
33. Puutavara- ja polttoainetoimisto 

Puutavara- ja polttoainejaoston kokoonpano 
v. 1968 oli muuten sama kuin edellisenä vuon-
na, paitsi että puheenjohtajana toimi 30.6. 
saakka teollisuustointa johtava apul.kaup. 
joht. Hjalmar Krogius ja 1.7. alkaen apul. 
kaup.joht. Gunnar Smeds. 

Jaosto kokoontui kertomusvuonna neljä 
kertaa ja pöytäkirjapykälien lukumäärä oli 
18. 

Jaoston käsittelemistä asioista mainittakoon 
seuraavat: päätös kaupungin v:n 1969 talous-
arvioon otettavista polttoaineiden hinnoista, 
v:n 1969 talousarvioehdotus, lausunnon anta-
minen vuositilintarkastajien ja revisioviras-
ton kertomuksesta vrlta 1967, päätös puu-
tavara- ja polttoainetoimiston palveluksessa 
oleville henkilöille oman moottoriaj oneuvon 
käytöstä suoritettavista korvauksista ja kan-
nanotto liittymisestä Päijänteen vesistö-
alueen tukinostaj ien ostoneuvottelukun-
taan. 

Puutavara- ja polttoainetoimiston henkilö-
kunta. Kertomusvuonna oli päätoimistossa 
edelleen johtajan ja konttoripäällikön lisäksi 
2 toimistovirkailijaa ja 2 työnjohtajaa sekä 
maaseudulla hankintatehtävissä metsänhoi-
tajan lisäksi 3 piirimiestä ja 9 työnjohtajaa. 
Sahalle otettiin 8.1. toimistoon lisää yksi toi-
mistoapulainen, joten sahalla oli 3 työnjoh-
tajaa, toimistonhoitaja ja 3 toimistoapulaista 
sekä laivanpäällikkö. Yhteensä 27 henki-
löä. 

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

Kertomusvuotta voidaan puutavara- ja 
polttoainetoimiston kannalta pitää hyvä-
nä. 

Devalvoinnin vaikutuksesta sahatavaran 
hinnat nousivat vuoden alusta ja nousua jat-
kui pitkin vuotta pääasiassa vientimaksujen 
pienentymisen takia, mutta oli havaittavissa 
pientä hintojen yleistäkin nousua. Puutava-
ran kysyntä oli koko vuoden vilkasta. Saha-
tavaravarasto, joka edellisen vuoden heikon 
kysynnän ja alhaisen hintatason takia oli 
poikkeuksellisen suuri, palautui normaaleihin 
määriin. 

Kantohintojen laskiessa tukkien myyjät 
olivat hyvin pidättyväisiä, joten vielä kerto-
musvuoden alussa vaikutti siltä, että han-
kintavuoden 1967/68 tukkien ostotavoitetta 
ei saavutettaisi. Ostot jatkuivat kuitenkin 
poikkeuksellisen pitkään, mikä teki mahdolli-
seksi tavoitteeseen pääsyn. Tukkien hinta 
sahalla laski 12 %. Hankintavuoden 1968/69 
ostot alkoivat kohonneiden kantohintojen 
ja riittävien leimikoiden merkeissä. 

Polttopuun osalta tilanne oli koko kerto-
musvuoden tasainen. Vuoden alusta halkojen 
rahti nousi 11 %, mikä vaikutti korottavasti 
hintoihin. Halkoja tarjottiin v.v. Helsingissä 
25 mk/m3. 

Työvoiman suhteen vuosi meni häiriöittä, 
eikä työvoimasta esiintynyt puutetta. Palk-
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koja nostettiin työehtosopimuksen mukaises-
ti 1.1. 5.9 % ja 1.6. 3.5 %. Huhtikuun alusta 

siirryttiin sahalla 30 viikon ajaksi 5-päiväi-
seen työviikkoon. 

S a h a 

Tukit i3 

vuoden alussa sahalla 320 636 
» » keskeneräisiä hankintoja 1 342 320 

varasto vuoden alussa 1 662 956 
vuoden aikana ostettu 2 670 614 

4 333 570 
j3 

vuoden aikana käytetty 1 930 381 
mittatappio 100 000 2 030 381 

varasto vuoden lopussa: sahalla 399 418 
keskeneräiset hankinnat 1 903 771 2 303 189 

Hankintavuoden 1967/68 tukkien keski- Sahan käyntiaika oli 1 914 (1 966) t ja 
hinta ilman korkoja ja poistoja oli 2.04 mk/j3 tänä aikana sahattiin keskimäärin 3.7 (3.5) 
ja sahalla kuorimattomana (ed.hank.v. 2.31 std/t. Saha seisoi kesäloma-ajan 27.7.—27.8., 
mk/j8, jolloin ei ole huomioitu korkoja, pois- jolloin samalla suoritettiin vuosikorjaukset. 
toja, eläkkeitä ja Helsingin toimiston kustan- Kertomusvuoden aikana sahattiin 7 006 
nuksia). Pystymetsien keskimääräinen kanto- (6 705) std, josta höylättiin 922 (771) std. 
hinta oli 1.41 (1.71) mk/j3. Tukkeja käytettiin 228 (231) j3/std. 

Sahaus. Työntekijöitä oli sahalla keski- Sahavarasto sahalla oli v:n 1968 aikana 
määrin 66. Näiden lisäksi oli kuljetustehtä- seuraava: 
vissä 12 miestä ja 8 autoa. Työtuntimäärä 
sahalla oli 130 145 (ed.v. 130 575) t. 

std std 

sahatavaravarasto vuoden alussa 2 938 
lisäykset varastoon: sahattu 7 006 

höylän mittavoitto ja vaihtotavaran ero 96 7 102 

10 040 
lähetetty 8 358 
sahatavaravarasto vuoden lopussa 1 682 
Verkkosaaressa oli sahatavaraa varastossa lisäksi 62 

Sahalta toimitettiin puutavaraa: 
kaupungin laitoksille 3 370 
ulosvientilaivaukseen 4 644 
kotimaan myyntiin 344 

8 358 
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Kaupungin laitoksille toimitetusta tava- Tapaturmia sattui 13 (13) tapausta, työ-
rasta laskutettiin Suomen Sahat -yhdistyksen päivien menetyksen ollessa 317 (126) päivää, 
tukkuhinnaston mukaan. Hinnasto pysyi Sairausajan palkkaa maksettiin 174 (208) 
samana koko vuoden. Rakennusvirastolle päivältä yht. 3 701 (3 731) mk. 
annettiin 1.7.—31.12. 10 % alennus sahata- Kustannukset sahalla olivat 130.95 (126.40) 
varasta. mk/std, josta palkat; työnjohdon ja toimisto-

Teollisuushaketta toimitettiin 41 797 m3 henkilökunnan palkat mukaan luettuina, 
ja sahanpurua ja kuorta 26 882 m8. olivat 82.90 (77.70) mk/std. 

Kotimaisille teollisuuslaitoksille myytiin Hake myytiin Tampella Oy:lle; hinta oli 
pääasiassa tukkien latvoista tehtyä kuusi- ja ajalla 1.1.—30.6. 16.25 mk/m3 ja 1.7.— 
mäntypaperipuuta 7 169 pm3. 31.12. 17 mk/m3. 

Sähkövoimaa käytettiin 1 216 880 Myydyn sahatavaran keskihinta oli 700.22 
(1 171 660) kWh, josta maksettiin 8.38 (663.06) mk/std. 
(8 .9i) p/kWh. Loistetehosta maksettiin Kertomusvuonna ostettiin halkotarhalle 
495.51 mk. yksi jakeluauto ja puutavaran ajoon kaksi 

raskaampaa kuorma-autoa. 

Erikoispuu js 
varasto vuoden alussa 265 840 
vuoden aikana hankittu 328 760 

594 600 
vuoden aikana luovutettu 312 890 

varasto vuoden lopussa 281 710 

Erikoispuuta toimitettiin 
hirsiä 106 537 jm 
paaluja 10 243 kpl 
parruja 78 492 jm 
pylväitä 1 381 kpl 
ratapölkkyjä 2 909 » 

Halkoja ms ms 
oli vuoden alussa varastossa Helsingissä 1 771 

» » » » maaseudulla 19 652 
josta keskeneräisiä hankintoja 5 560 

varastossa oli vuoden alussa 21 423 
vuoden aikana ostettu 24 912 
mittavoitto 1 806 26 718 

48 141 
vuoden aikana jaettu 18 300 

varasto oli vuoden lopussa 29 841 

josta varastossa Helsingissä 2 258 
» » maaseudulla 27 583 

tästä keskeneräisiä hankintoja 2 750 

29 841 
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Metsäosastolta vastaanotettiin halkoja 5 267 m3. 
Halko jakelu m3 

kaupungin omille laitoksille 6 963 
huoltovirastolle 10 234 
muu jakelu * :.... 1 013 

18 300 
Mainitusta määrästä toimitettiin pilkottuna 16 215 

Pitkien koivuhalkojen hinta tarhalla oli 
1.1. alkaen koko vuoden 29 mk/m3. Sahaus-, 
pilkkomis- ja kuljetusmaksuja nostettiin 
kunkin osalta 50 p/m3. Hinnoissa noudatet-
tiin Helsingin Halkokauppiasyhdistyksen 
hintoja. 

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

Toimiston tulot tilinpäätöksen mukaan 
olivat 8 286 552 mk ja menot 8 188 595 mk, 
joten ylijäämää kertyi 97 957 mk. 
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