
2. K a u p u n g i n h a l l i t u s 

palveluksessa olevien työsuhteisten diplomi-
insinöörien sopimuspalkat voitiin tarkistaa 
myönnettyjen määrärahojen puitteissa 1.10. 
1967 alkaen kertomusvuoden loppuun seu-
raaviksi: 

Osastopäälliköt: mk 
rakennusosasto: Huhtinen, Berndt 3 600 
koneosasto: Ilmonen, Eino 3 500 

Toimistopäälliköt: 
liikenneosasto: 

käyttötal.tsto: Pertovaara, Heikki... 2 850 
liik.suunn.tsto: Nissilä, Rauno 2 550 

rakennusosasto: 
metroratatsto: Vehviläinen, Seppo 2 900 
talonrak.tsto: Laine, Olli 3 200 
päällysrak.tsto: Salonen, Aarno 3 200 
rakennuttaja tsto: Rantanen, Jouko 3 150 

koneosasto: 
konetsto: Routio, Olavi 3 200 
sähkötsto: Härkönen, Veikko 3 050 
turvalaitetsto: Halonen, Aarne 3 050 
varikkotsto: Rantanen, Turjo 2 750 
hankintatsto: Tuomi, Pentti 3 150 

Insinöörit erikoistehtävissä: 
rakennusosasto: 

liikenneteknillinen toimisto: toimis-
topäällikön viransijainen: Toivo-
nen, Seppo 2 750 

koneosasto: 
sähköt oimisto: suunnitteluinsinööri 

(kiinteät laitteet): Hemmilä, Jor-
ma 2 800 

Uusitut palkkasopimukset oli tehtävä vah-
vistettua lomaketta käyttäen, jolloin uudessa 
työsopimuksessa oli määrättävä, että osasto-
ja toimistopäälliköillä, lukuun ottamatta lii-
kenneosaston käyttötaloustoimiston ja lii-
kennesuunnittelut©'.miston päällikköä ja ra-
kennusosaston metroratatoimiston päällik-
köä sekä koneosaston varikkotoimiston pääl-
likköä, ei ole oikeutta lisä- eikä sunnuntai-
työkorvauksiin. Irtisanomisajaksi oli mää-
rättävä osasto- ja toimistopäälliköille 3 kk 
ja muille 1 kk, muiden aikaisemmin sovittu-
jen ehtojen pysyessä ennallaan. Sopimuspal-
kat saataisiin korottaa 1.1.1968 lukien 3 % 
ja 1.6. lukien 3.5 %, jolloin kaupunginval-
tuuston kertomusvuoden ajaksi ehkä päätet-
tävä yleis- ja tasokorotuksia ei palkkoihin 
enää sovellettaisi (19.2. 566 §). 

Toimiston joht. Unto Valtaselle myönnet-
tiin henkilökohtainen vuokra-auton käyttö-
oikeus virkatehtävissä toistaiseksi ja enin-
tään viideksi vuodeksi, kuitenkin kauintaan 
siksi ajaksi, jona hän hoitaa nykyisiä tehtä-
viään sekä muutoin v. 1964 päätetyillä eh-
doilla (yjsto 11.1. 5091 §, 9.10. 7134 §). 

Kaupunginhallitus siirsi sen käytettäväksi 
kertomusvuoden talousarvioon metron suun-
nittelua varten merkityn 3 mmk:n siirto-
määrärahan metronsuunnittelutoimikunnan 
käyttöön (26.2. 646 §). 

8. Satamaoloja koskevat asiat 

Erään teollisuustontin osan siirtäminen sata-
malautakunnan hallintoon ja sen vuokraami-
nen. Kaupunginhallitus päätti siirtää Munk-
kisaaren korttelin n:o 177 tontin n:o 10 itä-
osan (6 960 m2) satamalautakunnan hallin-
toon 1.1.1968 lukien 210 000 mk:n arvoisena 
ja kehottaa lautakuntaa tekemään kaupun-
ginhallitukselle esityksen sanotun tontinosan 
vuokraamisesta Vaasan Höyrymylly Oy:lle 

1.5. alkaen sillä ehdolla, että vuokraaja pur-
kaa tontilla olevan rakennuksen (27.1. 370 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus myönsi 
satamakapt. Georg Häggströmille eron sata-
makapteenin virasta 1.1.1969 lukien. Virka 
päätettiin julistaa haettavaksi (28.10. 3894 §). 

Kaupunginhallitus katsoi, että satamalai-
toksen 14.10.1967 esittämien työsuhteisten 
diplomi-insinöörien ja arkkitehdin palkat voi-
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2. Kaupunginhalli tus 

daan myönnettyjen määrärahojen puitteissa 
tarkistaa 1.10.1967 lukien kertomusvuoden 
loppuun laitoksen ehdotuksen mukaisesti sillä 
ehdolla, että koneins. Timo Kareoja ja arkkit. 
Eino Ek siirtyvät työsuhteeseen. Muut aikai-
semmat sopimusehdot oli pysytettävä ennal-
laan. Mikäli em. henkilöt siirtyivät työsuh-
teeseen, heidän työsopimuksensa oli tehtävä 
kaupunginhallituksen vahvistamaa lomaket-
ta käyttäen tulemaan voimaan sopimuksen 
allekirjoittamista seuraavan kuukauden alus-
ta, molemminpuolinen irtisanomisaika 3 kk. 
Sopimuspalkkaa saatiin kertomusvuoden 
alusta korottaa 3 % ja 1.6. lukien 3.5 %, jol-
loin kaupunginvaltuuston kertomusvuoden 
ajaksi ehkä päätettäviä yleis- ja tasokorotuk-
sia ei tällaiseen palkkaan enää sovellettaisi 
(19.2. 573 §). 

Tullikamarien yhteydessä toimivien satama-
laitoksen toimistojen aukioloaika vahvistettiin 
seuraavaksi: aikana 1.4.—31.5. ja 1.9.— 
31.10. klo 8.00—16.15 ja aikana 1.6.—31.8. 
klo 8.oo—15.30 vapaine lauantaineen sekä 
siten, että toimistotyössä olevien henkilöiden 
säännöllisten viikkotuntien yhteismäärä on 
virkasäännön 17 §:n mukainen sekä aikana 
1.11.1968—31.3.1969 klo 8.30—16.00 paitsi 
maanantaisin klo 8.3 0—16.30 ja lauantaisin 
klo 8.3 0—13.00 siten, että virastotyössä ole-
vien säännöllinen viikkotuntimäärä on 35% 
tuntia ja vähintään joka toinen lauantai on 
kullakin viranhaltijalla vapaa (1.4. 982 §, 
28.10. 3895 §). 

Satamalaitoksen suunnittelu- ja valvontatoi-
minnan kehittämistä varten v:n 1967 talous-
arvioon merkitystä määrärahasta myönnet-
tiin aikaisemmin myönnetyn lisäksi 200 mk 
Rastor Oy:n toimesta suoritettavia tutkimuk-
sia varten (8.1. 98 §). 

Varastoalueen vuokraamista koskeva asia. 
Kaupunginhallitus kumosi satamalautakun-
nan 12.2.1968 tekemän, Verkkosaaren va-
rastoaluetta K3 koskevan päätöksen uuden 
vuokrasopimuksen tekemisestä Polar-Express 
Oy:n kanssa ajaksi 1.1.1968—31.12.1972 sekä 
alisti tutkittavakseen lautakunnan 25.11.1968 

tekemän päätöksen ko. alueen vuokraami-
sesta Finnexpress Oy:lle (19.2. 537 §, 16.4. 
2039 §, 2.12. 4232 §). 

Laiturit, väylät, rakennukset ym. Kaupun-
ginhallitus oikeutti satamalautakunnan käyt-
tämään mainittuja tarkoituksia varten v:n 
1967 ja kertomusvuoden talousarvioihin mer-
kittyjä siirtomäärärahoja (27.1. 338 §, 25.3. 
904 §). 

Edelleen päätettiin, että kantaomaisuuden 
kirjanpidossa keskeneräisten töiden tilillä ole-
vat Herttoniemen teollisuussataman arvo 
1 847 415 mk ja Sompasaaren laiturin kus-
tannukset, määrältään 1.0 5 mmk, siirretään 
satamalaitoksen käyttöomaisuuteen (2.9. 
3320 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti satamalauta-
kunnan käyttämään v:n 1967 talousarvioon 
merkitystä siirtomäärärahasta katuja varten 
1.0 7 mmk, sekalaisia raidetöitä varten 
105 000 mk, aallonmurtajia varten 165 000 
mk ja Lauttasaaren rakennusainesatamaa 
varten 340 000 mk (12.2. 495 §) sekä satama-
valaistuksen rakentamista varten merkitystä 
määrärahasta 24 646 mk Länsisataman lai-
turinostureiden uusimista varten (6.4.1064 §). 

Työllisyystyöt. Työllisyyden ylläpitämi 
seen kaupunginhallitus myönsi seuraavat 
määrärahat: Sompasaaren itäinen laituri 
445 000 mk, Naftakadun viemärit 400 jm 
270 000 mk, Kulosaaren sillan viereiset vie-
märit 800 000 mk, 210 000 mk satamalai-
toksen teettämien työllisyystöiden aiheutta-
mien kustannusten kattamiseen ja 210 000 
mk Sahaajankadun avo-ojan putkitustyön 
suorittamiseksi (22.1. 256 §, 6.4. 1079 §, 4.6. 
2584 §, 23.9. 3531 §, 11.3. 778 §); 145 000 mk 
Sahaajankadun, Kaivolahdenkadun, Kylä-
saarenkadun ja Kulosaaren sillan viereisten 
viemärien rakentamiseksi sekä Herttoniemen 
rautatien sivuojien perkausta varten (1.7. 
2925 §); 250 000 mk Verkkosaaren ja 130 000 
mk Kokkosaaren viemäritöitä varten (26.2. 
642 §). 

Irtaimiston myynti. Yleisjaosto oikeutti 
satamalautakunnan myymään seuraavan ir-
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2. Kaupunginhallitus 

taimiston: Saukon hiilisatamassa olevat kol-
me Demag-merkkistä hiilinosturia n:o H 1-3 
(yjsto 25.1. 5177 §); kaksi Penta-merkkistä 
perämoottoria sekä Lauttasaaren vanhan sil-
lan läppäosan koneistoineen (8.2. 5281, 
5282 §); Länsisatamassa sijaitsevat Schenck-
merkkiset autovaa'at n:o 1 ja 4 (yjsto 14.3. 
5531 §); Opel-merkkisen pakettiauton (yjsto 
4.4. 5707 §); ruoppaajan R 3 vähintään 
65 000 mk:n hinnasta (yjsto 25.9. 7035 §); 
lautakunnan kirjelmässä n:o 587 mainitut 
nosturit ja työkoneet (yjsto 6.11. 7398 §) 
sekä Länsisataman kaksi vanhaa tulli vartija-
koppia (yjsto 6.11. 7399 §). 

Eräiden piirustusten hyväksyminen. Kau-
punginhallitus päätti hyväksyä seuraavat 
piirustukset: arkkit. R.-V. Luukkosen laati-
mat Länsisataman talletusvaraston 26.9. päi-
vätyt piirustukset (28.10. 3893 §); satamara-
kennusosaston piirustuksista n:o 11404/VI/ 
1985 ja 11405/VI/198510 ilmenevät varasto-
rakennuksen K 6 korjaus- ja muutospiirus-
tukset sekä piirustuksista n:o 11406/VI/19776 

ja 11407/VI/19777 ilmenevät varastoraken-
nuksen K 16 korjaus- ja muutospiirustukset 
(3.1. 46 §); katurakennusosaston laatiman 
Herttoniemen sataman pintaveden öljyneio-
tuskaivon piirustuksen n:o 13989/25.5.1967 
(22.4. 2101 §) sekä Salmisaarenrannan ali-
kulkusillan yleispiirustuksen n:o 14640 (19.8. 
3192 §). 

Kaupunginhallitus oli rakennuslain 93 §:n 
4 momentin nojalla hakenut valtion varoista 
avustusta Ruoholahden sillan 1.61 mmk:n 
suuruisiin kustannuksiin. Ottaen huomioon 
määrärahojen niukkuuden ja em. pykälän 
säännökset ministeriö ei ollut katsonut voi-
vansa suostua hakemukseen (22.1. 251 §). 

Irtolaisaineksen poistamista satama-alueelta 
koskevan satamalautakunnan esityksen takia 
kaupunginhallitus päätti pyytää poliisilaitos-
ta edelleen tehostamaan satama-alueiden val-
vontaa (9.12. 4308 §). 

Mereen joutuneen öljyn poistamiskustannuk-
sia koskeva asia. Yleis jaosto päätti hyväksyä 
Turrent Oy:n ja United Kingdom Mutual 

Steam Ship Assurance Association Limited 
-nimisen englantilaisen vakuutusyhtiön asia-
miestoimistolle tekemän 140 000 mk:n sovin-
totarjouksen sillä ehdolla, että Turrent Oy 
luopuisi kaupunkiin kohdistamastaan kan-
teesta. Asia koski m/t Pensan karilleajon 
takia mereen joutuneen öljyn poistamiskus-
tannuksia (yjsto 6.11. 7402 §). 

Liikennemaksujen perimistä koskevat asiat. 
Satamalaitosta kehotettiin palauttamaan 
Suomen Höyrylaiva Oy.lle yhtiöltä peritty 
700 mk:n suuruinen korvaus siitä, että kau-
pungin omistama Turso-niminen hinaaja oli 
v. 1967 ollut kahden tunnin ajan valmius-
työssä yhtiön omistaman Ariadne-nimisen 
matkustajalaivan ollessa uppoamaisillaan 
Saukonlaiturilla Jätkäsaaressa (yjsto 6.11. 
7403 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin ryhtymään 
toimenpiteisiin muutoksen hakemiseksi kau-
pungin puolesta Hämeen lääninhallituksen 
30.12.1967 antamaan päätökseen, joka koski 
Helsingistä Turenkiin v. 1964 lähetettyjen 
tanskalaisten sokerijuurikkaiden 13 810 mk:n 
määräisten liikennemaksujen tilityksen oikai-
semista. Korkein hallinto-oikeus oli 10.10. 
1968 antamassaan päätöksessä todennut, että 
kyseiset ulkomailta Helsinkiin tuodut juurik-
kaat oli niitä siellä tullivarastoon siirtämättä 
tullaamattomina lähetetty tullattaviksi Hä-
meenlinnan tullikamariin, ja katsonut, ettei 
sillä seikalla, että juurikkaat oli sanotun 
tullikamarin ja Turengin sokeritehtaan väli-
sen sopimuksen perusteella lähetetty suoraan 
Janakkalan kuntaan, ollut merkitystä rat-
kaistaessa kysymystä Helsingin kaupungin 
oikeudesta kantaa liikennemaksuja niistä. 
Tämän vuoksi ja ottaen huomioon Helsingin 
kaupungin liikennemaksutaksan 1 §:n 
2 mom:n määräykset, korkein hallinto-oikeus 
oli hylännyt kaupungin valituksen. Samalla 
oli hylätty Hämeenlinnan kaupungin vaati-
mus saada korvaus kuluista (22.1. 236 §, 
9.12. 4349 §). 

Satamalaitos oli velkonut v. 1963 Oy O. 
Nyström & Co:lta useampana eränä liikenne-
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2. Kaupunginhallitus 

maksua yht. 5 995 mk ja kaupunginhallitus 
oli v. 1966 hylännyt yhtiön näiden liikenne-
maksujen palauttamista koskevan vaatimuk-
sen. Yhtiö oli valittanut päätöksestä läänin-
hallitukseen katsoen, ettei Helsingin kaupun-
gilla ollut ollut oikeutta kantaa liikennemak-
suja tavaroista, jotka oli purettu kaupungin 
hallinnollisen alueen ulkopuolella Kalivikin ja 
Sipoon satamissa. Lääninoikeus oli 14.3. an-
tamallaan päätöksellä kumonnut valituksen-
alaiset maksuunpanot ja poistanut yhtiölle 
määrätyt liikennemaksut, koska alukset oli-
vat poikenneet kaupungin satamassa vain 
noutaakseen tullimiehen ja saadakseen lastin 
purkausluvan. Satamalaitoksen kassa- ja tili-
osasto oli lausunnossaan maininnut, että alus 
oli saapunut Helsingin satamaan nimen-
omaan myös sen vuoksi, että tavara tullattai-
siin Helsingissä ja käyttänyt Helsingin sata-
malaitteita kuten väyliä, laitureita ym. Tätä 
lääninhallitus ei ollut ottanut huomioon. 
Asiamiestoimisto oli todennut, että liikenne-
maksun tulouttamisen edellytyksenä ei lii— 
kennemaksutaksan 1 §:n mukaan ole, että 
tavarat olisi välttämättä purettava Helsingin 
kaupungissa, vaan sanotun pykälän mukaan 
liikennemaksua tuloutetaan tavaroista, jotka 
ulkomailta joko suoraan tai tullaamattomina 
toisen kotimaan paikkakunnan kautta tuo-
daan kaupunkiin tai sen satama-alueelle ja 
jotka kaupungissa joko tallataan tai pannaan 
tullivarastoon. Kun tavarat oli tuotu kau-
pungin satamaan ja alukset olivat olleet kiin-
nitettyinä Katajanokan laituriin ja niiden 
tullaus oli tullikamarin antaman lausunnon 
mukaan tapahtunut Helsingin kaupungissa, 
oli lääninhallituksen päätös asiamiestoimis-
ton käsityksen mukaan virheellinen. Kau-
punginhallitus päätti, että kaupungin puoles-
ta haetaan muutosta lääninhallituksen em. 
päätökseen (6.4. 1065 §, 13.5. 2330 §). 

Satamalautakunnan hylättyä v. 1967 Suo-
men Sokeri Oy:n vaatimuksen liikennemak-
sun peruuttamisesta yhtiö valitti päätöksestä 
kaupunginhallitukselle, joka hylkäsi valituk-
sen 17.6. Kaupunginhallituksen päätöksestä 

yhtiö valitti lääninhallitukselle pyytäen vir-
heellisen maksuunpanon kumoamista ja kau-
pungin velvoittamista korvaamaan yhtiön 
kärsimät kulut. Kysymys koski yhtiölle mää-
rättyjä 8 658 mk:n määräisiä liikennemaksuja. 
Asiamiestoimisto viittasi lausunnossaan edel-
lä Oy O. Nyström & Co:n valituksen johdosta 
antamaansa lausuntoon, missä oli kysymys 
samankaltaisesta asiasta. Koska korkein hal-
linto-oikeus ei vielä ollut ratkaissut Nyström 
Oy:n asiaa, olisi Suomen Sokerin valitus asia-
miestoimiston mielestä hylättävä. Kaupun-
ginhallitus päätti lääninhallitukselle annetta-
vassa selityksessään esittää valituksen hylät-
täväksi (17.6. 2744 §, 5.8. 3067 §). 

Kaupunginhallitus hylkäsi 12.1.1967 Nokia 
Oy:n valituksen, joka koski liikennemaksun 
veloituksen muuttamista. Yhtiö valitti pää-
töksestä lääninhallitukselle. Sekä satamalau-
takunta että asiamiestoimisto olivat katso-
neet, ettei yhtiö ollut esittänyt valituskirjel-
mässään mitään oleellisesti uutta asiaan vai-
kuttavaa. Kaupunginhallitus päätti esittää 
lääninhallitukselle, että valitus hylättäisiin 
(11.3. 764 §). 

Sompasaaren lauttasataman yleissuunnitel-
maa koskevan kaupunginvaltuuston päätök-
sen johdosta kaupunginhallitus kehotti sata-
malaitosta kiirehtimään lauttasataman jatko-
suunnittelua yhteistyössä sataman käyttäjien 
ja heidän järjestöjensä, tullihallituksen sekä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa (2.12. 
4240 §). 

Pyykkilautat. Satamalaitosta kehotettiin 
huolehtimaan Vantaanjoessa kaupungin alu-
eella ja sen omistuksessa olevien pyykkilaut-
tojen poistamisesta, koska myös Vantaanjoen 
alajuoksulta joudutaan ottamaan vettä Van-
hankaupungin vedenpuhdistuslaitokselle ja 
toiminta pyykkilautoilla likaa osaltaan joen 
alajuoksun vettä (4.6. 2570 §). 

Aallonmurtajat. Kaupunginhallitus päätti, 
muuttaen v. 1966 tekemäänsä päätöstä, kehot-
taa satamalautakuntaa laadituttamaan yksi-
tyiskohtaisen suunnitelman kustannusarvioi-
neen aallonmurtajan rakentamisesta Rulo-
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saaren etelärantaan Yhtyneet Ravintolat 
Oy:n ja Brändö Seglare -yhdistyksen esittä-
män alustavan suunnitelman mukaisesti si-
ten, että suunnitelmaa laadittaessa neuvotel-
laan urheilu- ja ulkoiluviraston, kaupunki-
suunnitteluviraston asemakaavaosaston sekä 
Yhtyneet Ravintolat Oy:n ja Brändö Seg-
lare -yhdistyksen edustajien kanssa raken-
nushankkeen toteuttamiseen sekä sen hallin-
toon ja kunnossapitoon liittyvistä, em. lauta-
kuntien lausunnoissa tarkoitetuista seikoista. 
Suunnitelman ja kustannusarvion valmistut-
tua olisi asia esitettävä kaupunginhallituk-
selle (30.9. 3623 §). 

Vesiensuojelua koskevat ennakkotoimenpiteet. 
Kaupunginhallitus päätti v. 1966 (ks. s. 276) 
mm. esittää Suomen Kaupunkiliitolle ryh-
dyttäväksi toimenpiteisiin vesiensuojelua 
koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun 
asetuksen muuttamiseksi niin, että sellaisia 
rannikolla olevia varastoja, joihin laivoilla 
tuodaan öljyä ja muitakin sellaisia öljyjen 
varastoja, joista öljyä saattaa päästä mereen 
tai vesistöön, ei saisi rakentaa suorittamatta 
toimenpiteitä, joilla vesien pilaantuminen 
ehkäistään. Kaupunkiliiton toimisto oli tie-
dustellut öljysuojatoimikunnalta, joka oli 
asetettu em. asetuksen perusteella ja jonka 
tehtävänä on seurata öljyvahinkokysymystä, 
oliko se osoittanut kysymyksen ratkaisemi-
seksi tarvittavia toimenpiteitä ja mitä ne oli-
vat tai mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä 
nykyisin mahdollisesti käytössä olevien tor-
juntatoimenpiteiden tehostamiseksi. Toimi-
kunta oli ilmoittanut tehtäviinsä kuuluvan 
alusten aiheuttamat öljysaastunnat, sikäli 
kun ne eivät ole aiheutuneet lastauksen ja 
purkauksen yhteydessä. Kun Kaupunkiliiton 
tarkoittamaa asiaa tutkittiin toisissa elimissä, 
ei öljysuojatoimikunta ollut katsonut voi-
vansa puuttua asiaan sen tärkeydestä huoli-
matta muutoin kuin ilmoittaen olevansa val-
mis pyydettäessä tukemaan asiantuntijoita 
tai muilla sen käytettävissä olevin keinoin 
asian tutkimista. Kaupunkiliiton toimisto oli 
esittänyt, että neuvottelukunta ryhtyisi ky-

seisen asian johdosta tarpeellisiksi katsomiin-
sa toimenpiteisiin. Ilmoitus merkittiin tiedoksi 
(1.4. 980 §). 

Luotsiasemarakennuksen sijoittamisesta Har-
majalle annettavassa lausunnossaan kaupun-
ginhallitus päätti ilmoittaa rakennushallituk-
selle, ettei kaupunginhallituksella ollut huo-
mauttamista luotsiasemarakennuksen sijoit-
tamisesta rakennushallituksen asemapiirrok-
sessa esitettyyn paikkaan, joka on lähempänä 
kuin 50 m keskivedenkorkeuden mukaisesta 
rantaviivasta (4.11. 3980 §). 

Valmet Oy :n uivan telakan sijoittamista Ka-
tajanokan telakka-alueen yhteyteen koske-
vassa kirjeessään olivat kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan varapuh.joht. Jorma Korven-
heimo ja eräät sen jäsenet huomauttaneet, 
että Katajanokalla sijaitseva Merikasarmi, 
joka on kaupunkimme historiallisesti ja es-
teettisesti arvokkaimpia rakennuksia ja En-
gelin luomus, oli vaarassa jäädä näkymättö-
miin sen vuoksi, että Valmet Oy:n uiva te-
lakka oli päätetty sijoittaa Katajanokan 
pohjoisrannalle. Kirjeen allekirjoittajat pyy-
sivät kaupunginhallitusta muuttamaan tä-
män 24.6. tekemää päätöstä ja oikeuttamaan 
yhtiön sijoittamaan uivan telakan Kataja-
nokan kärkeen. Kaupunginhallitus oli tällöin 
päättänyt, että koska ko. varustelulaiturissa 
oli tavallisesti suurikokoisia aluksia, jotka 
usein peittivät suuren osan Merikasarmin 
julkisivua joka tapauksessa näkymästä ei 
Valmet Oy:n anomus antanut aihetta enem-
piin toimenpiteisiin. Kaupunginhallitus päät-
ti, ettei Korvenheimon em. kirjelmä antanut 
aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että 
asianomaisille lähetetään tiedoksi se selostus, 
joka asiasta oli kaupunginhallituksen 24.6. 
pidetyn kokouksen esityslistalla (5.8. 3068 §, 
12.8. 3126 §). 

Vahingonkorvaukset. Satamalautakuntaa 
kehotettiin suorittamaan autoil. Lauri Hup-
lille aikaisemmin maksetun 613 mk:n lisäksi 
vielä 613 mk hänen kuorma-autolleen Saukon 
hiilisatamassa tapahtuneen yhteentörmäyk-
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sen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi 
(yjsto 4.7. 6516 §). 

Yleisjaosto päätti, hyläten Suomen Meri-
mies-Unionin esityksen korvauksen suoritta-
misesta satamajohtajan, Suomen Merimies-
unionin ja merikapt. Henrik Sei enin kesken 
v. 1967 käydyissä neuvotteluissa laaditun 
pöytäkirjan 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetun 
2 100 mk:n suuruisen korvauksen osalta,oi-
keuttaa satamalaitoksen suorittamaan meri-
kapt. Selenille pöytäkirjan mukaisena vahin-

gonkorvauksena satamalautakunnan 18.12. 
1967 päättämän, työsuorituksia vastaavan 
summan lisäksi 7 350 mk tavanmukaisilla eh-
doilla. Muilta osin asia, joka koski m/s Thor-
nimisen hinaaja-aluksen vuokraamista, pa-
lautettiin satamalautakunnalle sen toimival-
taan kuuluvana (yjsto 25.1. 5178 §). 

Jäsenmaksut. Suomen Satamaliitolle pää-
tettiin suorittaa kertomusvuoden jäsenmaksu 
(yjsto 13.6. 6286 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat. Seuraavat sähkölaitoksen 
avoinna olevat virat päätettiin toistaiseksi 
jättää vakinaisesti täyttämättä: 23. pl:n 
autoteknikon virka (19.8. 3191 §); 20. pl:n 
sähkömestarin virka (23.9. 3554 §); 20. pl:n 
konemestarin virka (5.8. 3062 §) ja 19. pl:n 
varastonhoitajan virka (11.3. 763 §). 

Kaupunginhallitus katsoi, että teollisuus-
laitosten lautakunnan esittämät sähkölaitok-
sen, vesilaitoksen ja kaasulaitoksen työsuh-
teessa olevien toimihenkilöiden sopimuspal-
kat voidaan myönnettyjen määrärahojen 
puitteissa tarkistaa ehdotetun mukaisiksi 
1.10.1967 alkaen kertomusvuoden loppuun, 
kuitenkin siten, että vesilaitoksen konepaja-
toimiston päällikölle saatiin maksaa 2 905 
mk:n kuukausipalkka. Uusitut palkkasopi-
mukset oli tehtävä vahvistettua lomaketta 
käyttäen muiden aikaisempien sopimusehto-
jen mukaisesti. Sopimuspalkkoja saatiin ker-
tomusvuoden alusta korottaa 3 % ja 1.6. 
lukien 3.5%, jolloin kaupunginvaltuuston 
kertomusvuoden ajaksi ehkä päätettäviä 
yleis- ja tasokorotuksia ei näihin palkkoihin 
enää sovellettaisi (19.2. 571 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että sähkö-, 
vesi- ja kaasulaitoksen toimitusjohtajilla ei 
ole oikeutta varallaolokorvaukseen (13.5. 
2323 §). 

Päivystysjärjestelmiin tarkistaminen. Säh-
kölaitoksen päivystysjärjestelmää päätettiin 
täydentää siten, että samanaikaisesti saa olla 
päivystämässä enintään kaksi insinööriä, toi-
nen käytön ja toinen verkon päivystävänä in-
sinöörinä siten, että molempien ryhmien insi-
nööri on päivystämässä vain viikonvaihteen 
eli perjantai-illasta maanantaiaamuun sekä 
viikon keskelle sattuvien pyhä- ja vapaapäi-
vien aikana (13.5. 2324 §). 

Työaika. Kaupunginhallitus määräsi, että 
sähkölaitoksen sekä teollisuuslaitosten lauta-
kunnan kanslian toimistotyöaikaa noudatta-
vien viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden 
työaika maanantaisin, keskiviikkoisin, tors-
taisin, perjantaisin ja arkipyhäviikkojen lau-
antaisin on klo 8.3 0—16 sekä tiistaisin klo 
8.3 0—16.3 0. Samalla kaupunginhallitus mää-
räsi sähkölaitoksen ja teollisuuslaitosten lau-
takunnan kanslian aukioloajaksi klo 8.3 0— 
15.45 kaikkina työpäivinä kuitenkin niin, että 
sähkölaitoksen asiakastoimisto pidetään 
avoinna arkitiistaisin klo 8.30—18.00 (10.6. 
2630 §). 

Runeberginkatu 3:ssa olevan rakennuksen 
purkaminen. Kaupunginhallitus oikeutti 
kiinteistölautakunnan luovuttamaan Rune-
berginkatu 3:ssa olevan, osaksi sähkölaitok-
sen tulevan toimitalon tontilla sijaitsevan 
asuinrakennuksen sen vapauduttua asuk-
kaista korvauksetta sähkölaitokselle uudis-
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