
34· Puutavara- ja polttoainetoimisto 

Puutavara- ja polttoaine]aoston kokoonpano 
v. 1969 oli muuten sama kuin edellisenä vuon-
na, paitsi että jäseninä toimivat toimits. 
Pentti Kauhanen ja toim.joht. Aarne Väli-
kangas ja siht. Martti Jokinen joht. Veikko 
Lopin tilalla. 

Jaosto kokoontui kertomusvuonna kolme 
kertaa ja pöytäkirjapykälien lukumäärä oli 
17. 

Jaoston käsittelemistä asioista mainittakoon 
seuraavat päätökset: kaupungin v:n 1970 
talousarvioon otettavat polttoaineiden hin-
nat, metsänhoitaja Sakari Hannulan siirtä-
minen keväällä 1970 Heinolasta hoitamaan 
puutavara- ja polttoainetoimiston Helsingin 
toimistoa, Heinolan sahan tuotantokomitean 
työnantajan edustajien valitseminen v:ksi 
1970-1971, v:n 1970 talousarvioehdotus sekä 
lausunto puutavara- ja polttoainetoimiston 
Heinolan sahan uusista työsääntöehdotuk-
sista. 

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 piiriesimiestä ja 9 työnjohta-
jaa. Sahalla oh 3 työnjohtajaa, toimistonhoi-
taja ja 3 toimistoapulaista. Laivanpäällikkö 
erosi 1.5. ja laivakausi toimittiin väliaikai-
sella miehistöllä. Yhteensä oli henkilökuntaa 
26 henkilöä. 

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

Kertomusvuotta voidaan puutavara- ja 
polttoainetoimiston kannalta pitää hyvänä. 

Tulosta huomattavasti heikensi sahatava-
ran kotimaan hintojen pysyminen vuoden-
vaihteen 1967/68 tasolla. Toimisto joutui 
käyttämään kotimaan toimituksissa Suomen 
Sahat -yhdistyksen hinnastoa n:o 19/mar-
raskuu 1967. Sahatavara kuului hintasään-
nöstelyn alaisiin tavaroihin, eikä hinnan ko-
rotuksia hyväksytty vientihintojen huomat-
tavasta noususta huolimatta. Sahatavaran 
kysyntä oli hyvä. Kotimaassa esiintyi puu-
tetta etenkin puolipuhtaista tavaroista. Saha-
tavaravarasto, joka jo edellisenä vuonna oli 
palautunut normaaliin määriin, pienentyi 
vielä jonkin verran. 

Tukkien ostossa hankintavuosi 1968/69 
alkoi lupaavasti. Tarjontaa oli riittävästi ja 
ostotavote ylitettiinkin. Hintataso pysyi 
koko hankintakauden tasaisena, joskin nousu 
edellisestä vuodesta oli 8.3 %. Hankintavuo-
den 1969/70 ostot sitävastoin alkoivat hi-
taasti. Leimikoita oli runsaasti tarjolla, mutta 
sahatavaran kotimaan hintoihin perustuen 
toimiston kantohintataso oli sen verran alhai-
nen, että se ei yltänyt muiden ostajien tasoon. 
Hintataso, jonka toimisto piti koko ostokau-
den samana, oli n. 13 % edellisen vuoden 
hintaa korkeampi. 

Halkojen hinta nousi jatkuvasti, mutta tar-
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Hankintavuoden 1968/69 
intä ilman korkoja ja poistoja oli 2.21 mk/j3 

(ed. v. 2.04 mk/j«), 
antohinta oli 

1.53 (1.41) mk/j3. 
Työntekijöitä oli sahalla keski-
Kulj etustehtävissä oli näiden li-

(ed. v. 130 145) t. 

Sahan käyntiaika oli 1 884 (1 914) t ja tänä 
aikana sahattiin keskimäärin 3.9 (3.7) std/t. 
Saha seisoi kesäloma-aian 14.7.-13.8., jolloin 

(7 006) std, josta höylättiin 618 (922) std. 
Tukkeja käytettiin 227 (228) j3/std. 

Sahatavaravarasto sahalla oli v:n 1969 ai-

höylän mittavoitto ja vaihtotavaran ero 
7 146 

61 

1 682 

7 207 
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34. Puutavara- ja polttoainetoimisto 

Kaupungin laitoksille toimitetusta tava- Tapaturmia sattui 14 (13) tapausta, työ-
rasta laskutettiin Suomen Sahat -yhdistyksen päivien menetysten ollessa 329 (317) päivää, 
tukkuhinnaston mukaan. Hinnasto pysyi Sairausajan palkkaa maksettiin 188 (174) 
samana koko vuoden. päivästä yht. 5 809 (3 701) mk. 

Teollisuushaketta toimitettiin 43 135 m8 Kustannukset sahalla olivat 137.60 (130.95) 
sekä sahanpurua ja kuorta 24 409 m8. Hake mk/std, josta palkat tekivät, työnjohto ja 
myytiin Tehdaspuu Oyrlle; hinta oli ajalla toimistohenkilökunta mukaan luettuna 87.20 
1.1.-31.7. 17 mk/m3 ja 1.8.-31.12. 17.50 (82.90) mk/std. 
mk/m3. Myydyn sahatavaran keskihinta oli 780.88 

Kotimaisille teollisuuslaitoksille myytiin (700.22) mk/std. 
pääasiassa tukkien latvoista tehtyä kuusi- ja Kaupunginvaltuuston myöntämillä määrä-
mäntypaperipuuta 6 519 pm8. rahoilla ostettiin halkotarhalle yksi jakelu-

Sähkövoimaa käytettiin 1 229 200 auto ja puutavaran ajoon kaksi raskaampaa 
(1 216 880) kWh, josta maksettiin 8.37 (8.38) kuorma-autoa. 
p/kWh. Loistehosta maksettiin 656.70 mk. 

Erikoispuu j8 

varasto vuoden alussa 281 710 
vuoden aikana hankittu 291 587 

573 297 
vuoden aikana luovutettu 351 544 

varasto vuoden lopussa 221 753 

Erikoispuuta toimitettiin 
hirsiä 169 738 jm 
paaluja 6 897 kpl 
parruja 71 048 jm 
pylväitä 2 844 kpl 
ratapölkkyjä 2 649 » 

Halkoja ma ms 
oli vuoden alussa varastossa Helsingissä 2 258 
» » » » maaseudulla 27 583 

josta keskeneräisiä hankintoja 2 750 

varastossa oli vuoden alussa 29 841 
vuoden aikana ostettu 9 200 
mittavoitto 2 262 11 462 

41 303 
vuoden aikana jaettu 17 125 

varasto oli vuoden lopussa 24178 

josta varastossa Helsingissä 2 096 
» » maaseudulla 22 082 

tästä keskeneräisiä hankintoja 1 126 
24 178 
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34. Puutavara-ja polttoainetoimisto 

Metsäosastolta vastaanotettiin halkoja 3 614 m3. 
Halko jakelu m® 

kaupungin omille laitoksille 6 128 
huoltovirastolle 9 787 
muu jakelu .. 1 210 

17 125 
Mainitusta määrästä toimitettiin pilkottuna 15 536 m 3 

Pitkien koivuhalkojen hinta tarhalla oli 
1.1.-30.6. 29 mk/m8, 1.7.-30.9. 30 
mk/m3 ja 1.10.-31.12. 34 mk/m3. Sahaus», 
pilkkomis- ja kuljetusmaksut eivät muuttu-
neet. Hinnoissa noudatettiin Helsingin Hal-
kokauppiasyhdistyksen hintoja. 

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

Toimiston tulot tilinpäätöksen mukaan 
olivat 8 708 546 mk ja menot 8 669 764 mk, 
joten ylijäämää kertyi 38 782 mk. 
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