
1. Kaupungin val tu usto 

tynyt. Koska alkoholin samoin kuin tupakankin mainostaminen oli sallittua mm. 
sanomalehdissä, oli sitä yhtiön mielestä vaikeata kieltää liikennevälineissäkään. 
Mitään sadistisia kuvia tai kuvasarjoja ei yhtiö ilmoituksensa mukaan ollut mainok-
sissaan käyttänyt. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
(13.1. 42 §). 

Seuraavat aloitteet päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi: 
vt Hakulisen ym. aloite pääkaupungin liikenneolojen parantamiseksi (21.9. 

636 §); 
vt Backmanin ym. aloite liikennelaitoksen hoitamassa raitio- ja linja-autoliiken-

teessä olevien epäkohtien poistamiseksi (21. 9. 633 §); 
vt Ehrnroothin aloite kuljettaja-rahastuksen käytäntöönottamiseksi liikennelai-

toksen kulkuneuvoissa laitoksen menojen pienentämiseksi (21. 9. 632 §). 
vt v. Frenckellin aloite pysäköintiä koskevien säännösten ja määräysten tarkista-

miseksi (30.11.837 §). 
vt Kulosen aloite koulumatkailutoiminnan edistämiseksi Helsingissä (31.5. 

378 §). 
Metrotoimikunta. Kaupunginvaltuusto oikeutti metrotoimikunnan käyttämään 

yleisen kunnallishallinnon pääluokan luvun Esikaupunkiliikenteen suunnitteluko-
mitea tilillä Muut palkkamenot olevan määrärahan säästöstä 213 480 mk metrotoi-
miston vuokramenojen suorittamiseen (5.10. 670 §). 

12. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamaliikennemaksujen korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti korottaa 
9.1.1957 (ks. s. 99) vahvistamansa Helsingin kaupungin liikennemaksutaksan mark-
kamääräiset maksut 10 %:lla 1.5. lukien ja sisäasiainministeriö vahvisti 26.4. ko. 
päätöksen (23.3. 235 §, 11.5. 342 §, kunn. as. kok. n:o 35). 

Palavien nesteiden varastointisääntö sekä määräykset palavia nesteitä aluksesta 
purettaessa ja alukseen lastattaessa. Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
kaupunginvaltuusto päätti 

1) hyväksyä Helsingin kaupungissa noudatettavan palavien nesteiden varastoin-
tisäännön kaupunginhallituksen mietinnön n:o 20 liitteen C mukaisena, ja alistaa 
sen Uudenmaan lääninhallituksen vahvistettavaksi, 

2) hyväksyä kaupungin satamajärjestyksen muutettavaksi siten, että kaupun-
ginhallituksen mietinnön n:o 20 liitteestä D ilmenevät, palavia nesteitä aluksesta 
purettaessa ja XV lukuna, jolloin vastaavasti voimassa olevaa satamajärjestystä 
muutetaan siten, että sen XV luku muutetaan XVI luvuksi ja 60—62 §:t 64—66 
§:ksi sekä alistaa täten muutetun satamajärjestyksen sisäasiainministeriön vahvis-
tettavaksi, 

3) tehdä Uudenmaan lääninhallitukselle esityksen, että Uudenmaan läänin 
maaherran 12.5.1937 antama päätös Helsingin kaupungin palopäällikön määräämi-
sestä Herttoniemen öljysatama-alueen palopäälliköksi kumottaisiin, 

4) kumota 23.1.1935 vahvistamansa Herttoniemen öljysataman varastopaikko-
jen järjestyssäännöt, 

5) kehottaa kiinteistölautakuntaa laatimaan Herttoniemeen ja Laajasaloon 
nykyisille öljysatamille sellaisen yleispiirteisen asemakaavan, jossa on otettu huo-
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mioon alueiden erikoisluonne sekä suojavyöhykettä ja muita turvallisuustoimen-
piteitä koskevat määräykset, joita tällaisella alueella on noudatettava, 

6) kehottaa kiinteistölautakuntaa harkitsemaan lehtipuiden jättämistä tai istut-
tamista suurvarastoalueilla sijaitsevien tonttien rajoille ottamalla tällaisen ehdon 
asemakaavamääräyksiin tai tonttien vuokrasopimuksiin sekä 

7) kehottaa satamalautakuntaa yhteistoimin kiinteistölautakunnan kanssa tut-
kimaan mahdollisuuksia Herttoniemen suurvarastoalueen eteläpuolella olevan me-
renlahden sulkemiseksi maavallilla tai suojapuomeilla ja tarpeellisten muiden lait-
teiden rakentamiseksi varsinaisten vuokra-alueiden ulkopuolelle mahdollisesti valu-
van nesteen ohjaamiseksi mainittuun merenlahteen sekä myös aikanaan ehdotta-
maan tarvittavan määrärahan talousarvioon mainittuun tarkoitukseen (2.11. 729 §, 
16.11. 780 §, v:n 1961 kunn. as. kok.). 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa 31.12. lukien satama-
laitoksen varastoimis- ja laiturihuolto-osaston 13. palkkaluokkaan kuuluvan tavara-
hissinkuljettajan viran ja 14. palkkaluokkaan kuuluvan varastomiehen viran (19.10. 
700 §). 

Sen jälkeen kun varastoimis- ja laiturihuolto-osaston palveluksessa olleen tp. 
vaakamestarin Aarne Koskisen oli todettu jättäneen tilittämättä satamalaitoksen 
puolesta yksityisiltä perimiään vaakamaksuja 20 300 mk, kaupunginvaltuusto päätti 
pidättää vaakamest. Koskisen virantoimituksesta sekä ilmoittaa asian kunnallislain 
101 §:n mukaisesti poliisivranomaisille asianmukaisia toimenpiteitä varten sekä lää-
ninhallitukselle tiedoksi (11.5. 373 §). 

Kaluston kunnostaminen. Satamalautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää 
enintään 7 mmk yhden vesitankkiproomun muuttamista varten nosturiproomuksi. 
Tarkoitukseen saatiin käyttää tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun 
Satamat työproomujen hankkimista varten merkittyä määrärahaa sen käyttötar-
koitusta osittain muuttaen (1.6. 429 §). 

Eteläsataman varastorakennus. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä arkkit. 
Risto Luukkosen laatimat Eteläsataman uuden varastorakennuksen pääpiirustukset 
siten muutettuna, että rakennuksen runkorakenteen pääkannattajiin käytetään 
liimattuja kehärakenteita HB-palkkien asemesta (6.4. 276 §). 

Huonetilojen kunnostaminen tullikamarien laboratoriota varten. Kaupunginval-
tuusto oikeutti satamalautakunnan käyttämään 6 mmk tuloa tuottavien pääoma-
menojen pääluokkaan Edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten, kaupungin-
valtuuston käytettäväksi, merkityistä määrärahoista Helsingin I tullikamarin 
rakennuksen länsipäässä olevien tilojen kunnostamiseksi tullikamarien yhteisiksi 
laboratoriotiloiksi (27.1. 78 §). 

Munkkisaaren erään alueen vuokraaminen Kesko Oy :lle. Kaupunginvaltuusto 
päätti oikeuttaa satamalautakunnan vuokraamaan Kesko Oy:lle satamarakennus-
osaston piirustukseen nro 8325 merkityn, n. 8 500 m2:n suuruisen alueen Munkki-
saaresta jäljempänä mainituilla sekä lautakunnan tarkemmin määrittelemillä tavan-
omaisilla vuokraehdoilla sekä sillä edellytyksellä, että Kesko Oy. antaa kaupungille 
100 mmk:n suuruisen lainan (ks. s. 14): 

1) Vuokra-aika on 50 v alueen varastotontiksi muuttamista koskevan asema-
kaavamuutoksen vahvistamisesta lukien. 
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2) Alueen vuotuinen vuokra sidotaan sosiaalisen tutkimustoimiston laskemaan 
viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa perusindeksinä on lokakuu 1951 = 100. 
Perusindeksiä 100 vastaavana perusvuokrana on neljäsataa (400) markkaa neliö-
metriltä. Jos indeksin keskimäärä tammi—lokakuun aikana on vähintään 10% 
suurempi tai pienempi kuin perusindeksi, on vuokra seuraavan kalenterivuoden 
aikana suoritettava niin monella täydellä 10 %:lla vastaavasti korotettuna tai alen-
nettuna kuin elinkustannusindeksi on täysissä 10 %:ssa perusindeksiä korkeampi 
tai alempi. 

3) Vuokra peritään sen neliömetrimäärän mukaan, mikä kunakin ajankohtana 
on vuokraajan käytettävissä asianmukaisesti täytet tynä ja tasattuna. 

4) Kaupunki sitoutuu rakentamaan kustannuksellaan vuokrattavan alueen me-
renpuoleiselle sivustalle laiturin siten, että Ford Oy:n hallussa olevan tontin kohdalla 
olevaa laituria jatketaan 75 m 1.6.1962 mennessä ja että 22 m:n pituinen päätelaituri 
sekä 45 m:n pituinen rantamuuri, jotka ovat ensimmäisessä vaiheessa rakennetta-
van laituriosan jatkeena, rakennetaan 1.6.1967 mennessä. Rakennettava laituri on 
avoin yleiselle liikenteelle. 

5) Vuokraaja on velvollinen suorittamaan rakennustyöt alueella siten, että vii-
meistään kolmen vuoden kuluessa siitä, kun edellisessä kohdassa mainittu 75 m:n 
pituinen laituriosa on valmis, rakennetaan alueelle varastotilaa määrä, jonka lattia-
pinnan neliömetriluku on vähintään 2/3 vuokratun alueen pinta-alasta. Ellei kau-
punki täytä edellisen kohdan laiturinrakentamisvelvollisuuttaan määräajassa, 
siirtyy vuokraajankin rakentamisvelvollisuuden määräaika vastaavasti ja alenee 
vuokra tältä ajalta 50 %. 

6) Ellei vuokraaja ole täyttänyt edellisen kohdan mukaista rakentamisvelvolli-
suuttaan määräajassa, on hän velvollinen suorittamaan yhden vuosivuokran suurui-
sen korvauksen kunkin vuoden tammikuussa siihen saakka, kunnes rakentamisvel-
vollisuus on täytetty, kuitenkin siten, että jos rakentamisvelvollisuus ottaen huo-
mioon, mitä 5) kohdassa on mainittu kaupungin rakentamisvelvollisuuden vaiku-
tuksesta, on täyttämättä vielä 31.12.1967, suoritetaan korvaus siitä alkaen määräl-
tään kaksinkertaisena, minkä lisäksi vuokraoikeus voidaan peruuttaa. 

7) Ellei kaupunki vuokra-ajan päätyttyä tarvitse vuokra-aluetta omiin tarkoi-
tuksiinsa, on vuokraajalla oikeus saada vuokrasopimus pidennetyksi 25 v:n ajaksi 
vuokrasta, joka vahvistetaan erikseen. 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin viipymättä tekemään ehdotus asemakaavan 
muuttamisesta vuokrattavan alueen muodostamista varten varastotontiksi (16.11. 
778 §). 

Pienen Verkkosaaren eräiden alueiden vuokraamista koskeva yleissuunnitelma. 
Kaupunginvaltuusto päätti kehottaa satamalautakuntaa olemaan vuokraamatta 
Pienen Verkkosaaren ns. savustamoalueella sekä Kalasataman länsi- ja pohjois-
puolella sijaitsevilta n. 3 000 m2:n ja 5 000 m2:n suuruisilta alueilta tontteja, ennen 
kuin alueille oli laadittu uusi tarkistettu yleissuunnitelma (27. 1. 77 §). 

Ruoholahden silta. Kaupunginvaltuusto päätt i hyväksyä Ruoholahden sillan 
sijoituksen suunnittelutoimikunnan piirustuksen n:o II 1081 mukaan ja vahvistaa 
sillan leveyden ja kaistajaon piirustuksen n:o I I 1082 mukaisesti ottaen kuitenkin 
huomioon, että jalkakäytävä ja polkupyörätie asetetaan samaan tasoon ilman 
pykälää, paitsi tontin TK 167 eli Uuden Suomen rakennuksen edustalla. Kaupungin-
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hallitukselle myönnettiin oikeus hyväksyä sillan korkeussijainti ja sillan lopulliset 
pääpiirustukset (6.4. 278 §). 

Veneiden kiinnityslaiturin rakentaminen Roihuvuoreen. Vt Kivilinna ym. olivat 
v. 1958 tehneet ko. asiaa koskevan aloitteen, jossa oli huomautettu roihuvuorelaisten 
yleensä harrastavan kaikenlaista ulkoilua, mutta venelaiturin puuttuminen ehkäisi 
merellä liikkumista. Urheilu- ja retkeilylautakunta oli ehdottanut yksityisen vene-
kerhon perustamista, jonka jäsenet saisivat käyttöönsä laituripaikkoja. Koska kau-
pungissa oli suhteellisen vähän sellaisia esikaupunkialueita, joissa tarvittiin venelai-
tureita, olisi ehkä paikallaan, että kaupunki rakentaisi laiturit kuten Kantakaupun-
gin alueellakin. Venekerhot voisivat hoitaa laituripaikkojen vuokrauksen, vartioin-
nin ym. sekä maksaa laiturista kaupungille vuosittain kohtuullisen vuokran. Sata-
malautakunnan mielestä olisi laiturien rakentaminen ja kunnossapitäminen suori-
tettava perustettavien kerhojen toimesta. Samalla lautakunta oli viitannut talous-
arvion tarkastuskomitean mietintöön, jonka mukaan olisi tutkittava, miten yksityis-
tä harrastustoimintaa hyväksi käyttäen voitaisiin supistaa sellaista kaupungin yllä-
pitämää toimintaa, joka ei ole välttämätöntä, vaikkakin kaupunkilaisten kannalta 
toivottavaa. Kaupunginhallitus oli huomauttanut, että sen asettama ns. vapaa-
ajan viettokomitea tulee työnsä yhteydessä tutkimaan myös ko. kysymystä. Kau-
punginhallitus oli puoltanut satamalautakunnan ehdotusta. Kaupunginhallituksen 
vähemmistön mielestä kaupungin olisi ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
venelaiturin rakentamiseksi Roihuvuoreen. Kaupunginvaltuusto katsoi edellä esi-
tetyn riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (10.2. 127 §). 

Seuraavat aloitteet päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi: 
vt Saastamoisen ym. aloite suurkuluttajien maksujen muuttamiseksi satama-, 

kaasu-, sähkö- ja vesilaitoksen tariffeissa (15.6. 502 §); 
vt v. Frenckellin aloite Lauttasaaren sillan liikenteen järjestämiseksi (21.9. 

631 §); 
vt Järvisen ym. aloite suunnitelman laatimisesta venelaiturien rakentamiseksi 

kaupungin eri alueille (15.6. 499 §); 
vt Hakulisen ym. aloite uusien venelaiturien rakentamiseksi Kallion ja Sörnäisten 

asuntolaueita varten (1.6. 438 §). 

13. Teurastamolaitosta, elintarvikekeskusta ja kalasatamaa koskevat asiat 

Teurastamolaitoksen lautakunnan ja teurastamolaitoksen johtosääntöjen uusiminen. 
Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti, 

1) hyväksyä teurastamolaitoksen lautakunnan johtosäännön kaupunginhalli-
tuksen mietinnön n:o 22 liitteen n:o 13 mukaisesti, 

2) hyväksyä teurastamolaitoksen johtosäännön saman mietinnön liitteen n:o 14 
mukaisesti. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että teurastamolaitoksen jäädyttämön hoi-
tajan virka ja kalasataman esimiehen sekä karjapihan esimiehen virka muutetaan 
esimiehen viroiksi (30.11. 824 §, kunn. as. kok. n:o 107, 108). 

Viranhaltijat. Teurastamolaitoksen toimitusjohtajan virkaan valittiin laitoksen 
apulaisjohtaja, eläinlääkäri Björn-Ole Engdahl 1.7. lukien (15.6. 480 §). 
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