaukoitä. Arkistotunnus 183. EGPK. 
1811 ”Eurocan – Japan 1973.” Pauli Muston kirjelmä Erkki Linnalle (Enso-Gutzeit Oy) 18.9.1972; ”Hyvä 
veli.” Kirjelmä Pauli Mustolle. Lindholm/rp 6.3.1972. Kirjeenvaihto 1967–1975 Apr-myynti, Kaukoitä. 
Arkistotunnus 183. EGPK. Enso-Gutzeit Oy:n kaukokirjoitinsanoma Pauli Mustolle (7.2.1973). Euro-
cania koskevat asiakirjat 1969–1974. Arkistotunnus 177. EGPK. Eurocanin toimitustilanne. Enso-Gut-
zeit Oy:n seloste 12.12.1973. Eurocania koskevat asiakirjat 1971–1974. Arkistotunnus 178. EGPK. 
1812 Komissiot 1.4.1969 Enso-Eurocan myyntisopimus § 6al. Saukkonen/ks 22.12.1971. Eurocania kos-
kevat asiakirjat 1969–1973. Arkistotunnus 176. EGPK. Shipments from Kitimat during 1972 – liner-
board. Tilasto, Sorsa/ite 12.1.1973; Kitliner shipments 1973. KI Clarke/ite 9.1.1974. Eurocania koske-
vat asiakirjat 1971–1974. Arkistotunnus 178. EGPK. 
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Kaavio 48. Enso-Gutzeit Oy:n erikoiskartonkien1813 myynnit Japaniin v. 1970–1974. Mää-

rät tonneina. Lähde: Erikoiskartonkien myynnit Japaniin – myyntitilasto maittain (ATK) 

– tonnia. Muistio, Enso-Gutzeit Oy 15.9.1975. Tetra Pak -asiakirjat 1972–1979. Arkisto-

tunnus 113. EGPK. 

Viennin kasvaessa ja yhteistyön tiivistyessä japanilaisten kauppahuoneiden kanssa 

nousi Enso-Gutzeit Oy:ssä kiinnostus tukevoittaa myyntiverkostoaan Japanissa uu-

den investoinnin kautta. Vuoden 1973 lopulla esitettiin, todennäköisesti Pauli Mus-

ton toimesta, ensimmäisen kerran ajatus Finland Japan Trading Co:n hankinnasta 

Enson omistukseen. Tämän agentuurin, joka edusti Enson lisäksi myös Finncelliä, 

Finnpapia, Valiota ja Tervakoski Oy:tä, toimitusjohtaja ja pääomistaja Masami Ya-

mamoto oli tuolloin ainakin nimellisesti siirtymässä eläkkeelle tavoitteenaan sitä 

ennen myydä yrityksensä Ensolle ja sen suomalaisille kumppaneille Kymille ja 

Tampellalle – eli Eurocanin omistajayhtiöille. Muston ja hänen välityksellään En-

son kiinnostus Finland Japan Trading Co:a kohtaan perustui suunnitelmiin kehittää 

agentuurista kansainvälinen kauppahuone, jonka myyntitoiminta käsittäisi sellu-

loosan, paperin ja kartongin lisäksi myös muita tuotteita. Finnpapin paperin ja 

Finncellin sellun myynneistä oli kuitenkin määrä muodostua uuden kauppahuoneen 

liiketoiminnan ydin, minkä ohella kauppaa suunniteltiin käytävän Japanin ja ”kol-

mansien” Euroopan maiden välillä niissä sijaitsevien Enson ja Kymin konttorien 

välityksellä.1814  

Koko yrityskaupan onnistumisen perusedellytys ja -ehto oli, että Finnpapin ja 

Finncellin edustukset pysyisivät Finland Japan Trading Co:n hoidettavina. Erityi-

sesti Finnpapin myyntiedustuksen säilyminen oli ensiarvoisen tärkeää, sillä tämän 

                                                        
1813 Erikoiskartonkeihin lukeutuivat muun muassa Blocpak-kartonki ja TB maitotölkkikartonki.  
1814 ”Finland Japan Trading Company.” Pauli Muston kirjelmä Aarne Hildenille (Enso-Gutzeit Oy) 
13.6.1974. Eurocan-Enso Far East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. EGPK. 
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yhdistyksen markkinoiman paperin myynnit olivat vuonna 1973 vastanneet 49,7 

prosenttia Finland Japan Trading Co:n tulolähteistä; seuraavina olivat Eurocan 29, 

Finncell 16,9, Enso 1,3, Valio 2,9 ja Tervakoski 0,2 prosentin osuuksin.1815 Tiedos-

taen Finnpapin edustuksen keskeisyyden agentuurin liiketoiminnalle oli Enson tar-

koituksena edetä investointiasiassa varovaisesti ja viime kädessä, ellei muu auta, 

tarjota yhtiökumppanuutta Finnpapille ja Finncellille uudessa kauppahuo-

neessa.1816  

Finland Japan Trading Co:n osto-operaatio oli suunniteltu käytännössä tapah-

tuvaksi siten, että Enso yhdessä Kymin ja Tampellan kanssa lunastaisi agentuurista 

ainoastaan sen nimen ja niin kutsutun ”goodwill-arvon” myöhemmin Japanissa pe-

rustettavaa samannimistä kauppahuonetta varten. Toisin sanoen Enson pyrkimyk-

senä oli perustaa uusi Finland Japan Trading Co., joka saisi työntekijänsä vanhasta 

agentuurista, mutta joka olisi kokonaan suomalaisomistuksessa.1817 Enson suunni-

telman toteutuminen näytti todennäköiseltä vielä keväällä 1974, jolloin Finncellin 

toimitusjohtaja Jaakko Rautanen ilmoitti yhdistyksen jatkavan Finland Japan Tra-

ding Co:n käyttämistä agenttina omistajavaihdoksen jälkeen; yhdistys oli tuolloin 

kiinnostunut myös osakkuudesta uudessa kauppahuoneessa. Finnpapin johdossa ei 

ajatusta Finland Japan Trading Co:n hyödyntämisestä heti tyrmätty, joten ratkaisu 

asiassa tapahtui vasta saman vuoden elokuussa.1818 

Kesän kuluessa sekä Finncellin että Finnpapin suhtautuminen Enson suunni-

telmaan muuttui jyrkän kielteiseksi, sillä ensin mainittu ilmoitti mahdollisen hen-

kilömuutoksen Finland Japan Trading Co:n johdossa tai yrityksen omistajamuutok-

sen pakottavan yhdistyksen harkitsemaan uudestaan Japanin markkinoiden agent-

tisuhdettaan. Finncell ilmoitti Masami Yamamotolle harkitsevansa vaihtoehtona 

jopa toimimista Japanissa ilman omaa agenttia.1819 Finnpap puolestaan ilmoitti, että 

                                                        
1815 ”Finland Japan Trading Co.” Pauli Muston kirjelmä Martti Solinille (Enso-Gutzeit Oy) 1.3.1974. 
Eurocan-Enso Far East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. EGPK. 
1816 ”Finland Japan Trading Company.” Pauli Muston kirjelmä Aarne Hildenille (Enso-Gutzeit Oy) 
13.6.1974. Eurocan-Enso Far East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. EGPK. 
1817 Pauli Muston telex-sanoma (3658) Martti Solinille 2.5.1974; Martti Solinin telex-sanoma Pauli 
Mustolle 29.5.1974. Eurocan-Enso Far East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. EGPK. 
1818 ”Finland Japan Trading Co.” A. T. Hildénin kirjelmä Kurt Swanljungille (Kymin Osakeyhtiö) 
9.5.1974; Yhteenveto 20.8.1974. käydystä Finland Japan Trading Company’a (FJTC) koskevasta kes-
kustelusta. Silén/26.8.1974. Eurocan-Enso Far East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. 
EGPK. 
1819 Yhteenveto 20.8.1974. käydystä Finland Japan Trading Company’a (FJTC) koskevasta keskuste-
lusta. Silén/26.8.1974. Eurocan-Enso Far East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. 
EGPK. 
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joillekin sen jäsenyhtiöille olisi mahdotonta hyväksyä ajatusta, että yhdistys käyt-

täisi myyntityössään yksittäisten jäsentensä omistamia agentuureja.1820 Viennin oli 

siis tapahduttava Finnpapin oman myyntiverkoston kautta ilman että agentuurin tai 

kauppahuoneen hyödyntämisestä myyntityössä seuraisi edes periaatteellista eturis-

tiriitaa yhdistyksen jäsenyhtiöiden välillä. 

Finnpapin kieltäytyminen käyttämästä Enson ja sen kumppaneiden suunnitte-

lemaa uutta Finland Japan Trading Co:a on ymmärrettävissä, kun muistetaan tämän 

agentuurin liiketoiminnan nojautumisen suurimmaksi osaksi Finnpapin myynteihin 

ja siihen tosiasiaan, että nämä myynnit lähes täydellisesti suuntautuivat Maru-

benille. Sen sijaan, että Finnpap olisi jatkanut Finland Japan Trading Co:n hyödyn-

tämistä ja siten myyntiprovisioiden maksamista sille tai sen nimeä kantavan uuden 

kauppahuoneen omistajille (Ensolle, Kymille ja Tampellalle), oli yhdistyksen in-

tressien kannalta tarkoituksenmukaisinta siirtyä välittömään yhteistyösuhteeseen 

Marubenin kanssa ilman välikäsiä. Näin myös tapahtui, kun vuonna 1975 Finnpap 

solmi Marubenin ja DaiEi Papersin kanssa edustussopimukset, jotka molemmat tu-

livat voimaan viimeistään seuraavan vuoden alusta lukien – tällöin päättyi yhteistyö 

Finland Japan Trading Co:n kanssa. Samalla Finnpap päätti perustaa Tokioon oman 

edustuston eli niin kutsutun Finnpap Representative Officen, jonka johtoon nimi-

tettiin samana vuonna kaupallisen sihteerin toimen jättänyt Carl-Erik Ullner. Hänen 

tehtävänään oli koordinoida myyntejä DaiEi Papersin ja Marubenin välityksellä pa-

perin loppukäyttäjille sekä mahdollistaa osaltaan välitön informaatiovaihto yhdis-

tyksen, sen edustajien ja loppukäyttäjien välillä.1821 

Nämä Finnpapin myyntiverkostoa koskettaneet muutokset perustuivat yhdis-

tyksen 1960-luvulta lähtien soveltamaan myyntipolitiikkaan, jossa painottui tarve 

suorien ja välittömien yhteistyökanavien luomiseen kohdemarkkinoille. Finnpapin 

pyrkimyksenä oli toisin sanoen luopua agenttiverkostoon nojautuneesta myynti-

työstä ja luoda omista myyntikonttoreista koostuva myyntiverkosto. Japanin mark-

kinoilla tämä välittömän myyntiverkoston luomisprosessi käynnistyi edellä kerro-

tun mukaisesti vuonna 1975, ja viisi vuotta myöhemmin eli vuonna 1980 perustet-

tiin Tokiossa Finnpapin, DaiEi Papersin ja Marubenin yhteistyönä myyntiyhtiö 

                                                        
1820 Kurt Swanljungin kirjelmä Erik Olanderille (Eurocan Pulp & Paper Co. Ltd.). Kuusankoski 9.8.1974. 
Eurocan-Enso Far East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. EGPK. 
1821 Hallintoneuvoston toisen kokouksen pöytäkirja 18.3.1975. Pöytäkirjat 1975. Finnpapin arkisto. 
Finnpapin ja DaiEi Papers, Ltd:n välillä solmittu edustussopimus 9.4.1975. Sopimuksia: DaiEi 1975. 
Finnpapin arkisto. Finnpapin ja Marubeni Corporationin välillä solmittu edustussopimus 30.4.1975. 
Marubeni 1975: Sales Representative Agreement 30.4.1975. Finnpapin arkisto. Heikkinen 2000, 377.  
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Nippon Finnpap, Ltd.1822 Yhdistyksen ja sen japanilaisten kumppanien välillä tii-

vistyneiden yhteistyösuhteiden tuloksena kasvoi suomalaisen paperin vienti jo 

1970-luvun alussa niin merkittäväksi, että vuosina 1972–1973 Suomi nousi toiseksi 

suurimmaksi paperinviejämaaksi Japanin markkinoilla, Kanadan ollessa suurin. 

Pohjoismaiden välisen vertailun vuoksi todettakoon, että vuonna 1973 oli Suo-

mesta Japaniin tuodun paperin määrä yli 59 000 tonnia, kun taas Ruotsista tapah-

tuneen tuonnin määrä ylsi ainoastaan 5 600 tonniin.1823  

Toisin kuin Finnpap, ei Finncell tehnyt lopulta päätöstä luopua Finland Japan 

Trading Co:n kautta kulkeneesta myyntikanavastaan ‒ vaikka olikin elokuussa 

1974 esittänyt vaihtoehdoksi toimimisen Japanissa ilman omaa agenttia.1824 Näin 

siitäkin huolimatta, että vielä seuraavan vuoden alussa, johon mennessä Enso oli 

luopunut suunnitelmastaan perustaa uusi Finland Japan Trading Co., Finncellissä 

edelleen pohdittiin agenttisuhteen jatkamisen edellytyksiä. Mahdollisesti myös 

Finncellin jäsenyhtiöiden piirissä karsastettiin ajatusta yksittäisten jäsenten omis-

tamasta agentuurista, minkä lisäksi Finncellin johdossa saattoi esiintyä henkilökoh-

taista luottamuspulaa Masami Yamamotoa kohtaan, joka oli aktiivisesti toiminut 

yhteistyössä Enson kanssa yrityskauppasuunnitelmien puitteissa. Masami Yama-

moton ilmoitus eläkkeelle siirtymisestään ja hänen serkkunsa Shosaburo Yamamo-

ton nimittämisestä Finland Japan Trading Co:n johtoon vuonna 1975 vaikutti to-

dennäköisesti keskeisenä tekijänä Finncellin päätökseen jatkaa edustussuhdetta il-

man muutoksia agentuurin kanssa.1825 

Ilman Finnpapin ja Finncellin myyntien säilymistä Finland Japan Trading Co:n 

hoidettavana ei Enso kumppaneineen ollut valmis ostamaan agentuuria ja perusta-

maan tilalle uutta kauppahuonetta. Muuttuneissa olosuhteissa Pauli Musto ehdotti 

tammikuussa 1975, että Enso perustaisi Japaniin uuden yhtiön, jolle keskitettäisiin 

kaikki Eurocanin ja Enson tuotteiden myynnit Japanissa ja joka ottaisi hoidettavak-

seen Enson agenttiverkoston kehittämisen myös muualla Itä- ja Kaakkois-Aasiassa. 

Muston mukaan Enson ja Eurocanin myyntien positiivinen kehitys vuosina 1973–

                                                        
1822 Forsman 1993, 7; Heikkinen 2000, 370–371, 377; Sahi & Igawa 2015, 168.  
1823 Japan: Production and Trade of Paper Industry (2 August 1974) Useita tilastoja. The Finnish Pulp 
and Paper Data Centre. Kirjeenvaihto 1967–1975 Apr-myynti, Kaukoitä. Arkistotunnus 183. EGPK. 
1824 Finncell vahvisti Shosaburo Yamamotolle viimeistään kesällä 1975, että Finland Japan Trading Co. 
sai jatkaa yhdistyksen edustajana Japanissa. Pauli Muston telex-sanoma (1765) toimitusjohtaja Pentti 
Salmelle 22.8.1975. Markkinoinninsuunnittelua koskevat asiakirjat 1971–1979. Arkistotunnus 290. 
EGPK. 
1825 ”Enso Sales Office in Japan.” Pauli Muston kirjelmä Enso-Gutzeit Oy:lle 8.1.1975. Eurocan-Enso 
Far East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. EGPK. 
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1974 1826  tarjosi kannustimen myyntityön keskittämiselle uuden investoinnin 

kautta.1827  

Enson johto hyväksyi Muston ehdotuksen, jonka toteutus käynnistyi keväällä 

1975. Siitä noin puoli vuotta myöhemmin (1.10.1975) aloitti Enson ja Eurocanin 

omistama myyntiyhtiö Eurocan-Enso Far East Co., Ltd. toimintansa Osakassa – 

Finnpap avasi lähes samanaikaisesti oman edustustonsa Tokiossa. Myyntiyhtiön 

tehtävänä oli Enson ja Eurocanin tuottaman kartongin ja paperin markkinointi Ja-

panissa, muualla Itä- ja Kaakkois-Aasiassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa. 

Lisäksi sen tuli toimia Finncellin edustajana Eurocanin markkinaselluloosan osalta 

Japanissa.1828 Uuden yhtiön tarkoituksena oli täten Enson oman myyntiverkoston 

kehittäminen Japanissa ja verkostojen täydentäminen myös edellä luetelluilla 

muilla markkinoilla. Eurocan-Enso Far East Co:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 

Pauli Musto, ja myös Masami Yamamoto toimi yhtiön johtajistossa.1829 

Enso-Gutzeit Oy:n ja Finnpapin myyntiverkostojen kehitys, toisin sanoen vä-

littömien vientikanavien luominen Japanin markkinoille, vaikutti keskeisiltä osin 

suomalaisen paperiteollisuuden tuotteiden viennin voimakkaaseen lisääntymiseen 

1970-luvun alusta lukien. Enso oli näistä kahdesta ensimmäinen, joka teki suoran 

investoinnin Japaniin perustamalla edustuston vuonna 1971 ja neljä vuotta myö-

hemmin yhteisen myyntiyhtiön Eurocanin kanssa. Vuosikymmenen puolivälissä 

paperimarkkinoitakin kurittanut öljykriisi ja sitä seurannut lama eivät estäneet En-

                                                        
1826 Kuten kaavioista 47. ja 48. voidaan havaita, lisääntyi kartongin ja paperin vienti vuosina 1973–1974 
öljykriisistä huolimatta. Tähän osaltaan vaikutti Japanin paperimarkkinoiden säilyminen varsin stabii-
leina aina vuoden 1974 toiselle puoliskolle saakka kotimaisen teollisuuden käyttäessä ennen kriisiä os-
tamiaan öljyvarastoja. Kysyntä Japanin markkinoilla kääntyi kuitenkin laskuun loppuvuodesta 1974, 
jolloin inflaatio nousi noin 20 prosenttiin. ”Economic Situation – Japan.” Pauli Muston kirjelmä Enso-
Gutzeit Oy:lle 19.6.1975; ”Wage and Raw Material Cost Increase – Japanese Paper Mills.” Pauli Mus-
ton kirjelmä Enso-Gutzeit Oy:lle 24.5.1974. Enso Far-East (Kaukoidän myyntitoimisto) 1971–1978. 
Arkistotunnus 221. EGPK. Hallintoneuvoston viidennen kokouksen pöytäkirja 12.9.1974. Liite: Mark-
kinatilanne 12.9.1974. Pöytäkirjat 1974. Finnpapin arkisto.  
1827 ”Enso Sales Office in Japan.” Pauli Muston kirjelmä Enso-Gutzeit Oy:lle 8.1.1975. Eurocan-Enso 
Far East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. EGPK.  
1828 Eurocan-Enso Far East Co:n osakepääomaksi merkittiin 36 miljoonaa jeniä. Enso ja Eurocan olivat 
yhtiön omistajia yhtä suurilla osuuksilla. Suomen Pankin kirjelmä Enso-Gutzeit Oy:lle. Helsinki 
22.5.1975. Markkinoinninsuunnittelua koskevat asiakirjat 1971–1979. Arkistotunnus 290. EGPK. 
Enso-Gutzeit Oy:n tiedote Eurocan-Enso Far East Co. Ltd:n perustamisesta 1.10.1975. Eurocan-Enso 
Far East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. EGPK. Ahvenainen 1992, 635–636. 
1829 ”Myyntiyhtiön perustaminen Japaniin.” Muistio, Silén/ak 23.4.1975; ”Eurocan-Enso Far East Co., 
Ltd.” Pauli Muston kirjelmä Hamada & Yanagida:lle 10.6.1975. Eurocan-Enso Far East Co. Ltd. -asia-
kirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. EGPK. P. Silvennoisen (Enso-Gutzeit Oy) kirjelmä Pauli Mus-
tolle 22.9.1975. Enso Far-East (Kaukoidän myyntitoimisto) 1971–1978. Arkistotunnus 221. EGPK. Tie-
donanto 24.3.2012. Carl-Erik Ullnerin lähettämä sähköposti Juha Sahille. 
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soa ja Finnpapia kehittämästä myyntiverkostojaan uusien edustustojen perustami-

sen kautta. Suorat investoinnit ja japanilaisten kauppahuoneiden kanssa käyty vä-

litön yhteistyö mahdollistivat näiden yhtiöiden etabloitumisen Japanin markki-

noille merkittävin tuloksin – Japanista tuli suurin suomalaisen paperin ostajamaa 

Aasiassa.1830  Finnpapin ja Enson myyntiverkostojen evoluutio tuotti muutoksen 

myös Finland Japan Trading Co:n vuosikymmeniä kestäneeseen asemaan suoma-

laisen viennin keskeisimpänä välittäjänä. Agentin kautta muodostettujen suorien 

vientiverkostojen korvaantuminen välittömillä yhteistyösuhteilla merkitsi Suomen 

paperiteollisuuden tuotteiden viennille jatkuvuutta pitkällä aikavälillä, mikä konk-

retisoitui kasvavissa myyntiluvuissa. 
  

                                                        
1830 Heikkinen 2000, 383. 
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Yhteenveto 

Vientikauppa Japaniin 

Japaniin suuntautunutta suomalaista vientiä aina maailmansotien väliseltä ajalta 

lähtien hallinnut Finncell aktivoitui yhdessä yksinedustajansa Finland Japan Tra-

ding Co:n kanssa vuonna 1962 saadakseen selluloosan myynnit uuteen nousuun 

maiden välisen kauppavaihdon liberalisoinnin jälkeen. Agenttinsa kautta kulke-

neen suoran myyntiverkoston välityksellä yhdistys onnistui lujittamaan yhteistyö-

tään japanilaisten kauppahuoneiden kanssa, jotka hankkivat yhä suurempia sellu-

loosaeriä Japanin kasvavan paperiteollisuuden tarpeita varten. 1960-luvun toisella 

puoliskolla Finncellin vientimäärät Japaniin kasvoivat toisen maailmansodan jäl-

keisen ajan uusiin ennätyslukemiin mutta eivät kuitenkaan yltäneet vuonna 1937 

saavutetun viennin huippumäärään.  

Suhteellisen korkeat rahtikustannukset nakersivat Finncellin Japanin-viennin 

kannattavuutta, mikä osaltaan vaikutti myyntimäärien verrattain maltilliseen kehi-

tykseen 1960-luvun lopulla. Yhdistyksen myyntipolitiikan mukaan viennin pää-

paino oli sijoitettu Euroopan markkinoille, kun taas Japaniin, jossa pohjoisamerik-

kalaiset kilpailijat olivat tuontisellun osalta hintajohtajia, toimitettiin yhä pienem-

piä eriä paperiselluloosaa 1970-luvun alkuun tultaessa. Tuolloin tapahtuneeseen 

viennin määrälliseen laskuun vaikutti myös ennen kaikkea yhdistyksen asiakassuh-

teissa realisoitunut muutos, kun Marubenin ja Atakan kauppahuoneet nousivat yh-

distyksen tärkeimmiksi japanilaisiksi asiakkaiksi. Tämä toteutui samanaikaisesti, 

kun jo lähes 20 vuotta jatkuneet yhteistyösuhteet Iwai & Co:n ja Toyo Menka 

Kaishan kanssa jäivät taka-alalle tekosilkkiselluloosan myyntien loppumisen seu-

rauksena.  

Eurocan Pulp & Paper Co:n tuottaman selluloosan viennillä oli välillinen vai-

kutuksensa Finncellin jäsenyhtiöiden tuotannon viennin kehitykselle Japaniin. 

Näin siitäkin huolimatta, että Eurocanin selluloosan viennin yhdistyksen myynti-

verkoston kautta oli virallisesti tapahduttava tasavertaisin myyntiosuuksin jäsen-

tehtaiden kanssa. Pitkäaikaissopimuksia suosivalla ja parhaita asiakassuhteita pai-

nottavalla myyntipolitiikallaan Finncell keskittyi 1970-luvun alussa yhteistyöhön 

erityisesti Ataka & Co:n kanssa Finland Japan Trading Co:n välityksellä.  

Yhdistys oli agenttinsa toimintaan hyvin tyytyväinen, mikä ilmeni Japaniin 

luodun myyntiverkoston muuttumattomuutena vuosikymmenestä toiseen. Masami 
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Yamamoton johdolla agentuuri mahdollisti suomalaisen selluloosan menestyksel-

lisen myyntitoiminnan jatkumisen Finncellin myyntipolitiikan asettamissa rajoissa 

aina vuoteen 1974 saakka. Silloin Finncellin johto ilmeisesti harkitsi ensimmäisen 

kerran agenttisuhteen lopettamista Finland Japan Trading Co:n kanssa. Agentuurin 

omistuspohjan säilyttyä muuttumattomana ja Enso-Gutzeit Oy:n luovuttua osto-

hankkeestaan sai Finncellin ja Finland Japan Trading Co:n yhteistyö jatkua myös 

1970-luvun puolivälin jälkeen. 

Investoinneissa voimallisesti kansainvälistynyt Enso-Gutzeit Oy etabloitui Ja-

panin markkinoille suoran sijoituksen turvin perustamalla sinne edustuston (Enso 

Far-East Company) vuonna 1971. Enson kiinnostus Japaniin suuntautuvan viennin 

käynnistämiseen perustui paperin ja kartongin kysynnässä 1960-luvun aikana ta-

pahtuneeseen huomattavaan nousuun, josta yhtiö tavoitteli näillä markkinoilla 

osuutta pääosin omistamalleen Eurocanille Brittiläisessä Kolumbiassa sekä tehtail-

leen Suomessa. Finncellin tavoin myös Enso käytti myyntiagenttinaan Finland Ja-

pan Trading Co:a, joka yhteistyössä Enson oman edustajan (Pauli Musto) kanssa 

loi välittömän yhteistyöverkoston japanilaisiin kauppahuoneisiin, kuten Marube-

niin, Atakaan ja Sumitomoon. Enson ja Eurocanin kartongin ja paperin viennin 

kasvu houkutteli Enso-Gutzeit Oy:tä laajentamaan myyntitoimintaansa Japanissa, 

jolloin yhtiö yritti kumppaniensa Kymin ja Tampellan kanssa saada Finland Japan 

Trading Co. haltuunsa ja perustaa sen pohjalta uusi kauppahuone. Suunnitelman 

kaaduttua Finncellin ja Finnpapin vastustukseen perustivat Enso ja Eurocan yhtei-

sen myyntiyhtiön Eurocan-Enso Far East Co., Ltd:n Osakassa vuonna 1975.  

Lähes samanaikaisesti Enson kanssa rantautui Finnpap uudelleen Japanin 

markkinoille, josta se oli ollut poissa liki vuosikymmenen ajan. Suomalaisen pape-

rin Japaniin viennin käynnistymisessä keskeistä roolia pelasi Daido Yoshiten, Ltd. 

/ DaiEi Papers Ltd., joka toimi aktiivisesti Finnpapin suuntaan aloittaakseen kor-

kealaatuisen suomalaisen painopaperin tuonnin Oji-ryhmän asiakaspiirille. Paperin 

positiivisen kysyntäkehityksen kannustamana Finnpap kiinnittyi yhä tiiviimmin Ja-

paniin suuntautuvaan kauppaan 1960-luvun lopulta lähtien, jolloin yhdistys rakensi 

agenttinsa Finland Japan Trading Co:n kautta läheiset suhteet myös Marubenin 

kauppahuoneeseen. Vuoteen 1973 mennessä oli Finnpap luonut Japaniin kaksi toi-

sistaan erillistä vientikanavaa, joista ensimmäinen oli välitön yhteys DaiEi Paper-

siin ja toinen suora yhteys Finland Japan Trading Co:n kautta Marubeniin. Vuonna 

1975 Finnpap teki lopullisen päätöksen luopua välikädestä suhteissaan Marubeniin, 

jolloin myös Finnpap Representative Office perustettiin Tokiossa koordinoimaan 

välittömien vientiverkostojen kautta tapahtuvaa kauppaa DaiEi Papersille ja Maru-

benille sekä suomalaisen paperin loppukäyttäjille Japanissa. 
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Edellä käsiteltyjen Suomen puunjalostusteollisuuden toimijoiden lisäksi Japa-

nin-vientiin kiinnittyi tänä ajanjaksona myös Finnboard, joka tahollaan onnistui 

luomaan välittömät yhteydet kahteen japanilaiseen kauppahuoneeseen – DaiEi Pa-

pers Ltd:hen ja Chori Company Ltd:hen – ja harjoittamaan kartongin vientiä, vaik-

kakin varsin pienillä määrillä, 1970-luvun alkupuoliskolla. Samankaltaisen nopean 

vientipyrähdyksen koki myös Valio, jolla oli jo 1950-luvun peruna käytössään 

suora vientikanava Japanin markkinoille myyntiagenttinsa Finland Japan Trading 

Co:n välityksellä. Valion, siinä kuten Rautaruukki Oy:kin, vienti Japaniin hiipui 

nopeasti alkurynnistyksen jälkeen, mikä oli seurausta ohueksi jääneistä kosketuk-

sista Japanin markkinoihin ja sitoutumishalun puutteesta sinne tapahtuvaa vienti-

toimintaa kohtaan.  

Tähän verrattuna erilaista myyntipolitiikkaa harjoittivat valmistalojen viennin 

osalta Myyntiyhdistys Puutalo ja Honkarakenne Oy sekä kone- ja laiteviennin sa-

ralla Oy Tampella Ab, Valmet Oy ja Oy Wärtsilä Ab, joiden muodostama niin kut-

suttu TVW-ryhmä loi 1970-luvun kuluessa pitkäkestoiset yhteistyösuhteet muun 

muassa Sumitomo Heavy Industriesin kanssa. Japanin kasvukykyisten markkinoi-

den houkuttelemana teki Suomen Sokeri Oy tuolloin mahdollisesti ainoana suoma-

laisyrityksenä suoran investoinnin japanilaisten kumppaniensa kanssa perusta-

maansa yhtiöön, jonka tarkoituksena oli aloittaa myyntitoiminnan lisäksi myös te-

ollinen tuotanto. Öljykriisiä seurannut lama teki fruktoosin tuotannon aloitusta kos-

keneet suunnitelmat tyhjiksi, kun samanaikaisesti Asko Oy:n huonekalujen vienti 

loppui japanilaisomistuksessa olleen Nippon Asko Co., Ltd:n ajauduttua konkurs-

siin.  

Suomen vientikauppa Japaniin koki kaikkinensa huomattavan muutoksen 

1960-luvun alusta aina 1970-luvun puoliväliin ulottuvan suhteellisen lyhyen ajan-

jakson sisällä. Tämä muutos, joka realisoitui viennin arvon lisääntymisenä ja tava-

rarakenteen monipuolistumisena, oli seurausta suomalaisten yhtiöiden aktiivisuu-

den heräämisestä ja lisääntymisestä japanilaisten yhteistyökumppanien tarjoamien 

mahdollisuuksien osalta tavaraviennissä ja myyntiyhtiöiden perustamisessa suo-

rien investointien kautta. Kun vielä 1960-luvun alussa Suomen vientikauppa oli 

ollut lähes täydellisesti Finncellin käsissä, oli Finnpap seuraavan vuosikymmenen 

puoliväliin mennessä noussut viennin kärkeen takanaan moninainen eri teollisuu-

den haaroja edustanut toimijajoukko. 
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Tuontikauppa Suomeen 

Samoin kuin Suomen vientikauppaan, myös japanilaisten tavaroiden Suomeen ta-

pahtuneeseen tuontiin vaikutti oleellisesti vuoden 1962 alussa voimaan astunut 

päätös Suomen ja Japanin välisen kauppavaihdon liberalisoinnista. Tämä liberali-

sointi yhdessä autotuonnin määrällisten rajoitusten poistamisen kanssa vaikutti sii-

hen, että Autokeskus Oy ja Nissan Motor Co., Ltd. tekivät kesällä 1962 pitkäaikais-

sopimuksen Datsun-henkilöautojen tuonnista Suomen markkinoille. Näiden toimi-

joiden välisen yhteistyön tuloksena syntynyt Datsunin välitön vienti-/ tuontiver-

kosto mahdollisti japanilaisen auton säännöllisen maahantuonnin aloittamisen en-

simmäisenä Euroopassa. Datsunin markkinoinnin alkuvuodet merkitsivät sekä Au-

tokeskukselle että Nissanille huomattavaa taloudellista panostusta ja suoranaisia 

uhrauksia, joiden kautta auton myynnit lähtivät rakettimaiseen nousuun vuonna 

1964 uudistuneen Datsunin markkinoille tulon myötä.  

Autokeskuksen ja Nissanin onnistuttua Datsunin aseman vakiinnuttamisessa 

Suomen markkinoilla alkoi myös muiden japanilaismerkkien, kuten Toyotan, sään-

nöllinen maahantuonti Korpivaara Oy:n toimesta vuonna 1964. Datsunin, Toyotan 

ja muiden japanilaisten henkilöautojen tuontia, samoin kuin multilateraalimaissa 

tuotettujen autojen tuontia yleensäkin, hillitsivät Suomen hallituksen ja Suomen 

Pankin toimet valuuttasäännöstelyn ja maksuehtojen puitteissa. Näistä kaupan ra-

joituksista huolimatta japanilaisten autojen tuonti lisääntyi 1970-luvun puoliväliin 

mennessä niin merkittävästi, että ne valtasivat tuonti- ja myyntitilastoissa kärkisijat. 

Datsunin, kuten muidenkin japanilaisten henkilöautojen, myyntivaltiksi Suomen 

markkinoilla muodostui hyvän hintalaatusuhteen lisäksi alhainen polttoaineenku-

lutus, joka öljykriisin aikana ja sen jälkeen nostatti osaltaan myyntilukuja. 

Autokeskuksen ponnistelut Datsunin markkinoinnissa ja Nissanin sille antama 

taloudellinen tuki hinnanalennusten ja markkinointiavustusten muodossa olivat rat-

kaisevia tekijöitä Datsunin maahantuonnin jatkumisen taustalla. Nissan ja Autokes-

kus tiivistivät yhteistyötään myös autojen kuljetusjärjestelyissä, kun Nissan otti 

hoitaakseen laivausjärjestelyt 1970-luvun alusta lukien. Tätä ennen olivat Datsunin 

kuljetuksista vastanneet norjalainen Skibs A/S Oiltank ja ruotsalainen Wallenius 

Rederierna, joista ensin mainitulla oli ollut keskeinen rooli Datsunin maahantuon-

nin alkuvuosina 1962–1965. Luovuttuaan näistä laivauksista vastanneista välikä-

sistä onnistuivat Nissan ja Autokeskus luomaan kokonaisvaltaisen välittömän yh-

teistyösuhteen, jonka mahdollistamana Datsun lopulta valtasi Suomen henkilöau-
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tomarkkinat. Suomesta saamiaan kokemuksia markkinoinnin ja tuotekehittelyn sa-

roilla Nissan hyödynsi menestyksellisesti Datsunin vientitoiminnassa myös muu-

alle Eurooppaan 1960- ja 1970-lukujen kuluessa.  

Henkilöautojen tuonnin lisäksi, ja jo sitä ennen, alkoi japanilaisten moottori-

pyörien maahantuonti Ab Otto Brandt Oy:n ja Honda Motor Co., Ltd:n välittömän 

yhteistyösuhteen tuloksena. Suomen markkinoille löysivät 1960-luvun mittaan 

väylänsä myös muut japanilaiset moottoripyörävalmistajat, jotka tahoillaan onnis-

tuivat solmimaan läheiset suhteet suomalaisten maahantuojien kanssa ja nostamaan 

japanilaiset moottoripyörät tuonti- ja myyntitilastojen kärkeen. Japanilaisia hyö-

dykkeitä, olivat ne sitten moottoripyöriä, henkilöautoja tai elektroniikkatuotteita, 

leimasivat samat ominaisuudet – korkea laatu yhdistettynä kilpailukykyisiin hin-

toihin. Moni suomalainen kulutustavaroiden kauppaa harjoittanut maahantuoja et-

siytyi näinä vuosina liikesuhteeseen japanilaisen tarjoajan kanssa ja aloitti mitä mo-

ninaisimpien hyödykkeiden maahantuonnin ja vähittäiskaupan suoran ja/tai välit-

tömän yhteistyöverkoston kautta. 

Kaukomarkkinat Oy jatkoi jo 1950-luvulla alkanutta japanilaisten valokuvaus-

kameroiden tuontia yhteistyössä kauppahuone Iwai & Co:n ja Yashica Co., Ltd:n 

kanssa. Kaukomarkkinat Oy laajensi määrätietoisesti maahantuomiensa hyödyk-

keiden valikoimaa solmimalla uusia yhteistyökanavia useiden japanilaisten yhtiöi-

den kanssa. Japanilaisten elektroniikkatuotteiden tuonnissa Kaukomarkkinat oli 

yksi edelläkävijöistä Suomen markkinoilla, joille yhtiö toi aluksi Akai Electric Co., 

Ltd:n valmistamia nauhureita ja stereolaitteita. Myöhemmin Kaukomarkkinat 

aloitti pitkäkestoisen yhteistyön Japanin suurimman kotitalouskoneiden ja radio-

alan tuotteiden tarjoajan Matsushita Electric Trading Co., Ltd:n kanssa. Matsushi-

tan markkinoimien tuotteiden siinä, kuten muidenkin japanilaisten elektroniikkata-

varoiden, kasvavaa tuontia ja vähittäiskauppaa ruokki yleisen elintason nousun 

myötä kohentunut kuluttajien ostokyky 1960–1970-lukujen mittaan.  

Viranomaisten tuontikauppaan kohdistaman ja useita muutoksia kokeneen, 

vero- ja valuuttasäätelyn oloissa tiivistivät suomalaiset maahantuojat ja japanilaiset 

päämiehet yhteistyötään säilyttääkseen markkina-asemansa vaikeinakin aikoina. 

Näin tapahtui sekä moottoriajoneuvojen että pienempien kulutushyödykkeidenkin 

kaupassa, kun Suomessa kauppapoliittiset paineet kasaantuivat japanilaisen tuon-

nin hillitsemiseksi 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Maiden välisen kaupan libe-

ralisoimisen ja sitä myöhemmin seuranneen kauppapoliittisen paineen oloissa oli 

räjähdysmäisesti lisääntynyt japanilaisten tuotteiden virta Suomen markkinoille 

keskeisimmiltä osin seurausta lukuisista suomalaisten ja japanilaisten yhtiöiden vä-
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lisistä yhteistyösuhteista, joissa painottui tarve pitkäkestoiseen ja luottamukselli-

seen vaihdantaan. Suorat, välikäsien kautta luodut kaupan verkostot korvaantuivat 

kiihtyvään tahtiin välittömillä suhteilla 1960-luvun alusta lukien.  

Japanilaisten viejien ja suomalaisten maahantuojien välittömien verkostojen 

menestyksestä kertoo sekin, etteivät ensin mainitut etabloituneet Suomen markki-

noille omien myyntiyhtiöiden perustamisen kautta ‒ eivät ainakaan ennen 1970-

luvun puoliväliä. Tähän luonnollisesti vaikutti myös Suomen markkinoiden pie-

nuus, mistä johtuen japanilaisille yhtiöille oli kannattavampaa harjoittaa myyntejä 

suomalaisille kumppaneilleen muualle Eurooppaan perustamiensa konttorien toi-

mesta. Näin teki muun muassa Marubenin kauppahuone, jonka myyntiyhtiö vei 

Länsi-Saksan Düsseldorfista käsin Suomeen muun muassa terästavaraa.1831 

Kauppapoliittiset suhteet ja niiden vaikutus kauppaan 

Suomen ja Japanin ulkomaankaupan yleinen liberalisointi 1950- ja 1960-luvun 

vaihteessa tuotti paineita myös kahdenkeskisen kaupan vapauttamiseksi määrälli-

sistä rajoituksista. Suomella ei ollut tuolloin erityisesti japanilaisten tavaroiden 

tuontiin kohdistuneita rajoituksia, vaikka tuonti olikin lisenssi- eli tuontilupapakon 

alaista, kuten monessa muussakin Euroopan maassa. Suomi sovelsi GATT:n yleis-

sopimusta ja sen mukana myös tullisuosituimmuutta suhteissaan Japaniin aina 

maan GATT-jäsenyyden alusta lähtien. Suomen kauppapoliittinen suhtautuminen 

Japaniin oli täten suhteellisen liberaalispainotteinen verrattuna moneen muuhun 

Länsi-Euroopan (toisin sanoen Euroopan ei-kommunistiseen) maahan. Suomen ul-

komaankauppaviranomaiset kuitenkin linkittivät Japanista tapahtuneen tuonnin li-

sensoinnin ja suomalaisen selluloosan viennin ”ei tuontia ellei vientiä” -periaatteen 

mukaisesti. Tämä oli Japanin ulkoasiainministeriön näkemyksestä GATT:n vastai-

nen ja Japanin vientikauppaa diskriminoiva toimi. 

Vuosikymmenen vaihteessa Japani oli joutunut vähemmistöasemaan Suomen 

tuontijärjestelmässä, jossa preferenssi kuului niin sanotuille multilateraali- ja bila-

teraalimaille. Tämä kirvoitti Japanissa arvostelua Suomea kohtaan ja lopulta sel-

keän vaatimuksen korjata tilanne Japanille myönnettävän Helsingin klubin jäse-

nyyden kautta. Syksyllä 1961 aloitettiinkin valmistelut Japanin liittämisestä klubiin 

                                                        
1831 ”Re.: Import Duty for Steel Products.” Marubeni-Iida GmbH:n kirjelmä Suomen Teollisuusliitolle. 
Düsseldorf 29.1.1965. Kirjeenvaihto 1960–1967 Kauppapoliittinen osasto. Arkistotunnus 162. STE:n 
arkisto. Marubeni perusti haarakonttorit muun muassa Lontooseen (1953), Hampuriin (1954) ja Düssel-
dorfiin (1957). 1950-luvun lopulta lähtien aktivoitui Marubenin (vienti)toiminta Itä- ja Pohjois-Euroo-
pan markkinoilla. Marubeni Kabushiki Kaisha Shashi Hensan Iinkai 2008, 40, 61, 366.  
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eli multilateraalisen tuontikohtelun piiriin, mistä lopulta sovittiin noottienvaihdolla 

saman vuoden joulukuussa. Sopimuksen astuessa voimaan vuoden 1962 alussa sai 

Japani tuotteilleen multilateraalisen tuontikohtelun, minkä vastapainoksi Suomi sai 

viennilleen liberaalin kohtelun Japanin markkinoilla ja mahdollisuuden neuvotte-

lujen kautta puuttua japanilaisen tuonnin aiheuttamiin ongelmiin omilla markki-

noillaan. 

Kahdenkeskisen kaupan liberalisoimisen seurauksena päättyi lähes neljännes-

vuosisadan kestänyt kauppavaihdon stagnaation aikakausi, joka oli alkanut jo 

vuonna 1938 Japanin aloitettua suomalaisen selluloosankin myyntejä koskettaneen 

tuontisäännöstelyn. Tässä yhteydessä onkin syytä painottaa, etteivät kauppapolitii-

kan toimijat – ulkoasiainministeriöt ja MITI – vuonna 1961 olleet niin sanot-

tuja ”kauppavaihdon vapauttajia”, sillä ministeriöt ja niiden edeltäjät olivat nimen-

omaisesti muodostaneet sen tahon, joka oli alun perin valtiovallan nimissä käyn-

nistänyt ulkomaankaupan säännöstelyn. Valtioiden käymät sodat ja niiden pyrki-

mys kontrolloida koko kansantaloutta – riippumatta siitä, kuinka tarpeellista ulko-

maankaupan säännöstely oli kansantalouden kannalta – langettivat raskaan varjon 

Suomen ja Japanin väliseen kauppavaihtoon vielä pitkään sotien päätyttyäkin, aina 

vuoden 1962 alkuun saakka.  

Vuosien 1962–1974 välisenä aikana kauppavaihto lisääntyi merkittävästi sekä 

Japaniin suuntautuneessa viennissä että sieltä tapahtuneessa tuonnissa. Japanilais-

ten tuotteiden vyöry Suomen markkinoille realisoitui kauppapoliittisten patojen 

avauduttua kaupallisten toimijoiden moninaisten yhteistyöverkostojen syntymisen 

ja evoluution tuloksena. 1960-luvun lopulle tultaessa Suomen vientiä huomatta-

vasti voimakkaammin lisääntynyt japanilaisten tavaroiden tuonti aiheutti Suomen 

viranomaisten taholla tarpeen puuttua kysymykseen kauppavaihdon epätasapai-

nosta. Tokiossa ja Helsingissä käytyjen neuvottelujen kautta yritti Suomen ulkoasi-

ainministeriö mahdollistaa joitakin vientietuja suomalaisille maitotaloustuotteille 

samalla kun vienninedistämistoimiin Japanin markkinoilla ryhdyttiin nimittämällä 

Tokion-suurlähetystön yhteyteen ensin kaupallinen sihteeri ja myöhemmin kaksi 

teollisuussihteeriä. Näiden kaupan ja teollisuuden kysymyksiä hoitaneiden virka-

miesten nimittämisellä ‒ ja välillisesti myös näyttelytoiminnalla ‒ voidaan todeta 

Suomen saavuttaneen todellista hyötyä viennilleen Japanissa, mikä esimerkiksi 

kaupallisen sihteerin toiminnan osalta ilmeni läheisissä yhteistyösuhteissa Finnpa-

piin ja muihin suomalaisiin vientiyhtiöihin.  

Japanin viranomaisten ja vientiyritysten taholla ymmärrettiin Suomen viran-

omaisten pyrkimys edistää vientiä kauppapoliittisinkin keinoin vastapainona Japa-

nista tapahtuvalle huomattavalle tuonnille. Japani pyrki osaltaan lieventämään 
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kauppapoliittista eripuraa Suomen ja muiden Euroopan maiden kanssa talousdip-

lomatian keinoin, mutta tämän diplomatian vaikutukset varsinaiseen kaupalliseen 

toimintaan olivat kuitenkin varsin vähäiset tai jopa olemattomat. Tästä huolimatta 

‒ ja yleisesti ottaen tänä tarkasteluaikana ‒ säilyivät Suomen ja Japanin väliset 

kauppapoliittiset suhteet varsin mutkattomina, ellei oteta huomioon Suomen ulko-

asiainministeriön ja sen yksittäisten virkamiesten (kuten Nevalaisen vuonna 1962) 

aggressiiviseksikin yltynyttä kauppapoliittista painostustoimintaa.  

Suomi oli Japanille hyvin poikkeuksellinen kauppakumppani Länsi-Euroopan 

maiden joukossa vielä 1970-luvun alussa. Suomella ei ollut japanilaisten tavaroi-

den tuontiin kohdistettuja erityisrajoituksia eikä tosiasiallista tarvetta tai edes oi-

keudellisia perusteita sellaisten käyttöönotolle kahdenkeskisten ja multilateraalis-

ten sopimusten puitteissa. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että Suomen markki-

noille virranneet japanilaiset korkean teknologian kulutushyödykkeet kilpailivat 

vain enää harvoissa tapauksissa suomalaisten tuotteiden kanssa markkina-asemista. 

Tuontikaupan tavararakenteessa tapahtunut muutos, toisin sanoen siirtymä tekstii-

litavaroista moottoriajoneuvoihin sekä koneisiin ja laitteisiin, merkitsi aikaisem-

piin vuosikymmeniin verrattuna huomattavaa vaihdosta Suomen kotimarkkinate-

ollisuuden suhteissa japanilaiseen tuontiin. Tätä ilmensi hyvin Suomen Teollisuus-

liiton 1960-luvun lopulla omaksuma näkemys siitä, ettei kauppavaihto Japanin 

kanssa ollut vaaraksi Suomen kotimarkkinateollisuudelle saatikka maan kokonais-

kauppataseelle. 

Kaupan kuljetusyhteydet 

Suomen ja Japanin välisen kauppavaihdon nopea kasvu 1960-luvun alusta lähtien 

lisäsi meritse kulkeneita tavarakuljetuksia sekä tuonnissa että viennissä. Maiden 

välinen suora ja yhdistetty merenkulku kehittyi pääasiallisesti siten, että Japaniin 

suuntautuneissa kuljetuksissa oli 1960-luvun mittaan pääpaino yhdistetyssä meren-

kulussa, kun taas Japanista Suomeen tapahtuneissa kuljetuksissa olivat suorat lai-

vaukset yhdistettyjä kuljetuksia tavanomaisempia. Aikaisempien vuosikymmenten 

tapaan säilyttivät pohjoismaiset varustamot keskeisen asemansa suomalaisten tava-

roiden Japaniin suuntautuneissa kuljetuksissa ja toisaalta japanilaisten tuotteiden 

kuljetuksissa Suomeen. Ainuttakaan suomalaisalusta ei operoinut maiden välisessä 

suorassa tai yhdistetyssä merenkulussa, eikä liioin japanilaisaluksiakaan tavattu 

tässä liikenteessä vasta kun vuonna 1974. 
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Merikuljetusten rahtihinnoissa oli yleinen kehitys ollut laskusuuntainen useita 

vuosia Suezin kriisin (1956–1957) jälkeen, kunnes rahtimarkkinoiden pitkän lama-

kauden jälkeen hinnat kääntyivät nousuun vuonna 1962. Tuolloin Suomen vientiä 

Japaniin hallinnut Finncell solmi Kaukoidän rahtikonferenssien kanssa uudet rah-

tisopimukset, joiden tuloksena yhdistys takasi vientikuljetuksilleen konferenssien 

ja niiden varustamojen tarjoamat vakaat rahtimaksut ja monipuoliset laivausvuorot 

säännöllisine kuljetusaikoineen. Jakso vuosikymmenen puolivälistä aina kesään 

1967 saakka oli rahtihintojen maltillisen kehityksen aikaa, joka päättyi Lähi-idässä 

syttyneen sodan seurauksena. Pitkittynyt konfliktitilanne sulki Suezin kanavan 

kauppamerenkululta vuosiksi 1967–1975, jolloin Aasian ja Euroopan väliset meri-

kuljetukset joutuivat kiertämään joko Afrikan eteläkärjen tai Panaman kanavan 

kautta kasvattaen näin kuljetusten rahtihintoja.  

Rahtihinnat nousivat vuosikymmenten vaihteessa ja sen jälkeen, mikä johtui 

muun muassa varustamojen toteuttamista investoinneista ja kauppamerenkulun 

kiihtyneestä kontainerisoitumisesta eli konttien käytön laajentumisesta. Suomen ja 

Japanin välisille kuljetuksille kontit tarjosivat ratkaisun yhdistää meri- ja maakul-

jetus sulavasti toisiinsa, mistä saatava hyöty konkretisoitui esimerkiksi kuljetusyk-

sikön nopean käsittelyn ja tavaran pienemmän pakkaustarpeen kautta. Meritse to-

teutettavat säännölliset konttikuljetukset Euroopan ja Itä-Aasian välillä aloitettiin 

koekäytön jälkeen 1970-luvun alussa. 

Kustannusten yleinen nousu yhdessä markkinaosuuden kasvattamispyrkimyk-

sen kanssa käynnisti varustamoiden välillä laajan yhteenliittymien perustamisaal-

lon 1970-luvun alussa. Yhteenliittymissä, kuten Scanservicessa / ScanDutchissa ja 

TRIO:ssa, varustamot tarjosivat asiakkailleen laajemman ja kattavamman kuljetus-

palvelun monipuolisempien aikataulumahdollisuuksien puitteissa. Tämä loi varus-

tamoille tilaisuuden lujittaa yhteistyöverkostoja asiakkaiden ja muiden varustamoi-

den kanssa. Rahtikonferenssien eli hintakartellien sisällä varustamot päättivät edel-

leen rahtien vähimmäishinnoista. 

Konttiliikenne ja Suezin kanavan sulkeutuminen nostivat esille Trans-Siperian 

rautatien tarjoaman maareitin mahdollisuudet Suomen ja Japanin sekä laajemmin 

Euroopan ja Itä-Aasian välisen kaupan kuljetuksille. Ensimmäiset Suomen ja Japa-

nin välillä Siperian kautta toimitetut kontit lähtivät matkalleen vuonna 1971 MAT 

Transport Oy:n välityksellä. Tämän yhtiön ja sen kumppaneiden avaamalla kulje-

tuslinjalla kontit taittoivat matkan ensin laivalla Japanista ja sitten rautateitse Sipe-

rian halki Moskovan kautta Helsinkiin huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin me-

rikuljetus Afrikan ympäri tai Panaman kautta kesti. Trans-Siperian rautatiekulje-
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tukset tarjosivat suomalaisille ja japanilaisille kaupan toimijoille myös alhaisem-

mat rahtikustannukset ‒ varsinkin, kun loppuvuodesta 1971 sovittiin Suomen ja 

Neuvostoliiton välillä yhtenäisestä konttikohtaisesta kuljetusmaksusta Neuvosto-

liiton rautateillä.  

Vuosikymmenen puoliväliin mennessä olivat kuljetukset Trans-Siperian ra-

dalla vakiinnuttaneet asemansa Suomen ja Japanin välisessä tavaraliikenteessä, 

mikä realisoitui rinnan muun Euroopan ja Itä-Aasian välisen konttiliikenteen kas-

vun kanssa. Lähes samanaikaisesti rautatiekuljetusten kanssa oli käynnistynyt 

myös ilmaliikenne Siperian kautta maanosien välillä. Tässä liikenteessä yhtenä pio-

neerina toimi Scandinavian Airlines (SAS), joka oli jo 1940- ja 1950-luvun vaih-

teessa aloittanut lennot eteläistä reittiä ja vuonna 1957 pohjoista napareittiä pitkin 

Kaakkois- ja Itä-Aasiaan. SAS:n ja muiden Aasian-liikennettä harjoittaneiden len-

toyhtiöiden tavoitteena oli suorien lentojen aloittaminen Euroopasta Siperian yli 

Japaniin, mikä mahdollisti lyhyemmän matkustusajan muihin reitteihin verrattuna. 

Myös Finnairissa heräsi 1960-luvun lopulla kiinnostus Japaniin suuntautuvien len-

tojen aloittamisesta, mutta toisin kuin SAS, ei Finnair onnistunut tavoitteessaan en-

nen 1980-luvun alkua. 

Meri-, maa- ja ilmakuljetusreittien monipuolistuminen kuljetusteknisen kehi-

tyksen ohella mahdollisti Suomen ja Japanin välisen kaupan toimijoille ajallista ja 

tapauskohtaisesti myös taloudellista säästöä vienti- ja tuontitoiminnassa. Merirah-

deissa koettu hinnannousu ja Suezin kanavan sulusta seurannut kuljetusaikojen pi-

dennys tuottivat tarpeen vaihtoehtoisille reiteille – tähän haasteeseen Trans-Sipe-

rian rautatie vastasi parhaiten. Lentoyhteyksien synty ja monipuolistuminen lisäsi-

vät puolestaan pientavaraliikenteen kuljetusvaihtoehtoja sekä ennen kaikkea yri-

tysten välisten yhteyksien solmimisen ja niiden kehittämisen kannalta tärkeätä hen-

kilöliikennettä maiden välillä.  

Kaupan laatu ja tulokset 

Kauppapoliittisten patojen väistyttyä vienti- ja tuontikaupan verkostojen tieltä li-

sääntyi Suomen ja Japanin välinen kauppa huomattavasti vuodesta 1962 lähtien. 

Suomen kokonaisvienti Japaniin kehittyi kuitenkin arvossa mitattuna varsin epäta-

saisesti nousujen ja laskujen seuratessa toisiaan lähes koko 1960-luvun ajan, kun-

nes seuraavan vuosikymmenen alussa – vuosina 1972–1974 – vakiintui vienti hie-

man pidemmäksi aikaa selkeän nousujohteiselle uralle. Japanilaisten tavaroiden 

Suomeen tapahtuneen tuonnin osalta oli kehitys tähän verrattuna huomattavasti sel-

keämpi, sillä tuontikauppa lisääntyi hypähdyksittäin etenkin 1960- ja 1970-luvun 
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vaihteessa. Maiden välisen kokonaiskauppavaihdon arvo kasvoi näin ollen pitkälti 

japanilaisen tuonnin lisääntymisen seurauksena samalla nostaen kahdenkeskisen 

kaupan kasvun suuremmaksi kuin Suomen ulkomaankaupan keskimääräinen vuo-

tuinen kasvu oli koko 1960-luvun ajan.1832 Jo vuonna 1962 oli japanilainen tuonti 

kasvanut arvossa mitattuna maailmansotien välisen ajan (1937) huipputasoa suu-

remmaksi, kun taas Suomen vienti ylitti sotien välisen huipputasonsa vasta vuonna 

1967. Kahdenkeskinen kokonaiskauppavaihto puolestaan ylitti aikaisemman huip-

putason vuonna 1964.1833 

Japanin markkinoille suuntautuneen suomalaisen viennin rakenne koki huo-

mattavan muutoksen selluloosan menettäessä suurimman vientitavaran paikkansa 

paperille ja pahville 1970-luvun alkupuolella. Jo tätä ennen oli takkiraudan vienti 

lisääntynyt hetkellisesti (1967) selluloosan myyntejä suuremmaksi. Tätä notkah-

dusta lukuun ottamatta säilyi Finncellin asema suurimpana suomalaisena viejänä 

Japaniin aina vuoteen 1972 saakka, jolloin Finnpap otti johtavan viejän paikan tässä 

kaupassa. Finncellin Japanin-vienti painottui tänä aikana sulfaattiselluloosan 

myynteihin, kun taas sulfiittiselluloosan ja erityisesti tekosilkkiselluloosan myyn-

nit jäivät viennissä taka-alalle.  

Vuonna 1966 nousi Finncellin vienti Japaniin uuteen sodanjälkeiseen tonni-

määräiseen ennätykseensä, jolloin se oli 15:ksi suurin yhdistyksen kokonaisvien-

nistä yhteensä 46 maahan ‒ muun muassa Kiinaan tapahtunut vienti oli mittavam-

paa kyseisenä vuonna.1834 Finnpapin Japanin-viennin osalta koettiin tänä tarkaste-

luaikana myynnin huippu vuonna 1974, jolloin tonnimääräinen vienti oli 12:ksi 

suurinta yhdistyksen kokonaisviennistä yhteensä 64 maahan ‒ vienti Japaniin oli 

kuitenkin suurempaa kuin mihinkään muuhun Aasian maahan jo vuodesta 1972 

lähtien.1835 Painopaperin myynneillä oli keskeinen asema Finnpapin Japaniin suun-

tautuneessa viennissä, minkä tuloksena Suomesta tuli toiseksi suurin paperinviejä-

maa Japanin markkinoille vuosikymmenen alkupuolella.  

Japanilaisten tavaroiden tuonti painottui rakenteeltaan suoraan kuluttajille tar-

koitettuihin hyödykkeisiin, kuten moottoriajoneuvoihin – erityisesti henkilöautoi-

hin. Vuodesta 1962 lähtien oli autojen, erilaisten koneiden ja laitteiden sekä rauta- 

                                                        
1832 Koskimies 1982, 28.  
1833 SVT I A:82–94. Ulkomaankauppa v. 1962–1974. Tuonnin, viennin ja kokonaiskauppavaihdon arvot 
on muutettu käyttäen Tilastokeskuksen rahanarvonkerrointa 1860–2011.  
1834 Finncellin vuosikertomus 1966. Finncell vuosikertomukset 1966–1969. Arkistotunnus 132. Finn-
cellin arkisto.  
1835 Finnpapin vuosikertomus 1974. Finnpapin arkisto.  
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ja terästavaran tuonti ylivoimaisesti suurempaa verrattuna vielä edeltävän vuosi-

kymmenen puolivälissä japanilaista tuontia hallinneeseen tekstiilitavaran kauppaan. 

Korkean teknologian tuotteiden maahantuonnissa kykenivät japanilaiset valmista-

jat useassa tapauksessa ottamaan kärkisijan eri tuotealojen kokonaistuonnissa Suo-

meen. Tästä ilmeisimmän esimerkin tarjoavat Suomen henkilöautomarkkinat, jotka 

japanilaisvalmistajat onnistuivat valtaamaan 1970-luvun puoliväliin mennessä. En-

simmäisenä Suomen henkilöautomarkkinoille pysyvästi rantautuneen japanilaisen 

valmistajan eli Nissan Motor Co:n viennissä Eurooppaan säilyi näiden markkinoi-

den asema keskeisenä koko tarkasteluajan ‒ Suomi oli 1970-luvun alkuun saakka 

Nissanin tärkein yksittäinen markkina-alue Euroopassa. 

Verrattaessa Japanista tapahtuneen tuonnin ja Suomesta lähteneen viennin ra-

kennetta toisiinsa on ensinnäkin huomioitava, että japanilainen tuonti oli tavaraja-

kaumaltaan huomattavasti laajempaa ja monimuotoisempaa kuin suomalainen 

vienti. Vuonna 1974 koostui tuonti Japanista Suomen ulkomaankauppatilaston mu-

kaan yli 600 tavaranimikkeestä, kun taas Suomen vienti Japaniin muodostui vain 

200 nimikkeestä.1836 Toisekseen on huomioitava, että Suomen vienti oli selkeästi 

painottunut puunjalostusteollisuuden tuotteisiin – pääasiassa selluloosaan eli teol-

lisuuden puolivalmisteeseen – kun taas japanilainen tuonti koostui kuluttajille tar-

koitetuista teollisuuden lopputuotteista. Tämä tuonnin ja viennin rakenne-ero kir-

voitti Suomen Tokion-suurlähetystön arvioimaan maiden välisen kaupan perinteel-

liseksi kehitysmaan ja teollisuusmaan väliseksi tavaravaihdoksi, jonka puitteissa 

Suomi tarjosi kumppanilleen raaka-aineita ja puolivalmisteita ja Japani puolestaan 

valmiita teollisuustuotteita.1837 Paperin myyntien peitottua selluloosan kaupan Suo-

men viennissä Japaniin muuttui tämä Suomen kannalta vähemmän imarteleva ar-

vio ”positiivisemmaksi” viennin kokeman huomattavan kasvun saattelemana. 

                                                        
1836 SVT I A:94. Ulkomaankauppa v. 1974. 
1837 Sahi & Igawa 2015, 171. 
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Kaavio 49. Suomen kauppavaihto Japanin, Iranin, Kiinan, Hongkongin ja Intian kanssa 

alkuperämaan–kulutusmaan mukaan v. 1962–1974. Arvot miljoonin euroin (2011). Lähde: 

SVT I A:82–94. Ulkomaankauppa v. 1962–1974. 

Vuonna 1962 oli Suomen ja Japanin välisen kauppavaihdon osuus Suomen koko 

ulkomaankaupasta vielä varsin vaatimaton vastaten 0,31 prosenttia; kyseisenä 

vuonna oli Japanin osuus Suomen tuontikaupasta (alkuperämaan mukaan) 0,48 

prosenttia ja vientikaupasta (kulutusmaan mukaan) 0,13 prosenttia.1838 Vain neljä 

vuotta myöhemmin eli vuonna 1966 oli kauppa Japanin kanssa noussut 0,90 pro-

senttiin Suomen kokonaiskauppavaihdosta, minkä seurauksena Japanista oli tullut 

Suomen toiseksi suurin ulkoeurooppalainen kauppakumppani edellään Yhdysvallat 

6,0 prosentin osuudella. Lukuun ottamatta vuotta 1969, jolloin Iran niukasti ohitti 

Japanin toiseksi suurimpana Euroopan ulkopuolisena kauppakumppanina, säilytti 

Japani tämän asemansa aina vuoteen 1973 saakka. Öljykriisin seurauksena vuonna 

1974 ohitti öljyntuottajamaa Iran 1,84 prosentin osuudellaan Japanin, jonka osuu-

deksi puolestaan muodostui 1,53 prosenttia Suomen kokonaiskauppavaihdosta. 

Tuolloin oli Japanin osuus Suomen tuontikaupasta 2,09 prosenttia ja vientikaupasta 

0,84 prosenttia.1839 Tuonnin vientiä suuremmalla osuudella voidaan pääasiassa se-

littää Japanin-kaupan tilastollinen merkitys Suomen koko ulkomaankaupassa. 

                                                        
1838 SVT I A:82. Ulkomaankauppa v. 1962. 
1839 SVT I A:82–94. Ulkomaankauppa v. 1962–1974. 
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Japanin ulkomaankaupassa oli maiden välisellä kauppavaihdolla vähemmän 

merkittävä asema. Vuonna 1962 oli Japanin vienti Suomeen arvoltaan 5,4 miljoo-

naa ja tuonti Suomesta lähes 2,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria; samana vuonna 

oli Japanin vienti Ruotsiin noin 37, Norjaan 11 ja Tanskaan 24 miljoonaa dollaria, 

ja tuonti Ruotsista noin 17, Norjasta 9,3 ja Tanskasta 9,6 miljoonaa dollaria. Japa-

nin vienti Suomeen vastasi 0,80 prosenttia sen koko viennistä Länsi-Eurooppaan 

eli Euroopan ei-kommunistisiin maihin, ja Suomen osuus sieltä tapahtuneesta tuon-

nista Japaniin oli 0,36 prosenttia.1840 Japanin kauppa Suomen kanssa oli täten huo-

mattavasti pienempää verrattuna kauppavaihtoon muiden Pohjoismaiden kanssa ‒ 

puhumattakaan kaupasta suurten Länsi-Euroopan maiden kanssa.  

Yli vuosikymmen myöhemmin eli 1974 oli Suomen asema Japanin kaupassa 

Länsi-Euroopan kanssa hieman kohentunut: Japanin vienti Suomeen vastasi 1,3 

prosenttia sen koko viennistä tähän maanosaan, kun taas Suomen osuus sieltä ta-

pahtuneesta tuonnista Japaniin oli noin 1,2 prosenttia. Vuonna 1974 oli Japanin 

vienti Suomeen arvoltaan 111 miljoonaa ja tuonti Suomesta noin 61,5 miljoonaa 

dollaria. Japanin kauppa Suomen kanssa oli edelleen pienempää verrattuna kaup-

paan muiden Pohjoismaiden kanssa – Japanin vienti Ruotsiin oli arvoltaan noin 335, 

Norjaan 471 ja Tanskaan 207 miljoonaa dollaria, kun tuonti Ruotsista oli arvoltaan 

250, Norjasta 89 ja Tanskasta 115 miljoonaa dollaria. Japanin koko vientikaupasta 

oli Suomen osuus 0,20 prosenttia ja tuontikaupasta 0,01 prosenttia.1841  

Vaikka Suomen tilastollinen asema Japanin ulkomaankaupassa oli yllä esitet-

tyjen lukujen valossa vähämerkityksellinen, oli Suomi kuitenkin perinteellisesti 

merkittävä selluloosan ja 1970-luvun alusta lukien paperin viejä Japanin markki-

noille. Japanin asema Suomen ulkomaankaupassa oli sitä vastoin hyvin toisenlai-

nen ‒ eikä pelkästään prosenttiosuuksilla mitattuna. Japanista oli tullut Suomelle 

yksi tärkeimmistä kauppakumppaneista (erityisesti tuonnissa), tarkemmin sanot-

tuna toiseksi suurin Euroopan ulkopuolinen kumppani 1960-luvun puolivälin jäl-

keen.1842  Toisin kuin vielä kyseisen vuosikymmenen alussa, ei Japanin-kauppa 

                                                        
1840 Foreign Trade White Paper of Japan 1963–64, 8–9. 
1841 White Paper on International Trade Japan 1975, 11, 127. Vrt. ”Suomen ja Japanin välinen kauppa 
v. 1975; lopulliset kauppatilastot.” Va. asiainhoitaja Heiskasen taloudellinen tiedotus No. 7. Tokio 
3.9.1976. UM 56 B Taloudellinen tiedotustoiminta: Japani 1974–1981. UMA. Sahi & Igawa 2015, 170. 
1842 Kahdenkeskisen kaupan merkityksen suhteellista eroa Suomen ja Japanin kokonaisulkomaankaupan 
näkökulmista katsottuna voidaan teoreettisesti selittää esimerkiksi aikaisemmissa kansainvälistä kaup-
paa käsittelevissä historiantutkimuksissa esitetyllä dependency theory -mallin avulla. Sen mukaan on 
taloudellisesti suuren maan (Japani) ja siihen verrattuna pienemmän maan (Suomi) välinen kauppa-
vaihto suhteellisesti merkityksellisempää viimeksi mainitun kannalta. Ks. Hedberg & Håkansson 2008, 
247. 
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enää myöhemmin ollut kuin pisara Suomen ulkomaankaupan meressä, jossa sen 

osuus vähitellen kasvoi suuremmaksi kuin Suomen kauppa useiden Euroopan mai-

den ja jopa koko Afrikan kanssa. Vuonna 1971 oli Japanin kanssa käydyn kauppa-

vaihdon osuus 1,48 prosenttia, kun taas kauppa Afrikan maiden kanssa vastasi 1,42 

prosenttia Suomen koko ulkomaankaupasta. 1843  Kauppavaihdon kasvu Japanin 

kanssa nosti myös koko Aasian merkitystä Suomen ulkomaankaupassa 1970-luvun 

puoliväliin mennessä – ja sen jälkeen. 
  

                                                        
1843 SVT I A:91. Ulkomaankauppa v. 1971. 
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5 Loppupäätelmät 

Yli puoli vuosisataa käsittäneen tarkasteluajan sisällä kehittyi Suomen kauppa-

vaihto Japanin kanssa periodeihin jaettuna neljässä eri syklissä alkaen varhaisista 

kaupallisista kontakteista ennen ensimmäistä maailmansotaa. Tälle kaupan ensim-

mäiselle periodille oli ominaista painottuminen Suomen puunjalostusteollisuuden 

tuotteiden – puuhiokkeen, pahvin ja paperin – vientiin ja japanilaisten kappaleta-

varoiden ja tekstiilien tuontiin, tosin määrässä ja arvossa mitattuna varsin pienessä 

mittakaavassa. Suomen Paperiyhdistys ja Suomen Puuhiomoyhdistys onnistuivat 

tahoillaan luomaan myyntiverkostot Japanin markkinoille siten, että ensin mainittu 

hyödynsi Euroopassa toimineiden kaupan välikäsien kautta kulkeneita monihaarai-

sia vientikanavia, kun taas Puuhiomoyhdistys loi jo varhaisessa vaiheessa (1902) 

suoran myyntiverkoston Japaniin siellä toimineen agenttinsa välityksellä.  

Japanilaisten tavaroiden tuontiverkostot Suomeen kulkivat tämän jakson ai-

kana pääsääntöisesti eurooppalaisten, varsinkin saksalaisten välittäjien kautta, 

vaikka välittömiä ja suoria verkostojakin esiintyi suomalaisten ja japanilaisten yh-

tiöiden välillä maailmansodan kuluessa. Ensimmäisen periodin aikana perustuivat 

kauppapoliittiset suhteet keisarillisen Venäjän ja Japanin solmimiin kaupan ja me-

renkulun suosituimmuussopimuksiin. Nämä sopimukset muiden virallisten suhtei-

den ohella eivät ohjanneet yritysten välisten yhteistyöverkostojen syntyä ja evoluu-

tiota ja siten kaupan tuloksia. Ajoittaisiin tullimaksujen korotuksiin, kun ne koh-

distuivat yhtäläisesti kaikkiin suosituimmuusmaihin, ei kauppasopimuksilla ollut 

vaikutusta. 

Toinen periodi alkoi ensimmäisen maailmansodan päätyttyä, jolloin vastape-

rustetut vientiyhdistykset Finncell ja Finnpap avasivat myyntiyhteytensä Japaniin 

samalla kun vientitoiminta käynnistettiin myös muille ulkomarkkinoille. Finnpapin 

myyntipolitiikan mukaan luotiin suomalaisen paperin viennille Japaniin epäsuora 

myyntiverkosto, joka oli pääpiirteissään samankaltainen Paperiyhdistyksen luoman 

verkoston kanssa. Tukeutuminen Japanin markkinoiden ulkopuolella toimineisiin 

välittäjiin merkitsi Finnpapin viennille alkuajan myyntipiikkien jälkeistä romah-

dusta, jota seurasi aina 1960-luvun lopulle saakka jatkunut Japanin-viennin stag-

naatio. Selluloosan vientiyhdistys Finncell valitsi toisenlaisen myyntipolitiikan, 

kun se 1920-luvun alkupuolella otti edustajakseen Japanissa toimineen agentin – 

Perret & Wahlin – josta värikkäidenkin vaiheiden jälkeen kehittyi Finland Japan 

Trading Co. 1950-luvun alussa. Finncellin suora myyntiverkosto merkitsi suoma-

laisen selluloosan säännöllisen viennin alkua, joka muuntautui huomattavan nou-

sujohteiseksi 1930-luvulla kasvaneen tekosilkkiselluloosan myynnin myötä.  
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Tällöin lisääntyi myös japanilaisten tavaroiden, erityisesti tekstiilien, tuonti ja-

panilaisten kauppahuoneiden luodessa yhteistyössä suomalaisten maahantuojien 

kanssa suorempia myyntiyhteyksiä Suomen markkinoille. Mitsui Bussan Kaishan 

luoma suora myyntiverkosto Tukholman kautta vaikutti keskeisesti tämän kaupan 

kasvun taustalla. Toisaalla Suomen ja Japanin väliset kauppapoliittiset suhteet vi-

rallistettiin suosituimmuuslausekkeella varustetun kauppa- ja merenkulkusopimuk-

sen allekirjoituksen myötä 1924. Sopimuksella ei ollut kauppaa ja yritysten välisten 

verkostojen kehitystä edistävää yleistä vaikutusta, sillä maiden välistä kauppavaih-

toa eivät tätä ennen rajoittaneet kauppapoliittiset kahleet korkeine tullimuureineen 

tai erilaisine säännöstelytoimineen. Kauppa- ja merenkulkusopimus joutui myö-

hemmin 1930-luvun lopulla koetukselle Japanin aloitettua ulkomaankauppansa 

säännöstelyn. Tokiossa käytyjen pitkällisten neuvottelujen jälkeen varmistui suo-

malaisen selluloosan viennin jatkuminen tyydyttävillä ehdoilla vaikeutuakseen kui-

tenkin vain muutamaa kuukautta myöhemmin syttyneen toisen maailmansodan 

seurauksena. 

Kaupan fyysiset verkostot eli kuljetusverkostot olivat ennen toista maailman-

sotaa ja kauppavaihdon kolmannen periodin alkua muodostuneet suorista ja epä-

suorista laivausyhteyksistä, jotka kulkivat Suomesta erityisesti Pohjois-Saksan 

Hampurin sataman kautta uudelleenlastauksineen Japanissa sijaitsevaan satamaan. 

Skandinavian maiden varustamot vastasivat usein suomalaisten tavaroiden vienti-

kuljetuksista Itä-Aasiaan ja sieltä hankittujen hyödykkeiden laivauksista Suomeen. 

Ensimmäisen maailmansodan syttyminen oli vaarantanut merikuljetusyhteydet, 

jolloin tavaroiden toimitusreitiksi oli sotavuosien aikana tullut Trans-Siperian rau-

tatie. Se palveli jälleen japanilaisten tavaroiden tuontikuljetuksia Suomeen toisen 

maailmansodan vuosina 1940–1941, tosin vain noin puolen vuoden ajan. Keväällä 

1941 avattiin suora, mutta vain yhteen laivauskertaan jäänyt yhteys Suomen ja Ja-

panin välillä Petsamosta käsin. Tällöin päättyi suomalaisen selluloosan vienti Japa-

niin käynnistyäkseen uudelleen vasta vuosina 1947–1948.  

Suomen ja Japanin välisten virallisten suhteiden katkeaminen syyskuussa 1944 

ei myöhemmin estänyt kaupallisten yhteyksien uudelleen viriämistä vuonna 1947, 

jolloin Finncell aktivoi suoran myyntiverkostonsa yksinedustajansa välityksellä 

miehitetyssä Japanissa ja laivasi sinne ensimmäiset sodanjälkeiset selluloosaton-

ninsa sitä seuranneena vuonna. Suomi ja miehitetty Japani solmivat kauppapoliit-

tiset suhteet kesällä 1949 allekirjoitettujen tavaranvaihto- ja maksusopimusten tu-

loksena, vaikka diplomaattiset suhteet olivat edelleen virallisesti poikki. Japanilais-

ten tavaroiden tuontikaupassa merkitsi 1940- ja 1950-luvun vaihde uusiin ja osin 

vanhoihin kaupallisiin yhteyksiin perustuvien tuontikaupan välittömien ja suorien 
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verkostojen muodostumista. Japanilaiset puuvillakankaat ja kalaverkot rantautuivat 

jälleen Suomen markkinoille suomalaisesta selluloosasta käytyjen kompensaatio- 

ja paralleelikauppojen puitteissa. Kaukomarkkinat Oy toimi aktiivisesti yhteis-

työssä kauppahuone Iwai & Co:n kanssa tuoden Suomeen aluksi tekstiilitavaraa ja 

myöhemmin koneita ja optisia laitteita, kuten valokuvauskameroita ja kiikareita. 

Japanilaisten tavaroiden tuonnissa välittömät verkostot valtasivat alaa 1950-luvun 

kuluessa, kun taas Suomen päävientituotteen eli selluloosan viennissä Finland Ja-

pan Trading Co:n kautta kulkenut suora vientikanava piti muuttumattomana pin-

tansa. 

Tällä ajanjaksolla, joka ulottui toisen maailmansodan vuosista aina 1960-luvun 

alkuun saakka, oli kauppapolitiikan hallitseva leima. Suomi ja Japani (suvereeni 

vuodesta 1952 lähtien) säännöstelivät voimakkain toimin ulkomaankauppaansa, 

mikä yhdessä paralleelikaupoin toteutetun viennin ja tuonnin kanssa hidasti maiden 

välisten kaupallisten suhteiden normalisoitumista vielä pitkään sodan jälkeen. Bi-

lateraalisten kauppapoliittisten suhteiden rinnalle muodostui myös niiden multila-

teraalinen taso, kun molemmista maista tuli GATT:n allekirjoittajajäseniä 1950-lu-

vun puoliväliin mennessä. Suomi, toisin kuin moni muu Euroopan maa, suhtautui 

liberaalisti Japaniin GATT:n puitteissa, vaikka kahdenkeskistä kauppaa edelleen 

kahlitsivat eri säännöstelytoimet. Muutos tähän asiaintilaan tuli vasta vuoden 1961 

lopulla, kun Suomi ja Japani sopivat noottienvaihdolla kahdenkeskisen kaupan li-

beralisoimisesta, mikä merkitsi japanilaisten tavaroiden tuonnille multilateraalisen 

tuontikohtelun myöntämistä Suomen taholta. Kauppapoliittisten kahleiden murrut-

tua kasvoi sekä vienti Japaniin että tuonti sieltä räjähdysmäisesti vuodesta 1962 

lähtien. 

Finncell hallitsi vielä lähes koko 1960-luvun ajan Suomen vientiä Japanin 

markkinoille suoran myyntiverkostonsa mahdollistamien perinteisten yhteis-

työsuhteiden ansiosta. Selluloosan myyntimäärät kasvoivat vuosikymmenen mit-

taan kääntyäkseen kuitenkin laskuun 1970-luvun alussa. Samalla aloitti Enso Gut-

zeit Oy:n ja sen kumppanien Kanadan länsirannikolle perustama Eurocan Pulp & 

Paper Co. selluloosan, kartongin ja paperin viennin Japanin markkinoille muun mu-

assa Finncellin vientiverkoston välityksellä. Enso loi myös omat välittömät yhtey-

tensä Japanin markkinoille perustamansa edustuston kautta, ja muutamia vuosia 

myöhemmin Enso ja Eurocan perustivat oman myyntikonttorin Japaniin. Suoma-

laisen paperin vienti käynnistyi voimallisesti Finnpapin rantautuessa jälleen Japa-

nin markkinoille kaksihaaraisen välittömän ja suoran vientiverkostonsa kanavoi-

mana. 1970-luvun puolivälissä perusti Finnpap Enson tavoin edustuston Japaniin 
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ja loi pitkäkestoiset välittömät yhteistyösuhteet kahteen japanilaiseen kauppahuo-

neeseen. Tämä Suomen ja Japanin välisten kauppasuhteiden neljäs periodi (1962–

1974) todisti Suomen vientikaupan osalta myös lukuisten muiden suomalaisten 

metsä- ja konepajateollisuuden harjoittajien esiinmarssin Japanissa, jonne muiden 

muassa Suomen Sokeri Oy etabloitui suoran investoinnin kautta vallaten täkäläiset 

fruktoosimarkkinat. 

Kaupan menestyksestä nauttivat myös lukuisat japanilaiset viejät, jotka välit-

tömien yhteistyöverkostojensa ansiosta onnistuivat suomalaisten maahantuojien 

kanssa monella tuotealalla valtaamaan markkinat Suomessa. Arvossa ja määrässä 

mitattuna hallitsevaksi japanilaiseksi tuontikaupan alaksi nousi moottoriajoneuvo-

jen – henkilöautojen ja moottoripyörien – maahantuonti 1960-luvun alusta lähtien. 

Autokeskus Oy:n ja Nissan Motor Co:n välittömän yhteistyön tuloksena rantautui 

japanilainen henkilöauto pysyvästi Suomen kautta Euroopan markkinoille vuonna 

1962. Autokeskus ja Nissan tekivät huomattavia uhrauksia mahdollistaakseen Dat-

sunin markkinoinnin onnistumisen, mikä myöhemmin houkutteli myös muut japa-

nilaiset valmistajat avaamaan omat välittömät vientiväylänsä Suomeen – suurim-

pana niistä Toyota. 1970-luvun puoliväliin mennessä olivat japanilaiset henkilöau-

tot Datsunin ja Toyotan johdolla vallanneet Suomen henkilöautomarkkinat. 

Sama ”markkinavaltausilmiö” realisoitui myös muiden suoraan kuluttajille tarkoi-

tettujen japanilaisten hyödykkeiden tuonnissa, jossa erilaiset koneet, optiset laitteet 

ja elektroniikkatuotteet kasvattivat suosiotaan korkean laatunsa ja suomalaisten ku-

luttajien lisääntyneen ansiotason viitoittamana. Kaukomarkkinat Oy:n monihaarai-

set välittömät yhteistyöverkostot japanilaisten viejien / valmistajien kanssa toimi-

vat muiden suomalaisten maahantuojien verkostojen ohella keskeisinä kanavina 

tässä tuontikaupassa.  

Voimakkaasti lisääntynyt japanilainen tuonti synnytti kauppapoliittisen vasta-

reaktion Suomen ulkomaankaupan kysymyksiä hoitaneiden viranomaisten piirissä. 

Suomen ulkoasiainministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö pyrkivät painostus-

keinoin vaikuttamaan Japanin viranomaisiin tavoitteenaan saada suomalaiselle 

viennille joitakin etuja vastapainoksi vientiä suuremmalle japanilaiselle tuonnille 

Suomeen. Kauppapoliittinen painostustyö jäi tuloksiltaan kuitenkin laihaksi ja te-

hottomaksi keinoksi edistää suomalaista vientikauppaa. Sen sijaan kaupalliseen 

edustukseen suunnattiin resursseja 1970-luvun alussa kaupallisen sihteerin ja teol-

lisuussihteerien toimien perustamisen myötä aktiivisemman näyttelytoiminnan 

ohella. Toisin kuin maailmansotien välisenä aikana ja vielä 1950-luvulla suhtautui 

Suomen kotimarkkinateollisuuden etujärjestö – Suomen Teollisuusliitto – neutraa-
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listi japanilaisten tavaroiden tuonnin räjähdysmäiseen kasvuun 1960- ja 1970-lu-

vuilla. Tämä johtui ennen kaikkea tuonnin rakenteessa tapahtuneesta muutoksesta, 

sillä aikaisemmin kotimaisen tekstiiliteollisuuden tuotteiden kanssa kilpailleet ja-

panilaiset tekstiilitavarat olivat nyttemmin korvaantuneet korkean teknologian 

tuotteilla, jotka pääasiassa kilpailivat muista maista tapahtuvan tuonnin kanssa. 

Suomen vientiteollisuuden etujärjestön – Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes-

kusliiton – toimesta oli kaikkina vuosikymmeninä painotettu tarvetta ylläpitää Ja-

panin kanssa mahdollisimman liberaaleja kauppapoliittisia suhteita, jotta suomalai-

nen vientitoiminta saisi jatkua ilman sitä rajoittavia välillisiä tai välittömiä kauppa-

poliittisia kahleita. 

Kauppasuhteiden neljännellä periodilla tapahtui kaupallisten verkostojen viriä-

misen ja monipuolistumisen lisäksi myös kuljetusverkostoja koskettaneita huomat-

tavia muutoksia. Merikuljetukset säilyivät hallitsevana kuljetusmuotona skandi-

naavisten varustamojen toimiessa edelleen rahtauksia pääasiallisesti hoitaneina toi-

mijoina Suomen ja Japanin satamien välillä. Varustamojen väliset yhteenliittymät 

yhdessä konttien lisääntyneen käytön kanssa tarjosivat monipuolisempia ja nope-

ampia toimitusyhteyksiä suomalaisille ja japanilaisille kaupallisille toimijoille. 

Suezin kanavan sulkeutuminen ja Trans-Siperian rautatiellä aloitettu konttiliikenne 

suuntasivat tavarakuljetukset yhä enenevässä määrin tapahtuvaksi Siperian kautta 

maanosien välillä. Siperian kuljetusten etuna oli niiden suhteellinen edullisuus ja 

lyhytkestoisuus verrattuna merikuljetuksiin, jotka Suezin sulun takia tapahtuivat 

joko Panaman tai Hyväntoivonniemen kautta. 1950-luvulta lähtien matkustaja- ja 

pientavaraliikennettä lisäsi ja nopeutti lentoyhteyksien monipuolistuminen Poh-

jois-Euroopan ja Japanin välillä. SAS toimi tässä liikenteessä pioneerina, joka on-

nistui avaamaan pohjoisen ja eteläisen lentoreitin lisäksi myös Siperian kautta kul-

keneen yhteyden Japaniin 1970-luvun alussa. 

Käsillä olevan tutkimuksen empiiristen näyttöjen valossa voidaan kaupallisten 

verkostojen evoluutiolla todeta olleen keskeinen vaikutus kauppavaihdon volyy-

missä tapahtuneisiin muutoksiin. Epäsuorat ulkomaankaupan verkostot eivät pit-

källä aikavälillä mahdollistaneet viennin tai tuonnin kasvua yhden tai useamman 

välittäjän kautta tapahtuneen informaatiovaihdon jättäessä varsinaisen myyjän ja 

ostajan toisilleen etäisiksi tai jopa täysin tuntemattomiksi. Suorat ulkomaankaupan 

verkostot mahdollistivat sen sijaan kasvukykyiset yhteistyösuhteet kohdemarkki-

noilla toimineen edustajan / agentin välityksellä, jolloin varsinaisen myyjän ja os-

tajan välinen informaatiovaihto muodostui epäsuoraan verkostoon verrattuna jä-

sentyneemmäksi, luottamuksellisemmaksi ja useimmiten pitkäkestoisemmaksi. 
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Välittömät yhteistyösuhteet mahdollistivat puolestaan välikäsistä vapaan informaa-

tiovaihdon ostajan ja myyjän välillä, minkä perustana oli osapuolien pyrkimys si-

toutua pitkäjänteiseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön kasvavan kaupan siivit-

tämänä.  

Johdannossa esitettiin hypoteesi, jonka mukaan verkoston tyypistä ja sen evo-

luutiosta riippuen kaupallisten toimijoiden välinen vuorovaikutus on joko kasvanut, 

jähmettynyt tai kuihtunut pois. Tämä hypoteesi toteutui kaikkien käsiteltyjen yhti-

öiden välisten kaupan verkostojen tapauksissa siten, että parhaimman ja pitkäkes-

toisimman tuloksen loivat välittömät yhteistyösuhteet. Tutkimuksen empiiriset 

näytöt osoittavat myös, että vaihdannan kohteena olevan hyödykkeen hinnan mer-

kitys kaupallisia yhteistyösuhteita ohjaavana tekijänä väheni sitä mukaan kun yri-

tykset pystyivät luomaan mahdollisimman läheisiä ja pitkäkestoisia keskinäisiä 

suhteita; kertaluontoisessa vaihdannassa eli niin sanotuissa spot-kaupoissa hinnan 

merkitys puolestaan korostui. Kuten Autokeskuksen ja Nissanin esimerkki (välitön 

verkosto) osoittaa, eivät autojen hinnoissa tapahtuneet jyrkätkään nousut päättäneet 

yhtiöiden välistä yhteistyötä, joka perustui välittömään ja luottamukselliseen suh-

teeseen. Finncellin ja Mitsuin välinen yhteistyö esimerkkinä (suora verkosto) suo-

malaisen selluloosan viennistä 1930-luvun alussa osoittaa puolestaan, että tällaisen 

bulkkituotteenkin hinnoissa ja tullinkorotuksissa realisoituneet nousut eivät auto-

maattisesti vaikuttaneet negatiivisin seurauksin yhteistyösuhteen jatkuvuuteen. 

Näihin ja käsillä olevassa tutkimuksessa esitettyihin muihin esimerkkeihin tukeu-

tuen voidaan todeta seuraavaa: mitä läheisemmäksi ja luottamuksellisemmaksi yri-

tysten välinen yhteistyö eli verkosto muodostui, sitä paremmin se kesti vaihdannan 

kohteena olevan tuotteen hinnassa sekä siihen vaikuttavissa kuljetuskustannuksissa, 

tullinkorotuksissa ja muissa tekijöissä tapahtuneita muutoksia ja niiden aiheutta-

maa painetta. 

Johtuen tämän tutkimuksen suomalaisia toimijoita painottaneesta näkökul-

masta voidaan käsiteltyjen yhtiöiden kaupan verkostoja pelkistetysti nimittää suo-

malaisten tavaroiden viennissä myyjälähtöisiksi ja japanilaisten tavaroiden tuonnin 

osalta ostajalähtöisiksi. Täysin selkeää ja perusteltua eroa myyjä- ja ostajalähtöis-

ten verkostojen välillä on kuitenkin ollut lähes mahdotonta tehdä, sillä esimerkiksi 

Finnpapin myyntiverkoston kehitys Japanin markkinoille 1960-luvun lopulla käyn-

nistyi enemmän tai vähemmän japanilaisten ostajien aloitteesta tai yllyttämänä, sa-

malla kun Finnpap esiintyi itse aktiivisena myyntiverkostonsa kehittäjänä. Myyjä- 

tai ostajalähtöisten verkostojen erittelyä tärkeämpää onkin tunnistaa yhteistyösuh-

teiden läheisyyttä koskettavat erot välittömän, suoran ja epäsuoran kaupan verkos-

tojen tapauksissa.  
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Kauppapoliittisilla suhteilla ja niiden kehityksellä ei näytä empiiristen tulosten 

mukaan olleen vaikutusta kaupan verkostojen muodostumiseen ja evoluutioon 

edellä käsiteltyjen periodien aikana. Liikeyritysten välisten yhteistyöverkostojen 

synty ja evoluutio perustuivat sen sijaan kunkin yhtiön omaan myynti- ja ostopoli-

tiikkaan, jolla nämä toimijat määrittelivät suhteensa kohdemarkkinoihin ja yhteis-

työkumppaniensa kanssa käytävään kaupalliseen toimintaan. Kahdenkeskisten 

kauppapoliittisten suhteiden kehityksellä voidaan kuitenkin todeta olleen eräissä 

tapauksissa varsinaista kauppavaihtoa edistänyt vaikutus, kuten vuosien 1938–

1939 neuvotteluissa suomalaisen selluloosan viennin jatkumisen osalta. Kauppa-

poliittiset toimet ulkomaankaupan voimakkaan säätelyn muodossa rajoittivat kui-

tenkin tehokkaasta Suomen ja Japanin välisen kaupan kehitystä toisen maailman-

sodan vuosista lähtien aina 1960-luvun alkuun saakka, jolloin kahdenkeskinen 

kauppavaihto liberalisoitiin kauppapolitiikan toimijoiden (ministeriöiden) aloit-

teesta – siis samojen toimijoiden, jotka olivat alun perinkin olleet käynnistämässä 

kaupan säännöstelytoimia kaksi vuosikymmentä aikaisemmin.  

Näin ollen kauppapoliittisilla suhteilla oli Suomen ja Japanin väliseen kauppa-

vaihtoon ennen kaikkea rajoittava ja vähäisemmässä määrin edistävä vaikutus. 

Kauppapoliittiset suhteet eivät varsinaisesti synnyttäneet kauppaa, sillä kaupallinen 

toiminta oli poikkeuksetta yksityisten yhtiöiden ja niiden välisten yhteistyöverkos-

tojen käsissä. Yhtiöiden väliset informaatioverkostot ohjasivat kaupan fyysisten 

verkostojen eli kuljetusverkostojen käyttöä tavaravaihdon volyymin kehityksen 

mukaan. Kuljetusverkostojen tekninen kehitys ja kuljetusmuotojen ja -reittien mo-

nipuolistuminen seurasivat tavarakaupan volyymissa ja rakenteessa tapahtuneita 

muutoksia yhtälailla kuin eri kriisiaikojen vaikutuksia kansainvälisen kaupan edel-

lytyksiin. Sodat loivat tarpeen vaihtoehtoisten kuljetusreittien ja -muotojen käyt-

töönotolle ja yhdistämiselle, kuten Trans-Siperian konttiliikenteen tapauksessa 

1960- ja 1970-luvun vaihteessa. Kaupan informaatioverkostojen evoluutio tapahtui 

käsi kädessä fyysisten verkostojen kehityksen kanssa, mikä tässä käsitellyn yli puo-

len vuosisadan sisällä johti Suomen ja Japanin välisen kaupan muuntautumiseen 

puron pahasesta vuolaaksi virraksi. 
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Lähdeluettelo 

I Painamattomat lähteet 

ARO-YHTYMÄN ARKISTO, Helsinki (AYA) 

Arouutiset 1981–1983. 
Autotuojat r.y: Henkilöautojen rekisteröinti, henkilö- ja pakettiautojen myynti. 
AY-Posti 1973–1976, 1980. 
D-Posti 1973. 
Datsun Dodge – Story II. 
Datsun, Nissan, PMC – Rekisteröintitilastot 1962–1986.10. 
Distribution Agreement: Nissan Motor Co., Ltd. 31st July, 1962. 
Distribution Agreement. Nissan Motor Co., Ltd:n ja Autokeskus Oy:n välinen maahantuon-

tisopimus 1966. 
Kirja Suomeen saapuneista Datsun-kuljetuksista maahantuotuja autoja koskevine detaljitie-

toineen v. 1965. 
Käännöksiä lehtiartikkeleista. 
Lehtileikekansio: Dodge 1967–1970, AK Japanissa 1969. 
Lehtileikekansio: 1971. 
Lehtileikekansio: 1974–1975. 
Lehtileikkeet 1962, 1966. 
Nimeämätön (musta) asiakirjakotelo. 
Nissan Motor Co. Korrespondens 1962–63.  
S. Klailen kaapissa olleita papereita 1960–1980-luvuilta. 

FINPRON ARKISTO, Helsinki 

Raportit v. 1948, 1950, 1952. 
Suomen Vientiyhdistyksen/Ulkomaankauppaliiton vuosikertomukset 1936–1940, 1956–

1965.  
Tiedonantoja jäsenille 1949. 
Vientitiedotus 1971. 

GAIMUSHŌ GAIKŌ SHIRYŌKAN / JAPANIN ULKOASIAINMINISTERIÖN ARKISTO, Tokio 

(GGS) 

Finrando taigai keizai kankei. Bōeki kankei. [Suomen talous- ja ulkomaankauppasuhteet.] 
Arkistotunnus E’3.2.1.4.5–1. 

Kakkoku kanzei narabini hōki kankei zakken. Finrando no bu. [Ulkomaiden tulleihin ja 
myös säädöksiin liittyvät sekalaiset asiat: osa Suomi.] Arkistotunnus E.3.1.2. XI–FI1. 
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Kakkoku ni okeru yushutsu kinshi oyobi seigen kankei zakken. Finrando no bu. [Ulkomailla 
viennin ja tuonnin kieltämistä ja rajoituksia koskevat sekalaiset asiat: osa Suomi.] Ar-
kistotunnus E.3.7.0. XI–FI1.  

Nichi, Finran[do] tsūshōjōyaku teiketsu ikken. [Japanin ja Suomen välisen kauppasopimuk-
sen solmimista koskevat asiakirjat.] Arkistotunnus 2.5.1.116. 

Nihon Finrando kan gaikō Shōwa (32.2 – 32.7). [Japanin ja Suomen väliset ulkosuhteet.] 
Arkistotunnus A’1.3.3.6.  

Nihon Finrando tsūshōkinyū kyōtei kankei ikken. [Japanin ja Suomen välisiin kauppa- ja 
maksusopimuksiin liittyvät asiakirjat.] Arkistotunnus B’5.2.0.J/FI1. 

Nihon Finrando tsūshōkōkaijōyaku kankei ikken. [Japanin ja Suomen väliseen kauppa- ja 
merenkulkusopimukseen liittyvät asiakirjat.] Arkistotunnus B’5.2.0.J/FI2. 

Nihonbankokuhakurankai. Gaikoku genshu oyobi yōjin kinen arubamu Finrando. [Japanin 
Expo. Ulkomaalaisten valtionpäämiesten ja vip-henkilöiden muistoalbumit: Suomi.] 
Arkistotunnus E’1.2.2.7–21–23. 

Nihon-koku Finrando-koku kan tsūshōjōyaku teiketsu kankeisha sōgo jokun kankei ikken. 
[Japanin ja Suomen välisen kauppasopimuksen solmimisessa vaikuttaneet kunnianar-
voisat henkilöt.] Arkistotunnus L.2.2.2.8.  

Nihon, Nōruwē, Suwēden, Finrando kan gaikō. [Japanin ulkosuhteet Norjan, Ruotsin ja Suo-
men kanssa.] Arkistotunnus A’1.3.0.5. 

Shogaikoku naisei kankei zassan. Finrando koku no bu. Dai ikkan. [Ulkomaiden sisäasioihin 
liittyvät sekalaiset asiat: osa Suomi I.] Arkistotunnus A.6.0.0.1–11 (I). 

Shogaikoku naisei kankei zassan. Finrando koku no bu. Dai nikkan. [Ulkomaiden sisäasioi-
hin liittyvät sekalaiset asiat: osa Suomi II.] Arkistotunnus A.6.0.0.1–11 (II). 

Teikoku bōeki seisaku kankei zakken. Tai ōshū shokoku (Ei, Futsu, Oranda nozoku). [Val-
takunnan kauppapolitiikkaan liittyvät sekalaiset asiat koskien Euroopan maita (lukuun 
ottamatta Iso-Britanniaa, Ranskaa ja Hollantia).] Arkistotunnus E.3.1.1.4.  

IRMELI LEHIKOISEN KOKOELMA, Lahti 

Nippon Asko Co., Ltd:n historia-aineistoa.  

KANSALLISARKISTO, Helsinki (KA) 

Carl Enckellin arkisto 

Elintarveviranomaisten arkistot 1917–1924 
Fc 3. Elintarveministeriön kauppaosaston saapuneet ja lähetetyt kirjeet 1919. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosaston ulkomaankauppatoimiston ar-

kisto 
E II Cja:1. Aasian (Kaukoitä) kauppasopimusneuvottelut: Japani 1949–. 
Eh:5. Kauppasopimuksiin liittyvät asiakirjat n:o:t 30, 38–39, 51, 61–84, 67. Kiina, Israel, 

Japani, Intia, Egypti, Afrikka, Marokko. 1958–1965. 
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Kauppa- ja teollisuusministeriön teknologiatoimiston arkisto 
Hb:14. Toimintakertomukset ja kirjeenvaihto: Tokio (1972–1978). 

Patentti- ja rekisterihallituksen asiakirjat 

G. J. Ramstedtin kokoelma / arkisto 

J. H. Vennolan arkisto 

Rolf Wittingin arkisto I  

Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan lisenssitoimiston arkisto 
Ea:61 Puolletut anomukset Italia, Itä-Saksa, Itävalta, Japani, Jugoslavia 1944–1952.  

KOKKAI TOSHOKAN / JAPANIN PARLAMENTIN KIRJASTO, Tokio (KT) 

General Headquarters of the Supreme Commander for the Allied Powersin asi-

akirjat 
Financial and Trade Arrangements – Burma, Finland, Germany, Pakistan, Sweden, Uruguay, 

Apr. 1949 – Dec. 1951, ESS(A)04622. 
Finland, 1949, Apr. 1949 – May 1951, ESS(A)05970–1. 
Finland, 1951, Jan. 1951 – Dec. 1951, ESS(C)05498. 
Finland, 1952, Jan. 1952 – Mar. 1952, ESS(C)05445. 
Finland, Apr. 1950 – Sept. 1951, ESS(B)06427–8. 
Finland, Sept. 1951 – Mar. 1952, ESS(B)07092–3. 
Finland Extending Letter, June 1950, ESS(C)04938. 
Finland – Financial and Trade Agreements, Apr. 1949 – Mar. 1951, ESS(A)04450. 
Finland (Republic of Finland), 1951, ESS(C)05500. 
Finland Trade Conference (17 May to 6 June 1949). ESS(O)04950–1. 
Finnish Cellulose Association – Kaukas Two Crowns (JI-32411). ESS(B)04288–9. 
Finnish Cellulose Association, ”Kaukasu Two Crown” Mr. Yamamoto Agent, (JI-32436), 

Oct. 1949 – May 1950, ESS(B)04318. 
NRS Report No. 56: The Wood Pulp Industry in Japan, Sept. 1946, NRS 02084–5. 
Pulp – Foreign Pulp, Aug. 1947, Aug. 1949, ESS(F)01167. 
Pulp Imports, Jan. 1947 – June 1948, ESS(B)04295. 
Rayon Pulp, May 1947 – Jan. 1949, ESS(B)04328. 
Rayon Pulp from Finland, ”Kaukas” (JI 40053), ? – July 1949, ESS(B)04330. 
Report on Japan’s Trade and Financial Agreements (as of 1 December 1950), Dec. 1950, 

ESS(A)04623. 
Sweden – Financial & Trade Arrangements, Nov. 1948 – Feb. 1951, ESS(A)04460–1. 



728 

LASSILA & TIKANOJAN ARKISTO, J. W. Suominen Yhtymä, Nakkilan koskilinna 

Sekalaiset asiakirjat. 

MITSUI BUNKO / MITSUIN ARKISTO, Tokio 

Mitsui Bussan gyōmu sōshi. Shōwa 12-nen kamiki. Menpu menseihin. [Mitsui Bussanin 
liiketoiminnan yhteenvetokirja. Shōwa 12 (v. 1937) ensimmäinen puolivuosi. Puuvilla-
kangas puuvillatuotteet.]  

Mitsui Bussan gyōmu sōshi. Shōwa 12-nen shimoki. Menpu menseihin. [Mitsui Bussanin 
liiketoiminnan yhteenvetokirja. Shōwa 12 (v. 1937) toinen puolivuosi. Puuvillakangas 
puuvillatuotteet.]  

Honshitenbu shucchōjo hashutsuin shozaichi: Rondon-shiten no ran Sutokkuhorumu 
chuuzaiin (E. Takaoka). Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha. Shokuinroku 29 ban (Shōwa 
9-nen 10-gatsu 31-nichi shirabe). Shiryō bangō – Bussan 51–25. [Päähaarakonttorin 
alaisen haarakonttorin työntekijöiden osoitteet: Lontoon-haarakonttorista Tukholmaan 
lähetetty työntekijä (E. Takaoka). Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha. Työntekijöiden tie-
dot numero 29 (Tiedot tutkittu Shōwa 9 (v. 1934) 31. lokakuuta). Aineistonumero – 
Bussan 51–25.]  

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO, Oulu 

Suomen Lontoon-lähetystön arkisto (LoLA) 
F Kirjeistö: 60.B:34. Japanilaiset myyntikonttorit Lontoossa. 

Suomen Tokion-lähetystön arkisto (ToLA) 
Fa Suomea koskeva kirjeistö 1924–1941.  
Fb Japania koskeva kirjeistö 1924–1941. 
Fba Mantšukuo 1933–1943. 
Fc Tokion lähetystöä koskeva kirjeistö 1924–1943. 

Suomen Tukholman-lähetystön (I) arkisto (TuLA) 
F Kirjeistö: F.26:4 Kauppasopimukset Suomen ja muiden maiden välillä. 

ROSENLEW-MUSEON ARKISTO, Pori 

Kemiallinen metsäteollisuus / puunjalostus: Paperitehdas, kansio 2. 

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO, Mikkeli (ELKA) 

Enso-Gutzeit Oy, paperin ja kartongin markkinointi (EGPK) 
Agentuureja ja myyntiyhdistyksiä koskevat asiakirjat 1948–1971. Arkistotunnus 219. 
Enso Far-East (Kaukoidän myyntitoimisto) 1971–1978. Arkistotunnus 221. 
Eurocan-Enso Far East Co. Ltd. -asiakirjat 1974–1976. Arkistotunnus 384. 
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Eurocania koskevat asiakirjat 1967–1974. Arkistotunnukset 175–178. 
Kirjeenvaihto 1967–1975 Apr-myynti, Kaukoitä. Arkistotunnus 183. 
Markkinoinninsuunnittelua koskevat asiakirjat 1971–1979. Arkistotunnus 290. 
Muistiot ja matkakertomukset 1968–1978. Arkistotunnus 357. 
Muistiot ja matkakertomukset 1972–1974 Nestepakkauskartongit. Arkistotunnus 160. 
Tetra Pak -asiakirjat 1972–1979. Arkistotunnus 113. 

Kaukomarkkinat Oy:n arkisto 
Historiat 1972. Arkistotunnus 97. 
Kirjeenvaihto 1967–1969, 1972 Pääkonsuli Aarne Koskelo. Arkistotunnukset 20–22, 25. 
Kirjeenvaihto 1974–1980 National Panasonic. Arkistotunnus 83. 
Lehdet 1954–1957 Aarteita syvyyksistä. Arkistotunnus 155. 
Lehtileikkeet 1962–1980. Arkistotunnus 35. 
Lehtileikkeet 1962–1996. Arkistotunnus 76. 
Pöytäkirjat 1947–1975 Johtokunta. Arkistotunnukset 8–9. 
Pöytäkirjat 1947–1978 Yhtiökokoukset. Arkistotunnus 6. 
Sopimukset 1951–1985. Tuontiosastot: Edustussopimukset A-Ö. Arkistotunnus 40. 
Sopimukset 1953–1978. Arkistotunnus 41. 
Toimintakertomukset 1950–1980. Arkistotunnus 115. 

Suomen Kartonkiyhdistyksen (Finnboardin) arkisto (huom. yksiköillä ei ole arkisto-

tunnuksia) 
Pöytäkirjat 1973–1974. 
Vuosikertomukset 1953–1962, 1963–1972, 1973–1982.  

Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ry:n (SMK) / Suomen Puunjalostusteol-

lisuuden Keskusliiton arkisto 
Annetut lausunnot 1948–1957. Arkistotunnus 576. 
Annetut lausunnot ulkoministeriölle 1961–1969. Arkistotunnus 596. 
Enso-Gutzeit Oy 1918–1992. Arkistotunnus 660. 
GATT: Japani 1952–1993. Arkistotunnus 1256. 
Kaupalliset sihteerit 1958–1988. Arkistotunnus 1075. 
Kauppa: Japani 1922–1980, 1990–1992. Arkistotunnukset 1728, 1732, 1990. 
Kauppapoliittinen valiokunta 1936–1947. Arkistotunnus 564. 
Kauppapolitiikka 1919–1982. Arkistotunnus 1357. 
Kauppasopimuskomitea 1929–1958. Arkistotunnus 1378. 
Kirjeenvaihto: Solitander Axel 1922–1931. Arkistotunnukset 687–688. 
Konsulit ja kunniakonsulit 1974–1981. Arkistotunnus 615. 
Matkakertomukset 1919–1938. Arkistotunnus 1360. 
Muistiot 1918–1945. Arkistotunnus 692. 
Osuuskunta Kompensaatio 1940–1944. Arkistotunnus 1371. 
Pöytäkirjat 1918–1924. Arkistotunnus 446. 
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Suomen Pankki 1939–1971. Arkistotunnus 879. 
Suomen Vientiyhdistys, Suomen Ulkomaankauppaliitto 1928–1947. Arkistotunnus 1349. 
Teollisuussihteerit 1971–1980. Arkistotunnus 1074. 
Toimintakertomukset 1919–1927. Arkistotunnus 58. 
Ulkoasiainministeriö, konsulit ja kunniakonsulit 1923–1934, 1947–1953. Arkistotunnukset 

685–686. 
Ulkomaanedustus 1923–1929. Arkistotunnus 1356. 
Vertailu Ruotsin, Norjan, Venäjän ja Suomen puunjalostusteollisuuden maantieteellisestä 

asemasta 1929–1932. Arkistotunnus 1384. 
Yleinen kauppapolitiikka. Kaupallisen valtuuskunnan matka 1967. Arkistotunnus 1079. 
Yleinen kirjeenvaihto 1917–1933. Arkistotunnus 678. 

Suomen Puuhiomoyhdistyksen arkisto 
Muut pöytäkirjat 1892–1935 Jäljennökset. Arkistotunnus 31. 
Protokoll / Pöytäkirjat 1874–1910, 1911–1914, 1921–1923. Arkistotunnukset 1–2, 5.  
Årsberättelser / Vuosikertomukset 1893–1942. Arkistotunnukset 33–35. 

Suomen Selluloosayhdistyksen (Finncellin) arkisto 
Agenttien kanssa käyty kirjeenvaihto 1960 (F–S). Arkistotunnus 288. 
Cirkulär / Kiertokirjeet 1921–1923, 1926–1927, 1929–1932, 1934 II, 1937 II, 1939 (II), 

1944, 1948, 1954. Arkistotunnukset 138–140, 143–144, 146–149, 153, 157, 162, 167, 
171, 182. 

Edustussopimukset 1934–1992 (Lähi-itä, Kaukoitä, USA, Etelä-Amerikka, Afrikka): Japani. 
Arkistotunnus 734. 

Kirjeenvaihto 1941 (O–P), 1947 (H–O), 1950. Arkistotunnukset 268, 278, 281. 
Käsikirjoitukset 1968 (Yhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu). Arkistotunnus 754. 
Markkinatilannetta koskevat muistiot 1948. Arkistotunnus 710. 
Muut muistiot 1918–1987. Arkistotunnus 719. 
Myyntikonttoreiden ja agenttien kanssa käyty kirjeenvaihto 1950–1978. Arkistotunnus 290. 
Myyntiraportit 1946–1973. Arkistotunnukset 685–690. 
Myyntisopimukset, pitkäaikaissopimukset 1957–1985. Arkistotunnus 721. 
Protokoll / Pöytäkirjat 1917–1922, 1924, 1926, 1928–1932, 1934, 1936–1938, 1940– 1941, 

1946–1949, 1951–1957, 1961–1975. Arkistotunnukset 1–5, 7, 9, 11–15, 17, 19– 21, 
23–24, 29–31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 
79, 81, 83, 85. 

Pöytäkirjojen liitteet 1972–1975 (työvaliokunnan kok.), 1934–1937 (hallituksen kok.). Ar-
kistotunnus 117. 

Rahteja koskeva kirjeenvaihto 1938–1974. Arkistotunnus 362. 
Selluloosan vientiä ja hintoja koskevat muistiot 1943–1946. Arkistotunnus 709. 
Seminaaritutkielma 1973 (kosk. Finncellin organisaatiota). Arkistotunnus 720. 
Årsberättelser / Vuosikertomukset 1918–1979. Arkistotunnukset 122–133. 
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Suomen Sokeri Osakeyhtiön (pääkonttori) arkisto 
Kirjeenvaihto 1918–1919 myynti, Czarnikow Ltd. – SSOY. Arkistotunnus 74. 
Nissin Fructose Co., Ltd:ltä saapuneet asiakirjat 1971–1982. Arkistotunnus 624. 
Toimintakertomukset 1919–1988. Arkistotunnus 1492. 

Suomen Teollisuusliiton arkisto (STE) 
Annetut lausunnot 1934–1969. Arkistotunnukset 92–96. 
Esitelmät ja lehtiartikkelit 1919–1959. Arkistotunnus 69. 
GATT-sopimuksia koskevat asiakirjat 1952–1955, 1962–1970. Arkistotunnukset 556–557, 

559, 583, 585–586, 591, 599. 
Hallitus ja valiokunnat kirjeenvaihto 1937–1938. Arkistotunnus 630–631. 
Historia-aineistot 1921–1971. Arkistotunnus 620. 
Historiikit 1921–1936 10- ja 15-vuotisjulkaisut. Arkistotunnus 614. 
Julkaisut 1921–1942. Arkistotunnus 53. 
Julkaisut Suomen Teollisuus 1924–1930. Arkistotunnus 55. 
Kauppavaihtoa koskevat asiakirjat 1966–1970. Kosk. Japanin, Filippiinien, Korean tasaval-

lan, Intian, Kuwaitin, Israelin ja Jordanian kauppavaihtoa. Arkistotunnus 610. 
Kiertokirjeet 1955–1963. Arkistotunnukset 206–208. 
Kiertokirjeet ja niiden vastaukset 1936–1938. Arkistotunnukset 194–195. 
Kiertokirjeet ja kiertokyselyt asiamiehille sekä jäsenille 1939. Arkistotunnus 196. 
Kirjeenvaihto 1936, 1938–1939, 1949 A–Ö, 1951 A–S, 1958 A–R. Arkistotunnukset 117, 

120–121, 123–124, 144, 147, 156. 
Kirjeenvaihto 1960–1971 Kauppapoliittinen osasto. Arkistotunnukset 162, 178. 
Kirjelmät ja lausunnot 1936–1937, 1968. Arkistotunnukset 237, 284. 
Kyselytutkimukset 1949–1955 Teollisuuden hintavertailu. Arkistotunnus 636. 
Suomen Teollisuusliiton vuosikertomukset 1921–1967. Arkistotunnukset 38–41. 
Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahastoa koskevat asiakirjat 1952–1970. Arkistotunnus 

335. 
Talouspoliittisen valiokunnan asiakirjat 1964–1973. Arkistotunnus 5. 
Talouspoliittista suunnitteluneuvostoa koskevat asiakirjat 1953–1954. Arkistotunnus 313. 
Ulkomaankaupan neuvottelukuntaa koskevat asiakirjat 1959–1961, 1963–1972. Arkistotun-

nukset 337, 340, 343–344. 
Ulkomaankaupan neuvottelukunnan ulkomaankauppatoimikuntaa koskevat asiakirjat 1968–

1970. Arkistotunnukset 345–346. 
Ulkomaankauppaan liittyvät asiakirjat 1946–1958: Kauppasopimuskomiteaa koskevia asia-

kirjoja. Arkistotunnus 486. 
Ulkomaankauppaan liittyvät asiakirjat 1955–1957: Kosk. ulkomaankaupan vapauttamista. 

Arkistotunnus 484. 

Tuko Oy:n arkisto 
Kirjeenvaihto 1924–1934 N. Arkistotunnus 221. 
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