
33. Puutavara- ja polttoainetoimisto 

Puutavara- ja polttoainejaostoon kuuluivat v. 1962 puheenjohtajana teollisuus-
tointa johtava apul.kaup.joht. Hjalmar Krogius sekä jäseninä toimits. Martti Joki-
nen, rakennustointa johtava apul.kaup.joht. Veikko Järvinen, joht. Veikko Loppi 
sekä kaup.joht. Arno Tuurna. Asiantuntijoina ovat jaoston kokouksiin osallistuneet 
kaup.ins. Walter Starck ja vs. kaup.ins. Yrjö V. Virtanen, hankintapääll. Leo Molan-
der sekä kaup.metsänhoit. Paavo Harve. Jaoston sihteerinä toimi apul.kaup.siht. 
Tauno Lehtinen. Jaosto kokoontui kertomusvuonna 5 kertaa ja pöytäkirjapykälien 
lukumäärä oli 32. 

Jaoston käsittelemät asiat. Tärkeimmistä jaoston esityksistä ja päätöksistä mainit-
takoon seuraavia asioita koskevat: puutavara- ja polttoainetoimiston johtosäännön 
tiliaisiain koskevan 5 §:n muuttaminen; v:n 1963 talousarvioon otettavat poltto-
aineiden hinnat sekä kaupunginhallitukselle tehty esitys, että toimisto saisi pitää 
yhdistettyä raaka-aine-, tukki-, halko- ja veistetyn puun varastoa, jonka arvo olisi 
enintään 500 mmk. 

Toimiston henkilökunta. Toimiston henkilökunta pysyi toimintavuoden aikana 
muuttumattomana. Päätoimistossa oh johtajan ja konttoripäällikön lisäksi 2 toi-
mistovirkailijaa ja kenttätyönjohdossa oli Helsingissä 3 henkilöä ja maaseudulla 
metsänhoitajan lisäksi 19 henkilöä. 

Y l e i s t i l a n n e 

Kertomusvuosi oh toimistolle edelleen suotuisa. Aikaisessa vaiheessa suoritetut 
halkojen ja erikoispuun hankinnat tekivät toimintavuoden varsinkin näiden osalta 
tavalhsta edullisemmaksi. Sahan osaltakin oli vuosi hyvä, vaikka tulokseltaan ei vas-
tannut edellistä vuotta. 

Sahatavaran kysyntä ulkomailla pysyi suurimman osan vuotta verrattain laimea-
na ja hinnatkin pysyttelivät tasolla, mihin ne olivat vuodenvaihteessa laskeneet. 
Vasta vuoden lopussa kysyntä vilkastui ja hinnat, varsinkin kuusitavaran, kiinteni-
vät. Kotimaassa sahatavaran kysyntä oli edelleen vilkasta. Puolipuhtaasta tavarasta 
oli koko syksyn suorastaan kovaa puutetta ja hinta nousi viennistä saatuja hintoja 
korkeammaksi. 

Tukkien hankinnassa hankintavuoden 1961—1962 tavoite jäi saavuttamatta ja 
hinnat odotetun laskun asemesta nousivat. Ostot alkoivat myös huonoissa merkeis-
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sä. Kantohinnat nousivat edelleen, ja hankintatavoitteen saavuttaminen näytti vai-
kealta. 

Halkojen hinnoissa oh samoin havaittavissa voimakasta nousua. Kuivan halon 
hinta, joka vuoden alussa oli Helsingissä 1 500 mk/m3, nousi jatkuvasti ja vuoden 
lopussa se oli 1 800—1 900 mk/m3. 

Työvoiman suhteen vuosi meni häiriöittä. Vuoden alussa tapahtui yleinen 3.3 %:n 
palkkojen nousu. Sahalla ei työvoimasta esiintynyt puutetta, syksyllä päinvastoin 
oli huomattavissa lisääntynyttä tarjontaa. Metsätöissä sujuivat hakkuut edelleen, 
moottorisahojen ja koneelliseen kuorintaan siirtymisen ansiosta hyvin, mutta hevos-
ajotilanne tuntui edelleen huonontuneen. 

Halkovarastot olivat Helsingissä vuoden alussa 5 331 m3 ja maaseudulla 42 837 m3, 
josta keskeneräisiä hankintoja oli 23 838 m3, varastossa oli yhteensä 48 168 m3. Vuo-
den aikana ostettiin halkoja 46 523 m3, mittavoitto oli 4 140 m3, yhteensä 50 663 m3. 
Vuoden aikana luovutettiin 42 060 m3 halkoja ja varasto oli vuoden lopussa 56 771 
m3, josta varastossa Helsingissä oli 2 645 m3 ja maaseudulla 54 126 m3. Keskeneräisiä 
hankintoja oli 18 309 m3. 

Marian ja Nikkilän sairaalat käyttivät vielä viimeistä vuotta osittain metsäosas-
tolta vastaanotettuja halkoja. Metsäosaston luovutukset olivat kertomusvuoden ai-
kana 4 184 m3. 

Halkoja toimitettiin kaupungin omille laitoksille 27 322 m3, huoltolautakunnalle 
9 440 m3 sekä muille 5 298 m3, yhteensä 42 060 m3. Mainitusta määrästä toimitettiin 
pilkottuna 19 991 m3. 

Koivuhalkojen hinta jakelussa oli 1.1.—31.3. välisenä aikana 1 700 mk/m3, 1.4.— 
30.6. välisenä aikana 1 800 mk/m3, 1.7.—9.9. välisenä aikana 1 850 mk/m3, 10.9.— 
31.10. välisenä aikana 1 900 mk/m3 sekä 1.11.—31.12. välisenä aikana 2 000 mk/m3, 
mitkä olivat samat kuin Helsingin halkokauppiasyhdistyksen sopimat hinnat. 

Erikoispuun varastot olivat vuoden lopussa kuutiojaloiksi muunnettuna 346 262 
j3 keskeneräiset hankinnat mukaan luettuna. 

Erikoispuuta toimitettiin seuraavasti: hirsiä 135 226 jm, paaluja 16 227 kpl, 
parruja 67 172 jm, pylväitä 700 kpl sekä ratapölkkyjä 3 120 kpl. 

S a h a 

Vuoden alussa oli sahalla tukkeja 100 000 j3, keskeneräisiä hankintoja 1 294 748 
j3, joten varastossa oli yhteensä 1 394 748 j3 tukkeja. Vuoden aikana ostettiin 
1 170 079 j3 lisää, joten varastossa oli yhteensä 2 564 827 j3. Kertomusvuonna käy-
tettiin 1 344 977 j3 tukkeja, mittatappio oli 49 771 j3. Varasto oli vuoden lopussa 
1 170 079 j3. 

V:n 1961—1962 hankintojen (sahalla kuorimattomana) keskihinta ilman korkoja, 
poistoja, eläkkeitä ja Helsingin toimiston kustannuksia ,oli 162:28 mk/j3, pystymet-
sien keskimääräisen kantohinnan ollessa 115:03 mk/j3. V:n 1962—1963 hankinta-
tavoitteesta oli kertomusvuoden loppuun mennessä ostettu 1 170 079 j3. 

Työntekijöitä oli sahalla keskimäärin 65, lisäksi oli kuljetuspuolella 7 autoa ja 
9 miestä. Työtuntimäärä kertomusvuoden aikana oli sahalla 137 455. 
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Sahan käyntiaika oli 1 992 t ja tänä aikana sahattiin keskimäärin 3. l std/t. Saha 
seisoi kesäloma-ajan (22.7.—20.8.), jolloin suoritettiin vuosikorjaukset. III-kehäsaha 
seisoi vielä loman jälkeen 13.9. saakka kampiakselin korjauksen takia. Saha ei ollut 
käynnissä myöskään 17.—23.4. ja 24.—31.12. välisinä aikoina. 

Kertomusvuoden aikana sahattiin 6 066 std, josta höylättiin 796 std. Tukkeja 
käytettiin 221 j3/std. 

Sahalta toimitettiin puutavaraa kaupungin laitoksille 2 544 std, vientilaivauksiin 
3 213 std sekä myytiin kotimaassa 825 std, eli yhteensä 6 582 std. 

Kaupungin laitoksille toimitetusta tavarasta laskutettiin Suomen Sahat -nimisen 
yhdistyksen tukkuhinnaston mukaan. 

Teollisuushaketta toimitettiin 36 323 m3 ja sahanpurua 3 648 m3. 
Kotimaisille teollisuuslaitoksille myytiin tukkien latvoista tehtyä kuusi- ja 

mäntypaperipuuta 3 317 m3. 
Sähkövoimaa käytettiin 983 160 kWh, josta maksettiin 8:51 mk/kWh. Loistehosta 

maksettiin 50 586 mk. 
Tapaturmia sattui 5, joiden johdosta menetettiin 103 työpäivää. Sairausajan 

palkkaa maksettiin 133 päivältä 116 628 mk. 
Kustannukset sahalla olivat 9 480 mk/std, josta palkat, työnjohdon- ja toimisto-

henkilökunnan palkat mukaan luettuna, olivat 5 525 mk/std. 
Hake myytiin Enso-Gutzeit Oy:lle Kaukopäähän. Sen hinta oli v.v. Kaukopäässä 

1 148 mk/m3. Hakkeen rahti Heinola-Kaukopää oli 219 mk/m3. 
Myydyn sahatavaran keskihinta oli 51 818 mk. 
Sahassa ei suoritettu mitään varsinaisia uudistuksia. Kuljetuspuolelle ostettiin 

3 uutta autoa sekä puoliperävaunu. Yksi autoista ja perävaunu tulivat sahan käyt-
töön ja 2 autoa Helsingin halkotarhalle jakeluautoiksi. 

T u l o t j a m e n o t 

Toimiston tulot tilinpäätöksen mukaan olivat 582 531 675 mk ja menot 
579 800 115 mk, joten ylijäämää kertyi 2 731 560 mk. 
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