
IX. Satamahallinto. 
Satamalautakunnan v:lta 1935 antama toimintakertomus oli seuraavan 

sisältöinen: 

Satamalautakunta . Sen kokoonpano. Satamalautakuntaan kuuluivat 
v. 1935 kauppaneuvos I. Lindfors, puheenjohtajana, vuorineuvos K. A. 
Paloheimo, varapuheenjohtajana, sekä jäseninä vahtimestari U. Ilmanen, 
merenkulkuneuvos A. V. Lindberg, johtaja H. Ramsay, varastonhoitaja 
K. V. Saxell ja laivanvarustaja A. Wihuri. Kaupunginhallituksen edustajana 
lautakunnassa oli teknillinen johta ja E. Moring. Lautakunnan sihteerinä 
toimi varatuomari T. Nordberg. 

Kokoukset y. m. Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 21 kertaa. 
Pöytäkir jan pykäläluku oli 444 ja lähetet tyjen kirjelmien lukumäärä 270. 

Satamahallintotoimiston ja sen osastojen päälliköt. Satamahallintotoimis-
toa johti satamalaitoksen johtaja filosofianmaisteri K. W. Hoppu. Satama-
liikenneosaston päällikkönä toimi satamakapteeni J . A. Lehtonen ja satama-
kannantaosaston päällikkönä satamakamreeri I. Liljeros. 

Satamahallintotoimiston viranhaltijat. Satamahallintotoimiston virkaa-
toimittavaksi vahtimestariksi nimitettiin helmikuun 18 p:nä K. K. Tolvanen 
maaliskuun 1 p:stä lukien. 

Satamaliikenneosaston viranhaltijat. J äänmur ta ja Herculeksen päälli-
kön kuoltua syyskuun 30 p:nä nimitettiin laivan uudeksi päälliköksi marras-
kuun 5 p:nä merikapteeni O. J . Saarinen. 

Satamakannantaosaston viranhaltijat. Vaakavahtimestari A. K. Sand-
bergille myönnettiin tammikuun 17 p:nä saavuttamansa ikärajan perusteella 
ero virastaan helmikuun 27 p:stä lukien. Virkaatoimittavaksi vaakavahti-
mestariksi määrätt i in helmikuun 18 p:nä satamahallintotoimiston vahti-
mestari R. Kumenius maaliskuun 1 p:stä lukien 1,350 markan kuukausi-
palkoin. Toukokuun 22 p:nä otettiin ylioppilas R. Ingman ylimääräiseksi vaa-
kavahtimestariksi 1,350 markan kuukausipalkoin toukokuun 6 p:stä lukien. 
Ylimääräiseksi vaakamestariksi 1,500 markan kuukausipalkoin otettiin joulu-
kuun 30 p:nä ylioppilas V. K. Mielonen tammikuun 1 p:stä 1936 lukien. 

Opintomatka. Kaupunginhallituksen myönnettyä satamalaitoksen joh-
tajalle 8,000 markan suuruisen matka-apurahan opintomatkan tekemiseksi 
ulkomaille tullimakasiinien ja tullikäsittelyn tutkimiseksi, kesti mainittu 
opintomatka n. 3 viikkoa helmikuun 21 p:stä lukien. 

Palkat. Helmikuun 18 p:nä lautakunta päät t i tehdä kaupunginhalli-
tukselle esityksen pysyväisesti kaupungin palveluksessa olevien tilapäisten 
toimenhaltijain palkkojen korottamisesta samansuuruisiksi kuin ne olivat 
v. 1931. Kaupunginhallituksen maaliskuun 7 p:nä tekemän päätöksen mukai-
sesti lautakunta maaliskuun 26 p:nä päät t i korottaa erinäisten ylimääräisten 
viranhaltijain palkkoja. Huhtikuun 16 p:nä päätett i in korottaa erinäisten 
avoinna olevien satamakannantaosaston vakinaisten viranhaltijain palkat 
siten, että ne vastasivat asianomaisia pohjapalkkoja 10 %:n vähennyksin. 
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Samoin huht ikuun 16 p:nä päätet t i in tehdä esitys kaupunginhallitukselle 
satamahall intotoimiston kanslistin toimen siirtämisestä IV palkkaluokkaan. 

Tullipakkahuoneen ulkopuolella käsiteltävien tavarain vaakamestarin toi-
men uudelleenjärjestely. Sen johdosta, e t tä edellä maini tun toimen viran-
hal t i jan vaakamestar i L. Laurent in ja hänen apulaistensa toiminnasta oli 
t eh ty erinäisiä huomautuksia satamalai toksen johtajal le ja sa tamalautakun-
nan elokuun 14 p:nä k ie l täydyt tyä hyväksymästä vaakamestar i Laurentil le 
j a t kuvaa palvelusaikaa hänen t ä y t e t t y ä ä n 67 vuo t t a syyskuun 18 p:nä, 
myönnet t i in vaakamestar i Laurentil le ero virastaan syyskuun 25 p:nä saman 
kuukauden 18 pistä lukien ja satamalaitoksen johtajal le annett i in tehtäväksi 
laatia ehdotus viran uudelleenjärjestämisestä. Lisäksi pääte t t i in esittää kau-
punginhallitukselle, e t tä vaakamestar i Laurent oikeutettaisiin virkaatoimit-
t avana hoi tamaan tointa siksi kunnes virka oli uudelleen jä r jes te t ty ja uusi 
vaakames ta r i n imite t ty , kuitenkin enintään v:n 1935 loppuun, sekä et tä 
vaakames ta r i Laurentil le myönnettäisi in 1,500 markan eläke siitä päivästä 
alkaen, jolloin hän lopullisesti j ä t t i toimen hoitamisen. 

Marraskuun 5 p:nä sa tamalau takun ta alustavast i hyväksyi sa tama-
laitoksen joh ta jan laa t imat ehdotukset uudeksi jär jestyssäännöksi ja tak-
saksi tul l ipakkahuoneen ulkopuolella käsiteltävien tavara in punnitsemisessa 
ja mit tauksessa anoen si t temmin kaupunginhall i tukselta oikeutta saada 
j ä r j es tää vaakamestar in tehtävien hoidon, jolloin m.m. vaakamestar ien luku-
määrä lisääntyisi yhdestä kolmeen, suunnitellulla tavalla. Kaupunginval-
tuus ton oikeutet tua joulukuun 4 p:nä sa tamalau takunnan ase t tamaan enin-
t ä ä n kolme vaakamestar ia ja hyväksymään näille jär jes tyssäännön ja taksan, 
pää t t i l au takun ta joulukuun 13 p:nä lopullisesti hyväksyä Helsingin sata-
massa tul l ipakkahuoneen ulkopuolella käsiteltävien tavara in punnitsemista 
ja mi t t aus ta koskevan jär jes tyssäännön sekä taksan kaupungin vaakamesta-
reille tulevista palkkioista heidän pyynnöstä suorit taessaan punnitsemisia 
ja mit tauksia tul l ipakkahuoneen ulkopuolella. Lisäksi päätet t i in vaakames-
tar ien lukumäärä kyseisessä toimessa hyväksyä kolmeksi, julistaa virat 
haet taviksi 2 viikon kuluessa sekä oikeuttaa va l i t t ava t vaakamestar i t ot ta-
maan Voinvienti-osuusliike Valion palveluksessa oleva vaakamestar in apulai-
nen ti lapäisapulaiseksi ehdoista ensin sovit tua Valion kanssa. Joulukuun 
30 p:nä vali t t i in vaakamestareiksi luottamusmies K. O. Ahonen, ylimää-
räinen vaakamestar i R. H j . M. Ekebom ja varas tonhoi ta ja L. O. Tarkio, 
kaikki t ammikuun 1 p:stä 1936 lukien. 

Virkavapaudet. Sairauden takia myönnet t i in v i rkavapaut ta heinäkuun 
31 p:nä toimistoapulainen D. Kilpiselle heinäkuun 25 p:n ja elokuun 18 p:n 
väliseksi a jaksi sekä k i r j anp i tä jä H. Uschanoffille elokuun 28 p:nä elokuun 
26 p:n ja syyskuun 26 p:n väliseksi ajaksi, molemmille täysin palkkaeduin. 

Lausuntoja kaupungin muille viranomaisille annett i in vuoden kuluessa 
kaikkiaan 66, joista 50 kaupunginhallitukselle, 12 kiinteistölautakunnalle ja 
4 yleisten töiden lautakunnalle. 

Kaupunginhall i tukselle annett i in seuraavat lausunnot: t ammikuun 17 
p:nä Helsingissä t ammikuun 16—17 p:nä vierailevan Eestin Draamastudio-
teat ter in mukanansa tuomien teat ter i tarpeiden liikennemaksuista vapau t t a -
mista koskevasta Suomen kansall isteatterin anomuksesta; samana päivänä 
v. 1932—33 suori te t tujen l i ikennemaksujen, 112,393: 25 markan, mikä mak-
settiin sellaisesta vesitse tuodus ta ja Helsingin tull ivarastoon pannusta ben-
siinistä, joka si t temmin tu l l aamat tomana vesitse vietiin maamme muihin 
kaupunkeihin, Nobel-Standard osakeyhtiö Suomessa nimiselle yhtiölle pa-
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¡aut tamista koskevasta maini tun yhtiön anomuksesta; samana päivänä lauta-
kunnan elokuun 31 p:nä 1934 tekemään päätökseen, jolla hylät t i in osake-
yhtiö Arabia aktiebolagin anomus saada purkaa kivihiiliä Sörnäisten sata-
massa, kohdis tuvasta maini tun osakeyhtiön kaupunginvaltuustol le osoitta-
masta valituksesta; helmikuun 18 p:nä ehdotuksesta virkasäännön 6 §:n 
muuttamiseksi; samana päivänä Munkkisaaressa sijaitsevan bensiinin ja 
petroolin säilytyspaikan Osakeyhtiö Winko aktiebolagille kuuluvan vuokra-
oikeuden Suomen Foil osakeyhtiölle siirtämistä koskevasta viimeksi maini-
tun yhtiön anomuksesta; samana päivänä Ka ta j anokan vuotamakasiinissa 
liikennöitsijöiltä i tseltään evä t tyyn kaupungin vaa ' an käyt tämiseen kohdis-
tuvas ta Helsingin speditööriyhdistyksen valituksesta; samana päivänä Hel-
singissä varastoon pannusta , m u t t a si t temmin toiselle paikkakunnalle vie-
dystä bensiinistä kannet tu ihin liikennemaksuihin kohdis tuvasta Suomalai-
nen Shell osakeyhtiön valituksesta; maaliskuun 15 p:nä Länsisataman puu-
tavara osakeyhtiön anomuksesta saada rakentaa höyläämö Länsisatamaan; 
samana päivänä uuden varastorakennuksen Länsisa tamaan rakentamis ta 
koskevasta Helsingin makasiiniosakeyhtiön suunnitelmasta; maaliskuun 26 
p:nä Merimelojat nimisen kanoott iseuran anomuksesta 12,000 markan suu-
ruisen avustuksen myöntämisestä Etelä-Humalluodolle rakennet tavaa ka-
noot t iva jarakennus ta varten; samana päivänä herra A. Salamaan anomuk-
sesta saada myydä ulkomaalaisia lehtiä ja anojan to imi t tamaa Helsingin 
opasta satama-alueella ankkuroiville ja laituriin kiinnitetyille aluksille; 
samana päivänä Ruoholahdenrannan laiturin ja tkamis ta ja raiteilla varus-
tamis ta koskevasta yleisten töiden lau takunnan esityksestä; samana päivänä 
Göteborgin kaupungin omistaman j ä änmur t a j an Isbrytaren II myynt iä , 
325,000 Ruotsin kruunusta , koskevasta Merihuolto osakeyhtiön tar jouksesta; 
huht ikuun 30 p:nä Merisatamaan suunnitellun puhdistuslaitoksen si joit ta-
misesta; samana päivänä Satamali i ton kokoukseen Kotkassa kesäkuun 14—15 
p:nä osallistuvista kaupungin edustajista; samana päivänä Hernesaarelta 
Hernesaarenkaril le penkereen rakentamis ta koskevasta yleisten töiden lauta-
kunnan esityksestä; toukokuun 22 p:nä Helsingin kaupungille saaristojään-
m u r t a j a n hankkimista koskevasta Helsingin kauppakamar in esityksestä; 
samana päivänä Hert toniemen kaupunki in l i i t tämistä käsit televästä kysy-
myksestä; toukokuun 22 p:nä Kotkan kauppakamar in suunnittelemassa 
merisatamia koskevassa julkaisussa ilmoittamisesta; toukokuun 28 p:nä 
eräiden maa-alueiden vaihtoa kaupungin ja valtion välillä koskettelevasta 
puolustusministeriön ase t taman komitean ehdotuksesta; samana päivänä 
Helsingfors segelsällskap nimisen pursiseuran anomuksesta saada vuokrata 
Liuskasaaressa oleva alue n:o 109 sekä Liuskakari; heinäkuun 31 p:nä kau-
pungin satamissa sa tamatyönteki jä in oleskelu-, pesuhuone- y.m. olojen 
parantamis ta koskevasta kaupunginval tuuston aloitteesta; samana päivänä 
Uudenmaan läänin maaherran välipäätöksiin liitetyistä Suomalainen Shell 
osakeyhtiön ja Nobel-Standard Suomessa osakeyhtiön tekemistä valituksista, 
jo tka koskivat l i ikennemaksujen kantamis ta Helsingissä varastoidusta 
muualle viedystä tavaras ta , josta ei suori tet tu tullia Helsingissä; elokuun 
14 p:nä v i rkapuvun hankkimista ta rkoi t tavas ta terveydenhoi tolautakunnan 
tarkastusmiehen C. W. Bruunin vaate tusavustusanomuksesta ; samana päi-
vänä ki inteis tölautakunnan tont t i jaos ton esityksestä olla vuokraamat ta 
enää alueita halkovarastoille LIakaniemen toril ta sa tamaradan varrelta; 
elokuun 14 p:nä arkki teht i G. A. Sandelinin kaupungil ta vuokraamansa 
Elä in tarhan huvilatontin n:o 12 ran taan rakentamassaan laiturissa pi tämäs-
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t ä än veneestä kanne tun lai turimaksun johdosta aiheutuneesta valituksesta; 
samana päivänä muutostöiden suori t tamisesta kolmannen tull ikamarin virka-
huoneistoissa; syyskuun 25 p:nä lau takunnan alaisten huoneistojen tilitys-
vuokrista; samana päivänä kalanjäähdytyslai toksen ja kalan tukkukaupan 
jär jes tämis tä koskevasta komitean mietinnöstä; samana päivänä keskus-
keit tolan siirtämisestä satama-alueelle; samana päivänä kalamarkkinain 
myyn t i a j an pidentämistä y.m. koskevasta Nylands f iskarförbund ja Södra 
Finlands f isktransportförening nimisten yhdistysten esityksistä; samana 
päivänä Merisataman käy t tämis tä koskevasta ki inteis tölautakunnan esityk-
sestä; samana päivänä Suomen kilpa-autoil i jat nimisen yhdistyksen anomuk-
sesta saada toimeenpanna autonnopeuskilpailut Ruoholahdessa I t ä m e r e n - j a 
Laut tasaarenkadul la ; samana päivänä sa tamalau takunnan veneiden koko 
vuorokauden ajaksi palokunnan käyte t täväks i aset tamista koskevasta palo-
toimikunnan esityksestä; samana päivänä satamalaitoksen alusten varus ta-
mista standardisoiduilla le tkujen liittimillä ja sa tamajäänsärk i jä Herculeksen 
varus tamis ta tulipalon sammuttamiseen kelpaavalla pumpulla ja letkulla 
koskevista palotoimikunnan esityksistä; samana päivänä merenkulkuopetus-
laitoksen uudelleen jär jestämiseksi asetetun valtion komitean puheenjohta-
jan esi t tämästä t iedustelusta avustaisiko Helsingin kaupunki taloudellisesti 
Helsinkiin mahdollisesti perus te t tavaa merenkulkuoppilaitosta; lokakuun 
15 p:nä l i ikennemaksutariff ia koskevista muutoksista; samana päivänä vaaka-
mestar i L. Laurent in virkasivutuloista; samana päivänä Suomen petrooli 
osakeyhtiön esi t tämästä anomuksesta saada olla r aken tama t t a ai taa Munkki-
saaressa olevan varastorakennuksensa ympäri ; marraskuun 5 p:hä Merisata-
massa olevan varastorakennuksen myynt iä koskevasta ki inteis tölautakunnan 
esityksestä; samana päivänä Aktiebolaget F. Tilgmann osakeyhtiön Länsi-
satamassa Las tau t ta jankadul la olevan raiteen ja tkamis ta koskevasta ano-
muksesta; samana päivänä tuulaakiprosentin suuruudesta v. 1936—40; 
marraskuun 27 p:nä Jä tkäsaaren ja Ruoholahden varastoalueilla tulenvaa-
rallisia teollisuuslaitoksia käsittelevistä palopäällikön ja mais t raat in kirjel-
mistä; samana päivänä Ruoholahden uudelle laiturille raiteen rakentamis ta 
koskevasta yleisten töiden lau takunnan ehdotuksesta; samana päivänä 
Degerön saaren lounaiskärjessä sijaitsevaa Stansvikin t i laa koskevasta myyn-
t i tar jouksesta ; samana päivänä Munkkisaaren myllyä var ten rakennet tavan 
laiturin pidentämistä käsi t televästä esityksestä; joulukuun 13 p:nä meri-
mieshuoneiden lakkaut tamis ta koskevasta ehdotuksesta; samana päivänä 
Helsingin sa tamasta erinäisiä t ie toja sisältävästä puolustusministeriön kir-
jelmästä; joulukuun 30 p:nä Helsingin tullimakasiinioloja käsi t televästä tulli-
hallituksen kir jelmästä; sekä samana päivänä kaupungin satamiin tupakan-
polt tokiel totaulujen aset tamista koskevasta poliisimestarin ehdotuksesta. 

Kiinteistölautakunnalle annett i in seuraavat lausunnot: helmikuun 18 
p:nä Hernesaaren vuokra-alueen n:o 6 vuokran alentamista koskevasta 
Osakeyhtiö Ikopal aktiebolagin anomuksesta; huht ikuun 30 p:nä Suuren 
ja Pienen Verkkosaaren sekä tehdaskort tel in n:o 272 käyt tämismahdoll isuuk-
sista; toukokuun 15 p:nä vara tuomar i Chr. Zittingin anomuksesta saada 
vuokra ta perus te t tavan osakeyhtiön lukuun 2,000 m2:n suuruinen alue Munk-
kisaaresta myllylaitoksen rakentamis ta varten; samana päivänä Helsingfors 
segelsällskap nimisen pursiseuran anomuksesta saada rakentaa vesijohto 
Uunisaarel ta Liuskasaareen aa l lonmurta jaa pitkin; kesäkuun 26 p:nä Leppä-
virran Kivenvient i Osakeyhtiön anomuksesta saada vuokra ta alue Herne-
saarelta pa jarakennuksen rakentamiseksi; samana päivänä Osakeyhtiö Wetek 
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aktiebolagin anomuksesta saada vuokra ta Hernesaaren ton t t i n:o 5 tie-
asfal t t i tuot teiden valmistamiseen; elokuun 14 p:nä erinäisten puutarhur ien 
y.m. anomuksesta Kauppator in ulkoaltaan varaamisesta yksinomaan heille 
puutarha tuot te iden myynti in; samana päivänä Nylands Fiskarförbund 
nimisen yhdistyksen anomuksesta Kauppator in sisäaltaan luovuttamisesta 
tuore t t a kalaa myyville saaristolaisille; syyskuun 25 p:nä Kotiteollisuus-
osakeyhtiö Pi r t t i nimisen yhtiön anomuksesta saada myydä satama-alueella 
koti teoll isuustuottei ta matkailijoille; marraskuun 5 p:nä sahanomista ja K. 
Koskisen anomuksesta saada vuokrata Vanhankaupungin rannal ta 5 ha:n 
suuruinen alue sahalaitosta varten; joulukuun 13 p:nä Estnische Steinöl 
A-G nimisen yhtiön anomuksesta saada vuokrata alue Hert toniemen öljy-
sa tamasta ; sekä joulukuun: 30 p:nä Suomen Petroli Osakeyhtiön anomuksesta 
saada vuokrata alue Hert toniemen öl jysatamasta naf ta tuot te iden varastoi-
miseen. 

Yleisten töiden lautakunnalle annett i in huht ikuun 30 p:nä ja touko-
kuun 22 p:nä lausunnot Kata janokal le rakennet tavas ta uudesta makasiini-
rakennuksesta sekä elokuun 2 p:nä kyseistä rakennusta var ten laadituista 
luonnospiirustuksista; elokuun 28 p*:nä annett i in lausunto v. 1936 suoritet-
tavis ta satamarakennustöis tä . 

Saaristoj äänmurtaj a Helsingille. Tammikuun 26 p:nä j ä t t i satamalaitok-
sen joh ta ja sa tamalau takunnan jäsenille ja kaupunginjohtaj i l le esityksen, 
joka koski kaupungille tarpeellisen oman saaristoj äänmur ta j an hankkimista. 
Helsingin kauppakamar in esitettyä samansisältöisen anomuksen kaupungin-
hallitukselle ja sa tamalau takunnan toukokuun 22 p:nä anomuksesta anta-
massaan lausunnossa puoltaessa sitä, päätet t i in kesäkuun 26 p:nä antaa 
satamalaitoksen joh ta jan tehtäväksi hankkia m. m. ki inteät ta r joukse t ehdo-
te tun suuruisen j äänmur t a j an rakentamisesta sekä t ietoja j ä änmur t a j an 
vuotuisista kor jauskustannuksis ta ja palkkamenoista. Lokakuun 15 p:nä 
päätet t i in lähet tää m. m. hanki tu t kolme ta r jous ta kaupunginhallitukselle 
kehoituksin puoltaa 11,600,000 markan myöntämis tä ehdotuksen mukaisen 
saaristoj äänmur ta j an hankkimiseksi, jonka, myönteisessä tapauksessa, tulisi 
aloit taa toimintansa viimeistään keväällä 1937. Kaupunginval tuus ton loka-
kuun 30 p:nä oikeutet tua sa tamalau takunnan t i laamaan j äänmur t a j an 
11,350,000 markan hinnasta, pää t t i l au takunta marraskuun 5 p:nä t i lata 
sen Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiöltä, jonka kanssa sopi-
mus allekirjoitettiin joulukuun 23 p:nä. Marraskuun 27 p:nä sovittiin insi-
nööri O. Tybeckin kanssa laivan rakennustöiden valvomisesta 40,000 markan 
palkkiosta. 

Maaliskuun 26 p:nä annett i in kaupunginhallitukselle epäävä lausunto 
Göteborgin kaupungin omistaman j äänmur t a j an Isbrytaren II myyntiä , 
325,000 Ruotsin kruunun hinnasta, koskevasta Merihuolto osakeyhtiön tar -
jouksesta. Aktiebolaget Lars Krogius & C:o osakeyhtiön tar jouksen Kööpen-
haminan kaupungin omistaman j äänmur t a j an kaupungille ostamisesta pää t t i 
l au takunta toukokuun 22 p:nä j ä t t ää huomioonot tamat ta , koska t a r j o t t u 
j äänmur t a j a ei soveltunut Helsingin kaupungin tarpeisiin. 

Satamajäänmurtaja Herculeksen käyttö kesän aikana. Maaliskuun 26 p:nä 
päätet t i in esittää kaupunginhallitukselle s a t ama jäänmur t a j a Herculeksen 
aset tamista työskentelemään myös kesäkuukausina, jolloin se suorittaisi 
suurempien alusten kääntämisiä sekä hinauksia, ja et tä tarkoi tusta var ten 
myönnettäisi in 195,675 markan suuruinen l isämääräraha. Kaupunginval-
tuuston hyväksy t tyä esityksen päätet t i in toukokuun 22 p:nä olla kui tenkaan 
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vahv is tamat ta taksaa murta ja l le ensimmäisenä kesäpurjehduskautena, vaan 
korvauksen määrääminen jäi r i ippuvaksi satamaliikenneosaston kanssa 
kussakin tapauksessa tehdystä sopimuksesta. 

Herculeksen korjaus. Virallisen rungontarkas ta jan tode t tua j ä ä n m u r t a j a 
Herculeksen olevan siinä kunnossa, ettei sitä voitu hyväksyä talviliikentee-
seen ilman rungossa toimitet tavia korjauksia, pää t t i sa tamalau takunta loka-
kuun 15 p:nä esit tää kaupunginhallitukselle 130,000 markan suuruisen määrä-
rahan myöntämis tä kyseiseen tarkoitukseen. 

Merikortti Helsingin satama-alueesta. Luote t t avan merikortin aikaan-
saamiseksi Helsingin satama-alueesta pää t t i l au takunta t ammikuun 17 p:nä 
esittää kaupunginhallitukselle, e t tä kaupungingeodeetille annettaisiin t eh tä -
väksi to imit taa t a rv i t t ava t kiintopisteiden kulmamit taukset , jolloin meren-
kulkulaitoksen merikartastolaitos oli valmis suori t tamaan luotaukset . 

Puhelinjohto hinaajia varten. Hinaaja-aluksen omistajain H. Nymanin, 
J . Öhrströmin ja H. Bäckströmin anomuksesta sa tamalau takunta pää t t i 
maaliskuun 26 p:nä oikeuttaa anoja t erinäisin ehdoin ve tämään maakaapelin 
puhelinjohtoa var ten satamakapteenin osoit tamaan paikkaan Ka ta j anokan 
laiturissa. 

Venelaiturit. Satamarakennusosaston esitet tyä 40 venepaikan poista-
mista Ruoholahden sa tamasta sekä samoin Haapaniemen venelaiturin pois-
toa, pää t t i sa tamalau takunta maaliskuun 26 p:nä ilmoittaa, ettei sillä ollut 
mi tään ehdotusta vas taan. 

Liikennemaksutariffin muuttaminen. Erinäisten öljyntuontiliikkeiden 
val i te t tua maaherralle siitä, ettei Helsingin kaupunki ollut oikeutet tu kan ta -
maan liikennemaksua täällä tull ivarastoon pannusta tavaras ta , joka tullaa-
ma t tomana viedään toiselle paikkakunnalle, ja huomioonottaen tullihalli-
tuksen lausunnossaan maaherralle selittäneen tullaukseen sisältyvän myöskin 
tullin suorittamisen, pää t t i sa tamalau takunta heinäkuun 31 p:nä esittää 
kaupunginhallitukselle l i ikennemaksutaksan yleisten perusteiden muu t t a -
mista siten, et tä siinä nimenomaan maini taan liikennemaksua veloi tet tavan 
myöskin tavaras ta , joka pannaan tullivarastoon ja tu l laamat tomana viedään 
toiselle paikkakunnalle; edellisen lisäksi ehdotett i in tariffiin eräitä pienempiä 
muutoksia. Sisäasiainministeriön ki inni tet tyä huomiota liikennemaksu-
tariff iehdotuksen 10 §:n säännökseen väärin kanne t tu jen maksujen poista-
misesta sen näyttäessä olevan ristiriidassa heinäkuun 1 p:nä 1934 voimaan 
tulleen muu te tun kaupunkien kunnallisasetuksen 74 §:n kanssa, jossa m. m. 
säädetti in siitä, missä järjestyksessä erinäiset kunnalliset maksut ja verot 
saatiin lyhentää, pää t t i sa tamalau takunta lokakuun 15 p:nä antaa kau-
punginhallitukselle asiasta t äyden tävän selityksen. Marraskuun 27 p:nä 
sisäasiainministeriö vahvist i uudet yleiset perusteet l i ikennemaksujen laske-
miseksi kaupunginval tuuston hyväksymässä muodossa. 

Tullisäännön muuttaminen. Toukokuun 22 p:nä päätet t i in ehdot taa 
kaupunginhallitukselle valtioneuvostolle tehtäväksi esitys tullisäännön 16 §:n 
ensimmäisen kappaleen muut tamises ta siten, e t tä tullaus voisi t apah tua 
paitsi pakkahuoneessa myöskin muussa tul l inhoitajan hyväksymässä varasto-
suojassa, sekä tullisääntöön otet tavaksi määräys tulliviranomaisten tehtä-
västä valvoa kaupungille tulevien maksujen suorit tamista ennen tavaran 
luovut tamis ta sen vastaanot ta ja l le . 

Helsingin ja Turun satamakapteenien esitettyä satamalii ton hallituk-
selle toimenpiteisiin ryhtymis tä tullisäännön 13 §:n 2 kohdan muuttamiseksi 
siten, et tä sanotun kohdan määräys tullitoimiston oikeudesta määrä tä aluk-
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sen purkamispaikka poistettaisiin, koska se ei ollut sopusoinnussa satama-
jär jes tyksen kanssa ja aiheutt i ristiriitoja tulli- ja satamaviranomaisten 
välillä, pää t t i l au takunta toukokuun 28 p:nä puoltaa tullisäännön maini tun 
kohdan poistamista. 

Satamamaksutariffi. Helmikuun 18 p:nä päätet t i in esittää kaupungin-
hallitukselle sa tamamaksutar i f f in turistialuksia y. m. koskevain 2 ja 8 §:ien 
c kohdan muut tamis ta . Kaupunginval tuus ton maaliskuun 27 p:nä hyväk-
sy t tyä ehdote tu t muutokset , pää t t i l au takunta huht ikuun 16 p:nä vahvistaa 
määräykse t turist ialusten sa tamamaksujen alennuksen saamiseksi nouda-
te t t avas ta menet te lytavasta . 

Uusi nosturitaksa. Huht ikuun 30 p:nä hyväksyt t i in uusi nosturi taksa. 
Vapautus liikennemaksuista. Ulkoasiainministeriön esityksestä satama-

lau takunta pää t t i toukokuun 28 p:nä esit tää kaupunginhallitukselle Kööpen-
haminan kuninkaallisen teat ter in, sen vieraillessa Helsingissä kesäkuun 
3—4 p:nä, vapaut tamis ta mukanansa tuomien teat teri- ja näyt tämötarpeiden 
liikennemaksuista. 

Satamamaksut. Kesäkuun 26 p:nä päätet t i in evätä Axel Holmström 
osakeyhtiön Norddeutscher Lloydin puolesta tekemä anomus 75 %:n sa tama-
maksujen alennuksen myöntämisestä matkus ta ja-a lus Stuttgartil le, joka 
saapuessaan LIelsinkiin kesäkuun 20 p:nä toi mukanaan tur is teja sekä 70 mat -
kus ta jaa Amerikasta Suomeen. 

Punnitseminen vuotamakasiinissa. Helsingin speditööriyhdistyksen vali-
t e t tua kaupunginhallitukselle liikennöitsijöiltä itseltään kielletyksi kaupungin 
vaa 'an käyt tämisen Ka ta j anokan vuotamakasiinissa, pää t t i l au takunta 
helmikuun 18 p:nä esittää kaupunginhallitukselle, ettei maini t tu valitus 
an t anu t aihet ta toimenpiteisiin. Samalla päätet t i in kehoit taa sa tamakam-
reeria huolehtimaan siitä, ettei kaupungin o t taman valantehneen vaaka-
mestarin oikeuksia loukat tu ja ettei muiden kuin t ämän vaakamestar in 
sallittu suori t taa punnitsemisia vuotamakasiinissa. 

Speditööriyhdistyksen anot tua huolintaliikkeille oikeutta saada toimit-
t aa jo tull ikäsiteltyjen vuotien punnitsemisia vuotamakasiinissa niiden 
itsensä hankkimalla vaa'alla, päätet t i in lokakuun 15 p:nä, tull ikamarin 
anne t tua asiasta lausuntonsa, e t tä speditöörit säädet tyä alinta makasiini-
vuokraa vas taan saivat to imit taa punnitsemisia yhteisesti hankkimallaan 
vaa'al la vuotamakasiinin tu l la t tu jen tavarain osastolla sekä tulliviranomais-
ten suostumuksella mahdollisesti myös tu l laamat tomain tavarain osastolla. 

Länsisataman aitaus. Tammikuun 17 p:nä käsitellessään edellisenä vuonna 
useassa kokouksessa esillä ollutta Länsisataman eristämistä aitauksella kos-
kevaa kysymystä , pää t t i l au takunta asian olevan an t ama t t a aihet ta toimen-
piteisiin. 

Moottorivenekilpailu Kaivopuiston edustalla. Kesäkuun 26 p:nä myön-
netti in erinäisin ehdoin Suomen moottorivene klubille oikeus syyskuun 8 p:nä 
toimeenpanna moottorivenekilpailut Kaivopuiston edustalla. 

Hietalahden satama. Elokuun 14 p:nä päätet t i in i lmoittaa satamaliikenne-
osastolle merenkulkuhalli tuksen vahvistaneen Hietalahden sa tamaan joh-
tavan väylän enintään 8.5 m syvässä kulkevien aluksien käyt töön. 

Eteläsataman 25 tonnin nosturi. Satamarakennusosaston ehdotuksesta 
päätet t i in syyskuun 25 p:nä esittää kaupunginhallitukselle Ete läsa taman 
kiinteän nostokurjen korottamiseksi talousarvioon otetun 230,000 markan 
suuruisen määrärahan palaut tamis ta kaupunginkassaan nosturin lyhyt-
aikaisen paikallaolon vuoksi. 
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Vahvavirtakaapeli Suomenlinnasta Katajanokan sotasalaman alueelle. 
Valtion laivatelakan anomukseen saada vetää vahvavir takaapel i Suomen-
linnasta Ka ta j anokan sotasataman alueelle pää t t i l au takunta marraskuun 
27 p:nä erinäisin ehdoin omasta puolestansa suostua. 

Automaattipuhelimet tullihuoneistoissa. Marraskuun 5 p:nä pääte t t i in 
oikeuttaa satamakamreeri tekemään kuu t t a tullimakasiinissa olevaa auto-
maat t ipuhel inta koskevat uudet sopimukset Helsingin puhelinyhdistyksen 
kanssa. 

Raittiuslautakunnan entinen moottorivene. Toukokuun 22 p:nä pääte t t i in 
pyy tää kaupunginhall i tuksen suostumus satamaliikenteen tarkoitukseen 
sovel tumattomaksi osoit tautuneen ra i t t ius lautakunnan entisen moottori-
veneen myymiseen kaupungille edullisimmalla tavalla. 

Uusi moottorivene. Elokuun 28 p:nä päätet t i in esittä kaupunginhalli-
tukselle satamaliikenneosastolle hanki t tavaksi uusi työvene 28,000 markan 
kustannuksin. 

Satama-alueiden päällystäminen. Lokakuun 15 p:nä sa tamalau takunta 
pää t t i käy t t ää satama-alueiden päällystämiseen vara tun määrärahan , 
200,000 markkaa, seuraavasti: Kruunuvuorenkadun päällystämiseen asfal-
tilla 60,000 markkaa, Saukonrannan kivityksen laajentamiseen 70,000 mark-
kaa ja Ete läsa taman pohjoisen lai turihaaran kiveyksen korjaukseen 70,000 
markkaa. 

Lentohalli. Helsingin i lmasuojeluskunnan anomuksesta päätet t i in esittää 
helmikuun 18 p:nä kaupunginhallitukselle anojan omistaman Sääski nimisen 
lentokoneen maksu t ta säi lyt tämistä Kellosaaren lentohallissa niin kauan 
kuin hallissa oli tilaa maksavien koneiden puolesta. Lisäksi päätet t i in tehdä 
samanlainen polyteknikkojen ilmailukerhon omistamaan liitokoneeseen 
kohdistuva esitys. 

Kalavedet. Suomen urheilukalastajain liiton hallituksen asiassa t ekemän 
esityksen perusteella sa tamalau takunta pää t t i toukokuun 22 p:nä m u u t t a a 
satamahall i tuksen marraskuun 19 p:nä 1929 hyväksymän, Helsingin kau-
punkiin kuuluvissa kalavesissä kalastuksen har jo i t tamis ta koskevain sään-
töjen 1 §:n, pyytäen samalla maini tul ta liitolta ehdotusta kustannusarvioi-
neen Helsingin kalavesiä valaisevasta kar tas ta sekä kalanistutuksesta Hel-
singin vesiin. 

Kalasumput Eteläsatamassa. Syyskuun 25 p:nä päätet t i in evätä Södra 
Finlands f isktransportförening nimisen yhdistyksen anomus, joka koski 
elävää kalaa kul jet tavien kalasumppujen oikeuttamista olemaan Etelä-
sa taman ulkoaltaassa ympär i vuorokauden. 

Maanvuokrat. Tammikuun 17 p:nä hyväksyt t i in Aktiebolaget Victor E k 
osakeyhtiön ir t isanomat vuokrasopimukset K a t a j anokan varastoalueisiin 
n:ot 12 ja 15 heinäkuun 1 p:ään. Helmikuun 18 p:nä hyväksyt t i in saman 
yhtiön hallussa olevia Ka t a j anokan varastoalueita n:ot 19 ja 21 koskevat 
vuokrasopimukset puretuiksi heinäkuun 1 p:stä 1937 lukien. 

Vallilan Puu tava ra Osakeyhtiölle pääte t t i in helmikuun 18 p:nä vuokrata 
Sörnäisten varastoalueet n:ot 5 ja 6 v:n 1935 t ammikuun 20 p:n ja heinäkuun 
20 p:n väliseksi ajaksi, edellinen 2,380 markan ja jälkimmäinen 3,325 markan 
vuokrasta . Varastoalueen n:o 5 oltua yhtiön hallussa jo elokuusta 1934, pääte t -
tiin yhtiöltä veloittaa vuokraa sanotusta alueesta elokuun 1934 ja kertomus-
vuoden t ammikuun 20 p:n väliseltä a ja l ta 2,380 markkaa . Syyskuun 25 p:nä 
päätet t i in vuokrata Vallilan Puu tava ra Osakeyhtiölle sanotut alueet heinä-
kuun 20 p:stä 1935 lukien 1 kuukauden irtisanomisajoin 4 markan vuosi-
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vuokrasta m2:ltä eli alueen n:o 5 4,760 markan ja n:o 6 5,320 markan suurui-
sesta vuotuisesta vuokrasta . 

Kol och koks aktiebolag oikeutettiin helmikuun 18 p:nä rakentamaan 
Länsisatamassa Melkinkadulle Saukon raiteiden varrelle hiilien kuormaus-
laituri ehdoin, e t tä laiturin kadusta o t tamasta alueesta suoritettiin vuokraa 
20 markkaa m2:ltä vuodessa ja et tä muidenkin hiililiikkeiden sallittiin käy t -
tää laituria. 

Rakennusliike H. Honkanen nimiselle liikkeelle vuokrat t i in huht ikuun 
16 p:nä tehdyn päätöksen mukaisesti 149 m2 käs i t tävä osa Ka t a j anokan 
varastoalueesta n:o 150 huht ikuun 15 p:stä lukien toistaiseksi 3 kuukauden 
irtisanomisajoin 20 markan vuosivuokrasta m2:ltä eli 2,980 markan suurui-
sesta vuotuisesta vuokrasta . 

Rau takont to r i Osakeyhtiölle päätet t i in kesäkuun 26 p:nä vuokra ta 
Ka ta j anokan 150 m2:n suuruinen varastoalue n:o 9 heinäkuun 1 p:stä 1935 
lukien 3 kuukauden irtisanomisajoin ja 3,000 markan vuosivuokrasta. 

Lokakuun 15 p:nä vapautet t i in sähkölaitos Ka ta j anokan korttelissa 
n:o 150 sijaitsevaan varastoalueeseen kohdistuvasta vuokrasopimuksestaan 
lokakuun 1 p:stä 1935 lukien. 

Osakeyhtiö Mercantile aktiebolagille vuokrat t i in marraskuun 27 p:nä 
470 m2:n suuruinen alue Meklarinkadusta 2 viikon irtisanomisajoin 15 markan 
vuosivuokrasta m2:Itä. 

Asunto-osakeyhtiöiden polttoaine-osuuskunnalle päätet t i in joulukuun 
13 p:nä vuokrata 1,100 m2 ka tua lue t ta Saukonkadun korttelissa n:o 758 
olevan tont in n:o 4 varrelta v:n 1936 tammikuun 1 p:n ja maaliskuun 31 p:n 
väliseksi ajaksi 5: 50 markan vuokrasta m2:ltä eli 6,050 markan suuruisesta 
kokoaikaisesta vuokrasta . 

Moottorivenesillat. Suomen moottorivene klubille päätet t i in maaliskuun 
26 p:nä vuokrata Pohjoissatamassa oleva moottorivenelaituri toistaiseksi 
6 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin 175 markan suuruista vene-
paikkavuokraa vas taan eli kaikkiaan 12,250 markas ta vuodessa. 

Samalla pääte t t i in j ä t t ä ä huomioimat ta A. A. Sundbäck Bevaknings-
byrå nimisen vart iotoimiston tar jous , joka koski Pohjoissatamassa ja muual-
lakin olevien moottori- y.m. veneiden var t ioint ia 800 markan suuruis ta kor-
vaus ta vas taan var t i j aa ja k u u k a u t t a kohden. 

Piirustuksia. Huht ikuun 16 p:nä sa tamalau takunta puolestaan hyväk-
syi Allmänna lagret aktiebolagin ja Osakeyhtiö Tektor aktiebolagin Länsi-
sa tamaan rakennet tavien varastorakennusten piirustukset sekä Rakennus-
liike H. Honkasen Ka ta j anokan kortteliin n:o 150 rakennet tavan varasto-
rakennuksen piirustukset. Huht ikuun 30 p:nä hyväksyt t i in Aktiebolaget 
F. Tilgmann osakeyhtiön Länsisataman kortteliin n:o 247 rakennet tavan 
makasiinirakennuksen piirustukset, toukokuun 28 p:nä Aktiebolaget Victor Ek 
osakeyhtiön Länsisataman kortteliin n:o 260 rakennet tavan puisen varasto-
makasiinin piirustukset sekä heinäkuun 31 p:nä Yleinen varasto osakeyhtiön 
Länsisataman kortteliin n: o 256 rakennet tavan makasiinirakennuksen piirus-
tukset . 

Postilaitoksen huoneisto lentosatamassa. Kaupunginhall i tuksen loka-
kuun 3 p:nä myönnet tyä 6,000 markkaa korjaustöiden suorittamiseksi lento-
postin käsittelyä var ten lentosatamassa sijaitsevassa posti- ja lennätinhalli-
tuksen käyte t täväks i luovutetussa vajarakennuksessa, pää t t i sa tamalauta-
kunta lokakuun 15 p:nä kaupunginhall i tuksen tekemän päätöksen johdosta 
esittää posti- ja lennätinhallitukselle postilaitoksen suoritet tavaksi puheena 
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olevasta va jas ta vuokraa 300 markkaa kuukaudessa toukokuun 1 p:stä 1935 
lukien siltä ajal ta , minkä va ja oli postilaitoksen hallussa. Posti- ja lennätin-
hallitus suostui kyseiseen esitykseen. 

Tulli- ja rautatielaitoksen huoneistot Länsisatamassa. Helsingin maka-
siiniosakeyhtiön ehdotet tua sa tamalautakunnan suori tet tavaksi vuokraa 
yhtiölle t ammikuun 1 p:stä 1936 lukien Länsisataman uudessa makasiinissa 
vara tuis ta seuraavista tiloista: tullilaitoksen virastolle ja palveluskunnalle 
vara tus ta 270 m2:n alasta 180 markkaa m2:ltä vuodessa eli kaikkiaan 48,600 
markkaa , tullipakkahuoneelle vara tus ta 660 m2:n latt ia-alasta 60 markkaa 
m2:ltä vuodessa eli yhteensä 39,600 markkaa ja rautatielaitoksen virastolle 
vara tus ta 215 m2:n alasta 180 markkaa m2:ltä vuodessa eli kaikkiaan 38,700 
markkaa , pää t t i sa tamalau takunta marraskuun 27 p:nä esittää kaupungin-
hallitukselle 126,900 markan suuruisen määrärahan merkitsemistä tarkoi tusta 
var ten v:n 1936 talousarvioon. 

Ruokailu- ja kahvikojut. Eteläsatamassa sijaitsevan ruokai lu- ja kahvi-
ko jun vuokraa jan A. Koposen sa tamatyönteki jä in oleskelu- ja ruokailu-
huoneessa jär jes tyksen ylläpidon vaikeut ta koskevan valituksen johdosta, 
pää te t t i in helmikuun 18 p:nä, e t tä epäjär jes tys tä edelteen i lmaantuessa oli 
main i t tu oleskeluhuone satamakapteenin toimesta sul je t tava enintään kuu-
kauden ajaksi. 

Ka ta j anokan ruokailukojun vuokraa jan H. Kopran anomuksesta alen-
netti in maini tun ruokailukojun vuokra helmikuun 18 p:nä tehdyn päätöksen 
mukaisesti 350 markaksi kuukaudessa maaliskuun 1 p:stä 1935 lukien. 

I. Seleniuksen ruokailukojunpito-oikeus Sörnäisten satamassa siirrettiin 
maal iskuun 26 p:nä tehdyn päätöksen mukaisesti S. Korhoselle v:n 1935 
alusta lukien. 

Satamarakennusosaston esityksestä päätet t i in toukokuun 22 p:nä luo-
v u t t a a pieni maa-alue Ka ta j anoka l t a rauta t ie työnteki jä in ruokailu- ja 
oleskeluvajan sijoittamiseksi ehdoin, e t tä paikalle s i joi tet tava rauta t ievaunu 
oli heti liikenteelle esteenä ollessa poistet tava. 

S. Koivulaakson vuokraoikeus Sörnäisten satamassa sijaitsevaan ruo-
kai lukojun paikkaan siirrettiin maaliskuun 5 p:nä E. M. Koskenrannalle. 

Suomenlinnan ravintola. Suomenlinnan ravintolan hoi ta jan A. Bergrothin 
anomukseen vaht imestar in asettamisesta Ete läsa tamaan Suomenlinnan alus-
t en laituripaikan luo matkail i jain opastamiseksi maini t tuun ravintolaan 
pääte t t i in toukokuun 28 p:nä suostua ehdoin, e t tä vaht imestar i toimi ainoas-
t a a n oppaana ja t iedoi t ta jana ha r jo i t t ama t t a minkäänlaista kauppaa. 

Sataman mainostaminen. Helsingin sa taman teknillisestä kunnosta, 
lai t teista, liikenteestä ja u lkomaankaupasta julkaisi satamalaitoksen joh ta ja 
pienen kir jasen sekä englanniksi e t tä saksaksi. Samaten hän on julkaissut 
sa t amaa koskevat laa jahkot kir joi tukset Hampurissa ilmestyvässä Der 
Schiffsfrachtendienst nimisen a ikakauskir jan Suomi-numerossa, Scandina-
vian Shipping Gazetten Suomi-numerossa ja puolalaisessa Excelsior lehdessä 
sekä lyhyempiä kirjoitelmia hampurilaisessa merenkulkulehdessä Hansa. 
Ilmoituksia julkaistiin paitsi edellä mainituissa julkaisuissa myöskin Lloyd's 
Listissä ja Norges Handels og Sjofartstidendessä sekä erinäisissä ulkomaa-
laisissa vuosijulkaisuissa. Lisäksi satamalaitoksen joh ta ja on ollut tilaisuu-
dessa kirjeellisesti es i t tämään sa taman e tu ja vienti- ja tuontiliikkeille. Yhteis-
toimin ahtaus-, huolinta- ja meklariliikkeiden kanssa julkaistavaksi suunni-
te l tu englanninkielinen Helsingin satamakalenterin toimit taminen siirtyi 
seuraavaan vuoteen. 
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Helsingin satamaoloihin tutustuivat kertomusvuonna Bergenin satama-
kapteeni, perehtyen erikoisesti lentosatamaoloihin, suomalais-venäläisen me-
renkulkuturvallisuusvaltuuskunnan jäsenet sekä Tukholman satamalaitoksen 
johtaja, joka Suomen satamaliiton vieraana osallistui liiton vuosikokoukseen. 

Laituripituus oli vuoden alussa 4,835 m, vuoden kuluessa rakennettiin Län-
sisatamassa Ruoholahden rantaan uutta laituria 27 m ja Sörnäisten satamassa 
jatkettiin vanhaa laituria 27 m, joten laituripituus vuoden lopussa oli 4,889 m. 

Raidepituus satamassa oli vuoden alussa 44,226 m, vuoden kuluessa 
rakennettiin Eteläsatamaan uutta raidetta 200 m, Länsisatamaan 743 m, 
Sörnäisten satamaan 27 m sekä Munkkisaaressa 95 m, joten raidepituus vuo-
den lopussa oli 45,291 m. 

Sataman aukiolo. Satamaliikenne jatkui säännöllisesti ympäri vuoden. 
Helmi—maaliskuulla valtion jäänmurtajat avustivat liikennettä. Satamassa 
rikkoi jään satamajäänmurtaja Hercules, joka huolehti myös eri satamaosiin 
johtavista väylistä. Sörnäisten sataman ollessa suljettuna helmikuun 5 p:n ja 
maaliskuun 26 p:n välisen ajan tapahtui puutavaran laivaus Länsisatamasta. 

Sa tamal i ikenne . Helsingin satamaan saapui vuoden kuluessa 7,627 
alusta, joiden nettovetomäärä oli 1,984,675 rekisteritonnia, kun v. 1934 saapui 
7,703 alusta, joiden nettovetomäärä oli 1,857,571 rekisteritonnia. Vaikka alus-
luku vähenikin, oli alusten vetomäärä kuitenkin 127,104 rekisteritonnia eli 
6.8% siiurempi kuin edellisenä vuonna. Satamasta lähti kertomusvuonna 
7,610 alusta, joiden nettovetomäärä oli 1,974,837 rekisteritonnia, v. 1934 läh-
teneiden alusten luvun ollessa 7,682 ja nettovetomäärän 1,864,882 rekisteri-
tonnia. Lähteneiden alustenkin lukumäärä oli kertomusvuonna vähän pie-
nempi, mutta vetomäärä 109,955 rekisteritonnia eli 5.9% suurempi kuin v. 1934. 

Helsingin satamaliikenne voitti kertomusvuonna vetomäärään nähden 
kaikki tähänastiset saavutuksensa. Tätä ennen se oli ollut korkeimmillaan 
v. 1928, jolloin saapui 10,196 alusta, joiden vetomäärä oli 1,981,169 rekis-
teritonnia. Helsingin satama-alueella käyneiden alusten lukumäärä ja netto-
vetorcäärä näkyy alla olevasta taulukosta: 

S a a p u n e e t a l u k s e t . L ä h t e n e e t a l u k s e t " . 

Ulkomainen Rannikko- Ulkomainen Rannikko-
Kuukausi. merenkulku. liikenne. ynieensa. meren kulku. liikenne. inieensa. 

Luku- Nettoveto- Luku- Nettoveto- Lu ku - Nettoveto- Lu ku- Nettoveto- Lu ku- Nettoveto- Luku- Nettoveto-
mää- määrä, mää- määrä, mää- määrä, mää- määrä, in ää- määrä, mää- määrä, 
rä. rek. tonnia. rä. rek.tonnia. rä. rek.tonnia. rä. rek.tonnia. . rä. rek.tonnia. rä. rek.tonnia. 

Tammikuu 96 84,351 9 893 105 85,244 89 79,824 9 893 98 80,717 
Helmikuu 79 76,962 — — 79 76,962 76 69.772 — — 76 69,772 
Maaliskuu 91, .. 86,200 — — 91 86,200 103 96,586 — — 103 96,586 
Huhtikuu 128 105,557 121 5,916 249 111,473 126 105,114 105 5.549 231 110,663 

. Toukokuu 197 164,660 883 34,221 1,080 198,881 193 164,637 864 32,773 1,057 197,410 
Kesäkuu 218 165,060 801 38,273 1,019 203,333 221 164,111 807 39,036 1,028 203,147 
Heinäkuu 227 238,938 818 39,346 1,045 278,284 224 235,760 824 39,519 1,048 275,279 
Elokuu . . 213 216,091 802 40,201 1,015 256.292 217 221,087 793 39,626 1,010 260,713 
Syyskuu. . 185 143,122 861 34,948 1,046 178,070 185 140,802 757 34,181 942 174,983 
Lokakuu 207 149,536 665 28,141 872 177,677 204 154,145 781 29.588 985 183.733 
Marraskuu 185 149,363 473 21,454 658 170,817 183 145,299 478 21,553 661 166,852 
Joulukuu 156 145,664 212 15,778 368 161,442 152 138,955 219 16,027 371 154,982 

Yhteensä 1,982 1,725,504 5,645 259,171 7,627 1,984,675 1,973 1,716,092 5,637 258,745 7,610 1,974,837 
Näistä Hels. 

7,627 1,984,675 1,716,092 1,974,837 

kotoisin: 
kaikkiaan . 817 599,439 285 30,578 1,102 §30,017 818 599,650 281 30,667 1,099 630,317 
/o 4 1 . 2 3 4 . 7 i 5.o 1 1 . 8 1 4 . 4 31 . 7 4 1 . 5 3 4 . 9 5.o 1 1 . 9 1 4 . 4 ! 3 1 . 9 

Kunnall. hert. 1935. 
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Ulkomainen merenkulku ker tomusvuonna käsi t t i 1,982 saapuvaa alusta, 
joiden vetomäärä oli 1,725,504 nettorekisteri tonnia, kun sev. 1934 käsi t t i 1,892 
saapuvaa alusta, joiden vetomäärä oli 1,591,266 nettorekisteri tonnia, ja 
v. 1928 2,842 saapuvaa alusta, joiden vetomäärä oli 1,621,957 nettorekisteri-
tonnia. Ker tomusvuoden liikenne oli 8.4 % suurempi kuin edellisen vuoden 
ja 6.4 % suurempi kuin t ähän asti vi lkkaimman liikenteen eli v:n 1928 saavu-
tus. Ulkomaisessa liikenteessä läht i ker tomusvuonna 1,973 alusta, joiden 
vetomäärä oli 1,716,092 nettorekisteri tonnia, kun v. 1934 lähti 1,874 alusta 
edustaen 1,599,167 nettorekisteri tonnia. 

Rannikkoliikenne. Ker tomusvuonna havai taan rannikko- eli kot imaan 
liikenteessä jo aikaisemmin tode t tu aleneva suunta . Kot imaan liikenteessä 
saapui ker tomusvuonna 5,645 alusta, joiden ne t tovetomäärä oli 259,171 
rekisteritonnia, edellisenä eli v. 1934 saapuessa 5,811 alusta, joiden net to-
vetomäärä oli 266,305 rekisteritonnia, ja v. 1928 7,354 alusta, joiden 
net tovetomäärä oli 359,212 rekisteritonnia. Satamasta lähti ker tomusvuonna 
5,637 alusta, joiden ne t tove tomäärä oli 258,745 rekisteritonnia, kun edelli-
senä vuonna lähti 5,808 alusta, joiden ne t tovetomäärä oli 265,715 rekisteri-
tonnia. Kot imaan liikenteen pienentymiseen va ikut t i osaksi rakennustar-
peiden ja halkojen vähen tyny t tuont i ja osaksi autoliikenteen a iheut tama 
matkus ta ja-a lus ten vuoroliikenteen supistuminen. 

Paikallinen laivaliikenne käsi t t i 17,475 nettorekisteri tonnia eli 1,577 
nettorekisteri tonnia enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Ulkomaan tavaraliikenne. V. 1935, saapui Helsingin sa taman k a u t t a 
ulkomailta meritse t ava raa 979,242 painotonnia ja lähti ulkomaille 337,122 
painotonnia käsi t täen tavaral i ikenne yhteensä 1,316,364 painotonnia. Vas-
t a a v a t luvut edellisenä vuonna olivat 950,255, 371,668 ja 1,321,923, ollen 
siten sa taman kau t t a t a p a h t u n u t tuont i ker tomusvuonna 28,987 painotonnia 
suurempi, m u t t a vienti 34,546 painotonnia pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Tavarain pääryhmien mukaan tuont i j akau tu i seuraavasti: 
1935. 1934. 

Painotonnia. Painotonnia. 

Kappale tavara 353,353 340,770 
Vilja 31,020 20,662 
Rau ta , koneet y. m. raskas t avara 35,667 26,601 
Hiilet ja koksit 410,144 442,397 
Sahat tu puu tavara 666 5,138 
Muu t ava ra 148,391 114,687 

Yhteensä 979,241 950,255 

Ker tomusvuonna kasvoi tavara in tuont i 61,240 painotonnia eli 12.i % 
huomioono t t amat t a hiiliä ja koksia, joiden tuonnin vähentyminen aiheutui 
leudosta kevät ta lves ta 1935 sekä siitä johtuneesta varastojen säästöstä. 

Vienti j akau tu i päävient i tavarain mukaan seuraavasti: 
1 93 5. 1 934. 

Painotonnia. Painotonnia. 

Paper i ja massa 135,726 153,806 
Sahat tu puu tavara 91,621 124,687 
Muu puu tavara 27,968 18,090 
Kappa le tavara 71,023 72,687 
Muu tavara 10,782 2,398 

Yhteensä 337,120 371,668 
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Paperin ja massan sekä sahatun puu tavaran vienti väheni ker tomus-
vuonna, kappale tavaran vienti pysyi jotenkin ennallaan ja muiden tavara in 
vienti kasvoi edellisestä vuodesta. Sahat tua puutavaraa vietiin 32,722 s tan-
dert t ia edellisenä vuonna viennin ollessa 44,531 s tandert t ia . 

Tuonti ja vienti j akau tu iva t eri kuukausien kesken seuraavasti: 

Tuonti . Vienti . 
Painotonnia. Painotonnia. 

Yhteensä. 
Painotonnia . 

T a m m i k u u 41,149 14,403 55,552 
Helmikuu 39,821 48,506 88,327 
Maaliskuu 35,218 42,699 77,917 
Huh t ikuu 60,325 30,890 91,215 
Toukokuu 121,021 28,116 149,137 
Kesäkuu 89,621 21,999 111,620 
Heinäkuu 94,603 31,308 125,911 
Elokuu 78,585 28,262 106,847 
Syyskuu 85,399 24,510 109,909 
Lokakuu 116,271 25,483 141,754 
Marraskuu 119,212 19,224 138,436 
Joulukuu 98,016 21,720 119,736 

Koko vuosi 979,241 337,120 1,316,361 

Helsingin tuonnis ta oli suomalaisten alusten ku l je t t amaa t a v a r a a 
543,468 painotonnia eli 55.5 % ja viennistä 182,781 painotonnia eli 54.2 

Ulkomaankaupan raha-arvo. Helsingin tuonnin raha-arvo ker tomus-
vuonna oli 2,673,127,000 markkaa ja viennin 736,496,000 markkaa eli yhteensä 
3,409,623,000 markkaa vastaavien lukujen edellisenä vuonna ollessa 
2,287,347,000, 723,637,000 ja 3,010,984,000. Lisäys oli siis 398,639,000 mark -
kaa eli 13.2 %. Tuont i l isääntyi 385,780,000 markkaa eli 16.9 % ja vient i 
12,859,000 markkaa eli 1.8 % . Helsingin tuont i oli 50.02 % koko maan tuon-
nista ja vienti 11.9 % koko maan viennistä. 

Kauttakulkuliikenne Helsingin sa tamasta Venäjälle käsi t t i 148 r au t a -
t ievaunua ja t avaraa 1,955 tonnia. Vilkkain oli liikenne joulukuussa, jolloin 
meni 99 vaunua sekä tavaraa 1,228 tonnia. 

Matkaili]a-alukset. Kaupunginval tuus ton maaliskuun 27 p:nä tekemä 
päätös matkaili ja-aluksien sa tamamaksujen alentamisesta va ikut t i e lvyt tä-
väst i matkail i ja-alusten poikkeamiseen Helsingin sa tamaan. Tehdystä 
päätöksestä ilmoitettiin ulkomaiden merenkulkulehdissä ja täkäläiset mek-
lariliikkeet puolestaan huolehtivat asian ilmoittamisesta heidän edustamil-
leen ulkomaisille varustamoille. 

Kertomusvuoden aikana kävivät seuraavat matkail i ja-alukset Hei-
singissä: 

Käynt i - Aluksen nimi. Net tove tomäärä , Kansall isuus. Matkusta-
päivä. rek. tonnia. jani luku. 

6/7 Lancastr ia 9,686 englantilainen 445 
10/7 Empress of Australia . 12,177 » 427 
24/7 Kungsholm 10,379 ruotsalainen 479 
26/7 Rot te rdam 15,056 hollantilainen 547 
26/7 Carinthia 12,087 englantilainen 458 
28/7 Reliance  9,699 saksalainen 372 
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K ä y n t i - Aluksen nimi. Net tovetomäärä , 
päivä . r e k . tonnia . 

31/7 Neuralia 5,624 
10/8 Gripsholm 10,003 
11/8 D o r i c . 9,869 
14/8 Neuralia 5,624 
19/8 Orontes 12,000 
23/8 Colombie 7,728 
24/8 Atlantis 9,241 
24/8 Bergensfjord 6,550 
11/8 Stu t tgar t 7,803 
2/9 Stella Polaris 2,775 

Kansall isuus. Matkusta-
jam luku. 

englantilainen 1,053 
ruotsalainen 423 
englantilainen 815 

» 1,042 
» 533 

ranskalainen 294 
englantilainen 421 
norjalainen 280 
saksalainen 583 
norjalainen 174 

Lisäksi Gripsholmilla käydessään Helsingissä kesäkuun 7 p:nä oli muka-
naan 84 matkai l i jaa. 

Matkaili ja-alukset saapuivat t änne aamulla ja läht ivä t illalla. Mukana 
olleet matkai l i ja t , 8,346 henkilöä, vi ipyivät maissa muutamia tun te j a ja 
tekivät k ier tokäyntejä kaupungilla sekä sen lähiympäristössä. 

Nosturit. Nosturien käy t tö tun te j a oli kaikkiaan 5,936, ollen lukumäärä 
6.7 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Eri kuukausien kesken käy t tö -
tunn i t j akau tu iva t seuraavasti: 

Makasiinilaiturin Rahapajanlaiturin Rahapajanlaiturin Käyt tö tunte ja 
25 tonnin nosturin 2 ! / 2 — 5 tonnin nos- 21/2 tonnin nostu- yhteensä. 

käyttötunteja . turien käyttötunteja . rin käyttötunteja . 
yhteensä. 

Tammikuu 11 103 185 299 
Helmikuu , 27 227 401 655 
Maaliskuu . 29 169 279 477 
Huh t ikuu . 29 155 242 426 
Toukokuu . 44 210 351 605 
Kesäkuu , , , 29 185 304 518 
Heinäkuu . 26 164 317 507 
Elokuu . . . 27 172 315 514 
S y y s k u u . . . . , , 30 149 317 496 
Lokakuu , 26 196 390 612 
Marraskuu 20 130 275 425 
Jou lukuu . 19 126 257 402 

Yhteensä 317 1,986 3,633 5,936 

Satamavesipostit. Satamavesiposteista otett i in mit tar ien mukaan ve t tä 
48,149 m3, josta 30,583 m 3 myyti in satamassa käyneille aluksille, 3,295 m 3 

annet t i in maksu t ta valtion jäänmurta j i l le ja 540 m 3 omalle s a t ama jäänmur t a -
jalle Herculekselle. Hukkaan joutui siten 13,731 m3 . 

Satamajäänmurtaja Hercules avust i satamassa 55 alusta, ollen avustukset 
l isääntyneet 25:llä; kesällä m u r t a j a avust i myöskin sa tamakannantaosas ton 
hinauksia. 

S a t a m a k a n n a n t a . Sa tamakannantaosas to veloitti sa tamatulo ja kerto-
musvuoden aikana yhteensä 31,627,865: 45 markkaa vas taavan määrän 
edellisenä vuonna ollessa 29,587,458: 90 markkaa . Lisäys oli siis 2,040,406: 55 
markkaa eli 6.9 %. Ainoastaan v. 1928, jolloin veloitettiin 34,850,566: 25 
markkaa , oli veloitus suurempi kuin ker tomusvuonna. 
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Veloitet tujen maksujen kokonaismäärä yli t t i tuloarviossa arvioidun 
määrän , kuten selviää seuraavasta yhdistelmästä: 

Tuulaaki kaupunki in osoitetuista tava-
roista 

Tuulaaki muihin kaupunkeihin osoite-
tuis ta tavarois ta 

Li ikennemaksut 
Makasi ininvuokrat 
Sa t amamaksu t 
Nos tur imaksut 
Maksut aluksille anne tus ta v e d e s t ä . . 
Pa ikanvuokra t 
Venelai tur imaksut 
S a t a m a j ä ä n m u r t a j a m a k s u t 
Helsingin makasiiniosakeyhtiön suo-

r i t e t t ava korvaus sa t amakannan ta -
osaston v i ranpi tä jä in pa lkkaukses ta 

Lentokoneiden sa t amamaksu t 
Erinäiset huoneis tovuokrat 
Au tomaa t t ipuhe l ime t 

Arvioidut tulot , 
Smk. 

Todelliset tulot, 
Smk. 

Yl i jäämä ( + ) tai 
vajaus (—), Smk. 

12,600,000: : — 13,187,881: 15 + 587,881: 15 

400,000 — 519,127: 20 + 119,127: 20 
10,500,000 — 11,379,842: 65 + 879,842: 65-

140,000 — 168,968: 65 + 28,968: 65 
3,675,000 — 4,021,505: 50 + 346,505: 50 

240,000 — 271,175: — + 31,175: — 

330,000 — 348,420: 80 + 18,420: 80 
1,000,000 — 1,051,363: 60 + 51,363: 60 

191,000 — 185,705: — 5,295: — 
100,000 — 154,537: 50 + 54,537: 50 

195,730: — 209,340: — + 13,610 
100,000: — 107,784: 80 + 7,784 
16,800: — 19,200: — + 2,400 
18,000: — 3,013: 60 — 14,986 

80 

40 

Yhteensä 29,506,530: — 31,627,865: 45 + 2,121,335: 45 

Kertomusvuoden tuloarvioon verraten veloitus osoitti 2,121,335: 45 
markan eli 7.2 %:n lisäystä. K u n veloitetusta määräs tä vähennetään palau-
tukset , 659,191: 70 markkaa , jää veloitus 1,462,143: 75 markkaa eli 5.o % 
tuloarvion määrää suuremmaksi. 

Tuulaakimaksut kaupunki in osoitetusta t ava ras ta nousivat 13,186,769: 45 
markkaan ja vient i tavaroista 1,111:70 markkaan . Ulkomailta m a a h a n 
tuo tu jen , yleisestä varastosta o te t tu jen tavara in tuulaakimaksut nousivat 
2,134,717: 35 markkaan, mikä määrä sisältyy jo edellä main i t tuun tuon t i -
tavarois ta saatuun tuulaakimaksujen kokonaismäärään. Kaupunki in osoi-
t e tus ta t avaras ta suori tet tua tuulaakia peruutet t i in 36,205: 35 markkaa , 
joten net to veloitukseksi jäi 13,151,675: 80 markkaa , ollen summa 903,851: 85 
markkaa eli 7.4 % edellisen vuoden vas taavaa määrää suurempi. 

Tuulaakimaksut muihin kaupunkeihin osoitetusta t avaras ta nousivat 
519,127: 20 markkaan , josta peruutukset , 53,353: 80 markkaa , vähennet-
tyinä, jää nettoveloitukseksi 465,773: 40 markkaa , ollen se 8,212: 45 mark-
kaa eli 1.8 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Kyseiset tuu laak imaksu t 
j akau tu iva t v. 1935 ja 1934 seuraavien kaupunkien kesken: 

1935, 1934, 
Smk. Smk. 

Tampereelle 274,485: 35 270,872: 70 
Lahteen 190,931:40 192,035:70 
Hämeenlinnaan 37,971:— 44,177:70 
Jyväskylään 15,739: 45 24,629: 85 

Yhteensä 519,127: 20 531,715: 95 

Liikennemaksujen kokonaismäärä oli 11,379,842: 65 markkaa , jos ta 
ulkomailta tulleista tavarois ta 10,022,437: 65 markkaa , maas ta viedyistä 
tavarois ta 1,175,529: 40 markkaa ja oman maan paikkakunni l ta saapuneista 
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tavarois ta 181,875: 60 markkaa . Ulkomailta maahan tuotu jen , yleisestä 
varastosta o te t tu jen tavara in l i ikennemaksut nousivat 1,285,326: 30 mark-
kaan sisältyen määrä jo edellä olevaan ulkomailta tuo tu jen tavara in liikenne-
maksuihin. Peruutukset , 1,256: 30 markkaa , huomioonottamalla, jää netto-
veloitukseksi 11,378,586:35 markkaa , ollen summa 743,216:85 markkaa 
eli 7.o % edellisen vuoden vas taavaa määrää suurempi. 

Satamamaksut nousivat 4,021,505: 50 markkaan , josta peruutukset ja 
alennukset, 541,303:40 markkaa , vähennet tyinä, jää nettoveloitukseksi 
3,480,202: 10 markkaa , ollen se 191,597 markkaa eli 5.8 % suurempi edelli-
sen vuoden vas taavaa määrää . Sa tamamaksujen veloitus jakautu i erilaista 
l i ikennettä har joi t tavien alusten kesken seuraavasti: 

Sm k. 

1) aluksista, jo tka saapuivat suoraan ulkomailta ta i läht ivät 
ulkomaille 3,329,606: 70 

2) aluksista, jo tka ulkomaan liikenteessä poikkesivat toiseen 
Suomen sa tamaan purkamaan ta i las taamaan 251,435: 80 

3) aluksista, jo tka tullipassilla kulkivat kotimaisessa liiken-
teessä 825: — 

4) aluksista, jo tka ilman tull ikamaripassia kulkivat kotimai-
sessa liikenteessä 159,452: — 

5) aluksista, jo tka tullikamaripiirissä har jo i t t iva t ma tkus ta j a -
li ikennettä 22,059: 50 

6) aluksista, jo tka tullikamaripiirissä har jo i t t iva t hinauksia ja 
pelastuksia 2,600: — 

7) j äämaksu ja 255,526: 50 
Yhteensä 4,021,505: 50 

Ulkomaista l i ikennettä har joi t tavien alusten — ryhmien 1, 2 ja 7 — 
sa tamamaksu t j akau tu iva t edellisen jakoperusteen ja alusten kotipaikan 
mukaan seuraavasti : 

Ryhmä. Hels inki läiset Muut suomalai- Ulkomaalaiset Yhteensä. 
alukset, Smk. set alukset, Smk. alukset, Smk. Smk. 

1) 1,091,689:40 224,650:30 2,013,267:— 3,329,606:70 
2) 158,029:20 41,890:80 51,515:80 251,435:80 
7) . . 107,266: 50 26,256: — 122,004: — 255,526: 50 

Yhteensä 1,356,985: 10 292,797: 10 2,186,786: 80 3,836,569: — 

Satamamaksuis ta tuli helsinkiläisten alusten osalle 35.4 %, muille suo-
malaisille aluksille 7.6 % ja ulkomaalaisille aluksille 57.o %. Peruutukse t ja 
alennukset huomioonottaen nousi helsinkiläisten alusten osuus (alennukset 
ja palautukset 226,681:45 markkaa) 1,130,303:65 markkaan, muiden suo-
malaisten alusten (alennukset ja palautukset 25,456: 65 markkaa) 267,340: 45 
markkaan ja ulkomaalaisten alusten (alennukset ja palautukset 274,469: 45 
markkaa) 1,912,317: 35 markkaan eli yhteensä sa tamamaksu t 3,309,961: 45 
markkaan , ollen helsinkiläisten alusten osuus silloin 34.i %, muiden suoma-
laisten alusten 8.1 % ja ulkomaalaisten alusten 57. 8 %. 

Matkaili ja-alusten suor i t tamat sa tamamaksu t nousivat 106,927: 20 
markkaan , m u t t a olisivat nousseet aikaisemman sa tamamaksutar i f f in mu-
kaan 351,105 markkaan. 
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Kot imaan liikenteessä kulkevain alusten sa tamamaksu t nousivat 
184,936: 50 markkaan, josta alennukset ja peruutukset , 14,695: 85 markkaa , 
vähennet tyinä, jäi suori tet tavaksi 170,240: 65 markkaa . 

Makasiininvuokria saatiin 20.7 % enemmän kuin mitä kertomusvuoden 
tuloarviossa oli arvioitu, m u t t a olivat ne ainoastaan 5,930: 55 markkaa eli 
3.6 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Er i t avarava ja in kesken vuokra t 
j akau tu iva t seuraavasti: 

Smk. Smk. 

N:o 1 5 ,596:— Nro 8 19,303:50 
» 2 6,787:05 » 9 21,227:90 
» 3 10,276: — » 10 31,164: 40 
» 4 10,060: — » 11 50,681: 40 
» 7 13,872:40 

Tavaravajo is ta n:ot 5 ja 6 ovat nykyään tul l ipakkahuoneina ja n:o 
l l : s sä on säi lytet ty etupäässä vuotia nousten tuont ivuot ien vuokra 29,159: 80 
markkaan ja vientivuotien vuokra 14,267: 60 markkaan . 

Paikanvuokrat y l i t t ivät 5.i %:lla tuloarviossa arvioidun määrän ollen 
36,979: 15 markkaa eli 3.6 % edellisen vuoden vas taavaa määrää suurem-
mat . Laitureille varastoidusta t avaras ta kertyi vuokria 99,224: 55 markkaa 
ja vuokratuis ta varastoalueista 952,139: 05 markkaa ollen viimeksi maini-
tus ta summasta 647,869: 05 markkaa eli 68.o % Helsingin makasiiniosake-
yhtiön suori t tamaa vuokraa. 

Aluksille annetusta vedestä kertyi tuloja 5.6 % yli arvioidun määrän, 
nousten summa 19,686: 70 markkaa eli 6.o % suuremmaksi kuin edellisenä 
vuonna. 

Venelaiturimaksut a l i t t ivat 2.8 %:lla tuloarviossa arvioidun määrän, 
m u t t a olivat kuitenkin 19,805 markkaa eli 11.9 % edellisen vuoden vas taavaa 
määrää suuremmat . 

Lentokoneiden satamamaksujen veloitus yli t t i 7.8 %:lla tuloarvion, m u t t a 
palautukset , 27,072: 85 markkaa , huomioiden, jää nettoveloitukseksi ainoas-
taan 80,711:95 markkaa eli summa 19.3 % pienemmäksi tuloarviossa arvioi-
tua määrää . Vas taava t edellisen vuoden maksut olivat 15,340: 15 markkaa 
eli I6.0 % suuremmat kuin kertomusvuoden. 

Nettoveloitus nousi ker tomusvuonna 30,968,673: 75 markkaan, ollen 
se 2,080,453: 90 markkaa eli 7.2 % edellisen vuoden vas taavaa määrää suu-
rempi. Pa lautukse t ja peruutukset tekivät 659,191: 70 markkaa , edellisenä 
vuonna 699,239: 05 markkaa . 

Veloitusilmoituskirjoja oli 229,791 eli 27,493 (13.6 %) enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Keskimääräinen veloitettu määrä kutakin i lmoituskirjaa 
kohden eri osastoissa selviää seuraavasta: 

Ilmoituskirjain Keskimääräinen 
koko lukumäärä. veloitettu määrä. 

Smk. 
Pääosasto 91,610 106:25 

I haaraosasto 25,781 11:40 
II » 40,344 92:05 

I I I » 17,009 371:70 
IV » 20,670 279: 75 
V » 34,377 168: 10 
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Maksuista vapau te t tu j en veloitusilmoituskirjojen lukumäärä oli 23,658, 
niistä 1,298 kaut takulkutavaro i ta var ten. 

Eri kuukausien kesken v. 1935 ja 1934 veloitus jakautu i seuraavasti: 

1935, 1934, 
Smk. Smk. 

Tammikuu 2,286,430: 80 2,558,437: 35 
Helmikuu 1,903,916:15 1,709,251: — 
Maaliskuu 2,433,502: 90 2,018,582: 20 
Huht ikuu 2,655,696: 25 2,659,176: 35 
Toukokuu 3,052,772: — 2,631,056:20 
Kesäkuu 2,592,013: 90 2,670,183: 15 
Heinäkuu 3,038,974: 30 2,734,309: 55 
Elokuu 2,845,651:15 2,411,276:75 
Syyskuu 2,792,884:40 2,671,728: — 
Lokakuu 3,092,829: 95 2,614,264: 90 
Marraskuu 2,568,894: 35 2,477,095: 95 
Joulukuu 2,154,959:30 2,236,357:50 

Yhteensä 31,418,525: 45 29,391,718: 90 

Saatavia edellisiltä vuosilta oli 152,236: 99 markkaa; kun summaan lisä-
t ään vuoden nettoveloitus, oli veloi tet tava määrä 31,120,910: 74 markkaa . 

Kannanta. Ker tomusvuoden veloituksia kertyi 31,501,205: 60 markkaa 
ja edellisien vuosien veloituksia 147,030: 85 markkaa eli yhteensä 
31,648,236: 45 markkaa , ollen summa 99.5 % koko veloi tet tavasta määräs tä . 
Rahatoimis ton välityksellä kannet t i in 133,723: 45 markkaa . Poistoja kerty-
mät tömis tä saatavista tehti in 10,555: 04 markan arvosta vas ta ten O.0032 % 
koko saa tavamääräs tä . Poistot, ker tomusvuoden veloituksista 659,191: 70 
markkaa ja edellisien vuosien veloituksista 29,422: 50 markkaa eli yhteensä 
688,614: 20 markkaa , huomioiden, jäi net tokannoksi 30,970,177: 29 markkaa 
ja saatavia seuraavaan vuoteen 150,733: 45 markkaa , joista v:lta 1929 oli 
11,773:50 markkaa , v:lta 1930 7,553:05 markkaa , v:lta 1931 3,559 mark-
kaa, v:l ta .1932 420: 10 markkaa , v:lta 1933 541: 35 markkaa , v:lta 1934 
226: 60 markkaa ja v:lta 1935 126,659: 85 markkaa . Vararikoissa valvott i in 
saatavia 617: 50 markkaa , mikä määrä saatiin kokonaisuudessaan. 

Helsingin makasdiniosakeyhtiön kau t t a veloitettiin tuulaakia 6,805,102:35 
markkaa ja l i ikennemaksuja 4,756,339 95 markkaa eli yhteensä 11,561,442: 30 
markkaa , mikä määrä vuoden kuluessa ti l i tett i in satamakannantaosastol le . 

Tullipakkahuoneen ulkopuolella tapahtuva tavarain punnitseminen. Tulli-
pakkahuoneen ulkopuolella suoritetti in tavara in punnitsemisia 27 eri liik-
keelle, joiden laskuun punnit t i in 5,515.6 tonnia erilaista tavaraa , vas taavan 
määrän edellisenä vuonna ollessa 4,195.7 tonnia. Näihin punnituksiin käy-
te t t i in kaikkiaan 9,269 tunt ia , ja kantoi vaakamestar i niistä korvauksina 
155,099 markkaa , mistä määräs tä tuli hänen omaksi palkkiokseen 33,309 
markkaa , hänen 9 apulaisensa palkkioksi 92,690 markkaa sekä muihin kus-
tannuksi in 29,100 markkaa . 
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Helsingin makasiiniosakeyhtiö varastoi kertomusvuoden aikana 22,625 
tonnia tavaraa , vas taavan määrän edellisenä vuonna ollessa 20,254 tonnia 
sekä antoi varastosta t ava raa 17,792 tonnia, vas taavan määrän edellisenä 
vuonna ollessa 20,321 tonnia. Yht iön har jo i t t ama laiturihuolto v. 1935 ja 
1934 osoitti seuraavaa: 

Yuoden kuluessa yhtiö rakennut t i uuden lai turivarastorakennuksen, 
jonka latt ia-ala oli n. 10,000 m2 sekä hankki itselleen neljä uu t t a si irret tävää 
nostokurkea. 

Lentoliikenne. Helsinkiin kohdistuva tai sen kau t t a kulkeva lento-
liikenne käsi t t i kaikkiaan 348,577 lentokilometriä, 11,002 henkilöä, 1,094 kg 
ma tka tava raa , 4,886 kg postia, sekä 4,415 kg raht i tavaraa , joista määris tä 
tuli suomalaisen lentoyhtiön osalle vastaavast i : 230,296 km, 8,783 henkilöä, 
1,047 kg ma tka tava raa , 4,868 kg postia sekä 4,400 kg rah t i tavaraa . 

1935. 1934. 

Aluksien lukumäärä 
Tavara lähetys ten lukumäärä 
Siitä laiturihuollon kau t t a 
Kokonaislasti tonneissa 
Siitä laiturihuollon kau t t a 

1,163 1,069 
102,001 91,276 

97,331 86,436 
388,686 363,042 
185,429 180,022 




