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29. P u u t a v a r a k e s k u s 

Puutavarajaosto 

Kokoonpano ja kokoukset 

Puutavarajaostoon ovat v. 1974 kuuluneet puheenjohtajana teollisuustointa johtava apul.kaup.joh-
taja Gunnar Smeds sekä jäseninä dipl.ins. Terttu Raveala, toimitsija Pentti Kauhanen, tarkastaja 
Ensio Syrjänen ja metsänhoit. Pentti Lindström. 

Asiantuntijoina ovat jaoston kokoukseen osallistuneet kaupungininsinööri Anttila sekä kaupungin-
metsänhoitaja Pitkäniemi. Jaoston sihteerinä toimi varat. Tauno Lehtinen. Jaosto kokoontui kerto-
musvuonna 3 kertaa ja pöytäkirjapykäliä oli 20. 

Käsitellyt asiat 

Jaostossa kertomusvuonna käsitellyistä asioista mainittakoon seuraavat: kaupungin v. 1975 talous-
arvioon otettavat polttoainehinnat, v. 1975 talousarvioehdotus, puutavarakeskuksen palveluksessa 
oleville henkilöille oman moottoriajoneuvon käytöstä suoritettava korvaus, v. 1974 talousarvioon 
merkityn määrärahan ylittämistä koskeva esitys, rakennusvirastolle kertomusvuonna myydylle sa-
hatavaralle annettava alennus sekä esitys puutavarakeskuksen toiminhenkilöiden palkkojen kuoppa-
korotuksista. 

Puutavarakeskus 

Yleistä 

Kertomusvuosi oli puutavarakeskukselle poikkeuksellisen hyvä. Oman käytön ylittävä tuotanto 
myytiin vuoden 1973 lopulla kohonneisiin hintoihin ja varastot pysyivät kertomusvuoden lopulle 
saakka pieninä. Myös kotimaan kysyntä oli alkuvuodesta hyvä, mutta loppuvuotta kohden tilanne 
huononi. Sahatavaran vienti kysyntä oli jo edellisen vuoden lopulla jyrkästi vähentynyt ja loppui 
vuoden vaihteessa käytännöllisesti katsoen kokonaan. Kauppoja siirrettiin ja tavaran noutamista 
pitkitettiin. Puutavarakeskuksellakin oli vuoden lopulla seuraavaan vuoteen siirtyneitä kauppoja, 
joten sahatavaravarasto kasvoi. Täten taloudelliselta tulokseltaan poikkeuksellisen hyvä vuosi päät-
tyi jyrkkään laskuun. Sahatavarakauppoja ei seuraavalle vuodelle tehty nimeksikään eikä minkään-
laista hintatasoa päässyt muodostumaan. Kertomusvuosi päättyi antamatta minkäänlaista ennus-
tetta seuraavan vuoden toimintaan. 

Tukkien hankintavuosi 1973—74 oli korkeasuhdanneaikaa. Leimikoita oli runsaasti, mutta kysyntä 
ylitti silti tarjonnan. Kantohinnat nousivat jatkuvasti. Tukkien keskihinta sahalla nousi 92.1 % ja 
kantohinta 110.5 % edelliseen hankintavuoteen verrattuna. Uuden hankintavuoden, 1974—75, al-
kaessa sahateollisuuden näkymät olivat huonot. Tukkien huippuun nousseissa hinnoissa ei ollut 
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nostamisen varaa, joten ne pysyivät suurin piirtein tasolla, johon olivat edellisellä hankintakaudella 
nousseet. Tukkien pienen tarjonnan takia ostomäärä jäi pieneksi, eikä ilmeisesti täytä vuoden 
sahaustarvetta. Kuitupuun voimakas hintojen nousu oli osaltaan vaikuttamassa tukkitarjonnan pie-
nuuteen. Tukkien keskimääräinen hinta sahalla nousi n. 10 % edellisen hankintavuoden keskihin-
nasta lähinnä siksi, että edellisen vuoden keskihintaan vaikuttivat huomattavasti hankinnan alussa 
ostetut halvat leimikot. 

Halkojen käyttö, teko ja tarjonta vähentyi edelleen. Valmiin halon hinta tienvarressa oli vuoden 
lopulla 70,— mk/pm3. 

Varsinkin metsätöissä työvoiman saanti vaikeutui edelleen. Sahalla nostettiin työehtosopimuksen 
mukaisesti palkkoja 1.4. lukien 55 p/t ja 1.9. lukien 20 p/t. Liukumat mukaan luettuna urakkapal-
kat nousivat vuoden aikana 26.3 %. 

Henkilökunta 

Puutavarakeskuksen henkilökuntaan kuului kertomusvuonna 24 henkilöä seuraavasti: 
— päätoimistossa: toimitusjohtaja, metsänhoitaja, kirjanpitäjä ja toimistovirkailija 
— halkotarhassa: työnjohtaja ja toimistonhoitaja 
— Heinolassa: toimistonhoitaja, kolme toimistoapulaista ja kaksi teknikkoa 
— hankintatehtävissä: kaksi piirityönjohtajaa, kuljetusteknikko ja 9 metsätyönjohtajaa. 

Toiminta 

Saha 

Kertomusvuonna hankittiin ja käytettiin puutavaraa seuraavasti: 

m 3 m 3 

Tukit — vuoden alussa keskeneräisiä hankintoja 73 432 
— vuoden aikana ostettu 62 426 

135 858 
— vuoden aikana sahattu 68 298 
— vuoden aikana erikoispuihin 6 784 
— vuoden aikana myyty 1 311 
— mittaero 4 000 80 393 
varasto vuoden lopussa: sahalla 3 516 

keskener. hank. 51 949 55 465 

Hankintavuoden 1973—74 tukkien keskihinta sahalla kuorimattomana ilman korkoja ja poistoja oli 
138,63 (vuosina 1972—73 n. 72,18) mk/m3 . Pystymetsien keskimääräinen kantohinta oli 111,35 
(v. 1972-73 n. 52,90) mk/m3 . Nousu edellisestä vuodesta 110,5 %. 

Sahaus Työntekijöitä oli sahalla keskim. 75. Työtuntimäärä oli kertomusvuonna 138 662, jolloin käytet-
tiin 4.3 (ed. v. 4.1) t /m3 . Kuljetustehtävissä oli lisäksi 8 autoa ja 11 miestä. Kausiluontoisissa 
metsätöissä oli yht. 340 miestä, jotka tekivät 13 996 työpäivää. 

Sahan käyntiaika oli 1 752 (ed. v. 1 932) t ja tänä aikana sahattiin keskimäärin 19.5 (19.0) m3 / t . 
Kesäloma-ajan 15.7.—14.8. saha seisoi, jolloin suoritettiin vuosikorjaukset. 
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Kertomusvuoden aikana sahattiin 32 633 (35 612) m 3 , josta höylättiin 1 825 (1 209) m 3 . Tukkeja 
käytettiin 2.1 (ed. v. 2.3) m 3 / m 3 . 

Sahata vara varasto kertomusvuoden aikana: 
m3 

— sahatavaravarasto vuoden alussa 3 578 
- sahattu 32 633 
— vaihtotavaraa 160 

36 371 
- lähetetty 26 802 
sahatavaravarasto vuoden lopussa 9 569 

sahalta toimitettiin kertomusvuonna puutavaraa: 
— kaupungin laitoksille 7 595 
— ulosvientilaivaukseen 16 883 
— kotimaan myyntiin 2 324 

yhteensä 26 802 

Laskutushinnasto laadittiin kaupungin laitoksille vuoden alun vientihintojen pohjalta. Kun Suomen Hinnasto 
Sahat r.y:n hinnasto N:o 24 lokakuussa ilmestyi, se osoittautui käytössä olleen hinnaston mukai-
seksi. Vuoden lopulla hyvitettiin rakennusvirastoa 30% vuoden sahatavaran kokonaislaskutuksesta. 

Teollisuushaketta toimitettiin 45 869 m 3 ja sahanpurua ja kuorta 25 224 m 3 . Tehdspuu Oy:lle Myynti 
myytiin pääasiassa tukkien latvoista tehtyä kuusi- ja mäntypaperipuuta 6 072 m 3 . 

Sähkövoimaa käytettiin 1 293 440 (ed. v. 1 320 480) kWh, josta maksettiin 14,58 (10,1) p/kWh. Energian 
käyttö 

Tapaturmia sattui sahalla ja kuljetuksissa 27 (20), joiden takia menetettiin 352 (178) työpäivää, 
mikä oli 1.9 % tehdyistä työpäivistä. Sairausajan palkkaa maksettiin 806 (484) pvrltä 45 723 Tapaturmia 
(27 944) mk, mikä oli 1.9 % maksetuista palkoista vuosi lomapa I k koineen. 

Kustannukset olivat sahalla 90,05 (58,25) mk/m 3 , josta palkat tekivät 45,83 (37,20) mk/m3 . 
Palkkoihin on otettu mukaan vuosiloma- ja sairausajanpalkat, jotka tekivät 7,10 (4,05) mk/m3 . 

Hake myytiin Tehdaspuu Oy:lle, hinta oli tammikuun alussa 33 mk, huhtikuun 45,80 ja syyskuun 
25. pnä 52,35 mk/m 3 . Puru myytiin Kaukas Ab.lle hintaan 13,25 mk/m 3 tehtaalle toimitettuna. 
Myydyn sahatavaran keskihinta oli 490,69 (258,88) mk/m 3 . 

Kaupunginvaltuuston myöntämillä määrärahoilla hankittiin kuivaamokuormien rimoituslaitos sekä Hankinnat 
puutavaran ajoon täydellä perävaunulla varustettu kuorma-auto. 

Tuotanto-
kustan-
nukset 

ja myynti-
hinnat 

Erikoispuuta käsiteltiin vuoden aikana seuraavasti: Erikoispuu 
m 3 m 3 

— varasto vuoden alussa 9 038 
— vuoden aikana hankittu 6 784 

1 815 8 599 

17 637 
— vuoden aikana luovutettu 7 122 
varasto vuoden lopussa 10 515 
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Erikoispuuta toimitettiin 

— hirsiä 27 730 jm 
— parruja 9 490 » 

— paaluja 3 090 kpl 
— pylväitä 7 565 » 
— rata-ja vaihdepölkkyjä 4 822 » 

Halot Haikovarasto, hankinnat ja jakelu m 3 m 3 

— vuoden alussa varastossa Helsingissä 1 947 
— vuoden alussa varastossa maaseudulla 7 162 
varastossa oli vuoden alussa 9 109 
— vuoden aikana ostettu 3 903 
— mittavoitto 290 4 193 

13 302 
— vuoden aikana jaettu 6 242 
varasto vuoden lopulla Helsingissä 1 983 
varasto vuoden lopulla maaseudulla 5 077 7 060 

Metsäosastolta ostettiin kuluneena vuonna halkoa 2 109 m 3 . 

3 
Halkojakelu m 
— kaupungin omille laitoksille 2 718 
— huolto virastolle 2 997 
— muu jakelu 527 

6 242 

Kokonaismäärästä (6 242 m 3 ) toimitettiin pilkottuna 5 689 m 3 . 


