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ehdotus oli tullut hyväksytyksi 41 äänellä 34 
vastaan. Äänestysmenettelyssä ei näin ollen 
ollut tapahtunut mitään virhettä. Valittajan 
ratkaisun tarkoituksenmukaisuuden osalta 
tekemän väitteen johdosta oli todettava, että 
kunnallislain em. valitusperusteet ovat kaikki 
laillisuusperusteita ja sulkevat pois kaiken 

tarkoituksenmukaisuusharkinnan, tältä osin 
valitus oli siis lakiin perustumaton. Kaupun-
ginhallitus päät t i kehottaa asiamiestoimistoa 
antamaan lääninhallitukselle lausuntonsa mu-
kaisen selityksen ja esittämään valituksen 
hylättäväksi (30.6. 2007 §). 

8. Satamaoloja koskevat asiat 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus määräsi 
apul.satamakapt. Karl Forssellin viransijaise-
na hoitamaan satamakapteenin 30. pl:aan 
kuuluvaa virkaa 1.1.1969 alkaen ja kauintaan 
28.2.1969 saakka (3.2. 405 §). Satamakaptee-
nin em. virkaan valittiin 1.3. lukien merikapt. 
Eino Vihko tavanomaisilla ehdoilla (17.2. 
561 §). 

Kaupunginhallitus päätt i kumota 20.11. 
1958 tekemänsä päätöksen sekä oikeuttaa 
satamalautakunnan täy t tämään vakinaisesti 
satamalaitoksen avoimeksi tulleet ja tulevat 
toimistohenkilökunnan virat (3.11. 3117 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-
ranhaltijain yhteisjärjestön esityksestä kau-
punginhallitus oikeutti satamalaitoksen suo-
rit tamaan 25 tonnin haarukkatrukin kuljet-
tajalle erikoislisänä 60 p niiltä ajotunneilta, 
joiden aikana kuljet taja ajaa ko. trukkia 
konteinerikäytössä (22.12. 3615 §). 

Insinööriliitto oli ilmoittanut saaneensa tie-
tää, että satamalaitoksen v:n 1969 talous-
arviosta oli vähennetty työsopimussuhteisen 
insinöörikunnan palkkaamiseen varattua 
määrärahaa. Liitto katsoi, et tä irtisanomi-
nen aiheuttaa toimihenkilöissä turvattomuu-
den tunnet ta ja tiedusteli, onko kaupungin-
hallitus tietoinen insinöörien irtisanomisista 
ja jos on, mitkä ovat irtisanomisen peruste-
lut. Lisäksi liitto ehdotti, että kaupunginhal-
litus peruuttaisi tapahtuneet irtisanomiset 
sekä poistaisi irtisanomisuhan siihen saakka, 
kunnes asia on perusteellisesti selvitetty. Sa-
tamalautakunnan ilmoituksen mukaan oli 

satamarakennusosaston konetoimiston vii-
destä opistoinsinööristä kaksi sanottu irti 
työsopimuksessa mainittua irtisanomisaikaa 
noudattaen. Lautakunta korosti, etteivät ko-
netoimiston tehtävät suoritettujen uudishan-
kintojen jälkeen enää olleet samaa suuruus-
luokkaa kuin aikaisemmin eikä uusiin han-
kintoihin toistaiseksi ainakaan vuosiin ollut 
aihetta. Lisäksi oli konetoimiston edellisen 
päällikön sairauden aikana tapahtunut mel-
koisessa määrin insinöörityö voiman lisäystä. 
Edellä olevista syistä johtuen oli konetoimis-
ton insinöörien lukumäärä ollut lähes kolman-
nes koko satamarakennusosaston insinööri-
kunnasta. Valtuuston talousarviokäsittelyn 
yhteydessä 18.12.1968 hyväksytyssä ponnes-
sa edellytettiin, että satamalaitoksessa ryh-
dytään kiireellisesti toimenpiteisiin kustan-
nusten vähentämiseksi ja koska konetoimis-
tossa oli uudishankintojen suorittamisen jäl-
keen ollut insinöörejä selvästi liikaa, oli sata-
malaitos toiminut ponnessa edellytetyllä ta-
valla suorittaessaan irtisanomiset kustannus-
ten vähentämiseksi. Edellä mainitun ponnen 
johdosta lautakunta oli lisäksi asettanut 
jaoston tutkimaan satamalaitoksen organi-
saatiokysymystä, taloudellisuutta ja tap-
piollisen toiminnan syitä. Kaupunginhalli-
tus päätti , ettei kirjelmä antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin et tä liitolle lä-
hetettäisiin jäljennös satamalautakunnan 
lausunnosta (10.3. 751 §). 

Insinööri Olavi Pentikäinen, joka oli yksi 
irtisanotuista insinööreistä, valitti 11.1.1969 
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kaupunginhallitukselle satamajohtajan suo-
rittamasta irtisanomisesta. Kaupunginhalli-
tus hylkäsi valituksen. Pentikäinen valitti 
kaupunginhallituksen päätöksestä lääninhal-
litukseen, joka välipäätöksellään on pyytänyt 
kaupunginhallituksen selitystä asiasta. Penti-
käinen oli valituksessaan katsonut, että hä-
nen erottamisensa perustui mielivaltaan, kos-
ka konetoimiston työvoiman tarve ei ollut, 
toisin kuin satamalautakunta ja satamajoh-
taja olivat antamissaan lausunnoissa ilmoit-
taneet, vähentynyt. Pentikäinen oli vaatinut, 
että lääninhallitus kumoaisi kaupunginhalli-
tuksen valituksenalaisen päätöksen sekä kiel-
täisi sen toimeenpanon siihen asti, kunnes 
asia olisi lainvoimaisella päätöksellä ratkais-
tu. Asiamiestoimisto viittasi lausunnossaan 
asiasta 3.3.1969 kaupunginhallitukselle anta-
maansa lausuntoon. Lausunnossa oli tultu 
siihen tulokseen, että irtisanominen on vapaa-
harkintainen hallintotoimi, jota ei yleensä 
tarvitse perustella, mutta että kunnan viran-
omaisella tulee kuitenkin olla järjellinen syy 
päätökseensä. Edelleen oli lausunnossa to-
dettu, että satamalautakunnan esittämät pe-
rusteet oli yleisesti arvostellen katsottava hy-
väksyttäväksi syyksi työsuhteen irtisanomi-
selle, eikä se niin ollen perustunut mielival-
taan. Koska Pentikäisen lääninhallitukselle 
jättämässä valituksessa ei ollut esitetty mi-
tään oleellisesti uutta, olisi se esitettävä hy-
lättäväksi. Uudenmaan lääninhallitus hylkäsi 
20.10. antamallaan päätöksellä valituksen ja 
pyynnön kaupunginhallituksen päätöksen 
täytäntöönpanon kieltämisestä (10.3. 752 §, 
19.5. 1501 §, 17.11. 3247 §). 

Tullikamarien yhteydessä toimivien, satama-
laitoksen virastotyö aikaa noudattavien viran-
haltijain virantoimitusajat vahvistettiin seu-
raaviksi: 1.4.1969 lukien 1.9.-31.5. väliseksi 
ajaksi klo 8-16.15 sekä kesäaikana 1.6.-31.8. 
väliseksi ajaksi klo 8-15.3 0 paitsi maanan-
taisin klo 8-16 vapaine lauantaineen val-
tuuston 29.5.1968 antamien työaikamääräys-
ten V) kohdan 3 mom:n mukaisin poikkeuk-
sin sekä siten, että virastotyössä olevan hen-

kilökunnan säännöllisten viikkotuntien yh-
teismäärä on 35% t (31.3. 985 §). 

Eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen. 
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki luo-
puu enemmistä perimistoimenpiteistä niiden 
saatavien osalta, jotka koskevat kaupungille 
tulevaa tuulaakia ja liikennemaksua ja perus-
tuvat niihin tavaraeriin, jotka tullilaitos on 
luovuttanut vapaaseen liikkeeseen ilman sa-
tamalaitoksen lupaa (8.4. 1064 §). 

Eräiden laitteiden poistaminen käyttöomai-
smidesta ym. Yleisjaosto oikeutti satamalau-
takunnan poistamaan käyttöomaisuudestaan 
seuraavat nosturit ym.: hiilinosturit H4 ja 
H5 (yjsto 26.3. 5689 §); Saukon hiilisataman 
tulipalossa vaurioituneen siltanosturin n:o 9 
(yjsto 21.5. 6136 §); Giraffe-merkkisen. työs-
kentelylavan ja Peerless-merkkisen keittiö-
koneen (yjsto 3.12. 7602 §); lisäksi oikeutet-
tiin satamalaitos purattamaan Ruoholahden 
varastoalueella n:o 13 sijaitsevat rakennukset 
(yjsto 4.6. 6275 §). 

Satamamaksutaksan korottamista koskeva 
esitys. Suomen Satamaliitolle päätettiin esit-
tää sisäasiainministeriön 18.4.1963 vahvista-
man satamamaksutaksan tarkistamista ajan 
tasalle sekä että liitto antaisi suosituksensa 
taksan korottamiseen (30.6. 2048 §). 

Etelä-Suomen satamatoimikunnan mietin-
nöstä annettava lausunto. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö antoi v. 1966 tie- ja 
vesirakennushallitukselle tehtäväksi laatia 
tutkimuksen ja siihen liittyvän periaatteelli-
sen kehitysohjelman Etelä-Suomen satamien 
sijoittamiseksi ja kehittämiseksi. Tehtävää 
suorittamaan oli asetettu toimikunta, joka oli 
ottanut nimekseen Etelä-Suomen satamatoi-
mikunta. Toimikunnan valmistunut mietintö 
jakautui viiteen lukuun, jotka käsittivät 1) 
satamatoiminnan kehitystekijät, 2) satama-
toiminnan tehostamisen, 3) satamien nyky-
tilan ja kapasiteetin, 4) satamien kehittämi-
sen ja 5) valtakunnallisen satamapolitiikan. 
Mietinnöstä annettavassa lausunnossaan kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa ministeriölle 

1) katsovansa, että satamien hallinto olisi 
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edelleen pysytettävä kunnallisella pohjal-
la, 

2) puoltavansa toimikunnan ehdotusta sa-
tamapoliittisen kehittämiselimen perustami-
sesta tutkimuselimenä ja niin, että satamien 
suunnittelu ja niihin tehtävät investoinnit 
suoritetaan ja päätetään ao. satamakaupun-
kien toimesta, 

3) katsovansa, että Etelä-Suomen uuden 
sataman sijoituspaikkakysymys ei toistai-
seksi vielä ole kypsä ratkaistavaksi, että sata-
man. sijoittaminen Vuosaareen kaipaa lisä-
tutkimuksia ja että nykyisillä satama-alueilla 
tullaan toimeen Helsingin satamatoiminnassa 
vielä pitkähkön ajan sekä 

4) katsovansa, ettei ole tarkoituksenmu-
kaista luopua Helsingin kaupungin ydin-
alueella sijaitsevien nykyisten satama-aluei-
den käytöstä satamatarkoituksiin ilmoittaen 
samalla, että kaupungin toimesta tutkitaan 
kaupungin keskustan runkosuunnittelun yh-
teydessä nykyisten satama-alueiden käyttö-
tarkoitusta pitkällä tähtäimellä huomioon ot-
taen varsinkin taloudelliset vertailut eri 
käyttötarkoitusten kesken (10.11. 3182 §). 

Rautatietariffien alennuskorvaustoimikun-
nan mietinnöstä annettava lausunto. Suomen 
Satamaliiton hallitus oli pyytänyt kaupun-
ginhallituksen lausuntoa em. mietinnöstä. 
Satamalautakunta mainitsi, että satamien 
sulkeutuessa jääesteiden takia on teollisuuden 
turvauduttava rautatiekuljetuksiin, jotka 
ilman rahtitasoituksia muodostuisivat vientiä 
vaikeuttavaksi hintatekijäksi. Rahtitasoky-
symykseen vaikuttavat lisäksi perittävät 
merirahdit, jotka on porrastettu vyöhykkeit-
täin ja korotettu talvilisillä. Koska talvirahti-
alennus johtuu muista kuin liiketaloudellisis-
ta syistä, korvataan valtionrautateille näin 
aiheutuva tulojen menetys tulo- ja meno-
arvioon otetun määrärahan puitteissa. Täl-
laisia korvauksia on valtionrautateille vuo-
sittain myönnetty 800 000-900 000 mk. Kau-
punkien kannalta kysymyksellä on kuitenkin 
suoranainen liiketaloudellinen merkitys. Val-
tioneuvosto on vahvistanut voimassa olevat 

talvirahtitasoitukset, joita sovelletaan siitä 
lähtien kun Perämeren satamat sulkeutuvat 
ja ovat voimassa satamien avautumiseen 
saakka keväällä. Tämän periaatteen mukai-
set talvirahtitasoitukset ovat olleet voimassa 
v:sta 1961 lähtien. Rautatiehallitus on kui-
tenkin v. 1967 päättänyt, että sen myöntä-
mät talvirahtitasoitukset ovat voimassa enää 
1.1.-31.5.1968 välisen ajan, minkä jälkeen 
niitä ei ole tarkoitus uusia. Toimikunnan mie-
tintö jakaantuu kahteen perusosaan, nimit-
täin: 1) erillisiin alennuskuljetuksiin ja 2) rah-
titasoituksiin. Toimikunta on ehdotuksissaan 
omaksunut alennusten porrastusjärjestelmän. 
Toimikunnan pyrkimyksenä on ollut ylipit-
kien alennusmatkojen välttäminen ja tietyn 
joustavuuden säilyttäminen vientisataman 
valinnassa. Ehdotusta on kuitenkin pidettävä 
esim. Turun satamalle edullisempana kuin 
Helsingin. Lautakunnan mielestä ei ole mi-
tään syytä jättää Helsinkiä pois kolmannen 
ryhmän rahtialennussatamista, koska Hel-
sinki esim. Toijalan kautta kuljettaessa on 
lähempänä kuin Hanko. Helsingin satama on 
maan suurin tuontisatama, joka päivittäin 
tarvitsee n. 250-350 tyhjää rautatievaunua. 
Jos sen satamaan ohjattaisiin entistä enem-
män myös vientikuljetuksia, koituisi siitä 
hyötyä samalla valtionrautateiden ja valtion 
taloudelle. Vaikka toimikunnan ehdotus por-
rastetuista rahtitasoituksista on nykyistä 
parempi, ei lautakunnan mielestä enää ole 
olemassa riittäviä perusteita sen kaltaisen 
rahtitasoitusjärjestelmän jatkamiselle, joka 
yksipuolisesti suosii vain määrättyjä satamia. 
Tämän vuoksi mietinnössä olevaan ehdotuk-
seen valtioneuvoston päätökseksi sen 3.koh-
dan 3 mom:ssa olevaan luetteloon olisi lisät-
tävä Turun, Naantalin ja Hangon lisäksi Hel-
singin satama. Erityisesti Helsingin Kauppa-
kamari voisi vaatia Helsingille vastaavia 
alennuksia, mitä on myönnetty tai tullaan 
myöntämään muille satamille. Satamalauta-
kunta onkin tehnyt Kauppakamarille edellä 
olevan mukaisen esityksen alennuksien yh-
denmukaistamiseksi. Kaupunginhallitus 
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päätti antaa Suomen Satamaliiton hallituk-
selle satamalautakunnan ehdotuksen mukai-
sen lausunnon (24.3. 901 §). 

Turvallisuuden ja järjestyksen parantamista 
Helsingin satamissa koskevan vt Lopin ym. 
aloitteen johdosta kaupunginhallitus kehotti 
satamalautakuntaa järjestämään satamien 
turvallisuutta koskevan yhteisen neuvottelu-
tilaisuuden ja kutsumaan siihen poliisilaitok-
sen, huolto viraston, valtionrautateiden, tulli-
laitoksen, varustamoiden, ahtaajien, huolit-
sijoiden, Helsingin kunnallisten työntekijäin 
ja viranhaltijain yhteisjärjestön, Kuljetus-
alan ammattiliittojen Federationin, Suomen 
Merimies-Unionin ja vakuutusyhtiöiden sekä 
Helsingin Kauppakamarin edustajat siinä 
tarkoituksessa, että neuvottelussa selvitet-
täisiin kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja 
että se olisi lähtökohtana satamien turvalli-
suuden tehostamiselle. Satamalautakunnan 
tulisi lähettää kaupunginhallitukselle selvitys 
neuvottelutilaisuudessa laadittavasta muis-
tiosta sekä tehdä kaupunginhallitukselle esi-
tykset neuvottelussa sovituista, satamien tur-
vallisuutta tehostavista toimenpiteistä. Teol-
lisuustointa johtavaa apulaiskaupunginjohta-
jaa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin 
valtuuston hyväksymän toivomusponnen 
johdosta (31.3. 932 §). 

Tullilaitoksen toimesta kannettavien tuulaa-
ki- ym. maksujen perimiskorvaus. Tullihalli-
tus oli ilmoituksensa mukaan suorituttanut 
tutkimuksen tullilaitoksen toimesta tapahtu-
vasta kaupungeille tulevien tuulaaki- ja lii-
kennemaksujen kannosta sekä siitä perittä-
vien palkkioiden perusteista ja määristä asias-
ta valtiovarainministeriölle tehtävää ehdo-
tusta varten. Tullihallitus pyysi ennen lopul-
lista ehdotusta kaupunginhallitusta esittä-
mään oman lausuntonsa. Osassa voimassa ole-
vista sopimuksista kantopalkkio oli määrätty 
tietyksi summaksi vuodessa ja toisissa mää-
rätyksi prosentiksi kannetuista maksuista. 
Tullihallitus oli tullut siihen tulokseen, että 
kaikkien kaupunkien palkkion perusteena 
tulisi olla määräprosentti kannetuista mak-

suista, jotta palkkio määräytyisi työmäärän 
ja kustannustason muuttumisen mukaisesti. 
Laskelmien perusteella tullihallitus oli pääty-
nyt siihen, että 5 % kannetuista maksuista 
olisi kohtuullinen korvaus kuluista. Satama-
lautakunta katsoi, että tullin toimesta suori-
tettava kannanta ainakin Helsingin osalta 
muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi. Näitä 
tullin kantamia kunnallisia maksuja veloitet-
tiin satamalaitoksen toimesta esim. v. 1967 
yhteensä 18 697 954 mk, josta 5 %:n kanto-
palkkio tekisi 934 897 mk. Vertailun vuoksi 
lautakunta totesi, että v. 1967 satamalauta-
kunnan, laitoksen kansliaosaston sekä kassa-
ja tiliosaston kokonaismenot olivat yhteensä 
940 150 mk. Lautakunnan käsityksen mu-
kaan olisi kullekin kaupungille määrättävä 
todellisia kustannuksia vastaava oma kor-
vausprosenttinsa, jos korvausperusteena pi-
detään määräprosenttia kannosta. Helsin-
gissä kantaa II tullikamari postitse lähete-
tystä tullinalaisesta tavarasta kaupungille 
tulevat tuulaaki- ja liikennemaksut tullilas-
kun yhteydessä. Muissa Helsingin tullikama-
reissa kaupunki hoitaa itse sekä velotuksen 
että kannon. Lisäksi toimittaa kaupunki itse 
maksujen peruutukset ja kantaa mahdolliset 
lisämaksut. Tullikamarin kannettavaksi jää 
tullilaskuun kaupungin toimesta merkityt 
tuulaaki- ja liikennemaksut. Kaupunginhalli-
tus päätti ilmoittaa tullihallitukselle satama-
lautakunnan lausunnosta ilmenevin perus-
tein, että korvauksen laskeminen tullilaitok-
sen toimesta tapahtuvien kunnallisten mak-
sujen kannossa olisi tapahduttava tarkoin 
paikallisten olosuhteiden edellyttämien todel-
listen kustannusten mukaisesti lähinnä suo-
riteyksikön pohjalta siten, että korvausmäärä 
vahvistetaan kerran vuodessa (13.1. 154 §). 

Tullivalvontaveneiden säilytyspaikan vuok-
ran maksamista koskeva asia. Tullihallitus oli 
ilmoittanut, että Kauppatorin rannassa ja 
satama-altaassa kaupungin osoittama tulli-
veneiden seisontapaikka oli käynyt liian ah-
taaksi, eikä siellä myöskään ollut miehistölle 
tarvittavaa suojarakennusta ja varusteiden 
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säilytyspaikkaa. Tämän vuoksi tullihallituk-
sen on ollut pakko hankkia valvontaveneille 
edullisempi sijoituspaikka, jonka Suomalai-
nen Pursi-Seura on vuokrannut Sirpalesaa-
resta Kaivopuiston edustalta. Samalla on 
vuokrattu 35 m2:n suuruinen tila siellä ole-
vasta venevajasta miehistön suojaa ja varus-
teita varten. Vuokra neljästä venepaikasta ja 
suojasta on 955 mk vuodessa. Tullihallitus oli 
pyytänyt, että kaupunki tullisäännön 10 §:n 
perusteella suorittaisi mainitun vuokran. Sa-
tamalautakunta mainitsi, että Suomen Kau-
punkiliitto oli 20.12.1965 lähettänyt valtio-
neuvostolle kirjelmän, jossa Kaupunkiliitto 
oh katsonut tullisäännön 10 §:n, sellaisena 
kun se oli 1.10.1965 annetussa asetuksessa, 
lain vastaiseksi ja pyytänyt valtioneuvostoa 
muuttamaan pykälän. Kirjelmässä oli mm. 
todettu, että uusi 10 § ei ollut tullilain 155 §:n 
sanamuodon mukainen, vaan ylitti sen huo-
mattavasti. Sellaisia kohtia olivat mm. tulli-
hallituksen mainitsema asetuksen h) kohta, 
joka koski tullitoimipaikan käytössä olevien 
kulkuneuvojen säilyttämiseen ja huoltoon 
tarvittavia tiloja. Oikeuskanslerin käsityk-
sen mukaan pykälää olisi aihetta muuttaa si-
ten, että siinä nimenomaan todettaisiin py-
kälän 1) kohdassa lueteltujen tullitilojen kuu-
luvan kaupungin hankittaviin tiloihin vain 
siinä laajuudessa, kuin ao. kaupungin kanssa 
on erikseen sovittu tai tilojen hankkiminen 
vanhastaan kuulunut kaupungin velvolli-
suuksiin. Kulkuneuvojen käyttäminen tulli-
lain noudattamisen valvontaa koskevissa teh-
tävissä on katsottava kuuluvan valtiolle aina-
kin silloin, kun on kysymys tullitoimipaikko-
jen alueiden ulkopuolella tapahtuvasta val-
vonnasta. Kaupunkiliitto ja satamaliitto oli-
vat lisäksi pyytäneet lausunnon oikeustieteen 
tri Kauko Sipposelta, joka katsoi, että tulli-
säännön 10 §:ssä oli siksi vakavia virheitä, 
että viranomaisilla on täysi peruste jättää 
soveltamatta pykälää lainvastaisena ja että se 
olisi kiireellisesti muutettava siten, että se 
kaikilta osiltaan olisi voimassa olevan lain-
säädännön mukainen. Satamalautakunta to-

tesi vielä, että kaupungin toimesta oli tulli-
laitoksen moottoriveneitä varten vain osoi-
tettu maksuttomat kiinnityspaikat yleisen 
liikenteen laiturista. Asiamiestoimisto viit-
tasi myös lausunnossaan tullilain 155 §:ssä 
kaupungille asetettuihin velvollisuuksiin. 
Kaupunginhallitus päätti satamalautakun-
nan ja asiamiestoimiston lausunnoista ilme-
nevillä perusteilla ilmoittaa tullihallitukselle 
katsovansa, ettei kaupunki ole velvollinen 
korvaamaan ko. tulli valvonta veneiden säi-
lyttämisestä aiheutuvia kuluja tullilaitokselle 
(20.1. 241 §). 

Liikennemaksuja koskevat asiat. Kaupun-
ginhallitus päätti, että Paraisten kauppalan 
kanssa solmitaan satamalautakunnan 9.12. 
1968 tekemän esityksen mukainen sopimus 
liikennemaksujen tilittämisestä (3.2. 403 §), 
että Haminan kaupungin kanssa tehdään esi-
tetyn mukainen sopimus liikennemaksujen 
kantamisesta ja tilittämisestä (11.8. 2179 §). 
Lappeenrannan kaupungille päätettiin ilmoit-
taa, että Helsingin kaupunki pidättäytyy 
Lappeenrannan kaupungin esittämän liiken-
nemaksun kantamista koskevan sopimuksen 
tekemisestä siihen asti, kunnes sisäasiainmi-
nisteriön asettaman maaliikennemaksutoi-
mikunnan kanta on tiedossa (24.11. 3325 §). 

Nyström & Co Oy:n maksettavaksi oli pan-
tu liikennemaksua v. 1961-1963 useampina 
laivanlasteina tuodusta tavarasta. Yhtiö oli 
v. 1968 vireille panemassaan valituksessa 
vaatinut maksuunpanoja aiheettomina ku-
mottaviksi, koska lasteja kuljettaneet alukset 
olivat poikenneet Helsingin kaupungin sata-
massa vain noutaakseen tullimiehen ja lastin 
purkausluvan sekä jatkaneet välittömästi 
matkaansa käyttämättä satamalaitteita. Lää-
ninhallitus oli 11.11. antamallaan päätöksellä 
jättänyt valituksen v. 1961 ja 1962 tapahtu-
neiden maksuunpanojen osalta liian myöhään 
jätettyinä tutkittavaksi ottamatta, mutta 
muulta osin katsonut, että yhtiölle ulko-
mailta tulevia lasteja ei siitä huolimatta, että 
niitä kuljettaneet alukset olivat poikenneet 
Helsingin kaupungin satamassa, mutta pur-
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kauttaneet lastinsa Helsingin maalaiskun-
nassa, ollut tuotu Helsingin kaupunkiin sillä 
tavoin kuin liikennemaksutaksan 1 §:ssä edel-
lytetään sekä tämän vuoksi kumonnut lii-
kennemaksun maksuunpanot. Korkein hal-
linto-oikeus oli 30.6.1969 antamassaan pää-
töksessä katsonut, ettei ollut syytä muuttaa 
lääninhallituksen vastaavanlaisessa tapauk-
sessa aikaisemmin saman yhtiön valituksesta 
tekemää päätöstä. Ratkaisusta oli ilmeisesti 
tehtävä se johtopäätös, että tavaran käsitte-
leminen satamassa on liikennemaksun peri-
misen edellytys siitä huolimatta, ettei liiken-
nemaksutaksassa sitä nimenomaan edelly-
tetä. Koska lääninhallituksen päätöksessä ja 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 
on kysymys liikennemaksun perimisen edel-
lytyksestä, ei ole luultavaa, että korkein hal-
linto-oikeus muuttaisi lääninhallituksen em. 
päätöstä. Kaupunginhallitus päätti, ettei lää-
ninhallituksen päätökseen haeta muutosta. 
Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä 
tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden asiaa 
koskevan päätöksen (4.8. 2117 §, 22.12. 
3617 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, ettei 
lääninhallituksen päätöksiin, jotka koskivat 
Nokia Oy:n ja Suomen Sokeri Oy:n liikenne-
maksujen maksuunpanoista tekemiä valituk-
sia, haeta kaupungin puolesta muutosta (1.12. 
3393, 3394 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä Etelä-
Suomen Laiva Oy:n valituksen, jolla yhtiö oli 
anonut liikennemaksun peruuttamista Kaisa-
niemi-laivan osalta. Laiva oli lähtenyt sata-
masta tyhjänä romutettavaksi. Satamalauta-
kunnan päätös liikennemaksun veloituksesta 
perustui voimassaolevaan taksaan (1.9. 2421, 
2422 §). 

Laiturit, väylät, rautatiet, kadut ja kentät ym. 
Kaupunginhallitus oikeutti satamalautakun-
nan käyttämään em. tarkoituksia varten v:n 
1967 ja 1969 talousarvioihin merkittyjä siir-
tomäärärahoja (10.2. 469 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti satamalauta-
kunnan käyttämään määrärahan jakoa osit-
tain muuttaen v:n 1968 talousarvioon Jätkä-
saaren laituria varten merkitystä osamäärä-
rahasta 150 000 mk sekä Sompasaaren lai-
turityön jatkamista varten merkitystä osa-
määrärahasta 150 000 mk urakiskojen ja ura-
kiskovaihteiden hankkimista varten (20.1. 
243 §); Volvon laiturin jatkeita varten mer-
kitystä osamäärärahasta enintään 50 000 mk 
rautateiden ja ratapihojen rakentamiseen 
sekä 50 000 mk katujen, kenttien ja aitojen 
rakentamiseen (13.1. 155 §, 22.12. 3618 §); 
v:n 1969 talousarvioon Merisataman rantojen 
järjestelyä varten merkitystä osamäärärahas-
ta 150 000 mk Merisataman ratapihatyöhön 
ja 40 000 mk aallonmurtajatyöhön (29.9. 
2711 §); rautateitä ja ratapihoja varten mer-
kitystä osamäärärahasta enintään 40 000 mk 
Sörnäisten lauttasataman teiden päällystä-
miseen (20.10. 2927 §) ja v:n 1967 talous-
arvioon tutkimusvälineitä varten merkittyä 
osamäärärahaa maantutkimustyössä käytet-
tävän teräsrakenteisen lautan rakentamiseen 
(17.3. 833 §). 

Satamalautakunnan käytettäväksi myön-
nettiin 40 000 mk kahden rautatie vaihteen 
siirtämisestä Itämerenkadun katualueelta ja 
urakiskojen rakentamisesta katualueella ole-
valle Salmisaaren voimalaitoksen junaraiteen 
osalle aiheutuvien kustannusten suoritta-
mista varten (27.10. 3000 §). 

Satamalaitosta kehotettiin tehostamaan 
kustannusten tarkkailua, niin ettei tarkoi-
tukseen myönnettyjä määrärahoja ylitetä, 
ellei siihen ole myönnetty oikeutta eri esityk-
sen perusteella (17.2. 536 §). 

Käyttöomaisuus. Kaupunginhallitus päät-
ti, että v:n 1968 tilinpäätöksessä lisätään sa-
tamalaitoksen käyttöomaisuuteen seuraavat 
erät: 
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mk 
14 59 13/1966 Lauttasaaren telakka 199 946 
14 59 10/1967 Herttoniemen kentät 200 000 
14 59 10/1967 Sompasaaren itäinen laituri 222 624 

622 570 

Lisäksi päätettiin, että seuraavat, yleisiksi työt) poistetaan satamalaitoksen kesken-
töiksi katsottavat erät (viemärityöt sekä sa- eräisten töiden ja hankintojen tililtä talous-
tama-alueeseen kuulumattomat Sirpalesaaren arvion ulkopuolella: 
aallonmurtajan uudisrakennus- ja korjaus-

mk 
13 59 13/1966 Kulosaaren sillan vieressä olevat viemärityöt 135 513 
13 59 13/1966 Verkkosaaren viemärit 150 000 
14 59 13/1966 » » 61 642 
14 59 10/1967 » » 338 358 
14 59 10/1967 Aallonmurtajat 38 069 
14 59 10/1967 Lauttasaaren rakennusainesataman viemärityöt 194 259 
14 59 10/1967 Muut viemärityöt 200 000 
14 59 10/1967 Kokkosaarenkadun viemärit 66 336 

1 184 177 
(17.2. 558 §). 

Hankinnat. Kaupunginhallitus oikeutti sa-
tamalaitoksen heti tekemään Kone Oy:n 
kanssa konteinerikäyttöön tarkoitettua suur-
tehonosturia koskevan hankintasopimuksen. 
Puuttuva osa hankintahinnasta, 1 490 000 
mk, saatiin ottaa laitoksen v:n 1970 talous-
arvioehdotukseen (30.6. 2050 §). 

Alueen vuokraaminen. Kaupunginhallitus 
oikeutti satamalautakunnan panemaan täy-
täntöön lautakunnan kokouksessaan 25.11. 
1968 tekemän, tutkittavaksi alistetun pää-
töksen alueen vuokraamisesta Finnexpress 
Oy:lle Sörnäisten satamasta kalatukkukes-
kuksen ja Sörnäisten asematoimiston väli-
seltä kentältä (13.1. 160 §). 

Raiteita koskevat asiat. Yleisjaosto oikeutti 
Öljynpuristamo Oy:n jatkamaan raidekujalla 
n:o 9 sijaitsevaa sivuraidettaan yhtiön tontin 
länsirajan tasalle raiteenpitojärjestelmän mu-
kaisin ehdoin ja satamarakennusosaston 5.8. 
laatiman piirustuksen n:o XI/3831 mukaisesti 
(yjsto 8.10. 7173 §). 

Satamalaitokselle myönnettiin oikeus si-
joittaa Vaasan Höyrymylly Oy:n Munkkisaa-

ren tehtaiden raide satamarakennusosaston 
18.3. päivätyn piirustuksen mukaisesti sillä 
ehdolla, että anoja hankkii toimenpiteelle 
rautatiehallituksen suostumuksen ja suorittaa 
raiteiden siirtotyön aiheuttamat kustannuk-
set (yjsto 4.6. 6276 §). 

Yleisjaosto myönsi 1 600 mk käytettä-
väksi Sörnäisten rantatien lisäraiteenpito-
vuokran palauttamista varten Osuustukku-
kaupalle v:lta 1965-1968 (yjsto 17.12. 
7713 §). 

Satamat. Satamakomitean mietinnön joh-
dosta kaupunginhallitus kehotti satamalauta-
kuntaa laatimaan yhteistoiminnassa liiken-
nöitsijäin ja ao. viranomaisten kanssa Länsi-
satamaa varten tarkistetut yleis- ja käyttö-
suunnitelmat. Sörnäisten sataman yleis- ja 
käyttösuunnitelmaa laadittaessa olisi otetta-
va huomioon Sompasaaren alueelle rakennet-
tavan lauttasataman tarpeet. Lisäksi olisi sel-
vitettävä pysyvästi määrättyjen laituripaik-
kojen ja varastojen tarve eri linjoilla toimi-
ville aluksille ja tutkittava mahdollisuuksia 
laajentaa vapaavarastoaluetta ja muodostaa 
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se mahdollisesti vapaasatamaksi. Satamalai-
toksen tulisi yhteistoiminnassa tullilaitoksen 
kanssa tutkia mahdollisuuksia yksinkertais-
taa tavaratarkastukseen liittyviä, tavaran-
käsittelyn nopeuttamiseen tähtääviä toimen-
piteitä. Kaupunkisuunnitteluvirastoa keho-
tettiin suorittamaan yhteistoiminnassa sata-
malaitoksen kanssa tutkimus sataman vai-
kutusalueelle suuntautuvista kuljetuksista 
satamien liikenneyhteyksien parantamiseksi. 
Samalla kaupunginhallitus päätti tehdä me-
renkulkuhallitukselle esityksen Helsingistä 
länteen johtavan 9 m:n syvyisen rannikko-
väylän kunnostamistöiden jouduttamisesta. 
Laajasalon öljy varastoalueet päätettiin siir-
tää kiinteistölautakunnan hallinnosta sata-
malautakunnan hallintoon 1.1.1970 lukien. 
Kiinteistölautakuntaa kehotettiin tekemään 
kaupunginhallitukselle esitys, joka sisältäisi 
täsmällisen määrittelyn ko. alueista ja niiden 
käyttöomaisuusarvosta (8.12. 3426 §). 

Kaupunginhallitus päätti todeten, että 
Länsisataman talletusvaraston rakentamista 
koskevista, satamalautakunnan 3.3.1969 päi-
vätyssä esityksessä tarkoitetuista urakkaso-
pimuksista päättäminen kuuluu lautakunnan 
toimivaltaan, palauttaa asian lautakunnan 
käsiteltäväksi (10.3. 707 §, 24.3. 903, 905 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sata-
marakennusosaston laatimat, 27.1.1969 päi-
vätyt Länsisataman varastorakennuksen L 4 
luonnospiirustukset (23.6. 1947 §). 

Öljyvarasto alueet. Kaupunginhallitus päätti 
puolestaan hyväksyä Esso Oy:n Laajasalon 
öljy varastoaluetta koskevan yleissuunnitel-
man yhtiön 25.11.1968 päivätyn piirustuksen 
mukaisesti siten, että alueen täyttö ja istu-
tustyöt laaditaan yhteistyössä kaupunki-
suunnitteluviraston kanssa ja ottaen huo-
mioon piirustuksessa esitetyn varatäyttö-
alueen osalta rakennusviraston 25.7.1969 an-
tamassa lausunnossa esitetyn sekä myös palo-
laitoksen 8.9. 1969 päivätyssä lausunnossa 
lausutun (22.9. 2657 §). 

Kaupunginhallitus totesi, että Salmisaaren 
öljyvarastotyömaalta saatavaa louhoskiveä 

voidaan käyttää Mercantile Oy:n vuokraton-
tin täyttämiseen, lähinnä täyttöalueen sulku-
penkereeseen, niin että satamalaitos huoleh-
tii penkereen paikan mahdollisesta ruoppaa-
misesta ja valvoo louhoskiven vastaanotta-
misen sekä niin että sähkölaitos hoitaa tont-
tinsa täyttämisen. Satamalautakuntaa keho-
tettiin ryhtymään tarvittaviin toimenpitei-
siin ao. vuokrasopimuksen tarkistamiseksi si-
ten, että tarvittavat alueet voidaan ensi ti-
lassa vapauttaa ja siirtää sähkölaitoksen hal-
lintaan (27.5. 1549 §). 

Sillat. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriölle päätettiin esittää, että 28.10. 
1937 annettu valtioneuvoston päätös Lautta-
saaren maantiesillan liikennöimisestä myö-
hemmin siihen tehtyine muutoksineen kumot-
taisiin 1.1.1970 alkaen. Kaupunkisuunnitte-
lulautakuntaa kehotettiin suorittamaan lii-
kennetutkimus Lauttasaaren uuden sillan lii-
kenteestä silmällä pitäen läppäsillan aukon 
kautta tapahtuvaa purjehdusta koskevia ai-
koja sitten, kun liikenne sillalla on kehittynyt 
normaalia tilannetta vastaavaksi (24.11. 
3326 §). 

Yleisjaosto päätti, että Lauttasaaren uuden 
sillan avaamistilaisuus pidetään sillalla 30.12. 
1969. Tilaisuuden jälkeen järjestetään vas-
taanotto Kallion virastotalossa, isäntineen 
yhteensä n. 200 henkilölle. Avaamistilaisuu-
desta ja vastaanotosta aiheutuvat kulut saa-
tiin suorittaa Lauttasaaren sillan rakentami-
seen myönnetyistä määrärahoista. Rakennus-
virastoa kehotettiin huolehtimaan sillalla toi-
meenpantavasta liputuksesta sekä satamalai-
tosta yhteistoiminnassa Lauttasaaren uuden 
sillan suunnittelu- ja rakennustoimikunnan 
kanssa huolehtimaan sillan avaamistilaisuu-
den järjestämisestä (yjsto 19.11. 7448 §). 

Merenkulkuhallituksen esityksen johdosta 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei kau-
punginhallituksella ollut mitään sitä vastaan, 
että Korkeasaaren ja Hylkysaaren välille ra-
kennetaan jalankulku- ja huoltoajosilta, jos 
merimuseo sijoitetaan Hylkysaareen. Kau-
pungin osallistuminen rakennuskustannuk-
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siin ja Korkeasaaren eläintarhan mahdollinen 
lisätilan tarve voitaisiin ottaa neuvotelta-
vaksi siinä vaiheessa, jolloin merimuseon ra-
kennustöiden aloittaminen on tiedossa (17.2. 
526 §). 

Laiturit. Satamalautakuntaa kehotettiin 
ryhtymään toimenpiteisiin Tammasaaren lai-
turin jatkamiseksi Alko Oy:n anomuksen 
mukaisesti. Satamalaitoksen osuuden suorit-
tamiseen saatiin käyttää laitoksen määrä-
rahoja Laiturit, väylät, rautatiet, kadut ja 
kentät, aidat sekä rantojen järjestelyt. Vuo-
sien 1970 ja 1971 talousarvioehdotuksiin olisi 
otettava tarpeellinen. määräraha laiturin ra-
kenteita varten (30.6. 2046 §). 

Piirustusten hyväksyminen. Kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä seuraavat piirustuk-
set: Katajanokan varastorakennuksen K 16 
muutospiirustukset n:o 11729-11730 (14.4. 
1107 §); varastorakennuksen V 3 muunta-
mon ja pääkeskushuoneen piirustukset n:o 
11960 ja 11951 (9.6. 1810 §); Sompasaaren 
varastorakennuksen S 2 pääpiirustukset si-
ten, että rakennuksen lattiataso hyväksytään 
rakennettavaksi pääpiirustuksissa esitetyllä 
tavalla ympäröivän kentän tasoon ja niin, et-
tä autopaikkojen yleisjärjestely suoritetaan 
lauttasataman yleissuunnitelman yhteydessä 
(7.1. 83 §, 9.6. 1811 §) sekä suunnitelman 
Pitkäsilta-Hakaniementori rantaosan kun-
nostamisesta satamarakennusosaston 21.11. 
1967 päivätyn piirustuksen VII 4312 mukai-
sesti huomioon ottaen kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan, kiinteistölautakunnan ja yleis-
ten töiden lautakunnan lausunnoissa esitetyt 
näkökohdat (3.2. 399 §). 

Jäänmurtajien kesäsijoituspaikat. Meren-
kulkuhallituksen asiaa koskevan kirjelmän 
johdosta kaupunginhallitus päätti merkitä 
ehdollisesti v:n 1970 talousarvioehdotukseen-
sa 400 000 mk jäänmurtajien kesäseisonta-
paikkojen rakentamiseksi Ruoholahteen Nep-
tuninkadun pohjoispään ja Saukon laituri-
alueen välille satamarakennusosaston piirus-

tuksen n:o 111/14127 mukaisesti edellyttäen, 
että kaupungin osuus laitureiden kokonais-
kustannuksista on enintään 890 000 mk (2.6, 
1652 §). 

Satamien talvipuhtaanapito a koskevan vt 
Veikko Aallon ym. kirjelmän johdosta kau-
punginhallitus kehotti satamalaitosta ja ra-
kennusvirastoa yhteistoiminnassa tehosta-
maan satamien talvipuhtaanapitoa huomioon 
ottaen satamalautakunnan ja yleisten töiden 
lautakunnan lausunnoissa esitetyt näkökoh-
dat ja niistä erityisesti sen, että Katajanokan 
ja Sörnäisten satamiin pyritään perustamaan 
rakennusviraston puhtaanapito-osaston työ-
tukikohdat (27.1. 315 §). 

Vahingonkorvaukset ym. Yleisjaosto päätti, 
että kaupunki tyytyy puoleen Etelä-Suomen 
Laiva Oy:lle m/s Malmi -nimisen aluksen tör-
määmisen johdosta Lauttasaaren siltaan esi-
tetystä korvausmäärästä eli 1 223 mk:aan ja 
että loppuosa korjauskustannuksista jää kau-
pungin vahingoksi (yjsto 24.9. 7047 §). 

Asiamiestoimisto oikeutettiin hakemaan 
muutosta raastuvanoikeuden 18.2.1969 anta-
maan päätökseen asiassa, jossa kaupunki oli 
velvoitettu suorittamaan Mäntsälä Oy:lie 
korvausta 34 000 mk 52 rullasta juuttikan-
gasta, mikä oli vahingoittunut 20.6.1967 
Eteläsatamassa sattuneessa tulipalossa (3.3. 
697 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä Lars Kro-
gius Oy:n valituksen korvauksen saamisesta 
satamassa kadonneesta tavaraerästä (4.8. 
2118 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei satamalai-
tokselle ollut suoritettava sen palolaitokselle 
esittämää 700 mk:n suuruista laskua satama-
hinaaja Turson käyttämisestä s/s Ariadnen 
pelastustyössä (13.1. 126 §). 

Höyrylaiva Ariadnen sijoittamista pysy-
västi Eteläsatamaan koskevan Ariadne-
ryhmä -nimisen liittymän anomuksen joh-
dosta kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, et-
tei hl. Ariadnen sijoittamiseen Eteläsatamaan 
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ole käytännössä mahdollisuutta. Tarkoituk-
sena oli ollut mm. käyttää Ariadnen ravin-
tolatiloja entiseen tarkoitukseensa (30.6. 
2047 §). 

Jäsenmaksut. Yleisjaosto hyväksyi mak-
settavaksi Suomen Satamaliiton 28 075 mk:n 
suuruisen jäsenmaksun (yjsto 5.3. 5532 
§)· 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten 
lautakunta 

Erään tilan siirtäminen teollisuuslaitosten 
lautakunnan hallintoon. Kaupunginhallitus 
päätt i siirtää Helsingin maalaiskunnan Yläs-
tön kylässä sijaitsevasta tilasta Smeds RN:o 
25 n. 38. l ha:n suuruisen, Silvolan tekoaltaa-
seen rajoit tuvan vesilaitoksen piirustuksen 
mukaisen alueen teollisuuslaitosten lauta-
kunnan hallintoon, pääoma-arvo 900 000 
mk (3.11. 3105 §). 

Hallinnollisesti johtavassa asemassa ole-
ville viranhaltijoille suoritettava varallaolo-
korvaus. Kaupunginhallitus päätt i kaupun-
ginvaltuuston 29.5.1968 vahvistamien työ-
aikamääräysten X X I kohdan 2 mom:in 
perusteella, että niille teollisuuslaitosten pal-
veluksessa oleville, teknillisen peruskoulu-
tuksen saaneille viranhaltijoille ja toimihen-
kilöille, jotka katsotaan hallinnollisesti joh-
tavassa tai siihen rinnastettavassa asemassa 
oleviksi, saadaan teollisuuslaitosten toimitus-
johtajia lukuun ot tamat ta maksaa heille 
määrätystä varallaolosta korvausta. Samalla 
kaupunginhallitus päätt i kiinnittää teolli-
suuslaitosten huomiota siihen, että em. työ-
aikamääräysten X X kohdan 2 mom:in mu-
kaan korvausta ei aikaisemmista määräyk-
sistä poiketen suoriteta varallaolosta, joka 
tapahtuu aikana klo 24-6, mut ta että vi-
ranhaltijalle, joka tänä aikana kutsutaan 
työhön, on annettava kutsun aiheuttamasta 
häiriöstä palkkalautakunnan vahvistamien 
ohjeiden mukainen erillinen korvaus (17.11. 
3249 §). 

Käteiskassojen suuruuden määrääminen. 

Yleisjaosto vahvisti sähkö-, vesi- ja kaasulai-
toksen käteiskassojen suuruuden ja oikeutti 
laitokset palkanmaksua edeltävänä päivänä 
poikkeamaan niille määrätystä käteiskassan 
määrästä asianmukaisesti hyväksyttyjen 
palkkaluetteloiden osoittamilla, kassasta 
maksettavilla määrillä (yjsto 28.5. 6164 §). 

Yleisurakoitsijaoikeuksien myöntämistä kos-
keva asia. Teknikko Viljo Salminen oli hake-
nut korkeimmalta hallinto-oikeudelta muu-
tosta lääninhallituksen päätökseen, joka 
koski otsikossa mainittua asiaa (v:n 1968 
kert. s. 307). Korkein hallinto-oikeus oli 22.1. 
jä t tänyt lääninhallituksen päätöksen pysy-
väksi siltä osin, kuin valitus oli jä tet ty tut-
kittavaksi o t tamat ta ja väite lausunnon an-
tajien esteellisyydestä hylätty. Muilta osin 
korkein hallinto-oikeus oli kumonnut lää-
ninhallituksen päätöksen ja palauttanut 
asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Läänin-
hallitus oli tutkinut asian ja koska Salmisella, 
kuten korkein hallinto-oikeus oli todennut, 
on riittävä teknillinen pätevyys toimia B-
ryhmän yleisurakoitsijana ja kun hänellä 
myös on Sähkötarkastuslaitoksen vahvista-
missa sähköurakoitsijain pätevyysvaatimuk-
sissa B-urakoitsijalta edellytetty käytännölli-
nen kokemus urakoitsijaliikkeen suunnitte-
lijana ja työnjohtajana, ja kun teollisuuslai-
tosten lautakunnan ei olisi pitänyt mainitse-
millaan perusteilla hylätä Salmisen hakemus-
ta, lääninhallitus oli kumonnut kaupungin-
hallituksen ja lautakunnan päätökset ja pa-
lauttanut asian teollisuuslaitosten lautakun-
nan uudelleen ksäiteltäväksi pyydettyjen 
oikeuksien myöntämistä varten Salmiselle. 
Kaupunginhallitus päätt i merkitä lääninhal-
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