
32. Puutavara- ja polttoainetoimisto 

Puutavara- ja polttoainejaoston kokoonpano 
v. 1965 oli sama kuin v. 1964. Johtosäännön 
mukaisesti osallistuivat jaoston kokouksiin 
asiantuntijoina kaup.ins. Yrjö V. Virtanen, 
hankintapääll. Leo Molander ja kaup. met-
sänhoit. Paavo Harve. 

Jaosto kokoontui kertomusvuonna 4 kertaa 
ja pöytäkirjapykälien lukumäärä oli 19. 

Jaoston käsittelemät asiat. Tärkeimmistä 
jaoston kertomusvuonna käsittelemistä asi-
oista mainittakoon seuraavat: polttoaineen 
hintojen määrääminen talousarviovuotta 1966 
varten, Heinolan sahan henkilökunnan asun-
tojen vuokrien tarkistaminen sekä työnanta-
jien edustajien määrääminen Heinolan sahan 
tuotantokomiteaan vuosiksi 1966—1967. 

Toimiston henkilökunta. Toimiston henkilö-
kunnasta siirtyi 1.4. eläkkeelle Heinolan sa-
han työnjoht. Reino Vilenius. Hänen tilalleen 
otettiin sahalle 1.1. sahateknikko. Mikkeliin 
otettiin erikoispuupiirille työnjohtaja lisää. 
Joutsan piirissä siirrettiin Leivonmäen Ruta-
lahdessa oleva työnjohtaja Hirvensalmelle 
1.7. Henkilökunnan vahvuus oli päätoimistos-
sa johtajan ja konttoripäällikön lisäksi 2 toi-
mistovirkailijaa, Helsingissä 2 työnjohtajaa, 
maaseudulla hankintatehtävissä metsänhoi-
tajan lisäksi 3 piirimiestä ja 11 työnjohtajaa, 
sahalla 3 työnjohtajaa, toimistonhoitaja ja 
2 toimistoapulaista sekä laivanpäällikkö, yh-
teensä 28 henkilöä. 

Y l e i s t i l a n n e 
Vuosi kului normaalin toiminnan merkeis-

sä. Niin sahan kuin poltto- ja erikoispuun 
hankintojenkin osalta vuoden tuloksia voi-
daan pitää tyydyttävinä. 

Sahatavaran kysyntä ulkomaille oli alku-
vuodesta kohtalaista, mutta heikkeni voi-
makkaasti loppuvuotta kohti. Vuoden lopulla 
kaupanteko oli melkein pysähdyksissä. Män-
tytavaran osalta ei hinnoissa tapahtunut sa-
nottavia muutoksia vuoden aikana, mutta 
kuusen hinnat laskivat loppuvuodesta voi-
makkaasti. Kotimaassa sahatavaran kysyntä 
oli kohtalaista, joskaan ei niin vi lkasta kuin 
edellisenä vuonna. Hintataso pysyi vakaana. 
15.6. Suomen Sahat -yhdistys korotti vajaa-
särmäisen tavaran hintoja 5 %:lla. 

Hankintavuoden 1964/65 tukkien ostot 
ylittivät jonkinverran vuoden käytön. Tuk-
kien hinta sahalla oli n. 20 % edellisen vuoden 
vastaavaa hintaa kalliimpi. Hankintavuoden 
1965/66 ostot alkoivat edellisen hankinnan 
keskihinnan tasolta, joka kuitenkin merkitsi 
n. 15 pennin laskua kuutiojalkaa kohti edelli-
sen hankintavuoden lopussa maksettuihin 
hintoihin. Ostohinnat pysyivät avaushintojen 
tasolla, pikemminkin tapahtui pientä laskua. 
Tukkileimikoiden tarjonta oli vähäistä, joten 
ostot jäivät vuoden sahaustarvetta pienem-
miksi. Vanhan varaston turvin sahaus voitiin 
pitää normaalina. 
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Polttopuun kohdalla koivuhalon tarjonta 
pienentyi, mutta sitä oli tarjolla kuitenkin 
riittämiin. Hinta v.v. Helsingissä pysyi enti-
senä eli 18.50 mk/m3. 

Työvoiman suhteen vuosi meni häiriöittä. 
Palkkoja nostettiin työehtosopimuksen mu-
kaisesti vuoden alusta 3.8 %. Sahalla oli työ-
voimatilanne normaali, samoin metsätöissä. 
Hevospulaakaan ei sanottavammin esiinty-
nyt. 

Halkovarastot olivat vuoden alussa Helsin-
gissä 2 951 m 3 ja maaseudulla 37 412 m3, 
josta keskeneräisiä hankintoja oli 6 788 m3, 
varastossa oli yhteensä 40 363 m3. Vuoden 
aikana ostettiin halkoja 14 786 m3, mitta-
voitto oli 2 980 m3, joten varastossa oli kaik-
kiaan 58 129 m3. Kertomusvuoden aikana 
luovutettiin tästä halkoja 26 563 m3, niin 
että varasto oli vuoden lopussa 31 566 m3, 
josta varastossa Helsingissä oli 1 929 m 3 ja 
maaseudulla 29 637 m3. Keskeneräisiä han-
kintoja oli 1 860 m3. 

Kiinteistöviraston metsäosastolta vastaan-
otettiin halkoja 4 829 m3. 

Halkoja toimitettiin kaupungin omille lai-
toksille 15 120 m3, huolto viraston käytettä-
väksi 9 887 m 3 sekä muille 1 556 m3, yhteensä 
26 563 m3. Mainitusta määrästä toimitettiin 
pilkottuna 17 569 m3. 

Koivuhalkojen hinta jakelussa oli kerto-
musvuonna 22 mk/m3, mikä oli sama kuin 
Helsingin Halkokauppiasyhdistyksen sopima 
hinta. 

Erikoispuun varastot olivat vuoden alussa 
324 876 j3. Vuoden aikana ostettiin 406 111 j3, 
josta mittavoitto oli 77 345 j3, yhteensä 
808 341 j3. 

Vuoden aikana myytiin 454 744 j3 ja va-
rasto oli vuoden lopussa 353 597 j3. 

Erikoispuuta toimitettiin seuraavasti: hir-
siä 216 491 jm, paaluja 10 978 kpl, parruja 
75 379 jm, pylväitä 683 kpl sekä ratapölk-
kyjä 9 980 kpl. 

S a h a 

Vuoden alussa oli sahalla tukkej a 183 251 j3, 
keskeneräisiä hankintoja oli 1 383 010 j3. 
Vuoden aikana ostettiin tukkeja 1 448 770 j3 

joten varastossa oli yhteensä 3 015 031 j3. 
Kertomusvuonna käytettiin 1 443 080 j3 ja 
mittatappio oli 86 648 j3. Näin ollen varastos-
sa oli tukkeja vuoden lopussa 1 485 303 j3, 
josta keskeneräisiä hankintoja oli 1 110 554 j3. 

V:n 1964/65 hankintojen keskihinta ilman 
korkoja, poistoja, eläkkeitä ja Helsingin toi-
miston kustannuksia oli 2.44 mk/j3 (sahalla 
kuorimattomana). Pystymetsien keskim. kan-
tohinta oli 1.86 mk/j3. V:n 1965/66 hankinta-
tavoitteesta oli kertomusvuoden loppuun 
mennessä ostettu 1 146 244 j3. 

Työntekijöitä oli sahalla keskim. 65, lisäksi 
kuljetuspuolella oli 11 miestä ja käytettävissä 
8 autoa. Työtuntimäärä kertomusvuoden ai-
kana oli sahalla 132 432 t. 

Sahan käyntiaika oli 2 022 t ja tänä aikana 
sahattiin keskimäärin 3.4 std/t. Saha seisoi 
kesäloma-ajan, 5.8.—4.9., jolloin samalla 
suoritettiin vuosikorjaukset. Valtuuston 
myöntämällä määrärahalla ostettiin sahan-
terien »tyssäyskone» ja saatiin se käyttöön 
lokakuussa. Jo vuoden loppukuukausien ai-
kana oli huomattavissa sahaustehon lisäystä. 

Kertomusvuoden aikana sahattiin 6 610 
std, josta höylättiin 968 std. Tukkeja käy-
tettiin 214 j3/std. 

Sahatavaravarasto sahalla oli vuoden ai-
kana seuraava: 
sahatavaravarasto vuoden alussa .. 503 std 
lisäykset varastoon: 

sahattu 6 610 std 
vaihtotavarana 22 » 6 632 » 

yhteensä 7 135 std 
lähetetty 5 573 » 
sahatavaravarasto vuoden lopulla .. 1 562 std 

Verkkosaaressa oli sahatavaraa 
varastossa lisäksi 65 std 
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Sahalta toimitettiin puutavaraa kaupun-
gin laitoksille 3 481 std, vientilaivaukseen 
1 386 std sekä kotimaan myyntiin 706 std, 
eli yhteensä 5 573 std. 

Kaupungin laitoksille toimitetusta tava-
rasta laskutettiin Suomen Sahat -yhdistyksen 
tukkuhinnaston mukaan. 1.7. alkaen annet-
tiin näihin hintoihin 10 %:n alennus. 

Teollisuushaketta toimitettiin 35 001 m 3 

ja sahanpurua ja kuorta 23 297 m3. 
Kotimaisille teollisuuslaitoksille myytiin 

tukkien latvoista tehtyä kuusi- ja mänty-
paperipuuta 5 119 m3. Näistä oli 1 388 m 3 

erikoispuiden latvapinotavaraa. 
Sähkövoimaa käytettiin 1 115 920 kWh, 

josta maksettiin 8.71 p/kWh. Loistehosta 
maksettiin 262 mk. 

Tapaturmia sattui 14, joiden johdosta me-

netettiin 281 työpäivää. Sairausajan palkkaa 
maksettiin 223 päivältä yht. 2 784 mk. 

Kustannukset sahalla olivat 109.20 mk/std, 
josta palkat, työnjohdon- ja toimistohenkilö-
kunnan palkat mukaan luettuina, olivat 
66.05 mk/std. 

Hake myytiin Tampella Oy:lle hinnan ol-
lessa koko vuoden aikana 16.25 mk/m3. 

Myydyn sahatavaran keskihinta oli 668.77 
mk/std. 

Sahalle ostettiin tukinajoon 2 uutta autoa 
puoliperävaunuineen. 

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

Toimiston tulot tilinpäätöksen mukaan oli-
vat 6 700 681 mk ja menot 6 650 201 mk, jo-
ten ylijäämää kertyi 50 480 mk. 
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