
34. Puutavarakeskus1) 

Puutavara- ja polttoaine jaoston kokoonpa-
nossa ei v. 1970 tapahtunut muutoksia. 

Jaosto kokoontui kertomusvuonna kolme 
kertaa ja pöytäkirjapykälien lukumäärä oli 
16. 

Jaoston käsittelemistä asioista mainittakoon 
seuraavat: kaupungin v:n 1971 talousar-
vioon otettavat polttoaineiden hinnat sekä 
talousarvioehdotus ja Heinolan sahan hen-
kilökunnan asuntojen vuokrat. 

Puutavara- ja polttoainetoimiston henkilö-
kunta. Päätoimistossa oli alkuvuodesta joh-
tajan ja konttoripäällikön lisäksi kirjanpitäjä 
ja toimistovirkailija. Metsänhoitaja Eino 
Hannula siirtyi heinäkuun alusta Heinolasta 
Helsinkiin perehtyäkseen toimiston tehtä-
viin. Helsingissä oli lisäksi halkotarhan teh-
tävissä 2 työnjohtajaa. Hankintatehtäviin 
jäi maaseudulle 3 piirimiestä ja 9 työnjohta-
jaa. Mikkelin piiri lakkautettiin kertomus-
vuoden marraskuun alusta ja tehtävät jaet-
tiin Heinolan ja Joutsan piireille. Tämän jär-
jestelyn yhteydessä otettiin Heinolaan lisää 
1.10. teknikko, joka hoiti kuljetuksia ja 
avusti hankintatehtävissä. 

Sahalla oli edelleen 2 teknikkoa ja 1 työn-
johtaja, toimistonhoitaja ja 3 toimistoapu-
laista. Yhteensä oli henkilökuntaa 26 hen-
kilöä. 

Henkilökunnan palkkoja korotettiin sopi-
muksen mukaisesti 1.1. 2.3 %. 

Johtosääntö vahvistettu 25. 11. 1970. 

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

Toimintavuosi oli puutavara- ja poltto-
ainetoimiston kannalta hyvä. Sahatavaran 
kotimaan hinnat olivat edelleen säännöstelty-
jä eikä hinnankorotuksia sallittu. Kotimaan 
toimituksissa käytettiin Suomen Sahat -yh-
distyksen hinnastoa n:o 19/marraskuu 1967. 
Tämä heikensi huomattavasti vuoden tu-
losta. Vientihinnat sitävastoin olivat hyvät 
ja niissä tapahtui osittaisia nousuja. Saha-
tavaran kysyntä oli hyvä ja varasto pysyi 
edellisen vuodenvaihteen suuruisena. Koti-
maassa tavallisimmista sahatavaralaaduist^ 
oli kova puute. Vientikysyntä oli myös hyvä. 
Sahauksessa ja sahatavaran käsittelyssä siir-
ryttiin 1.4.1970 tuumamitoista metrisiin 
mittoihin. Tämä muutos oli kansainvälinen 
ja sahatavaraa käsitellään tästä alkaen metri-
mitta j ärj estelmän mukaan. 

Hankintavuoden 1969/70 ostot alkoivat 
hitaasti, ostomäärät lisääntyivät kuitenkin 
v:n 1969 lopulla ja 1970 alussa huomatta-
vasti, joten ostotavoite saavutettiin. Hinta-
tasossa ei ostokauden aikana tapahtunut 
muutoksia. Tukkihankinnan kustannusten 
nousu edellisestä vuodesta oli 11.8 %. 
Hankintavuoden 1970/71 ostot alkoivat edel-
lisen vuoden tapaan hitaasti. Yhtä voi-
makasta parantumista hankinnan loppu-
vaiheessa ei ollut odotettavissa, mutta osto-
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tavoite, joka oli n. 200 000 j3 edellisiä vuosia 
pienempi, saavutettiin. Hinta tuli olemaan 
arviolta n. 11 % edellisen vuoden hintaa 
korkeampi. 

Haloista oli koko maassa puutetta. Hal-
kojen hinta nousi jatkuvasti. Haloista mak-
settiin tienvarressa vuoden alussa n. 20 mk/ 

pm3, mutta vuoden lopulla jo 30—35 mk/ 
pm3. 

Työvoiman suhteen vuosi meni häiriöittä, 
joskin puutetta oli koko vuoden. Palkkoja 
nostettiin työehtosopimuksen mukaisesti 1.1. 
1970 alkaen 20 p/t. 

S a h a 
Tukit j3 

vuoden alussa sahalla 416 020 
» » keskeneräisiä hankintoja 1 814 403 

varasto vuoden alussa 2 230 423 
vuoden aikana ostettu .......; 1 864 722 

j3 4 095 145 
vuoden aikana sahattu 1 677 061 

» » erikoispuihin 255 826 
» » myyty 17 466 

mittatappio 150 000 2 100 353 

varasto vuoden lopulla: sahalla 215 443 
keskener.hank 1 779 349 1 994 792 

Hankintavuoden 1969/1970 tukkien kes- kertomusvuoden aikana oli sahalla 125 334 
kihinta ilman korkoja ja poistoja oli 2.46 (ed.v. 129 859) t. 
mk/j3 sahalla kuorimattomana (ed.hank.v. Sahan käyntiaika oli 1 850 (1 884) t ja 
2.21 mk/j3). Pystymetsien keskimääräinen tänä aikana sahattiin keskimäärin 17.6 (18.2) 
kantohinta oli 1.73 (1.53) mk/j3. Hinnan m3/t. Kesäloma-ajan 1.-31.8. saha seisoi, 
nousu edellisestä vuodesta oli 13. l %. jolloin samalla suoritettiin vuosikorjaukset. 

Sahaus. Työntekijöitä oli sahalla keski- Kertomusvuoden aikana sahattiin 31 535 
määrin 67. Kuljetustehtävissä oli näiden li- (33 386) m3, josta höylättiin 2 547 (2 887) 
säksi 8 autoa ja 12 miestä. Työtuntimäärä m3. Tukkeja käytettiin 53 (49) j3/m3. 

Sahatavaravarasto sahalla oli vuoden 1970 aikana seuraava: m3 m3 

sahatavaravarasto vuoden alussa 7 162 
lisäykset varastoon: sahattu 31 535 

höylän mittavoitto ja vaihtotavara 149 31 684 

38 846 
lähetetty 31 447 

sahatavaravarasto vuoden lopulla 7 399 

Sahalta toimitettu puutavaraa: 
kaupungin laitoksille 8 351 
vientilaivaukseen 18 429 
kotimaan myyntiin 4 667 

31 447 
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Kaupungin laitoksille toimitetusta tava- Kustannukset sahalla olivat 40.76 (29.45) 
rasta laskutettiin Suomen Sahat -yhdistyk- mk/m3, josta palkat tekivät, työnjohto ja 
sen tukkuhinnaston mukaan. Hinnasto py- toimistohenkilökunta mukaan luettuna 22.80 
syi samana koko vuoden. (18.66) mk/m3. 

Teollisuushaketta toimitettiin 46 919 m3 Hake myytiin Tehdaspuu Oy:lle hinnan 
sekä sahanpurua ja kuorta 27 244 m3. ollessa 1.1.-30.6. 18.50 mk/m3 ja 1.7.-31.12. 

Tehdaspuu Oy:lle myytiin pääasiassa tuk- 20 mk/m3, 
kien latvoista tehtyä kuusi- ja mäntypaperi- Myydyn sahatavaran keskihinta oli 174.94 
puuta 5 799 pm3. (167.14) mk/m3. 

Sähkövoimaa käytettiin 1 237 360 Kaupunginvaltuuston myöntämillä mää-
(1 229 200) kWh, josta maksettiin 8.7 5 (8.3 6) rärahoilla ostettiin puutavaran ajoon raskas 
p/kWh. Loistehosta maksettiin 107 mk. kuorma-auto, sahalle trukki sekä »tukki-

Tapaturmia sattui 31 (14) tapausta työ- matto», 
päivien menetysten ollessa 386 (329) päivää. 
Sairausajan palkkaa maksettiin 216 (188) 
päivältä 8 149 (5 809) mk. 

Erikoispuu j3 

Varasto vuoden alussa 221 753 
vuoden aikana hankittu 259 440 

481 193 
vuoden aikana luovutettu 228 657 

varasto vuoden lopulla 252 536 

Erikoispuuta toimitettiin 
hirsiä 42 625 jm 
paaluja 4 642 kpl 
parruja 27 143 jm 
pylväitä 8 056 kpl 
ratapölkkyjä 1 082 » 

Halkoja m3 m3 

Vuoden alussa varastossa Helsingissä 2 096 
» » » maaseudulla 22 082 

josta keskeneräisiä hankintoja 1 126 

varastossa vuoden alussa 24 178 
vuoden aikana ostettu 3 403 
mittavoitto 1 288 4 691 

28 869 
vuoden aikana jaettu 14 643 

varasto vuoden lopussa 14 226 
josta varastossa Helsingissä 7 055 

» » maaseudulla 7 171 
tästä keskeneräisiä hankintoja 2 122 

14 226 
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Metsäosasto ei kertomusvuonna luovuttanut halkoja. 
Halko jakelu m3 

kaupungin omille laitoksille 5 028 
huolto virastolle 8 108 
muu jakelu 1 507 

14 643 
Mainitusta määrästä toimitettiin pilkottuna 13 798 

Pitkien koivuhalkojen hinta tarhalla oli 
1.1.-28.2. 34 mk/m3, 1.3.-31.3. 36 mk/m3, 
1.4.-7.9. 37 mk/m3, 8.9.-31.10. 40 mk/m3, 
1.11.-31.12. 46 mk/m3. Sahaus-, pilkkomis-
ja kuljetusmaksut eivät muuttuneet. Hin-
noissa noudatettiin Helsingin Halkokaup-
piasyhdistyksen hintoja. 

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

Toimiston tulot tilinpäätöksen mukaan 
olivat 8 228 260 mk ja menot 8 177 812 mk, 
joten ylijäämää kertyi 50 448 mk. 

Vuoden vaihteessa (1970-1971) puutavara-
ja polttoainetoimiston nimi muutettiin puu-
tavarakeskukseksi. 
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