
1. Kaupunginvaltu usto 

Uudenmaan lääninhallitukselle antamassa se- tää, et tä valitus hylättäisiin aiheettomana 
lityksessä mainittuihin perusteluihin ja esit- , (14.10. 727 §, 9.12. 912 §). 

8. Satamaoloja koskevat asiat 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti 
valita satamalaitoksen varastoimistoimen 
apulaisjohtajan, varat. Keijo Tarnasen sata-
majohta jan virkaan tavanmukaisilla ehdoilla 
(17.6. 522 §). 

Helsingin kaupungin liikennemaksutaksan 
muutoksen vahvistaminen. Merkittiin tiedoksi, 
e t tä sisäasiainministeriö on 18.12.1969 vah-
vistanut kaupunginvaltuuston päätöksen, 
joka koski Helsingin kaupungin liikenne-
maksutaksan yleisten perusteiden 8 §:n sana-
muodon muuttamista (4.2. 80 §, v:n 1969 
kunn. as. kok. n:o 190). 

Liikennemaksutaksan tuontitaulukon apu-
luettelon vahvistaminen. Merkittiin tiedoksi, 
e t tä sisäasiainministeriö oli 12.1.1970 vahvis-
tanut valtuuston päätöksen, jolla valtuusto 
3.12.1969 päätt i hyväksyä kaupunginhalli-
tuksen mietinnön n:o 14 liitteenä 1 olevan 
apuluettelon käytettäväksi siten, että sen si-
sältämien nimikkeiden mukaisia maksuja 
sovelletaan voimassa olevan liikennemaksu-
taksan yhteydessä luettelon mukaisesti (4.2. 
81 §, kunn. as. kok. nro 4). 

Satamaliikennehenkilökunnan palkkaus- ja 
työolosuhteiden uudelleen järjestely. Kaupun-
ginvaltuusto päätti, et tä nykyinen järjestel-
mä, jonka mukaan satamavalvojat ja veden-
antomiehet huolehtivat Helsingin satamissa 
suoritettavasta laivojen kiinnittämisestä, ir-
roittamisesta ja vedenannosta laivoille sekä 
omalla ajallaan eri korvausta vastaan sata-
maluotsauksesta, muutetaan siten, että em. 
tehtävät sisältyvät satamaliikenteestä huo-
lehtivan henkilökunnan virkatehtäviin ilman 
eri korvausta. Tämän järjestelyn johdosta 
päätettiin satamalaitoksen johtosäännön eräi-
tä kohtia, mm. virkapuvun käyttämistä ja 
satamakapteenin ym. virkojen pätevyysvaa-
timuksia koskevat kohdat muuttaa, kumota 
johtosäännön 16 § ja hyväksyä uusi 16 §, 

joka koski eräiden satamalaitoksen viran-
haltijain tehtäviä. 

Lisäksi todettiin seuraava neuvottelupöy-
täkirjassa oleva pöytäkirjamerkintär 

»Neuvotteluissa on sovittu, et tä satama-
kapteeni vahvistaa laivojen köysien kiinni-
tyksessä ja irroittamisessa tarvit tavan hen-
kilökuntamäärän laskettuna nettorekisteri-
tonnimäärää kohden, jolloin suosituksena pi-
detään, että 

enintään 500 nettorekisteritonnimäärää 
kohti yksi mies, 

501—1 000 nettorekisteritonnimäärää 
kohti kaksi miestä, 

1 001—2 000 nettorekisteritonnimäärää 
kohti kolme miestä sekä 

yli 2 000 nettorekisteritonnimäärää 
kohti neljä miestä. 

Satamakapteenilla tai hänen määräämäl-
lään on oikeus määrätä tarvit tavasta mies-
määrästä edellä olevasta poikkeavasti.» 

Sisäasiainministeriö vahvisti 11.8. Helsin-
gin satamajärjestyksen 7 §m muutoksen, 
jonka mukaan aluksilla ei ole satamaluotsaus-
pakkoa (10.6. 456 §, 16.9. 639 §, kunn. as. 
kok. nro 59, 98, 198 A, C ja D). 

Satamamaksutaksan korottaminen. Kau-
punginvaltuusto päätt i muut taa Helsingin 
kaupungin satamamaksutaksan 1, 4 ja 5 §:n 
ja sisäasiainministeriö vahvisti 19.5. esitetyn 
muutoksen tulemaan voimaan 1.5.1970 lu-
kien (15.4. 292 §, 17.6. 485 §, kunn. as. kok. 
nro 50). 

Helsingin vapaavarasto. Kaupunginval-
tuusto päätt i tehdä valtioneuvostolle hake-
muksen oikeuden saamisesta Helsingin kau-
pungin vapaavaraston laajentamiseen sata-
marakennusosaston 12.3.1970 päivätyn kart-
tapiirroksen osoittamalla tavalla siten, e t tä 
vapaavarastoalueeseen liitetään myös kort-
teliin nro 20254 rakenteilla oleva talletusva-
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rastorakennus. Samalla kaupunginvaltuusto 
päätti esittää, että valtioneuvoston v. 1964 
tekemää päätöstä, jolla kaupungille myön-
nettiin oikeus perustaa vapaavarasto muu-
tettaisiin siten, että valtioneuvoston päätök-
sen 1 kohdassa mainittu rajoitus »Vapaa-
varastoa on käytettävä pääasiallisesti sellai-
seen varastointitoimintaan, jota ei voida 
tullivarastossa suorittaa» poistettaisiin (10.6. 
449 §). 

Samaten kaupunginvaltuusto päätti esittää 
valtioneuvostolle, että Helsingin kaupungin 
vapaavaraston käyttämisestä kannettavista 
maksuista annetun asetuksen 4 § muutettai-
siin. Maksuja on viimeksi tarkistettu v. 1967 
(9.12. 933 §). 

Rakennustyöt. Kaupunginvaltuusto oikeut-
ti satamalautakunnan käyttämään v:n 1967 
talousarvion pääomamenoihin merkityistä 
määrärahoista yht. 746 351 mk Länsisa-
taman varastorakennuksen L 6 rakenta-
miseen (18.2. 112 §, 27.5. 395 §); vapaa-
varaston lisätilojen perustustöitä varten mer-
kitystä määrärahasta 370 000 mk ja v:n 
1968 talousarvion vastaavalle tilille Länsi-
sataman vapaavaraston laajentamiseen mer-
kitystä määrärahasta 47 000 mk Tammasaa-
ren laiturin rakentamiseen (16.9. 675 §); v:n 
1967 ja 1969 talousarvioihin Merisataman 
rantojen järjestelyjä varten merkitystä mää-
rärahasta enintään 200 000 mk ns. Linnan-
laiturin sortumisen estämiseksi suoritettuihin 
ja vielä suoritettaviin korjaustöihin (7.1. 
29 §); v:n 1968 talousarvioon Kalasataman 
rannan rakentamista varten merkitystä mää-
rärahasta 55 652 mk Herttoniemen öljyn-
erotuskaivon rakentamiseen (30.9. 713 §); 
Volvon laiturin jatkeita varten merkitystä 
määrärahasta 20 000 mk Saukon laiturin vah-
vistamiseen (7.1. 30 §); v:n 1968 talousar-
vioon uusia siltoja varten merkitystä määrä-
rahasta enintään 10 000 mk Maritim Oy.lle 
vuokratun korttelin n:o 31129 tontin nro 7 
edustalla olevan venesataman alueen ruop-
paamiseen (2.9. 622 §); v:n 1970 talous-
arvioon Katajanokan laiturin suunnittelua 

varten merkityn 100 000 mk:n suuruisen 
määrärahan ns. Nurmisen laiturin rakenta-
miseen (30.9. 715 §). 

Kaupunginvaltuusto myönsi kertomusvuo-
den talousarvion pääomamenoihin kuuluvista 
käyttövaroistaan satamalautakunnan käy-
tettäväksi 250 000 mk Pitkänsillan—Haka-
niementorin rantamuurin rakentamiseen 
(30.9. 716 §). 

Lauttasaaren sillan rakentamiseen merkit-
tyä määrärahaa saatiin ylittää 590 000 mk: 11a 
(2.9. 623 §) sekä varastorakennuksen S 2 
rakennuskustannuksia varten merkittyä mää-
rärahaa enintään 250 000 mk:lla raken-
nuskustannusten kattamiseksi (17.6. 537 

Satamalautakunnalle myönnettiin oikeus 
käyttää kaupungin kassavaroista v:n 1971 
talousarvion määrärahoista katettavana en-
nakkomenona 300 000 mk Lauttasataman ja 
Länsisataman itäisen pistokkeen ja pistok-
keen kenttien rakentamista varten (9.12. 
935 §). 

Vuoden 1971 ja 1972 talousarvioissa katet-
tavina menoina saatiin käyttää 1 500 000 mk 
Sompasaaren lauttapaikan II sekä arkkulai-
turin länsiosan rakentamista varten, 350 000 
mk Sompasaaren lauttapaikan I I I rakenta-
mista varten, 260 000 mk Salmisaaren ranta-
muurin ja kaasuturbiinilaitoksen tien raken-
tamista varten sekä 700 000 mk Sompasaa-
ren nosturiradan rakentamista varten ja kah-
den nosturin siirtämiseksi Sompasaaren länti-
seltä laiturilta itäiselle laiturinosalle (27.5. 
394 §). 

Salmisaaren öljylaiturin rakentaminen. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi teollisuuslai-
tosten lautakunnan 18.11.1969 esittämän, sa-
tamalaitoksen 29.10.1969 päivätyssä piirus-
tuksessa n:o II12641 sekä 6. ja 7.11.1969 päivä-
tyissä kustannusarvioissa lähemmin esitetyn 
Salmisaaren öljylaiturin yleissuunnitelman, 
minkä lopullisessa toteuttamisessa oli otet-
tava huomioon sekä satamalautakunnan että 
vesilautakunnan edellyttämät suojaus- ja 
varotoimet (1.4. 265 §). 
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Luonnos- ja pääpiirustusten hyväksyminen. 
Kaupunginvaltuusto päät t i hyväksyä Salmi-
saaren voimalaitoksen lähelle rakennettavan 
polttoöljyn syvävaraston kolmatta varasto-
luolaa koskevat, Neste Oy:n laatimat, 19.11. 
1969 päivätyt pääpiirustukset n:o NP 1-2150 
ja NP 1-2561 siten, et tä rakennustyössä ote-
taan huomioon palolaitoksen huomautukset 
(4.3. 190 §). 

Samaten kaupunginvaltuusto hyväksyi 
satamarakennusosaston laatimat, vapaava-
rastoalueelle rakennettavan varastoraken-
nuksen V 3 luonnospiirustukset n:o 11938 
I I I 14201, 11440 I I I 14041, 11911 I I I 14045, 
11913 I I I 14047 ja 11912 I I I 14046 (18.2. 
138 §). 

Tontin vuokraaminen Wärtsilä Oy.lle. Sa-
tamalautakunnalle myönnettiin oikeus vuok-
rata Wärtsilä Oy:n Helsingin telakalle Munk-
kisaaren korttelissa n:o 20181 sijaitseva 
19 794 m2:n suuruinen tontt i n:o 4 ajaksi 
1.10.1970—31.12.1999 mm. seuraavilla eh-
doilla: Vuotuinen vuokramaksu on taloudel-
lisen kasvun turvaamisesta v. 1970 annetun 
lain voimassaolon päättymiseen saakka 6.60 
mk/m2 . Sen jälkeen vuokra on riippuvainen 
virallisesta elinkustannusindeksistä, j ossa 
»lokakuu 1951 = 100», siten et tä perusvuok-
rana vuokranvaihteluita laskettaessa pide-
tään 3 mk/m2 vuodelta ja perusindeksinä pis-
telukua 100. Muut vuokran laskemisperusteet 

ovat tavanomaiset. Vuokra-aluetta saadaan 
käyttää yksinomaan telakkatoimintaan. 
Vuokramies sallii korvauksetta ajoneuvolii-
kenteen tontin alueelle jäävällä nykyisellä 
Hernesaarenranta-nimisellä kadulla, kunnes 
sen korvaava katu on kaupungin toimesta 
rakennettu. Katualueesta ei peritä vuokraa 
tältä ajalta. Mikäli aluetta ei vuokra-ajan 
alkuun mennessä saada täytetyksi, ei vuokra-
miehellä ole oikeutta vaatia tästä korvausta 
kaupungilta. Vuokra peritään ainoastaan 
siitä alueesta, mikä kulloinkin voidaan luo-
vuttaa vuokramiehen käyttöön. Vuokramie-
hellä on vapaa siirto-oikeus (14.10. 742 §). 

Wärtsilä Oy:n ja kaupungin välisen vuok-
rasopimuksen n:o 1312/7.12.1965 muuttami-
nen, ks. aluevaihdot. 

Munkkisaaren korttelin n:o 237 tontin n:o 2 
vuokrasopimuksen muuttaminen. Kiinteistö 
Oy Matalasalmenkatu 9a -nimisen yhtiön 
kanssa päätettiin sopia Munkkisaaren kortte-
lin n:o 237 tontt ia n:o 2 koskevan vuokra-
sopimuksen 6. kohdan muuttamisesta seu-
raavaksi: 

»Tontilla olevaan rakennukseen saadaan 
varastotilojen lisäksi sijoittaa tuontia ja vien-
tiä sekä satama- ja telakkatoimintaa palvele-
via tiloja eikä siinä saa olla asuntoja, lukuun 
ot tamat ta tontin ja rakennuksen hoitohen-
kilökuntaa varten tarkoitet tuja asuntoja.» 
(16.12. 967 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat. Sähkölaitoksen osastopäälli-
kön virkaan valitun dipl.ins. Antt i Itkosen 
kanssa päätettiin tehdä palkkaussopimus, 
jonka mukaan hänelle maksetaan 3 953 mk:n 
suuruinen kuukausipalkka. Sopimus on voi-
massa toistaiseksi, molemminpuolinen irti-
sanomisaika 3 kk (10.6. 450 §). 

Sähkölaitoksen avoimena olevat 6. pl:n 
laskujenjakajan virka ja 9. pl:n mittarinluki-

jan virka päätettiin lakkauttaa 1.1.1971 lu-
kien (16.12. 966 §). 

Käyttöomaisuus. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti sähkölaitoksen suorittamaan käyttö-
omaisuudestaan ylimääräisen poiston siten, 
että Suvilahden voimalaitoksen ja sähköase-
man käyttöomaisuudesta saadaan poistaa 
51. 12. 1969 kirjanpitoarvon mukainen 
3 666 439 mk:n suuruinen osa kokonaisuu-
dessaan v. 1970—1973 (9.12. 934 §). 

Voimalaitokset. Kaupunginvaltuusto oi-
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