
31. Satamalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Satamalautakuntaan kuuluivat v. 1965 pää-
joht. Jalmari Laakso puheenjohtajana, 
f il. maist. Pentti Poukka varapuheenjohta-
jana sekä jäseninä joht. Rote Hellström, toi-
mist.hoit. Urho Ilmanen, pääluottamusmies 
Unto Laine, kunnallisasiainsiht. Jalo Lepola, 
dipl.ins. Esko Poltto, joht. Eric Stjernvall ja 
rak.mest. Jaakko Tiilikainen kuolemaansa 
asti 25.11., jonka jälkeen jäsenenä oli ekon. 
Rolf Biese. 

Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa oli teollisuustointa jotava apul. 
kaup.joht. Hjalmar Krogius. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 25 
kertaa. Pöytäkirjain pykäläluku oli 785, kans-
lian diaariin merkittyjen asiain luku 1 537 ja 
lähetettyjen kirjeiden luku 795. Pöytäkirjan-
otteita annettiin 1 378. Satamajohtajan pää-
tösluettelon pykäläluku oli 77 ja otteita an-
nettiin 321. 

Vuokra-asioita ym. Rakennushallitus oikeu-
tettiin rakentamaan ja pitämään kaupungin 
vesialueella Lauttasaaren korttelin n:o VK 
31130 kohdalla Merimiesammattikoulun las-
tausharjoittelulaituri 1.4. alkaen, irtisanomis-
aika 6 kk, vuosivuokra 10 mk indeksiehdoin 
(1.2. 79 §). 

Eräille yhtiöille ym. vuokrattiin jäljempä-
nä mainitut alueet tavanmukaisten vuokra-
ehtojen lisäksi seuraavasti: Skanoil Oy:lle 
Herttoniemen öljysatamasta alue n:o I / I I I 
vuokrakaudeksi 1.1.1968—31.3.1977, perus-
vuosivuokra 2.50 mk/m2 indeksiehdoin (30.8. 
536 §); 

Polttoaineosuuskunnalle Länsisatamasta 
4 073 m2:n suuruinen varastoalue n:o 255— 
258/b vuokrakaudeksi 1.1.1966—31.12.1970, 
perusvuosivuokra 2.60 mk/m2 (25.10. 648 §); 

Trustivapaa Bensiini Oy:lle Herttoniemen 
öljysatamasta 9 568 m2:n suuruinen varasto-
alue n:o H 9 vuokrakaudeksi 1.1.1966—31.12. 
1970, perusvuosivuokra 2.40 mk/m2 indeksi-
ehdoin (7.12. 744 §); 

Falcken-Trade Oy:lle Herttoniemen öljy-
satamasta 5 000 m2:n suuruinen varastoalue 
H 8 vuokrakaudeksi 1.1.1966—31.12.1982, 
perusvuosivuokra 2.50 mk/m2 indeksiehdoin 
(7.12. 748 §); 

Wärtsilä Oy:lle Hietalahden maa- ja vesi-
alueet 176/A ja 176/B, yhteensä 42 390 m2, 
1.1.1966 alkaen niin pitkäksi ajaksi kuin 
aluetta käytetään laivanrakennusteollisuu-
den tarpeisiin kaupunginvaltuuston 17.11. 
määräämillä ehdoilla (7.12. 749 §) ja 

Lars Krogius Oy:lle Munkkisaaresta 8 000 
m2:n suuruinen tontt i n:o 11 vuokrakaudeksi 
1.1.1966—31.12.1990 kaupunginvaltuuston 
17.11. määräämillä ehdoilla (7.12. 750 §). 

Muita päätöksiä. Lautakunta päätti aset-
taa keskuudestaan enintään kolme kertaa ko-
koontuvan jaoston tutkimaan Sörnäisten 
lauttasatamaan liittyviä kysymyksiä (24.5. 
349 §). 

Satamalaitos oikeutettiin tekemään urak-
kasopimukset A. W. Liljeberg Oy:n kanssa 
Sompasaaren väliaikaisen lauttapavilj ongin 
rakentamisesta (30.8. 552 §) sekä Sompasaa-
ren varaston rakentamisesta em. yhtiön sekä 
Radiator Oy:n ja Sähköteollisuus Oy:n kanssa 
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(22.11. 720 §). Edelleen satamalaitos oikeu-
tettiin tekemään urakkasopimus Volvon lai-
turityöstä Yleinen Insinööritoimisto Oy:n 
kanssa (8.6. 418 §, 22.11. 718 §). 

Kaikkiin irtisanomisen varassa oleviin 
maanvuokrasopimuksiin päätettiin asettaa 
ehto, minkä mukaan kadun puhtaanapitovel-
vollisuus v:n 1966 alusta lukien kuuluu vuok-
raajalle (1.2. 81 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavista asioista, jotka koskivat: eräi-
den varastoimis- ja laiturihuolto-osaston vir-
kojen siirtämistä kassa- ja tiliosastolle (18.1. 
27 §); Vantaanjoen uittosäännön muuttamis-
ta (18.1. 34 §); sataman maanpuoleisten rajo-
jen siirtämistä (18.1. 37 §, 15.2. 121 §); Sör-
näisten sataman yleissuunnitelman tarkista-
mista ja vanhan satamaradan purkamista 
(18.1. 41 §, 15.2. 116 §); eräiden satamalaitok-
sen virkojen lakkauttamista tai siirtämistä 
(15.2. 111 §); vapaavaraston alueen laajenta-
mista ja sen käyttämisestä kannettavien 
maksujen korottamista (15.2. 119, 124 §, 
29.3. 245 §, 21.6. 446 §); Sörnäisten sata-
man väliaikaisen matkustajapaviljongin pää-
piirustusten hyväksymistä (15.2. 125 §); an-
siomerkkien myöntämistä satamalaitoksen 
viranhaltijoille (1.3. 153 §); Kiinteistö Oy 
Matalasalmenkatu 9 a:n anomusta rakenta-
misvelvollisuuden määräajan pidentämisestä 
Munkkisaaren vuokra-alueella (1.3. 154 §); 
vapaavaraston laiturityön suorittamista työl-
lisyystyönä sekä työllisyysmäärärahan ano-
mista (1.3. 159 §); satamalaitoksen liittymistä 
jäseneksi ICHCH-järjestöön (29.3. 221 §); 
Herttoniemen öljysatamassa olevan Skan-
oil Oy:n alueen vuokraoikeuden pidentämistä 
(29.3. 229 §); Sompasaaren varastorakennuk-
sen rakentamista (26.4. 286 §, 16.8. 506 §, 
30.8. 534 §); Aluma Oy:n anomusta likavesi-
viemäröinnin järjestämisestä (24.5. 361 §); 
Länsisatamassa sijaitsevien varastorakennus-
ten purkamista (8.6.399, 401 §); kaupungin 
edustajien valitsemista Suomen Satamaliiton 
liittokokoukseen (21.6. 436 §); liikenne- ja 
satamamaksujen korottamista (26.4. 293 §, 

2.8. 492 §); Hietalahden telakan laajentamista 
(16.8. 507 §); tontin varaamista ahtausliikkei-
den toimipaikaksi Länsisatamasta sekä tästä 
aiheutuvaa asemakaavan muutosta (30.8. 
540 §); Herttoniemen öljysataman varasto-
paikkojen järjestyssäännön muuttamista (13. 
9. 564 §); ketjukauharuoppaajan hankintaa 
sekä jaoston asettamista (11.10. 622 §, 22.11. 
719 §); satamakomitean perustamista (25.10. 
658 §); varastotontin vuokraamista Herne-
saaresta John Nurmisen Varastot Oy:lle 
(18.11. 686 §) sekä Semptalin Oy:n vuokra-
alueen järjestelyä (22.11. 709 §). 

Taloussuunnittelutoimikunnalle tehtiin esi-
tys pitkän tähtäyksen taloussuunnitelmaksi 
vuosille 1966—1975 (25.1. 54 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin mm. seuraavat lausunnot asioista, jotka 
koskivat: troolikalastusalusten satamapaik-
kaa (18.1. 36 §); Moottorinkuljettaj at-yhdis-
tyksenliikennöimisluvanuusimista (1.2. 82 §); 
satamalaskutuksen koneellistamista (1.2. 
84 §); aallonmurtajan rakentamista Hyljesaa-
reen (15.2. 118 §); Lauttasaaren hiekkasata-
maa (1.3. 155, 156 §); Paraisten Kalkkivuori 
Oy:n lisälaiturisuunnitelmaa ja lisäalueen 
vuokraamista Sörnäisten rantatien varrelta 
(1.3. 157 §); liikennelaitoksen öljyvarasto-
alueen pääpiirustusten hyväksymistä (1.3. 
158 §); Wärtsilä-yhtymän lisäalueen vuokra-
ehdon tarkistamista (15.3. 189 §); Vuosaaren 
kaupunkiin liittämistä ja sillan rakentamista 
sinne (15.3. 203, 204, 205 §, 8.6. 397 §); Hel-
singin kaupungin yleisen järjestyssäännön 
muuttamistan (29.3. 222 §); Suomen Meripe-
lastusseuran ja Sailors Home -säätiön avustus-
anomusta (29.3. 223 §, 13.9. 561 §, 11.10. 
607 §); Pyysaaren ranta-alueen laajentamista 
ja venepaikkojen lisäämistä (29.3. 226 §, 
2.8. 489 §); Ruoholahden ratapihan vaihde-
kojun rakentamista (29.3. 227 §); Merimies-
ammattikoulun laiturin vuokraehtoja (29.3. 
231 §, 12.4. 266 §); edustajien lähettämistä 
Tukholman merenkulkukongressiin (12.4. 
255 §); Pihlajasaaren laiturin uusimista (12.4. 
261 §); veneitten vesillelaskupaikan järjestä-
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mistä Satamakadun pohjoispäähän (12.4. 
262 §); Vaasan Höyrymylly Oy:n kuljetinsil-
lan vuokraa (12.4. 264 §); Katajanokan laitu-
rin matkustajapaviljonkia (26.4. 288 §); tuu-
laaki- j a liikennemaksuj en laskutuksen yhdis-
tämistä koneellistettavaan tuulaakilaskutuk-
seen sekä kaupungin TKK:n toimintaa (26.4. 
292 §, 16.8. 509 §); betonitehtaan ja hiekka-
varastojen sijoittamista (8.6. 398 §); Tähti-
torninmäen kalliosuo jasuunnitelmaa (8.6. 
403 §); Herttoniemen sataman rakentamista 
(8.6. 405 §); satamahenkilöstön virkapukujen 
yhtenäistämistä (21.6. 433 §); luotsausta sata-
massa ja kaupungin omistamien laiturien 
hallintoa (21.6. 435, 438 §); satamien ja auto-
lauttaliikenteen kehittämistä (21.6. 442 §, 
30.8. 533 §, 8.11. 684 §); Helsingfors Segel-
klubb -yhdistyksen venesataman laajennus-
töitä sekä lainan ehtojen tarkistamista (2.8. 
487, 488 §); bensiinijakeluaseman vuokra-
oikeuden pidentämistä (30.8. 537 §); Laaja-
salon öljysataman putkijohtojen rakentamis-

ta (30.8. 538 §, 7.12. 736 §); O. Nyström & 
Co Oy:n valitusta liikennemaksun veloituk-
sesta (30.8. 549 §); sivuraiteen ja ajotien ra-
kentamista teollisuustontille n:o 38093/2 
(13.9. 562 §); tullikamareiden työolosuhteita 
koskevaa ammattientarkastajan kertomusta 
(11.10. 608 §); Hietalahden telakka-alueen 
laajentamista (11.10. 611 §); tullisäännön 
muuttamista koskevaa asetusta (25.10. 642§); 
Helsingin meriväylien kunnostamista (8.11. 
679 §); Lauttasaaren rakennusainesataman 
käyttämistä autojen tuontisatamana (8.11. 
683 §); lastaus- ja purkaustyössä työskentele-
vien työntekijöiden huoltorakennuksia (22. 
11. 710 §, 7.12. 737 §); sähkölaitoksen poltto-
ainevarastojen yleissuunnitelmaa (7.12. 
735 §); Valtionrautateiden ratapihatukiase-
telmien sijoittamista (20.12. 772 §) sekä 
tullin ja satamalaitoksen kesken suoritetta-
vaa siivoustöiden uudelleenjärjestelyn tutki-
mista (20.12. 774 §). 
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