
31. Satamalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Satamalautakunnan kokoonpano oli v. 1968 
muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että puheenjohtajaksi pääjoht. Jalmari Laak-
son tilalle valittiin valtiot, maist. Sven Erik 
Sjögren sekä jäseniksi Lepolan ja Vuorimaan 
tilalle ekon. Heinz Dettmann ja järjestösiht. 
Pentti Kauhanen. 

Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa oli teollisuustointa johtava apul. 
kaup.joht. Hjalmar Krogius 31.6. asti sekä 
1.7. alkaen apul.kaup.joht. Gunnar Smeds. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 25 
kertaa. Pöytäkirjain pykäläluku oli 708, kans-
lian diaariin merkittyjen asioiden luku 1 573 
ja lähetettyjen kirjeiden luku 720. Pöytäkir-
janotteita annettiin 1 246. Satamajohtajan 
päätösluettelon pykäläluku oli 102 ja otteita 
annettiin 567. 

Vuokra-asioita ym. Vaasan Höyrymylly 
Oy:lle vuokrattiin Munkkisaaren korttelista 
n:o 177 tontti n:o 10, pinta-alaltaan 21 677 m2, 
vuokrakaudeksi 1.5.1968—30.6.1985, perus-
vuosivuokra 2.80 mk/m2. Muut vuokraehdot 
olivat kaupunginvaltuuston 30.10.1963 teke-
män päätöksen mukaiset. Samalla purettiin 
Vaasan Höyrymylly Oy:n kanssa 25.11.1963 
tehty Munkkisaaren korttelin n:o 177 entistä 
tonttia n:o 8 koskeva vuokrasopimus 30.4. 
1968 lukien (26.2. 163 §, 22.4. 298 §). 

Union-Import Oy:lle vuokratun Hertto-
niemi-nimisen tilan RN:o 530 8 6 1 9 m2:n suu-
ruista osaa koskeva vuokraoikeus siirrettiin 
Union-Öljy Oy:lle 1.9. alkaen (16.9. 515 §). 

Lisäksi vuokrattiin seuraaville yhtiöille jäl-
jempänä mainitut alueet, perusvuosivuokra 
2.60 mk/m2 sekä muuten tavanomaisin eh-
doin: Äkerman Oy:lle Länsisataman kortte-
lista n:o 20249 tontti n:o 1 ahtausliikkeiden 
toimitalorakennuksen paikaksi vuokrakau-
deksi 1.11.1968—31.10.1973 (28.10. 603 §) ja 
Sompasaaresta 10 000 m2:n suuruinen alue 
vientivarastorakennusta varten vuokrakau-
deksi 1.4.1969—31.3.1974 (9.12. 691 §) sekä 
Finnexpress Oy:lle Sörnäisten satamasta 
14 399 m2:n suuruinen varastoalue vuokra-
kaudeksi 1.12.1968—30.11.1973 (25.11. 
659 §). 

Taksojen ja maksujen muutokset ja korotuk-
set. Varastosuojien paikanvuokrataksan C 
kohta muutettiin 1.5. lukien sekä varasto-
alueiden paikanvuokrataksaa täydennettiin 
lisäämällä kohta »D Tulenarat ja muut vaa-
rallisina pidettävät tavarat» (25.3. 234, 235 §). 

Taksoja ja maksuja päätettiin korottaa 
seuraavasti: liikennemaksutaksan maksuja 
20 %:lla 1.3. lukien (11.3. 180 §); yleisen tal-
letus varaston työmaksuja 16.3. lukien (11.3. 
200 §); satamaluotsauksesta ym. sivutehtä-
vistä kannettavia maksuja, jotka satamapal-
veluskuntaan kuuluvilla on oikeus kantaa, 
1.4. lukien (25.3. 230 §); autovaakojen käy-
töstä kannettavia punnitusmaksuja 1.5. lu-
kien (25.3. 232 §) sekä laiturihuoltotaksan 
maksuja 1.4. lukien (25.3. 233 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavista asioista, jotka koskivat: 
Länsisataman vapaavarastorakennus V 3:n 
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29. Urheilu- ja u lkoi lu lautakunta 

luonnospiirustuksia (26.2. 167 §); Mustikka-
maan sillan sekä liitostien ja rantarakenteiden 
siirtämistä urheilu- ja ulkoiluvirastolle (11.3. 
194 §); kiitolinja-autoilla kuljetettavan vien-
titavaran tulliselvitystä (25.3. 255 §); sata-
mamaksutaksan täydentämistä (6.5. 328 §); 
Sompasaaren lauttasataman yleissuunnitel-
maa (17.6. 399 §); varastorakennus S 2:n pää-
piirustuksia (17.6. 400 §); Merisataman ran-
tasuunnitelmaa (2.9. 488, 489 §); Länsisata-
man talletusvaraston pääpiirustusten hyväk-
symistä (30.9. 562 §) sekä Katajanokan väli-
aikaisen matkustajapaviljongin muutospii-
rustuksia (11.11. 638 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin mm. seuraavat lausunnot asioista, jotka 
koskivat: Länsisataman varastorakennus 
L 6:n pääpiirustuksia (12.2. 113 §); lumen 
poistamista satamista (12.2. 116 §); Suomen 
Sokeri Oy:n ja Nokia Oy:n valituksia liikenne-

maksu veloituksesta (12.2. 121, 122 §); val-
tuustoaloitetta Helsingin satamien palotur-
vallisuudesta (8.4. 269 §); Länsisataman ase-
makaavan muutosehdotusta (22.4. 307 §); 
Kiinteistö Oy Matalasalmenkatu 9 a:n ano-
musta vuokraamansa tontin asemakaava-
määräysten, tontin vuokrasopimusehtojen 
ja rakentamisvelvollisuuden määräaikojen 
muuttamista (30.5. 376 §); Hanasaaren voi-
malaitostontin uusien rajojen määrittelyä 
(5.8. 439 §); kaasulaitokselta Suvilahdessa 
vapautuvan alueen varaamista sähkölaitok-
sen käyttöön (5.8. 440 §); tullilaitoksen toi-
mesta suoritettavaa kunnallisten maksujen 
kantoa (16.9. 525 §); satamakomitean mie-
tintöä (14.10. 587 §); Pitkänsillan-Hakanie-
menrannan kunnostamista sekä sillan raken-
tamista Korkeasaaren ja Hylky saaren vä-
lille (9.12. 687, 688 §). 
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