
31. Satamalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Satamalautakunnan kokoonpano v. 1967 oli 
muuten sama kuin edellisenä vuonna, pait-
si että jäseneksi dipl.ins. Heljo Lepäsmaan 
tilalle valittiin päätoimitt. Pentti Poukka. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 26 
kertaa. Pöytäkirjain pykäläluku oli 822, 
kanslian diaariin merkittyjen asiain luku 
1 636 ja lähetettyjen kirjeiden luku 773. 
Pöytäkirjanotteita annettiin 1 651. Satama-
johtajan päätösluettelon pykäläluku oli 95 
ja otteita annettiin 496. 

Vuokra-asioita ym. Päätettiin pidentää 
seuraavat vuokraoikeudet entisin ehdoin: 
Teboil Oy:lle Herttoniemen öljysatamasta 
vuokrattujen 2 000 m2:n ja 8 274 m2:n 
suuruisten alueiden vuokraoikeudet 31. 
3.1977 saakka (24.4. 323 §) sekä 

Julius Tallberg Oy:n vuokraoikeus Länsi-
sataman 8 509 m2:n suuruiseen varasto-
alueeseen M 31.8.1972 asti (31.7. 493 §). 

Eräille yhtiöille ym. vuokrattiin jäljem-
pänä mainitut alueet tavanmukaisten vuok-
raehtojen lisäksi seuraavasti: Merihuolto 
Oy:lle Länsisatamasta 1 759 m2:n suuruinen 
varastoalue n:o 254/b vuokrakaudeksi 
1.7.1967—31.12.1971, perusvuosivuokra 2.60 
mk/m2 (19.6. 440 §); 

Semptalin Oy:lie Herttoniemen satama-
alueelta kaksi yhteispinta-alaltaan n. 10 330 
m2:n suuruista aluetta 31.8.1982 saakka, 
perusvuosivuokra 1.60 mk/m2, indeksiehdoin 
sekä sillä ehdolla, että yhtiö luopuu muusta 

osasta sille v. 1964 vuokrattua aluetta 
(25.9. 614 §) ja 

Teboil Oy:lle Herttoniemen öljysatamasta 
26 000 m2:n suuruinen varastoalue vuokra-
kaudeksi 1.10.1967—31.3.1977, perusvuosi-
vuokra 2.50 mk/m2 (6.11. 689 §). 

Taksojen ja maksujen muutokset ja koro-
tukset. Taksoja ja maksuja päätettiin korot-
taa seuraavasti: aluksille myytävästä vedestä 
kannettavia maksuja 1.3. lukien (13.2. 112 
§); laiturihuoltotaksan maksut 15.3. lukien 
(13.3. 205 §); autolauttaliikenteen maakul-
jetusvälineiden paikanvuokrataksa 1.4. lukien 
(13.3. 207 §); yleisen talletusvaraston työ-
maksut 1.10. lukien (11.9. 581 §); sopimuk-
silla vuokrattujen varastotilojen vuokrat 
1.6.1968 lukien seuraaviksi: vanhat kylmät 
tilat 2.50 mk/m2/kk, uudet kylmät tilat 
3 mk/m2/kk ja lämmitetyt varastotilat 
3.50 mk/m2/kk (9.10. 651 §) sekä koneellisten 
tavaransiirtolaitteiden käyttötaksan mak-
sut 1.1.1968 lukien (6.11..691 §). 

Muita päätöksiä. Lautakunta päätt i aset-
taa keskuudestaan 3-jäsenisen jaoston tut-
kimaan satamalaitoksen telakkakysymystä. 
Jaostoon kuuluivat jäsenet Biese, Poltto, 
Laine ja maist. Järvelä sihteerinä (30.1. 
93 §). 

Satamalaitos oikeutettiin tilaamaan Kone 
Oy:ltä kolme satamanosturia (24.4. 340 §) 
ja Hollming Oy:ltä 400 m3:n suuruinen 
pohjaluukkuproomu (19.6. 455 §) sekä 
vastaanottamaan uusi kauhaketjuruop-
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29. Urheilu- ja u lko i lu lau takunta 

paaja Raumalla aikaisemmin tehdyn han-
kintasopimuksen määräyksistä poiketen 
(9.10. 659 §). Kauhaketjuruoppaaja vuok-
rattiin Rauman kaupungin rakennustoimis-
ton kanssa tehdyn urakkasopimuksen mu-
kaisesti Laitsaaren satama-altaan ja tulo-
väylän ruoppaamista varten (6.11. 704 §). 

Lautakunta hyväksyi Valmet Oy:n laati-
man suunnitelman Kustaanmiekan salmen 
valaisemiseksi (30.6. 463 §) ja satamalaitos 
oikeutettiin tekemään urakkasopimus Vol-
von laiturin pohjoisen jatkeen rakentamises-
ta Yleinen Insinööritoimisto Oy:n kanssa 
(11.9. 593 §). 

Lauttasaaren uuden sillan alusrakenteiden 
urakka päätettiin antaa Pohjarakenne Oy:n 
tehtäväksi (30.6. 466 §). Teräsrakenteiden 
ja läppäsillan koneistoa koskevat työt an-
nettiin Rauma-Repola Oy:n suoritettavaksi 
urakalla (20.11. 743 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavista asioista, jotka koskivat: 
vapaavaraston alueen laajentamista (30.1. 
80 §); osallistumista Kansainväliseen Meren 
Näyttelyyn Navigare 67 (27.2. 154 §); Som-
pasaaren varastorakennus S 2:n luonnos-
piirustuksia (13.3. 200 §); Länsisataman L 
6-varastorakennuksen pääpiirustuksia (19.6. 
436 §); Ford Oy:n anomusta saada pitkä-
aikaisesti vuokralle kaksi aluetta Munkki-
saaresta (19.6. 441 §); pohjaluukkuproomun 
hankintaa (19.6. 455 §); Teboil Oy:lle Hert-

toniemen öljysatamasta vuokrattavaa va-
rastoaluetta (30.6. 462 §); Länsisataman jääh-
dytyslaitoksen purkamista (11.9. 580 §} 
ja keskeneräisten töiden tilillä olevien erien 
kirjaamista satamalaitoksen käyttöomaisuu-
deksi (18.12. 814 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin mm. seuraavat lausunnot asioista, jotka 
koskivat: Merisataman raidejärjestelyä (30.1. 
72 §); Länsisataman L 6-varastorakennuk-
sen luonnospiirustuksia (13.2. 109 §); huol-
toasematoimikunnan mietintöä (13.2. 111 
§); lisäalueen varaamista Vaasan Höyry-
mylly Oy:lle Munkkisaaresta (13.3. 202 §); 
öljykaasutuslaitoksen sijoittamista kaasu-
laitoksen alueelle (10.4. 292 §); Semptalin 
Oy:n aluejärjestelyä Herttoniemessä (24.4. 
321 §); Laajasalon öljy varastoalueen väes-
tönsuojajärjestelyä (22.5. 373 §); satamako-
mitean lautta- ja konteinerisatamaa koske-
vaa mietintöä (11.9. 595 §, 18.9. 597 §); 
Sompasaaren S 2-varastorakennuksen luon-
nospiirustuksia (9.10. 644 §); palavien nes-
teiden varastojen palontorjuntatoimikun-
nan mietintöehdotusta (6.11. 686 §); sata-
ma- ja liikennemaksukomitean mietintöä 
(6.11. 695 §); Vuosaaren suunnittelukomi-
tean mietintöä (20.11. 726 §); Pasilan maa-
liikennekeskuksen toteuttamista (20.11. 727 
§) sekä sataman maanpuoleisten rajojen 
tarkistamista (18.12. 804 §). 
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