
37. Puutavara- ja polttoainetoimisto 

Puutavara- ja polttoaine jaoston kokoonpanossa ei v. 1964 tapahtunut muutoksia. 
Jaosto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen pykäläluku 
oli 16. 

Tärkeimmistä jaoston käsittelemistä asioista mainittakoon polttoaineiden hinto-
jen määrääminen v:n 1965 talousarviota varten. 

Toimiston henkilökunta. Henkilökuntaa oli sekä Helsingissä että maaseudulla 
yht. 27 henkilöä. Heinolan sahan toimistosta siirtyi eläkkeelle hra Akseli Paavola. 
Laivan päällikön tehtävä muutettiin ympärivuotiseksi, joten hän oli talven aikana 
hankintatehtävissä mittamiehenä ja aputyönjohtajana. 

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

Vuosi kului normaalin toiminnan merkeissä ja tuloksia voitiin pitää tyydyttä-
vinä. 

Sahatavaran kysyntä ulkomaille pysyi koko vuoden vilkkaana ja hinnat nousivat 
jatkuvasti vakiintuen vasta vuoden lopulla. Myös kotimaassa kysyntä oli vilkasta 
ja tavarasta oli ajoittain puutettakin. Sahatavaran hinnat nousivat vuoden aikana 
n. 14 %. 

Tukkien ostoissa saavutettiin hankintavuoden 1963/64 tavoite ja hankintamäärä 
ylitti jonkin verran vuoden aikana käytetyn määrän. Tukin hinta sahalla oli n. 17 % 
edellisen vuoden vastaavaa hintaa kalliimpi. Hankintavuoden 1964/65 ostot alkoivat 
edelleen kantohinnan nousun merkeissä hintojen saavuttaessa huippunsa marras-
joulukuussa. 

Polttopuista koivuhalon tarjonta oli kysyntää suurempi. Hinta v.v. Helsingissä 
pysyi samana kuin edellisenä vuonna huolimatta työpalkkojen ja kuljetuskustannus-
ten noususta. Halkojen kulutus pieneni edelleen. 

Sahalla oli työvoimatilanne normaali. Yleinen 6 %:n suuruinen palkkojen korotus 
tapahtui 1.1. Lisäksi tuli tuntipalkkoihin 9 p:n suuruinen indeksikorotus sekä 1.4. 
että 16.9. lukien. Metsätöissä sujuivat niin hakkuu- kuin ajotyötkin vaikeuksitta, 
eikä puutetta hevosista sanottavimmin esiintynyt. 
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H ulkovarastot olivat vuoden alussa Helsingissä 3 178 m3 ja maaseudulla 44 781 
m3, josta keskeneräisiä hankintoja oli 17 529 m3, eli yht. 47 959 m3; vuoden aikana 
ostettiin halkoja 20 514 m3, mittavoitto oli 2 871 m3 ja vuoden aikana luovutettiin 
halkoja 30 981 m3, joten varaston suuruus vuoden lopussa oli 40 363 m3. Tästä mää-
rästä oli varastossa Helsingissä 2 951 m3 ja maaseudulla 37 412 m3, keskeneräisten 
hankintojen osuus oli 6 788 m3. 

Kiinteistöviraston metsäosastolta vastaanotettiin halkoja 9 647 m3. 
Halkoja toimitettiin huoltoviraston käytettäväksi 10 113 m3, kaupungin omien 

laitosten käyttöön 18 772 m3 sekä muille 2 096 m3 eli yht. 30 981 m3, josta määrästä 
toimitettiin pilkottuna 18 802 m3. 

Koivuhalkojen hinnat jakelussa olivat samat kuin Helsingin halkokauppias-
yhdistyksen sopimat eli 21 mk/m3 1.1.—28.2. välisenä aikana ja 22 mk/m3 1.3.— 
31.12. välisenä aikana. 

Erikoispuun varastot olivat vuoden alussa 476 342 j3, vuoden aikana ostettiin 
180 503 j3 ja saatiin mittavoittoa 7 994 j3, vuoden kuluessa myytiin 339 963 j3, joten 
varastot vuoden lopussa olivat 324 876 j3. 

Erikoispuuta toimitettiin seuraavasti: hirsiä 142 296 jm, paaluja 6 803 kpl, par-
ruja 96 400 jm, pylväitä 942 kpl ja ratapölkkyjä 6 614 kpl. 

S a h a 

Vuoden alkaessa ei sahalla ollut varastossa tukkeja, sen sijaan oli keskeneräisiä 
hankintoja 1 143 154 j3 ja kertomusvuonna ostettiin 1 873 177 j3. Vuoden aikana käy-
tettiin tukkeja 1 350 070 j3 ja mittatappiota aiheutui n. 100 000 j3. Varasto vuoden 
lopussa oli sahalla 183 251 j3, lisäksi oli keskeneräisiä hankintoja 1 383 010 j3, yht. 
1 566 261 j3. 

Hankintojen keskihinta v. 1963—1964 ilman korkoja, poistoja, eläkkeitä ja Hel-
singin toimiston kustannuksia oli 2.04 mk/j3 sahalla kuorimattomana. Pystymetsien 
keskimääräinen kantohinta oli 1.54 mk/j3. Hankintatavoitteesta oli kertomusvuoden 
loppuun mennessä ostettu 1 383 010 j3. 

Sahalla oli keskim. 66 työntekijää. Lisäksi oli kuljetuspuolella 7 autoa ja 10 
miestä. Työtuntimäärä sahalla oli vuoden aikana 141 537. 

Saha oli käynnissä 2 048 t ja tänä aikana sahattiin keskim. 3.2 std/t. Kesäloman 
(1.—30.9.) ajan saha seisoi, jolloin suoritettiin vuosikorjaukset. Sahassa muutettiin 
rimakuljetin ja purukuljettimen rakennelmia korjattiin, kuivaamossa uusittiin mit-
tausjärjestelmä ja putkisto. Kaksi uutta varastokatosta rakennettiin vuoden aikana. 

Kertomusvuoden aikana sahattiin 6 230 std, josta höylättiin 988 std. Tukkeja 
käytettiin 217 j3/std. Sahatavaravaraston suuruus vuoden alussa oli 1 436 std, vuo-
den aikana sahattiin 6 230 std, vaihtotavarana saatiin 131 std, yht. 7 797 std. Tästä 
määrästä myytiin 7 294 std, joten varasto vuoden lopussa oli 503 std. Lisäksi oli 
sahatavaraa varastossa Verkkosaaressa 100 std. 

Luovutetusta sahatavarasta toimitettiin kaupungin laitoksille 3 370 std, vienti-
laivauksiin 3 295 std sekä myytiin kotimaahan 629 std. Kaupungin laitoksille toimi-
tetusta tavarasta laskutettiin Suomen Sahat -yhdistyksen tukkuhinnaston mukaan. 

Teollisuushaketta toimitettiin 37 802 m3 ja sahanpurua ja kuorta 32 950 m3. 
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Hake myytiin alkuvuonna Enso-Gutzeit Oy:lle ja loppuvuonna Tampella Oy:lle. 
Hakkeen hinta nousi vuoden aikana 14.25 mk:sta 16.25 mk:aan m3:ltä. 

Kotimaan teollisuuslaitoksille myytiin tukkien latvoista tehtyä kuusi- j a mänty-
paperipuuta 5 037 m3, mistä 1 290 m3 oli erikoispuiden latvapinotavaraa. 

Sähkövoimaa käytettiin 1 120 320 kWh, josta maksettiin 8.44 p/kWh. Loistehos-
ta maksettiin 334 mk. 

Myydyn sahatavaran keskihinta oli 622.86 mk/std. Kustannukset sahalla olivat 
118.85 mk/std, josta palkat työnjohdon ja toimistohenkilökunnan palkat mukaan 
luettuina olivat 67.20 mk/std. 

Sahalla sattui 16 tapaturmaa, joista aiheutui 207 työpäivän menetys. Sairaus-
ajan palkkaa maksettiin 69 päivältä yht. 991 mk. 

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

Toimiston tulot tilinpäätöksen mukaan olivat yht. 6 805 567 mk, josta Heinolan 
sahan osuus oli 4 841 713 mk. Menot olivat 6 776 830 mk, joten ylijäämää jäi 28 737 
mk. 
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