
IX, Satamahallinto, 
Satamalautakunnan v:lta 1934 antama kertomus1) oli seuraava: 

Lautakunnan kokoonpano. Satamalautakuntaan kuuluivat v. 1934 
kauppaneuvos I. Lindfors puheenjohtajana, merikapteeni A. Wihuri vara-
puheenjohtajana sekä satamatyöntekijä U. Ilmanen, toimit ta ja V. Koivula, 
merenkulkuneuvos A. V. Lindberg, vuorineuvos K. A. Paloheimo ja johta ja 
H. Ramsay. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa toimi teknilli-
nen johta ja E. Moring. Lautakunnan sihteerinä oli varatuomari T. Nordberg. 

Kokoukset y. m. Lautakunta kokoontui v. 1934 17 kertaa. Pöytäkir jan 
pykäläluku oli kertomusvuonna 439 ja lähetet tyjen kirjelmien lukumäärä 273. 

Satamahallintotoimiston ja sen osastojen päälliköt. Satamahallintotoimis-
ton päällikkönä toimi vuoden alusta kesäkuun 24 p:ään satamalaitoksen 
johta ja O. E. Jaat inen. Hänen kuolemansa jälkeen satamakapteeni J . A. 
Lehtonen hoiti oman virkansa ohella satamalaitoksen johta jan virkaa joulu-
kuun 13 p:ään, jolloin kaupunginvaltuuston marraskuun 21 p:nä valitsema 
uusi sa tamajohta ja , filosofianmaisteri K. W. Hoppu, ryhtyi hoitamaan mai-
nit tua virkaa. Satamaliikenneosaston päällikkönä toimi satamakapteeni 
J . A. Lehtonen ja satamakannantaosaston päällikkönä satamakamreeri 
I. Liljeros. 

Satamalaitoksen johtajan virka. Satamalaitoksen johtajan viran tultua 
avoimeksi satamalautakunta piti viran uudelleen täyt tämistä tarpeellisena. 
Viran oltua haettavaksi julistettuna lautakunta puolsi kokouksessaan loka-
kuun 15 p:nä hakijan filosofianmaisteri K . W . Hopun nimittämistä virkaan. 
Marraskuun 21 p:nä kaupunginvaltuusto valitsi lautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti satamalaitoksen johtajaksi filosofianmaisteri K. W. Hopun. 

Satamaliikenneosaston viranhaltijat. Huht ikuun 1 p:nä kuoli satama-
konstaapeli K. F. Nordberg ja marraskuun 8 p:nä satamakonstaapeliL. Lauri. 
Pyynnöstä myönnettiin ero satamakonstaapeli O. Saarenheimolle kesäkuun 
7 p:nä ja tarkastuskonstaapeli L. Parviaiselle elokuun 31 p:nä. Satama-
konstaapeleiksi valittiin toukokuun 9 p:nä aliperämies T. Keponen touko-
kuun 16 p:stä lukien, heinäkuun 18 p:nä merimies M. V. Palmroos elokuun 
1 p:stä lukien ja joulukuun 7 p:nä merimies H. H. B. Lindberg joulukuun 
16 p:stä lukien. Tarkastuskonstaapeliksi valittiin joulukuun 7 p:nä A. V. 
Biström joulukuun 16 p:stä lukien. 

Satamakannantaosaston viranhaltijat. Vaakamestari E. Lindbäckin kuol-
tua huht ikuun 25 p:nä määrätt i in ylioppilas M. Kauppala huht ikuun 26 p:stä 
lukien toistaiseksi hoitamaan virkaa 1,300 markan kuukausipalkoin. Kau-
punginhallituksen evättyä lautakunnan esityksen vaakavahtimestari K. E. 

Kertomukseen liittyvät taulukot ovat julkaistut Helsingin kaupungin tilastolli-
sessa vuosikirjassa v:lta 1935. 
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Bäckströmin oikeuttamisesta j äämään edelleen virkaansa yhden vuoden 
ajaksi hänen t äy t e t t yään maaliskuun 19 p:nä 69 vuot ta , myönnet t i in Bäck-
strömille ero vi ras taan maaliskuun 1 p:nä ja määrä t t i in v. t . vaakavaht i -
mestariksi maaliskuun 20 p:stä lukien toistaiseksi ylim. vaht imestar i E . Lap-
palainen 1,200 markan kuukausipalkoin. Avoinna olevan avus tavan hissi-
koneenkäyt tä jän virkaa määrä t t i in hoi tamaan helmikuun 8 p:nä G. Numfe ld t 
helmikuun 1 p:stä lukien, josta alkaen E. Lappalaiselle anne t tu määräys 
sanotun viran hoitamisesta peruutet t i in . Avus tava hiss ikoneenkäyt tä jä 
V. Idman erosi korkean ikänsä tähden kesäkuun 1 p:nä, ja toukokuun 24 p:nä 
määrä t t i in v. t . avustavaksi hissikoneenkäyttäjäksi kesäkuun 1 p:stä lukien 
G. Stigell 1,080 markan kuukausipalkoin. Lau takunnan maaliskuun 22 p:nä 
tekemän päätöksen nojalla ir t isanott i in pitkäaikaisen sairauden tähden vaht i -
mestar i N. Nyfors kesäkuun 27 p:stä lukien. Ylimääräiseksi vaht imestar iks i 
otet t i in toukokuun 9 p:nä herra T. Holmström toukokuun 14 p:stä lukien 
1,120 markan kuukausipalkoin. Her ra T. Terho otetti in kesäkuun 7 p:nä 
ylimääräiseksi vaakavaht imestar iks i kesäkuun 6—27 p:n väliseksi ajaksi ja 
määrät t i in viimeksimainitusta päivästä lukien toistaiseksi v. t . vaakavaht i -
mesitarksi 1,200 markan kuukausipalkoin. Vanhemmalle kassanhoitajal le 
K, Boreniukselle myönnett i in pyynnöstä ero virastaan heinäkuun 18 p:nä 
elokuun 1 p:stä lukien; hänen tilalleen valittiin e lokaun31 p:nä vanhemmaksi 
kassanhoitajaksi neiti G. Ingraeus syyskuun 1 p:stä lukien. 

Virkavapaudet. Vuoden aikana myönnet t i in v i rkavapaut ta sairauden 
takia seuraaville viranhaltijoille: 

Päätöksen 
päivämäärä. 

Virkavapaa 
viranhalt i ja. Virka . Virkavapaus 

kesti. 
Virkavapaalle 

myönnetyt 
palkkaedut. 

Satamaliikenneosasto. 

1 8 / l Nordberg, K. F. Satamakonstaapeli - l e / 3 
Täysi palkka 
2/3 palkasta 2 2 / s — » — » i 6 / 3 - 1 6 / 5 

Täysi palkka 
2/3 palkasta 

8 / 2 
Hellstén. B. E. » 1 2 / i - 1 2 / 3 

Täysi palkka 

Sataniakannantaosasto. 

1 8 / l Källroos, A. Lasku t ta ja Vi - v 2 ¡Täysi palkka 
7 2 j a 7 3 

Nordman, K. E. Vaakavahtimestari V. - V i Täysi palkka 
75 j a 1 8 / , — » — » v4-- V c j a » / , — « / , 2/3 palkasta 

s /2 j a ' / e Nyfors, N. E. » 2% 20/ / 3 
2/3 palkasta 

8 / 2 j a ' / e — » — » 3% - 6 / 6 
I lman palkkaa 

7 . Lindbäck, E. Vaakamestari 15/. Täysi palkka 
22/ 

/ 3 — » — » 1 5 / 4 -uu 
2/3 palkasta 

18/7 J a 31/8 Sergelius, H. Konttorikirjuri 21/ / 6 - 2 1 / 8 
Täysi palkka 

3 1 / s — » — » 2 1 / 8 - V , 
2/3 palkasta 

2 8 / l 2 Sundman, A. Sivuosastonhoitaj a 16/'r 25 / 
L / 1 2 Täysi palkka 

Satamalautakunnan palkkiosääntö. Satamalai toksen joh ta jan ehdote t tua 
kesäkuun 7 p :nä r huomioimal la l au takunnan lisääntyneen työmäärän ja mui-
den lau takunta in vas taava t palkkiot, l au takunnan puheen joh ta j an ja jäsen-
ten palkkioiden korot tamis ta , pää t t i l au takun ta alistaa asian kaupunginhall i-
tuksen harki t tavaksi . Kaupunginhal l i tuksen esityksestä kaupunginval tuus to 
pää t t i talousarvion käsit telyn yhteydessä korot taa l au takunnan puheenjoh-
ta jan vuosipalkkion 12,000 markaksi j a jäsenten kokouspalkkion 100 markaksi . 

Satamalaitoksen johtajan vastaanottoaika. L a u t a k u n t a pää t t i joulukuun 
28 p:nä määrä tä satamalai toksen joh ta j an vas taanot toa jaks i a jan klo 10—12. 
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Satamalaitoksen johtajan vapauttaminen asevelvollisuudesta sodan aikana. 
Koska satamalaitoksen johtaja, jonka toimeksi annettiin varuskunnassa laa-
ditun l i ikekannallepanosuunnitelman to teu t taminen satamissa, oli j ä t e t t y 
pois erinäisiin viran- tai toimenhalt i joihin kohdistuvasta asevelvollisuus-
vapautukses ta sodan aikana t a m m i k u u n 19 p:nä 1934 annetussa asetuksessa, 
pää t t i sa tamalau takunta helmikuun 8 p:nä pyy tää kaupunginhal l i tusta esittä-
mään puolustusministeriölle sanotun asetuksen täydentämis tä siten, e t tä 
satamalaitoksen joh ta j a luettaisiin niihin viranhalt i joihin, jo tka vapautet t i in 
asevelvollisuuden suori t tamisesta sodan aikana. 

Komiteat. Helsingin makasiiniosakeyhtiön esi tet tyä komitean asetta-
mista selvi t tämään Länsisa tamaan aiotun uuden varastosuojan rakentamis-
kysymystä, l au takun ta syyskuun 28 p:nä pää t t i valita edustajakseen sanot-
tuun komiteaan merikapteeni A. Wihurin. 

Satamalaitoksen joh ta j a Hoppu valitt i in joulukuun 28 p:nä edesmen-
neen joh ta j a Jaat isen tilalle puheenjohta jaks i komiteaan, jonka t eh tävänä oli 
valmistaa kysymystä j ä ä n m u r t a j a n hankkimisesta. 

Lausuntoja. Kaupungin muille viranomaisille annett i in vuoden kuluessa 
kaikkiaan 47 lausuntoa, joista 33 kaupunginhallitukselle, 11 kiinteistölauta-
kunnalle ja 3 yleisten töiden lautakunnalle. 

Kaupunginhallitukselle annetti in seuraavat lausunnot: helmikuun 8 p:nä 
eräiden jä t te i tä kul jet tavien alusten omistajien ja Puh taanap i to osake-
yhtiön anomuksista uuden sillan rakentamisesta jä t teiden kul je t tamis ta var-
ten; maaliskuun 1 p:nä Suomen ilmailuklubin anomuksesta ilmaisen säilytys-
paikan myöntämisestä Kellosaaren lentohallissa klubin uu t t a lentokonetta 
varten; maaliskuun 22 p:nä Uunisaarille aiotun uimalaitoksen rakentamis ta 
koskevasta komitean ehdotuksesta; samana päivänä Paraisten kalkkivuori 
osakeyhtiön anomuksesta saada t ä y t t ä ä yhtiön Sörnäisten rantatiel lä sijaitse-
van i lmaradan alla oleva vesialue; huht ikuun 18 p:nä Suomen purjelaivaliiton 
anomuksesta 10,000 markan suuruisen avustuksen myöntämisestä Suomen 
purjelaivaston historian julkaisemista varten; samana päivänä ehdotuksesta 
Laut tasaaren sillan ava t tavan aukon siirtämisestä 161 /2 m ulommaksi Salmi-
saaren rannas ta kuin mihin maaherran an tama päätös edellytti; samana päi-
vänä Trafikaktiebolaget Sibbo skärgård nimisen yhtiön valituksesta lauta-
kunnan päätöksen johdosta, joka koski S/S Norrkullan laituripaikkaa; sa-
mana päivänä yleisten töiden lau takunnan ehdotuksesta heinäkuun 1 p:nä 
1934 valmistuvan Saukonlaiturin jatkeen kohdalla olevien hiilivarasto-
paikkojen käytöstä; samana päivänä talousarvioasetelman uudistamista 
koskevasta komitean mietinnöstä; toukokuun 9 p:nä Uunisaarten uima-
laitoksen liikennettä var ten rakennet tavien laiturien paikasta; samana päi-
vänä valtion laivatelakan Ka ta j anokan sotasatama-alueen rannan ruop-
pausta koskevasta t iedustelusta; samana päivänä Suomen moottoriveneklubi 
r. y:n anomuksesta saada jä r jes tää kansainväliset moottoriveneiden nopeus-
kilpailut Kaivopuiston edustalla; samana päivänä Hietalahden sulkutelakka 
ja konepaja osakeyhtiön telakoimistaksaa ja te lakkasääntöjä koskevasta 
ehdotuksesta; samana päivänä Suomen vientiyhdistyksen anomuksesta il-
moituksen julkaisemisesta Suomen ulkomaankauppa nimisen lehden Ruot-
sin numerossa; toukokuun 24 p:nä urhei lulautakunnan esityksestä Kaivo-
puiston kallioiden alapuolella sijaitsevan kentän kahden valaistuspylvään 
siirtämisestä sekä teknillisten laitosten hallituksen t ämän johdosta laadi tut-
t amas ta ehdotuksesta valaistuksen järjestämisestä; samana päivänä Hel-
singin kauppakamarin esityksestä satama-alueiden aitaamisesta; kesäkuun 7 
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p:nä Helsingin makasiiniosakeyhtiön esityksestä hii l isataman uusien varasto-
alueiden alivuokraajien hyväksymisestä; samana päivänä maistraat in Ka ta -
janokan ja Kellosaaren lentosatamiin polttoaineen säilytyspaikkojen jär jes-
tämis tä koskevasta kirjelmästä; samana päivänä Suomalainen Shell osake-
yhtiön anomuksesta saada rakentaa bensiininjakelulaite Ruoholahden 
satama-alueelle I tämerenkadun i täpäähän; samana päivänä kaupungin ja 
Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiön välisten vuokrasopi-
musten ehdotuksista sekä korttelille n:o 176 laadi tusta asemakaavan muutos-
ehdotuksesta; samana päivänä Osakeyhtiö Alkoholiliike aktiebolagin ano-
muksesta saada ostaa Salmisaaren tehdaskort tel i n:o 781; sekä samana päi-
vänä edelleen uusi lausunto Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osake-
yhtiön telakoimistaksan ja te lakkasääntöjen ehdotuksien johdosta; heinä-
kuun 18 p:nä Pihlajasaaren puhelinkaapelia kohdanneesta vahingosta; 
samana päivänä Kellosaaren lentohallirakennuksen palovakuuttamisesta; 
samana päivänä Kellosaaren merivartiolaitoksen t a rve t t a var ten ajatellun 
bensiininjakeluaseman rakentamiskysymyksestä; elokuun 31 p:nä Barna-
vårdsföreningen i Finland nimisen yhdistyksen anomuksesta hengenpelastus-
aseman jär jestämisestä Meilahteen yhdistyksen lastenkodin alueelle; samana 
päivänä Maakauppiai t ten osakeyhtiön anomuksesta saada ostaa ta i vuokra ta 
ton t t i Ka ta j anokan kärjestä; syyskuun 28 p:nä eräiden Arabian t eh taan 
työntekijöiden anomuksesta saada rakentaa soutu venelaituri Arabian teh-
taan pohjoispuolelle; samana päivänä yleisten töiden lau takunnan esi-
tyksestä Merikadun kokoojajohdon rakentamisesta Neitsytpolulta Telakka-
kadulle; samana päivänä Merihuolto osakeyhtiön anomuksesta 50 %:n 
sa tamamaksujen alennuksen myöntämisestä turistilaivoille Warszawa ja 
Pulaski; lokakuun 15 p:nä neiti F . Rlomqvistin anomuksesta lisäeläkkeen 
myöntämisestä hänen mielisairaalle sisarelleen V. Lammiselle; lokakuun 15 
p:nä poliisilaitoksen esityksestä Ete läsa taman passintarkastuskojun aitauksen 
parantamisesta; joulukuun 7 p:nä palotoimikunnan esityksestä moottori-
aluksen asettamisesta palokunnan käytet täväksi ; sekä joulukuun 28 p:nä 
terveydenhoi tolautakunnan Kauppator in ulommassa altaassa kalasumppu-
alusten pi tämistä koskevasta kir jelmästä. 

Kiinteistölautakunnalle annetti in seuraavat lausunnot: helmikuun 8 
p:nä Veljekset Udd rakennustoimiston anomuksesta saada edelleenkin vuok-
ra ta Ruoholahden varastoalue n:o 2; kesäkuun 7 p:nä Nobel-Standard osake-
yhtiön Suomessa anomuksesta saada vuokra ta alue Kaivopuistossa bensiinin-
ja petroolinjakelulaitteiden pys ty t tämis tä varten; samana päivänä erinäisten 
henkilöiden anomuksesta, et tä kaupunki rakentaisi palkoveneiden säilytys-
vajoja; heinäkuun 18 p:nä Aktiebolaget Calor nimisen yhtiön anomuksesta 
Merisataman varastoalueen n:o 12 vuokramaksun alentamisesta; elokuun 31 
p:nä Lapinlahden sairaalan anomuksesta Morsian saarelle rakennetun 
sillan edelleen paikoilleen jäämisestä; syyskuun 28 p:nä Suomen petrooli 
osakeyhtiön anomuksesta saada vuokra ta lisäalue Salmisaarelta bensiini-
säiliöitä varten; lokakuun 15 p:nä merivartiolaitoksen anomuksesta saada 
rakentaa vart iokoju Kellosaaren lentosatamaan; samana päivänä Osakeyhtiö 
Ikopal aktiebolagin anomuksesta yhtiön Hernesaarella olevan vuokra-alueen 
vuokran alentamisesta v:ksi 1934 ja 1935; samana päivänä Helsingin laiva-
telakka osakeyhtiön anomuksesta yhtiön vuokraaman laivanveistämöalueen 
edelleen vuokraamisesta yhtiölle; samana päivänä Osuusliike Elannon ano-
muksesta Sompasaaren huvilapalstojen^ vuokra-a jan pidentämisestä; sekä 
marraskuun 9 p:nä Osakeyhtiö Winko aktiebolagin anomuksesta saada vuok-
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ra ta öljy varastoalue Hert toniemestä ja saada rakentaa väliaikaisesti öljy-
säiliöitä Munkkisaareen. 

Yleisten töiden lautakunnal le annett i in t ammikuun 18 p:nä lausunto 
satamarakennusosaston ehdotuksesta Hietalahden telakan rakenteilla ole-
van varustamislai turin ja tkamisesta sekä Ruoholahden laiturin ja tkamis-
kysymyksestä; marraskuun 9 p:nä Laivalaiturin eteläisen osan raidejärjes-
telyä koskevasta suunnitelmasta; sekä samana päivänä Hietalahden telakan 
laajennustöiden lopputarkastuksis ta . 

Maanvuokrat. Helmikuun 8 p:nä hyväksyt t i in maa-alueiden vuokralle-
annossa käyte t täväksi yleinen vuokrasopimuskaavake. Aikaisempien suul-
listen vuokravälipuheiden sijaan hyväksyt t i in maaliskuun 1 p:nä seuraavat 
vuokrasopimukset voimaanastuviksi huht ikuun 1 p:nä 3 kuukauden irti-
sanomisajoin: Ete lärannas ta kont tor ikojun paikka Aktiebolaget Lars Krogius 
& C:o osakeyhtiölle 280 markan, Aktiebolaget Victor E k osakeyhtiölle 500 

markan ja Aktiebolaget Stevedoring osakeyhtiölle 1,300 markan vuosi-
vuokrasta sekä varastokojun paikka viimeksi mainitulle vuokraajal le 4,900 
markan ja Suomen höyrylaiva osakeyhtiölle 1,240 markan vuosivuokrasta; 
Ka ta j anoka l t a vuokrat t i in 3 varas tokojun paikkaa Aktiebolaget Steve-
doring osakeyhtiölle 880, 8,400 ja 3,000 markan vuosivuokrasta sekä 1 va-
rastokojun paikka Osakeyhtiö huolintakeskus aktiebolagille 1,900 markan, John 
Nurminen osakeyhtiölle 880 markan, F . O. Åkerman & sonille 5,800 markan, 
Osakeyhtiö Finnish Stevedores aktiebolagille 1,800 markan ja Aktiebolaget 
Victor E k osakeyhtiölle 8,000 markan vuosivuokrasta sekä konttor ikojun 
paikka Aktiebolaget Lars Krogius & C:o osakeyhtiölle 1,400 markan, Fin-
land Spedition-Central aktiebolagille 1,400 markan, Merihuolto osakeyhtiölle 
1,400 markan, Aktiebolaget Victor E k osakeyhtiölle 1,400 markan, Osake-
yhtiö H . Elmgren & C:o aktiebolagille 1,400 markan, Suomen höyrylaiva 
osakeyhtiölle 1,400 markan sekä Osakeyhtiö Finnish Stevedores aktiebolagille 
1,400 markan vuosivuokrasta. 

Toukokuun 9 p:nä päätet t i in vuokra ta Ka ta janokan varastoalue n:o 
13, pinta-alal taan 640 m2, ma ju r i F . Grönrosille heinäkuun 1 p:stä 1934 lu-
kien kahden vuoden ajaksi ja sen jälkeen 6 kuukauden molemminpuolisin 
irtisanomisajoin 20 markan vuosivuokrasta m2:ltä. 

Joulukuun 7 p:nä lau takunta päät t i hyväksyä K. Kinnusen perikunnan 
ja A. Seppäsen anomukset Kinnuselle vuokra tun makasiinikorttelin n:o 191 
siirtämisestä Seppäselle t ammikuun 1 p:stä 1935 lukien. 

Kesäkuun 7 p:nä lau takunta hyväksyi kaupunginval tuuston toukokuun 
23 p:nä tekemän päätöksen mukaiset kaupungin sekä Helsingin makasiini-
osakeyhtiön ja merenkulkuhall i tuksen väliset Länsisataman hiilivarasto-
alueita koskevat vuokrasopimukset . Merenkulkuhalli tuksen i lmoitettua tul-
kinneensa jäänsärkijäin hiilivarastopaikkaa koskevan sopimuksen siten, et tä 
kysymyksessä olevaa hiilivarastoa voitaisiin käy t tää myös mui ta valtion 
aluksia kuin jäänsärkijöi tä var ten, pää t t i l au takunta heinäkuun 18 p:nä 
asian johdosta olla r y h t y m ä t t ä enempiin toimenpiteisiin, koska merenkulku-
hallituksen käsitys oli sopusoinnussa aikaisemman käytännön kanssa. 

Aktiebolaget Enro th & C:o osakeyhtiölle myönnett i in elokuun 31 p:nä 
oikeus varastoida takki rau taa Länsisa taman I makasiinin pohjoispuolelle 20 
pennin aluevuokrasta m2:ltä vuorokaudessa. 

Syyskuun 28 p:nä hylätt i in herra H. Kuukkasen anomus saada vuokrata 
Kruunuvuorenkadun varrella oleva varastoalue vientigraniitin varasto- ja 
jalostuspaikaksi, koska paikkaa pidetti in tarkoitukseen sopimattomana. 
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Maaliskuun 22 p:nä ilmoitettiin lautakunnalle Riihimäen sähkö- ja 
sahalaitos osakeyhtiön suorit taneen v:n 1933 vuokran, 4,540 markkaa , Sör-
näisten niemellä olevasta.varastoalueesta n:o 8 ja vuokranneen* alueen edel-
leenkin samasta vuosivuokrasta toistaiseksi 3 kuukauden irtisanomisajoin. 
Vuokra v:sta 1931 ja 1932, yhteensä 9,080 markkaa , oli saamat ta , m u t t a 
koska silloinen vuokraa ja Helsingin laivaus osakeyhtiö oli varaton, oli sitä 
tuskin mahdollista enää saada. Edelleen ilmoitettiin, e t tä Sähkö osakeyhtiö 
A. E. G., joka oli p i tänyt vuokra t ta hallussaan 146 m2:n suuruista aluetta 
Ka ta j anokan varastoalueen n:o 13 vieressä Mastokadulla syyskuun 1 p:n 
1930 ja joulukuun 31 p:n 1933 välisenä aikana, oli suor i t tanut vaaditun 
vuokran, 20 markkaa m2:ltä vuodessa, eli yhteensä 9,733: 35 markkaa . 
Näistä seikoista päätet t i in i lmoittaa kaupunginhallitukselle lau takunnan loka-
kuun 5 p:nä lähet tämän kir jelmän täydennykseksi . 

Vesialueen vuokraaminen. Maaliskuun 22 p:nä l au takun ta pää t t i vuok-
ra ta Aug. Eklöf aktiebolagille kesän ajaksi 150,000 m2:n suuruisen vesi-
alueen Vanhankaupungin selältä yhtiön Vantaanjoessa ui tet tavien tuk-
kien ja paperipuiden varastoimista ja laj i t telua var ten mm. ehdoin, et tä 
vesialueesta suoritettiin vuokraa 5 penniä m2:ltä koko laivauskaudelta. 
Huht ikuun 18 p:nä lau takunta pää t t i suostua siihen, et tä vesialueelle lyö-
dyt paalut ja mahdollisesti uponneet puu t saivat jäädä paikoilleen v:n 1935 
laivauskauden loppuun. 

Ruokailuko]ut. Maaliskuun 22 p:nä hyväksyt t i in sopimuskaavalle kahvi-
ja ruokai lukojuja sekä kahvinmyynt ivaunuja var ten, jonka mukaan laadit-
tiin seuraavien vuokraaj ien kanssa alla maini tut vuokrasopimukset: oikeus 
kahvi- ja ruokailukojun pitämiseen Länsisatamassa myönnett i in S. Hägg-
lundille 500 markan, E . Hallille 500 markan ja A. Ahrenbergille 3,000 markan 
suuruisesta vuosivuokrasta; Eteläsatamassa A. Koposelle 500 markan, H. 
Kopralle 6,000 markan ja V. Aallolle 500 markan vuosivuokrasta; ja Sör-
näisten satamassa I. Seleniukselle 500 markan, S. Koivulaaksolle 6,000 mar-
kan ja K. A. Paloheimolle 500 markan suuruisesta vuosivuokrasta; sekä 
oikeus kahvinmyynt ivaunujen pitämiseen Kata janokal la A. Lindholmille, 
I. Ruoholle ja O. Kesälälle kullekin 600 markan suuruisesta vuosivuokrasta. 

Huh t ikuun 18 p:nä evättiin leski A. Liivinheimon anomus kahvi- ja 
ruokailukojun avaamisesta Sörnäisten satama-alueella, koska mainitun-
laisia ko ju ja oli siellä jo neljä ja niidenkin kannat tavaisuus oli huonoa. 

Rouva S. Koivulaakson t iedusteluun saada tarjoil la I I I luokan olutta 
Sörnäisten satamassa hoitamassaan satamaruokalassa, pää t t i l au takun ta 
toukokuun 9 p:nä vastata , ettei se voinut puoltaa anotun tarjoiluoikeuden 
myöntämistä . 

Marraskuun 9 p:nä evät t i in K . Hyt t isen anomus ruokailukojun perus-
tamisesta Länsisatamaan tai johonkin toiseen sopivaan paikkaan. 

Puhelinkioskit. Heinäkuun 18 p:nä päätet t i in oikeuttaa Helsingin puhe-
linyhdistys pys ty t t ämään puhelinkioski Ruoholahdensatamaan Laut ta -
saaren lautan lähtöpaikan läheisyyteen ehdoin, et tä yhdistys suoritti 180 mar-
kan vuosivuokran maa-alueesta ja poistaisi kioskin 3 kuukauden kuluessa 
ir t isanomisajan jälkeen. Joulukuun 7 p:nä l au takunta pää t t i oikeuttaa yhdis-
tyksen pys ty t t ämään puhelinkioskin Länsisatamaan Saukonrannan päähän 
100 markan vuosivuokrasta ja joulukuun 28 p:nä pys ty t t ämään puhelin-
kioskin Ete läsa tamaan tul l i tarkastusaseman eteläpuolella olevan katoksen 
reunaan 100 markan vuosivuokrasta. 
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Marraskuun 9 p:nä evätti in Osakeyhtiö huolintakeskus aktiebolagin 
anomus saada rakentaa yhdessä John Nurminen osakeyhtiön kanssa puhelin-
ko] U Eteläsatamaan, mutta samalla päätettiin antaa satamaliikenneosaston 
tehtäväksi neuvotella Helsingin puhelinyhdistyksen kanssa yleisen puheli-
men asettamisesta Ete läsataman tul l i tarkastusaseman viereen. 

Autovaaka Länsisatamassa. Kesäkuun 7 p:nä päätet t i in oikeuttaa Hel-
singin makasiiniosakeyhtiö rakentamaan uusi autovaaka Länsisatamaan. 

Laiturihuolto. Sen jälkeen kun Helsingin makasiiniosakeyhtiölle luo-
vutet t i in lisää 10.7 m2 Eteläsatamassa sijaitsevasta I I I tul l ikamarin huo-
neistosta, pää t t i l au takunta heinäkuun 18 p:nä korot taa Helsingin makasiini-
osakeyhtiön vuokraa 1,600 markalla eli 15,600 markaksi, kesäkuun 1 p:stä 
1934 lukien. 

Rakennuspiirustukset. Koska rakennustarkas tuskont tor in tahol ta vali-
tet t i in, et tä Länsisatamaan oli rakennet tu useita varasto- y.m. rakennuksia, 
joiden piirustuksia ei ollut alistettu minkään viranomaisen hyväksyt täväksi , 
pää t t i l au takunta helmikuun 8 p:nä kehoit taa Helsingin makasiiniosake-
yhtiötä vastaisuudessa alistamaan Länsisatamaan rakennet tavien raken-
nusten piirustukset lau takunnan hyväksyt täväksi . 

Maaliskuun 1 p:nä hyväksyt t i in Aktiebolaget Mercantile osakeyhtiön 
piirustukset Länsisataman kortteliin n:o 268 rakennet tavaan lisärakennuk-
seen ja Suomen petrooli osakeyhtiön piirustukset Salmisaarelle rakennet ta-
vaan purkauslaituri in, marraskuun 9 p:nä Aktiebolaget Finnish Stevedores 
osakeyhtiön piirustukset Länsisataman kortteliin n:o 247 rakennet tavaksi 
suunnitel tua puista varastorakennusta var ten sekä Rake osakeyhtiön piirus-
tukset Länsisataman kortteliin n:o 266 rakenne t tavaan kahteen varasto-
rakennukseen ja joulukuun 28 p:nä Länsisataman puutavara osakeyhtiön 
piirustukset Länsisatamaan rakennet tavaan varastosuojaan. 

Satama-alueiden aitaaminen. Kaupunginhal l i tuksen pyydet tyä lau-
suntoa Helsingin kauppakamar in satama-alueiden ai taamista koskevasta 
esityksestä, päät t i l au takunta toukokuun 24 p:nä esittää lausuntonaan, ettei 
ollut syytä ryh tyä aloitteen toteut tamiseen tällä hetkellä, m u t t a antoi sa-
malla satamalaitoksen johtajalle tehtäväksi valmistella kysymystä määrä-
rahan mahdollisesta ottamisesta v:n 1935 menoarvioon Länsisataman aitaa-
miseksi kokeeksi. K u n kaupunginhall i tus kesäkuun 7 p:nä pää t t i asian anta-
van aihetta vain siihen, e t tä sa tamalautakunta kehoitettaisiin laat imaan ehdo-
tus kustannuslaskelmineen kustakin kaupungin eri satama-alueen aitaamisesta 
erikseen, päät t i l au takunta heinäkuun 18 p:nä pyytää satamarakennusosastoa 
laat imaan kaupunginhall i tuksen haluamat ehdotukset kustannusarvioineen. 
Yleisten töiden lau takunnan asiaa koskevan selvittelyn nojalla sa tamalauta-
kunta päät t i lokakuun 15 p:nä, ettei vielä tehtäisi ehdotusta määrärahan 
ottamisesta talousarvioon, vaan asia jätettäisiin toistaiseksi pöydälle. 

Verotus kalastustuloista. Helsingin pi tä jän asetet tua Helsingin kau-
pungin (satamahallintotoimiston) makset tavaksi 240 veroäyriä kiinteis-
töstä v:lta 1933, mikä kohdistui kaupungin Helsingin maalaiskunnan alueella 
olevista vesialueista tuleviin kalastustuloihin, päät t i l au takunta heinäkuun 
18 p:nä lähet tää sanotun verolipun kaupunginhallitukselle. 

Raha-automaattipuhelimet tullikamareissa. Satamakannantaosaston esi-
tyksestä, jo ta Helsingin speditööriyhdistys puolsi, päät t i l au takunta huhti-
kuun 18 p:nä esittää kaupunginhallitukselle 9,000 markan suuruisen määrä-
rahan myöntämistä tullihuoneistoihin yleisön käytet täväksi asetet tujen 
puhelimien automatisoimisesta. 
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Saaristolaisveneistä tapahtuva maalaistuotteiden kauppa Kauppatorin 
altaissa. Kauppator in altaissa ilmenneen t i lanahtauden johdosta maalais-
tuot te i ta tuovien saaristolaisveneiden lukumäärän l isäännyttyä, pää t t i 
l au takunta t ammikuun 18 p:nä satamakapteenin esityksestä hyväksyä saa-
ristolaisveneiden sijoittelussa noudatet tavaksi uuden jär jes te lytavan, jonka 
mukaan sekä sisä- et tä ulkoallas luovutett i in yksinomaan saaristolais-
veneiden myyntipaikoiksi ja ulkoaltaasta t ähän asti liikennöiville matkus ta ja -
aluksille osoitettiin lai turipaikka muual ta . M/S Sibbo II:n omistajien ja 
eräiden kalastajien anot tua sanotulle alukselle edelleenkin entistä laituri-
paikkaa Kauppator in ulkoaltaassa ta i jotakin muuta paikkaa torin läheisyy-
dessä, pää t t i l au takunta helmikuun 8 p:nä, e t tä koska mainitulle alukselle 
jär jestet t i in lai turipaikka Pohjoissataman höyrypursilaituriin, siis melko 
lähelle Kauppator ia , ei anomus an tanut aihet ta lau takunnan t ammikuun 18 
p:nä tekemän päätöksen muuttamiseen. 

Maaliskuun 22 p:nä hylätt i in Trafikaktiebolaget Sibbo skärgård nimisen 
yhtiön anomus Norrkulla laivan oikeuttamisesta edelleenkin käy t t ämään 
entistä lai turipaikkaansa Kauppator in varrella. Samoin hylätti in heinäkuun 
18 p:nä Finlands svenska kontorsmannaförbund r. f. nimisen liiton ja Trafik-
aktiebolaget Sibbo skärgård nimisen yhtiön samansisältöiset anomukset. 

Katajanokan lentosataman tullausolot. Aero osakeyhtiön ja Aktiebolaget 
aerotransport nimisen yhtiön esitettyä Helsingin tullikamarille parempien 
tullausolojen jär jes tämistä Ka ta j anokan lentosatamassa, piti tul l ikamari 
tarpeellisena tullaustoimiston rakentamis ta mainitulle alueelle. Helmikuun 
8 p:nä lau takunta kuitenkin päät t i , ettei asia an tanut aihet ta toimenpiteisiin, 
koska lentoliikenne maalentokentän valmistut tua siirrettäisiin pois Ka ta j a -
nokalta. 

Oleskelukoju tullivirkailijoille Katajanokan lentosatamassa. Helsingin 
tul l ikamarin esityksestä l au takunta pää t t i heinäkuun 18 p:nä anoa kaupungin-
hallitukselta 2,000 markan suuruista määrärahaa oleskelukojun jär jes tämi-
seksi Ka ta j anokan lentosataman tullivirkailijoille. 

Uusi laituri Kellosaaressa. Merivartiolaitoksen anot tua Kellosaaren 
länsiniemelle uuden laiturin sekä lentovarusteiden säi lytysvajan rakenta-
mista samaan saareen, l au takunta pää t t i esittää kaupunginhallitukselle lai-
tur in rakentamista 16,000 markan kustannuksin, mu t t a ei puol tanut säily-
tysva jan rakentamis ta . 

Bensiininjakeluasema Kellosaaressa. Nobel-Standard osakeyhtiön Suo-
messa, Suomalainen Shell osakeyhtiön ja Merivartiolaitoksen, kunkin erikseen, 
anot tua bensiininjakeluaseman rakentamislupaa Kellosaaren lentosatamaan, 
pää t t i l au takunta heinäkuun 18 p:nä, puoltaen bensiininjakeluaseman raken-
tamista , siirtää asian kiinteistölautakunnan käsiteltäväksi. 

Erinäisten töiden suorittaminen lentosatamissa. Aero osakeyhtiön esi-
t e t tyä erinäisten töiden suori t tamista Ka ta j anokan ja Kellosaaren lento-
satamissa, lautakunta , pitäen ano t tu ja töitä tarpeellisina m.m. siksi, e t tä 
kaupunki oli lain mukaan vastuussa lentokoneille lentosatamien laitteiden 
puutteellisuuksista johtuvis ta vaurioista, pää t t i joulukuun 7 p:nä esittää 
kaupunginhallitukselle, et tä Aero osakeyhtiön pyy t ämä t työ t suoritettaisiin 
satamarakennusosaston ehdotuksen mukaisesti. 

Raitiotievuosikortti lentosatamien tarkastuskonstaapelille. Lau takun ta 
päät t i huht ikuun 18 p:nä esittää kaupunginhallitukselle, e t tä raitiotievuosi-
kort t i hankittaisiin lentosatamia valvovalle tarkastuskonstaapelil le. 
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MoottorivenekilpailutKaivopuiston edustalla. Toukokuun 9 p:nä lau takunta 
päät t i suostua Suomen moottoriveneklubi r. y:n anomukseen kansainvälisten 
moottoriveneiden nopeuskilpailujen jär jestämisestä elokuussa Kaivopuiston 
edustalla Harakka ja Särkkä nimisten saarten välillä ehdoin, e t tä yhdistys 
hankki maaherran luvan kysymyksessä olevien saaristoväylien sulkemiseen 
yleiseltä liikenteeltä kilpailujen ajaksi, asetti tarpeelliset vahdit satama-
liikenneosaston osoitusten mukaisesti, t iedoitt i yleisölle sanomalehdistössä 
liikenneväylien sulkemisesta sekä ettei kilpailuja pidet ty niinä päivinä, jol-
loin sa tamaan saapuneet turist i laivat käyt t ivä t Kaivopuiston kylpylaitoksen 
edustalla olevaa laituria matkaili jain maihin kul je t tamis ta var ten. 

Moottoripyöräkilpailut Länsisatamassa. Syyskuun 28 p:nä l au takunta 
pää t t i evätä Helsingin moottorikerhon anomuksen moottoripyöräkilpailujen 
j är j estämisestä Länsisatamassa. 

Länsisataman linj aloistot. Koska valtiolta oli vielä per imät tä Länsi-
sa taman tuloväylän valaisemiseksi v. 1924—25 rakennetun kahden linja-
loiston rakennuskustannukset , 49,981:44 markkaa, päätet t i in toukokuun 24 
p:nä, kaupunginval tuuston huht ikuun 16 p:nä 1924 tekemän päätöksen mu-
kaisesti, huomaut taa asiasta kaupunginhallitukselle. 

Vesijohto Kaivopuistosta Uunisaarille. Vesijohtolaitoksen laadi t tua 
ehdotuksen vesijohdon laskemisesta Kaivopuistosta Uunisaarille, päät t i 
l au takunta kesäkuun 7 p:nä ilmoittaa vesijohtolaitokselle, ettei sillä ollut 
mitään ehdotusta vastaan ehdoin, e t tä johto asetettiin tarpeeksi syvään 
uomaan, rannoille asetettiin varoi tustaulut ja asiasta ilmoitettiin luotsipiiri-
päällikölle. 

Liikenne Uunisaaren salmessa. Käsi tel tyään elokuun 16 p:nä kiinteistö-
joh ta jan Uunisaaren salmessa toimite tusta liikennelaskelmasta laat imaa 
selostusta, jossa m.m. huomautet t i in moottoriveneiden yl i t tävän satama-
alueella säädetyn 4 solmun nopeuden, kaupunginhalli tus päät t i lähet tää 
selostuksen satamalautakunnalle tiedoksi sekä mahdollisia toimenpiteitä var-
ten. Elokuun 31 p:nä l au takunta pää t t i antaa kysymyksen satamaliikenne-
osaston valmisteltavaksi ja saatuaan siltä lausunnon, pää t t i syyskuun 28 
p:nä, ettei asia an tanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin lausunnon kau-
punginhallituksen tietoon saattamiseen. 

Salmisaaren venelaituri. Suomen moottorivene klubi r .y :n anot tua m.m. 
vartioinnin jär jes tämis tä Salmisaaren venelaiturille, päät t i l au takunta syys-
kuun 28 p:nä esittää kaupunginhallitukselle, e t tä t ähän tarkoitukseen sekä 
Salmisaaren venelaiturin uudelleenjärjestelyä var ten merkittäisiin v:n 1935 
menoarvioon 56,000 markan määräraha, jolloin tulopuolelle voitaisiin lisätä 
25,000 markkaa. 

N. s. merenkävijäin laituri. Huh t ikuun 18 p:nä l au takun ta päät t i esit-
tää yleisten töiden lautakunnalle Kaivopuiston kylpylaitoksen rannassa ole-
van laiturin varus tamis ta toisella kaiteella. 

Nobel-Standardin laituri Sörnäisissä. Nobel-Standard osakeyhtiön Suo-
messa anot tua saada leventää yhtiön Sörnäisten satamassa olevan lastaus-
laiturin eteläistä haaraa n. 3 m ja pidentää sen pohjoista haaraa n. 20 m, 
päät t i l au takunta helmikuun 8 p:nä suostua anomukseen ehdoin, et tä piden-
net tyä laituria saivat käy t tää ainoastaan yhtiön omat alukset, joiden kiin-
nittämisessä oli seurat tava satamaliikenneosaston ohjeita, ettei laajennus-
työssä asetet tu kivi täyte t tä veteen ja e t tä siltaa puret taessa kaikki paalut 
poistettiin haki jan toimesta. 
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Kivihiililastien purkaminen. Osakeyhtiö Arabia aktiebolagin anomuk-
sen saada purkaa yhtiölle tulevat kivihiililastit Sörnäisten satamassa lauta-
kun ta pää t t i elokuun 31 p:nä hylätä m.m. siksi, e t tä Sörnäisten satama oli 
t a rkoi te t tu puutavaran lastausta var ten ja kaupungilla oli erikoinen hiili-
ssatama. Yhtiön vali tet tua päätöksestä kaupunginhallitukselle, joka pyysi 
asiasta sa tamalautakunnan lausuntoa, pää t t i l au takunta marraskuun 9 p:nä 
panna asian pöydälle ja kehoit taa satamarakennusosastoa tu tk imaan , voi-
siko yhtiön kivihiililastien purkaminen t ap a h t u a kaasulaitoksen purkaus-
laiturissa. 

Eteläsataman 25 tonnin nosturi. Rakennustoimiston satamarakennus-
osaston esityksestä lau takunta pää t t i lokakuun 15 p:nä anoa kaupungin-
hallituksen toimenpidet tä Ete läsataman 25 tonnin nosturin korottamista 
var ten vara tun määrärahan siirtämiseksi vreen 1935. 

Passintarkastusko]u n. s. Lybeckin laiturille. Lokakuun 15 p:nä lauta-
kunta pää t t i esittää kaupunginhallitukselle, et tä osoitettaisiin 8,500 markan 
suuruinen määräraha passintarkastuskoj un rakentamista var ten n. s. Ly-
beckin laiturille ja 20,800 markan suuruinen määräraha Laivalaiturille raken-
net tavaa vart iokojua var ten. 

III:n tullikamarin kaluston uusinta. I II :n tull ikamarin anomuksesta 
lau takunta päät t i maaliskuun 22 p:nä esittää kaupunginhallitukselle, et tä 
myönnettäisi in 4,180 markan suuruinen määräraha uusien pulpettien ja 
tuolien hankkimiseen maini t tuun tullikamariin. 

Tullipakkahuoneen hissien korjaus. Heinäkuun 18 p:nä lau takunta pää t t i 
anoa kaupunginhalli tukselta 6,135 markan suuruista määrärahaa tullipakka-
huoneen hissien korjaamista ja niihin kahden uuden köyden hankkimista 
var ten . 

Vuokraveloitus satamahallinnon huoneistoista. Kiinteis tölautakunnan 
vaatiessa satamahallinnon huoneistoista kohtuutonta vuokraa, päät t i lauta-
kun ta lokakuun 15 p:nä ilmoittaa kaupunginhallitukselle, ettei vuokra ilman 
lämpöä saisi nousta yli 100 markan m2:ltä vuodessa eikä yli 120 markan 
lämpöineen. 

Lisämääräraha satamakannantaa varten. Satamakannantaosaston esi-
tyksestä päätet t i in syyskuun 28 p:nä anoa kaupunginhalli tukselta 140,000 
markan suuruista l isämäärärahaa Korvaus Helsingin makasiiniosakeyhtiölle 
sa tamakannannas ta nimiselle tilille. Joulukuun 28 p:nä päätet t i in anoa vielä 
20,000 markan suuruista l isämäärärahaa samalle tilille. 

Satama- y. m. maksujen laskukaavakkeet. Suomen satamaliiton halli-
tuksen kiertokirjeen johdosta lau takunta päät t i joulukuun 7 p:nä, et tä 
sa tamamaksujen, l i ikennemaksujen, sa tamajäänsärk i jämaksujen sekä vesi-
maksujen laskukaavakkeisiin otettaisiin myös englanninkielinen tekst i kaa-
vakkeita vastedes painettaessa. 

Satamamaksut. Toukokuun 9 p:nä päätet t i in puoltaa 75% alennusta 
satamamaksuis ta turistilaivoille Oceana, Reliance, Kungsholm ja Sierra 
Cordoba ehdoin, etteivät laivat ot taneet eivätkä jä t täneet matkus ta j i a tai 
lastia eivätkä vaatineet lai turipaikkaa. 

Samoin edellytyksin päätet t i in heinäkuun 18 p:nä puoltaa saman-
suuruista alennusta turistilaivoille Carinthia, Tuscania, Colombie, Orontes ja 
Gripsholm. 

Merihuolto osakeyhtiön anot tua 50 %:n sa tamamaksujen alennusta 
turistilaivoille Warszawa ja Pulaski, jo tka Helsingissä käydessään eivät ol-
leet ot taneet eivätkä jä t tänee t matkus ta j i a eivätkä lastia, m u t t a olivat käy-
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neet laiturissa, pää t t i l au takunta syyskuun 28 p:nä ilmoittaa kaupungin-
hallitukselle, et tä anomus oli aiheellinen mu t t a edellytti sa tamamaksutar i f -
fin muuttamista. 

Axel Holmström aktiebolag anoi Norddeutscher Lloyd nimisen laivan-
varustamon asiamiehenä 50 %:n sa tamamaksujen alennusta turistilaivalle 
Stut tgar t , joka heinäkuun 28 p:nä Helsingissä käydessään oli j ä t t äny t maihin 
12 ma tkus t a j aa ja o t tanut 3 uu t ta . Katsoen, ettei S/S Stu t tgar t silti ollut 
mene t täny t turist i laivan luonnet taan, päät t i l au takunta elokuun 31 p:nä 
myöntää satamatariff in 2 §:n nojalla laivalle 50 %:n alennuksen satama-
maksuista. 

Kaupunginval tuuston lokakuun 11 p:nä tekemän päätöksen nojalla 
kaupunginhallitus antoi lokakuun 18 p:nä sa tamalautakunnan tehtäväksi 
esityksen laatimisen voimassa olevan satamamaksutar i f f in muuttamisesta si-
ten, että matkailijahöyrylaivoille myönnettäisiin alennus siitä r i ippumatta , 
laskevatko ne laituriin vai ankkuroivat ulkosatamaan, edellytyksin, et teivät 
ne jä t täneet eivätkä ot taneet matkus ta j ia eivätkä lastia. Marraskuun 9 p:nä 
l au takunta päät t i antaa ehdotuksen laadinnan satamalaitoksen joh ta jan 
tehtäväksi . 

Liikennemaksut. Joulukuun 7 p:nä päätet t i in puoltaa kaupunginhalli-
tukselle Ruotsin lähetystön anomusta, et tä Tukholman kuninkaallinen dra-
maat t inen tea t ter i vapautettaisi in täällä annet tavia vierai lunäytäntöjä var-
ten kul je te t tu jen teatterikoristuksien y. m. teat ter i tarpeiden liikennemak-
sujen suorittamisesta. 

Joulukuun 28 p:nä lau takunta päät t i puoltaa Aktiebolaget Nielsen & 
Thorden osakeyhtiön anomusta ruotsalaiselle teatterille tilapäistä näytäntöä 
varten maahan tuoduista ja s i t temmin jälleen maasta viedyistä teatteri-
tarpeista suoritetun liikennemaksun, 997: 60 markan, palauttamisesta. 

Suomalainen Shell osakeyhtiön anomus kaupungille suori te t tujen lii-
kennemaksujen palauttamisesta bensiinistä, joka oli Helsingissä pantu tulli-
varastoon ja si t temmin siirretty muilla paikkakunnilla oleviin tullivaras-
toihin, hylätti in joulukuun 28 p:nä. 

Perimättä jääneiden maksujen poistaminen. Tammikuun 18 p:nä lauta-
kunta pää t t i poistaa v:lta 1925 ja 1926 per imät tä jääneitä maksuja yhteensä 
24,711: 53 markkaa ja marraskuun 9 p:nä v:lta 1927 ja 1928 samanlaisia 
maksuja 17,668: 80 markkaa. Joulukuun 28 p:nä poistettiin per imät tä jää-
neitä maksu ja 259: 25 markkaa. 

Satamaliikenne. Helsingin satamissa kävi v:n 1934 aikana 5,811 xannikko-
laivaa edustaen 266,305 nettorekisteritonnia ja 1,892 ulkomailta tu l lu t ta lai-
vaa, 1,591,266 nettorekisteritonnia, eli yhteensä 7,703 laivaa edustaen 
1,857,571 nettorekisteritonnia. Tämän lisäksi tulee vielä höyry- ja moottori-
aluksia, yhteensä 15,898 nettorekisteritonnia, jotka päivittäin kävivät sata-
massa ja suorit t ivat maksunsa viikoittain. Verrattaessa näitä lukuja v:een 
1933 on rannikkoliikenteessä olevien laivojen lukumäärä l isääntynyt 641 :llä 
ja tonnisto 21,854 nettorekisteritonnia, ulkomailta tulleiden laivojen luku-
määrä l isääntynyt 30:llä ja tonnisto 164,218 nettorekisteritonnia. V. 1934 
koko tonnisto lisääntyi 186,072 nettorekisteritonnia edelliseen vuoteen ver-
raten. Paikallista li ikennettä väl i t tävien alusten tonnisto sitä vastoin vähen-
tyi 247 nettorekisteritonnia. 

Ka ta janokan kuusi sähkönostokurkea oli käynnissä 5,268 tunt ia eli 
504 tun t ia enemmän kuin edellisenä vuonna ja 25 tonnin nostokurki 295 
tunt ia eli 35 tun t ia enemmän kuin edellisenä vuonna. 



43* IX. Satamahallinio. 

Satamajäänsärki jä Hercules avusti v. 1934 kaupungin eri satamissa 30 
laivaa, ollen avustusten vähennys edelliseen vuoteen ver ra t tuna 57. Hyvien 
jääsuhteiden vuoksi laivaliikenne ja tkui jäänsärkijäin avulla koko talven 
1933—34. 

Laiturien pituus l isääntyi v.1934 605 m, josta Ka ta j anokan 197 m, Laiva-
laiturin 170 m ja Saukonlaiturin 238 m. Vuoden lopussa laituripituus oli 
4,833 m. 

Satamakannanta. V. 1934 maksuunpano nousi ilman palautuksia 
29,391,718: 90 markkaan jakautuen eri tuloerille seuraavasti: 

Smk. Smk. 

Tuulaaki kaupunki in osoitetuista t a v a r o i s t a . . 12,309,557:10 
Tuulaaki muihin tullikamareihin osoitetuista 

tavaroista 531,715:95 12,841,273:05 
Liikennemaksut 10,636,404: 35 
Varastosuojamaksut 163,038:10 
Sa tamamaksut 3,820,717: 10 
Nostur imaksut 251,645: — 
Vesimaksut 328,734: 10 
Pa ikanvuokra t 1,014,384:45 
Venelai turimaksut 165,900: — 
Satamajäänsärk i jämaksut 14,800: — 
Lentokoneiden sa tamamaksut 126,256 :15 
Erinäiset huoneistovuokrat 28,566: 60 

29,391,718: 90 
Vuoden kuluessa palaute t tu 699,239: 05 
Maksuunpano palautuksen jälkeen 28,692,479: 85 

V. 1934 nousi kannan ta seuraaviin määriin: 
v. 1934 maksuunpan tu ja 28,546,253: 85 
edellisinä vuosina maksuunpan tu ja 82,876: 54 
poistot 19,069: 65 

Yhteensä 28,648,200: 04 

Suor i t tamat ta olevia maksu ja oli vuoden alussa edellisiltä vuosilta 
137,379: 68 markkaa, vuoden lopussa siirtyi seuraavaan vuoteen 181,659: 49 
markkaa. 

Helsingin makasiiniosakeyhtiön maksuunpano ja kannan ta teki v. 1934 
tuulaakimaksuja 6,384,288: 35 markkaa ja l i ikennemaksuja 4,757,125: 20 
markkaa eli yhteensä 11,141,413: 55 markkaa. 


