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^-japoltioainejaosto 

vuonna» paitsi että jäseneks 
Pentti Poukan tilalle valittiin valtiot, tri 
Raimo Ilaskivi. 

kertaa ja pöytäkirjapykälicn lukumäärä oli 
24. 

johtajan ja 
palkkojen vahvistaminen; kau-

v:n 1968 talousarvioon otettavien 
toi-

kauppojen osalta 
käytössä olevia yleisiä kauppatapoja ja 
-muotoja ja 

tajan lisäksi 3 piirimiestä ja 9 työnjohtajaa, 
sahalla 3 työnjohtajaa, toimistonhoitaja ja 
2 toimistoapulaista sekä laivanpäällikkö, yh-
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kokonaan. Vasta joulukuun lopulla tarjonta 
vilkastui. Ostotavoitetta ei saavutettu. 

Polttopuun tarjonta on vähentynyt vuosi 
vuodelta koivupropsin kysynnän kasvaessa. 
Hinnat kohosivat jatkuvasti johtuen huo-

susta. Halkoja tarjottiin keväällä v.v. Hel-
singissä 20 mk/m3, mutta vuoden lopulla 
24 mk/m3. Halkorahtien nousu oli vuoden 

alusta 11 % ja 1.4. 36 %. Hakkeen rahti 
nousi alkuvuodesta kahteen otteeseen yht. 
23 %. 

Työvoiman suhteen vuosi meni häiriöttä. 
Palkkoja nostettiin työehtosopimuksen mu-
kaisesti 1.1. sekä 31.5. kumpanakin 3 %. 
Toukokuun alusta siirryttiin 21 viikon ajaksi 
5-päiväiseen työviikkoon. 

Tukit. S a h a 
f 

vuoden alussa sahalla 301 598 
» » keskeneräisiä hankintoja ................................. 1 546 015 

varasto vuoden alussa 1 847 613 
vuoden aikana ostettu ........................................................ 1 536 894 

3 384 507 
ja 

vuoden aikana käytetty ................................. 1 602 734 
mittatappio .................................................. 118 817 1 721 551 

varasto vuoden lopussa: sahalla ...................... 320 636 
keskeneräiset hankinnat .. 1 342 320 1 662 956 

Hankintavuoden 1966/67 tukkien keski» Sahan käyntiaika oli 1 966 (1 952) t ja 
hinta ilman korkoja, poistoja, eläkkeitä ja tänä aikana sahattiin keskimäärin 3.5 (3.3) 
Helsingin toimiston kustannuksia oli 2.31 std/t. Saha seisoi kesäloma-ajan, 29.7.— 
(ed. hank.v. 2.40) mk/j3 sahalla kuorimatto- 28.8., jolloin samalla suoritettiin vuosikor-
mana. Pystymetsien keskimääräinen kanto- jaukset, 
hinta oli 1.71 (1.80) mk/j3. Kertomusvuoden aikana sahattiin 6 705 

Sahaus. Työntekijöitä oli sahalla keskim. (6 327) std, josta höylättiin 771 (828) std. 
65. Näiden lisäksi oli kuljetustehtävissä 12 Tukkeja käytettiin 231 (234) j3/std. 
miestä ja käytettävissä 8 autoa. Työtunti- Sahatavaravarasto sahalla oli v:n 1967 ai-
määrä kertomusvuoden aikana oli sahalla kana seuraava: 
130 575 (ed. v. 132 707) t. 

s td s td 

sahatavaravarasto vuoden alussa 1 847 
lisäykset varastoon: sahattu 6 705 

höylän mitta voit to j a vaihtotavara ... 117 6 822 
8 669 

lähetetty 5 731 

2 938 

Verkkosaaressa oli sahatavaraa varastossa lisäksi 60 
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Sahalta toimitettiin puutavaraa: std. 
kaupungin laitoksille 2 533 
vientilaivaukseen 2 581 
kotimaan myyntiin 617 

Yhteensä 5 731 

Kaupungin laitoksille toimitetusta tava-
rasta laskutettiin Suomen Sahat -yhdistyksen 
tukkuhinnaston mukaan. Hinnasto muuttui 
huh ti- ja marraskuussa. 

Teollisuushaketta toimitettiin 42 816 m3 

sekä sahanpurua ja kuorta 24 910 m3. 
Kotimaisille teollisuuslaitoksille myytiin 

tukkien latvoista tehtyä kuusi- ja mänty-
paperipuuta 6 256 m3. 

Sähkövoimaa käytettiin 1 171 660 
(1 146 580) kWh, josta maksettiin 8.91 (8.90) 
p/kWh. Loistetehosta maksettiin 65.69 mk, 

Tapaturmia sattui 13 (12) tapausta, joiden 
johdosta menetettiin 126 (164) työpäivää. 
Sairausajan palkkaa maksettiin 208 (160) 
päivältä yht. 3 731 (2 816) mk. 

Kustannukset sahalla olivat 126.40 (123.30) 
mk/std, josta palkat, työnjohdon ja toimisto-
henkilökunnan palkat mukaan luettuina, oli-
vat 77.70 (74.35) mk/std. 

Hake myytiin Tampella Oy.ile; hinta oli 
koko vuoden ajan 16.25 mk/std. 

Myydyn' sahatavaran keskihinta oli 663.06 
(680.53) mk/std. 

Kertomusvuonna ostettiin lautatarhatruk-
ki sekä tukkien kuljetukseen tarkoitettu 
kuorma-auto. 

Erikoispuu. Erikoispuun hankinnan siir-
tyessä enenevässä määrin myös tukkihan-
kintapiireihin, jouduttiin metsäkirjanpitoon 
sekä erikoispuuvarastokirjanpitoon tekemään 
muutoksia. Aikaisemmin erikoispuuvaras-
toon sisältyi myös pystymetsiä sekä kesken-
eräisiä hankintoja. Uuden hankintavuoden 
alusta, 1.8.1967, erikoispuuvarasto ja vuoden 
aikana hankittu määrä sisälsi ainoastaan val-
mista tavaraa, pystymetsien ja keskeneräisen 
hankinnan sisältyessä tukkien ostomääriin. 

f 
Varasto vuoden alussa 456 329 

vuoden aikana hankittu 129 668 
585 997 

vuoden aikana luovutettu 320 157 

varasto vuoden lopussa 265 840 

Erikoispuita toimitettiin 

hirsiä 112 561 jm 
paaluja 5 087 kpl 
parruja 77 425 jm 
pylväitä 477 kpl 
ratapölkkyjä 200 » 
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