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kunnan vahvistamia kansainvälisen piirtäjä-
järjestön ICOGRADAm kilpailusääntöihin 
perustuvia sääntöjä soveltuvin osin, 

että kilpailun toimeenpanemista varten 
asetetaan palkintolautakunta, jonka puheen-
johtajaksi nimettiin metrotoimikunnan va-
rapuh.joht. Pentti Poukka ja jäseniksi toim. 
joht. Unto Valtanen sekä Suomen Teollisuus-
taiteen Liiton Ornamon edustajana sisustus-
arkkit. Harry Moilanen, Mainosgraafikot-
yhdistyksen ja Taidepiirtäjäinliitto Grafian 
yhteisenä edustajana yhdistyksen toimesta 
valittava henkilö ja yksi Suomen Arkkitehti-
liiton toimesta valittava henkilö. Lautakunta 
oikeutettiin määräämään palkintojen ja lu-
nastuksien suuruudet siten, että niiden yh-
teismäärä on enintään 20 000 mk sekä otta-
maan itselleen sihteeri ja kuulemaan asian-
tuntijoita. Palkintolautakunnan puheenjoh-
tajalle päätettiin suorittaa tehtävästä 2 000 
mk ja muille jäsenille siten, että palkintolau-
takunta määrää lautakunnassa edustettuina 
olevien järjestöjen edustajien palkkiot jär-
jestöjen esittämien perusteiden mukaisesti. 
Kilpailujen kustannuksiin saatiin käyt tää 
enintään 40 000 mk v:n 1967 talousarvioon 

kuuluvista ao. määrärahoista (24.8. 2250 §, 
23.11. 3236 §). 

Metron koerataa koskevat asiat. Kaupungin-
hallitus hyväksyi seuraavat piirustukset: 
metron koeradan linjauksen ja korkeusase-
man Maa ja Vesi Oy:n piirustusten n:o 3239 
-3242 mukaisesti (4.5. 1260 §); metron koe-
junan väliaikaisen huoltohallin pääpiirustuk-
set n:o 100/8-15 (4.5. 1261 §) sekä Kampin -
Puotinharjun metron koerataan kuuluvien 
Konemestarinkadun metrosillan yleispiirus-
tuksen n:o 1/117, Valurinkadun metrosillan 
yleispiirustuksen n:o 1/118, Siilitien metrosil-
tojen yleispiirustuksen n:o 1/119, Sahaajanka-
dun metrosiltojen yleispiirustuksen n:o 1/210 
sekä koeradan pehmeikkösillan yleispiirus-
tuksen n:o 1/121 (4.5. 1262 §). 

Koulutuspäivien järjestäminen. Kaupungin-
hallitus oikeutti metrotoimiston järjestämään 
17.-19.12. välisenä aikana n. 23 henkilölle 
internaattityyppisen koulutustilaisuuden, 
missä selvitettäisiin liikkeenjohdollista ajat-
telua ja erityisesti liikkeenjohdollisten ratkai-
sujen soveltumista kunnallishallinnon erityis-
piirteisiin. Tarkoitukseen saatiin käyt tää 
enintään 4 500 mk (16.11. 3163 §). 

8. Satamia koskevat asiat 

Eräiden alueiden siirtäminen satamalauta-
kunnan hallintoon. Kaupunginhallitus mää-
räsi rautatiehallituksen kaupungille luovut-
tamasta, n. 66 200 m2:n suuruisesta alueesta 
Sörnäisten satamassa Kulosaaren sillan ete-
läpuolelle ja Lautatarhankadun itäpuolelle 
jäävän osan satamalautakunnan hallintoon 
1.1.1970 lukien myöhemmin määrät tävästä 
pääoma-arvosta (24.8. 2288 §) sekä korttelin 
n:o 20176 tonttiin n:o 15 kuuluvan, 2 333.5 
m2:n suuruisen alueen. Lautakuntaa keho-
tettiin tekemään esitys tonttiin n:o 15 liitty-
vän alueen vuokraamisesta Wärtsilä Oy:lle, 
heti kun se olisi mahdollista huomioon ot-
taen alueen nykyisen käytön ja sillä suoritet-
tavat liikennejärjestelyt (21.12. 3547 §). 

Kaupunginhallitus määräsi Laajasalon öl-
jy varastoalueen, joka 8.12.1969 tehdyn pää-
töksen mukaan oli 1.1.1970 lukien siirretty 
satamalautakunnan hallintoon, käyttöomai-
suusarvoksi 3 555 000 mk (6.4. 1013 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti 
satamalautakunnan julistamaan satamajoh-
ta jan viran haettavaksi 30 p:n hakuajoin 
erilliskuulutusta käyttäen ja siten, et tä haki-
joilla on oikeus esittää myös omat palkka-
vaatimuksensa. Nosturiosaston pääll. Veikko 
Heinonen määrättiin 12.1. lukien hoitamaan 
avoinna olevaa virkaa siihen kuuluvin palk-
kaeduin toistaiseksi ja kunnes virka on vaki-
naisesti täytet ty, kuitenkin kauintaan 30.6. 
saakka (23.2. 593 §). 
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Kaupunginhallitus vahvisti valtuuston 
17.6. suorittaman vaalin varastoimistoimen 
apul.joht. Keijo Tarnasen valinnasta satama-
johtajan virkaan 1.7.1970 lukien (29.6. 
1970 §). 

Kaupunginhallitus määräsi virkasäännön 
11 §:n 2 mom:n nojalla satamaliikennejaoston 
10. pl:n toim.apul. Leena Hurmeen siirty-
mään 16.2.1970 lukien avoimeksi tulevaan 
11. pl:n toimentajan vakinaiseen virkaan ja 
toim.apul. Ulla Marklundin 16.2. lukien 
avoimeksi tulevaan 10. pl:n vakinaiseen toi-
mistoapulaisen virkaan (19.1. 153 §). 

Varastoimis- ja laiturihuolto-osastolle pää-
tettiin tp. virkasuhteeseen palkata ajaksi 
1.7.-31.12. yksi 17. pl:n laiturihuollon esi-
mies ja neljä 13. pl:n tavaranmerkitsijää ja 
ajaksi 1.10.-31.12. neljä 13. pl:n tavaranmer-
kitsijää. Palkkausmenoja varten myönnettiin 
40 462 mk (19.5. 1433 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että nosturiosas-
ton kahdeksan 16. pl:n ja kaksi 15. pl:n mu-
kaisesti palkattua tp. nosturinhoitajan vir-
kaa muutetaan 1.5.1970 lukien yhdeksi 17. 
pl:n tp. nosturinhoitajan apulaisesimiehen 
viraksi, kahdeksi 15. pl:n tp. nosturiasenta-
jan viraksi, kuudeksi 13. pl:n tp. trukinkul-
jettajan viraksi sekä yhdeksi 12. pl:n tp. 
autonkuljettajan viraksi (27.4. 1205 §). 

Satamalaitoksen työsuhteinen varastomies 
Oiva Mero oli kaupunginhallitukselle esittä-
nyt, että tämä velvoittaisi satamalaitoksen 
valtuuston v:n 1952 talousarvion hyväksymi-
sen yhteydessä virkasuhteesta työsuhteeseen 
siirrettyjä henkilöitä koskevan päätöksen no-
jalla tarkistamaan hänen palkkansa 12. pl:sta 
13. pl:aan 1.4.1967 lukien. Kaupunginhallitus 
katsoi v. 1968, ettei anomus antanut aihetta 
toimenpiteisiin. Mero oli lääninhallitukselle 
jättämässään valituksessa mm. huomautta-
nut, että hän suoritti edelleen samaa tehtä-
vää rinnan virkasuhteisten varastomiesten 
kanssa, jotka olivat 1.4.1967 lukien saaneet 
yhden palkkaluokan korotuksen. Hän oli vaa-
tinut, että hänelle myönnettäisiin vastaava 
korotus. Lääninhallitus päätti 18.6., että 

kaupunginhallituksen valituksenalaisella pää-
töksellä ei ollut lopullisesti ratkaistu kaupun-
kiin työsuhteessa olevan Meron oikeutta hä-
nen vaatimaansa palkkaan, vaan hänellä on 
katsottava olevan oikeus saattaa asia ao. 
alioikeuden tutkittavaksi. Sen vuoksi ja 
kun kaupunginhallituksen päätös ei loukkaa 
Meron yksityistä oikeutta, ei ole syntynyt 
laista poikkeavassa järjestyksessä, ei mene 
kaupunginhallituksen toimivaltaa ulommak-
si eikä muutoinkaan ole lain taikka asetuk-
sen vastainen, lääninhallitus oli kunnallislain 
175 ja 178 §:ien perusteella hylännyt vali-
tuksen. Lääninhallituksen päätös merkittiin 
tiedoksi (10.8. 2116 §). 

Tilapäisessä virkasuhteessa olevalle läm-
mittäjä-mekaan. Niilo Murrolle päätettiin 
suorittaa vuosittain lämmityskaudelta eli 
ajalta 16.10.-15.4. varastorakennusten S 1 
ja S 2 lämmityslaitteiden toiminnan valvon-
nasta varsinaisen työajan ulkopuolella 50 
mk:n suuruinen korvaus kuukaudelta (21.9. 
2615 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja 
viranhaltijain yhteisjärjestön 21.9.1970 päi-
vätty kirje satamalaitoksen palveluksessa 
olevien eräiden viranhaltijain taholta uhkaa-
massa olevista työtaistelutoimenpiteistä mer-
kittiin tiedoksi (28.9. 2687 §). 

Kaupunginhallitus päätti, kumoten 29.5. 
1968 tekemänsä päätöksen siltä osin, kuin 
siinä oli kysymys laiturihuollon, talletus-
varaston, vapaavaraston ja koneellisten ta-
varansiirtolaitteiden henkilöstön työajoista, 
määrätä jäljempänä mainittujen satamalai-
toksen henkilökuntaryhmien työaikajärjes-
telyissä noudatettaviksi 16.2.1970 alkaen 
toistaiseksi seuraavia määräyksiä: 

A) Laiturihuollon työaikajärjestely 
Laiturihuollon esimiesten ja tavaranmer-

kitsijäin viikoittainen säännöllinen työaika on 
keskimäärin 40 t viikossa kolmen viikon pi-
tuisena tasoittumisajanjaksona. Lauantaisin 
on työssä 1/3 henkilökunnasta. Tasoittumis-
ajanjaksoon sisältyy kuusi vapaapäivää. 

B) Nosturiosaston työaikajärjestely 
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1. Nosturiesimiehet 
Nosturiesimiesten viikoittainen säännölli-

nen työaika on keskimäärin 40 t viikossa 9 
viikon pituisena tasoittumisajanjaksona, jo-
hon sisältyy 17 vapaapäivää. 

2. Nosturinhoitajat 
Nosturinhoitajien viikoittainen säännölli-

nen työaika on keskimäärin 40 t viikossa 10 
viikon pituisena tasoittumisajanjaksona. 
Lauantaisin on työssä 1/5 henkilökunnasta. 
Tasoittumisaj an jaksoon sisältyy 19 vapaa-
päivää. 

3. Trukinkuljettajat. 
Trukinkuljettajien viikoittainen säännölli-

nen työaika on keskim. 40 t viikossa 10 vii-
kon pituisena tasoittumisajanjaksona. Lauan-
taisin on työssä 1/10 henkilökunnasta. Ta-
soittumisaj anjaksoon sisältyy 19 vapaapäi-
vää. 

C) Työvuoroluettelojen laatiminen 
Satamalaitoksen tehtävänä on laatia lo-

pulliset edellä mainittuja henkilökuntaryh-
miä koskevat työvuoroluettelot (9.2. 428§). 

Satamaluotsauksen uudelleen järjestely. Sa-
tamahenkilökunnan palkkaus- ja työolo-
suhteiden uudelleen järjestämistä koskevan 
valtuuston päätöksen johdosta kaupungin-
hallitus kehotti satamalaitosta kuulutuksin 
ilmoittamaan satamaluotsauksen uudesta jär-
jestelystä, luotsauksen vapaaehtoisuudesta 
ja siitä, ettei kaupunki vastaa luotsauksen 
yhteydessä alukselle, lastille, aluksen mie-
histölle ja ns. kolmannelle ehkä aiheutuvista 
vahingoista (15.6. 1748 §). 

Helsingin satamien turvallisuutta koskeva 
asia. Valtuusto käsitteli v. 1969 vt Lopin ym. 
aloitetta Helsingin satamien turvallisuuden 
ja järjestyksen parantamisesta. Valtuuston 
päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kau-
punginhallitus kehotti satamalaitosta jär-
jestämään ao. laitosten ja järjestöjen edus-
tajien keskeisen neuvottelutilaisuuden, jossa 
selvitettäisiin asiaa koskevat seikat. Tilai-
suudessa asetettiin toimikunta, jonka jättä-
män muistion perusteella kaupunginhallitus 
päätti 

1) kehottaa satamalaitosta suunnittele-
maan eri satamanosiin vaarallisten aineiden 
varastoja, joissa tehokkaalla osastoinnilla 
estetään vuodoista tai muista syistä aiheutu-
vat erilaisten kemikaalioiden aiheuttamat 
reaktiot, 

2) kehottaa satamalautakuntaa tekemään 
esityksen Helsingin kaupungin satamajärjes-
tyksen muuttamiseksi niin, että alusten 
päälliköt velvoitettaisiin satamaviranomai-
sille annettavan alusilmoituksen yhteydessä 
ilmoittamaan ihmishengen turvallisuutta me-
rellä koskevassa, v:n 1960 kansainvälisessä 
yleissopimuksessa vaarallisiksi luokitellut ai-
neet, 

3) esittää Suomen Laivanvarustajain Yh-
distykselle ja Älands Redarförening yhdis-
tykselle, että nämä kehottaisivat jäsenyri-
tyksiään entistä huolellisemmin antamaan 
Helsingin satamaviranomaisille ennen laivo-
jen purkaus työn aloittamista palavista nes-
teistä annetun asetuksen 53 §:ssä mainitut 
tiedot sekä edellisessä kohdassa mainitun 
yleissopimuksen VII luvun 5 säännössä mai-
nitun vaarallisten aineiden luettelon tai yk-
sityiskohtaisen ahtauspiirroksen, 

4) esittää Helsingin Huolintaliikkeiden 
Yhdistykselle, että tämä kehottaisi jäsen-
yrityksiään tehostamaan laivan sivulla ta-
pahtuvaa vaarallisten aineiden vastaanottoa, 

5) esittää merenkulkuhallitukselle vaaral-
listen aineiden merikuljetusten valvontaa te-
hostettavaksi sekä 

6) esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, 
että ministeriö kiinnittäisi alaistensa am-
mattientarkastajien huomiota vaarallisten 
aineiden käsittelystä annettujen määräys-
ten noudattamiseen työtapaturmien välttä-
miseksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa 
satamalaitosta yhteistoiminnassa kaupunki-
suunnitteluviraston kanssa kiinnittämään 
huomiota satamien liikenneturvallisuuden li-
säämiseen pyrkimällä erottamaan soveltuvis-
sa kohdissa eri liikennemuotojen liikenne toi-
sistaan ja ohjaamalla ajoneuvoliikenteen kul-
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kua myös satamien kenttäalueilla (21.9. 
2614 §). 

Satamalaitoksen käyttöomaisuus. Kaupun-
ginhallitus päätti, että v:n 1969 tilinpäätök-
sessä lisätään satamalaitoksen käyttöomai-
suuteen seuraavat erät: 

mk 
15/59/10/1967 Sompasaaren itäi-
nen laituri 227 482 
14/59/10/1968 Sompasaaren itäi-
nen laituri 199 518 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
seuraavat yleisiksi töiksi katsottavat erät 
poistetaan satamalaitoksen keskeneräisten 
töiden ja hankintojen tililtä talousarvion 
ulkopuolella: 

mk 
13/59/13/1966 Kulosaaren sillan 
vieressä olevat viemärityöt ... 51 908 
13/59/10/1967 Kulosaaren sillan 
vieressä olevat viemärityöt ... 112 579 
14/59/10/1967 Kokkosaarenka-
dun viemärit 63664 
14/59/10/1968 Naftakadun vie-
märit 283 000 
14/59/10/1968 Verkkosaaren 
viemärityöt 250 000 
14/59/10/1968 Kokkosaarenka-
dun viemärit 130 000 
14/59/10/1968 Sahaajankadun 
länsipuolen avo-ojan putkitus-
työ 310 000 
13/59/10/1968 Kulosaaren sillan 
vieressä olevat viemärityöt ... 1 045 000 
(19.1. 188 §). 

Laiturit, väylät, rautatiet ym. Kaupungin-
hallitus oikeutti satamalautakunnan käyttä-
mään kertomusvuoden talousarvioon mer-
kittyjä ko. siirtomäärärahoja (9.2. 425 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti satamalauta-
kunnan käyttämään kertomusvuoden talous-
arvioon jäänmurtajien satamaa varten mer-
kittyä 400 000 mk:n osamäärärahaa Saukon 
laiturin vahvistamiseen (14.9. 2540 §). 

Irtaimisto. Yleis jaosto päätti, että hinaus-
veneen H 6 Perkins -merkkinen, 36 hv:n 
tehoinen moottori saatiin vaihtaa saman 
merkkiseen, 72 hv:n tehoiseen moottoriin 
luovuttamalla vanha moottori vaihtomootto-
rina 2 000 mk:n arvosta ja poistamalla se lai-
toksen käyttöomaisuudesta (yjsto 8.4. 
5815 §). 

Kaupunginhallitus päätti huomauttaa sa-
tamarak.pääll. Veli Rahikaiselle v. 1968 ta-
pahtuneen täryjuntan hankinnan epätarkoi-
tuksenmukaisuudesta (30.11. 3360 §). 

Yleisjaosto oikeutti satamalaitoksen pois-
tamaan käyttöomaisuudestaan lautakunnan 
esityksessä n:o 600/14.9.1970 mainitut haa-
rukkatrukit ja myymään ne tarjousten perus-
teella eniten tarjoavalle (yjsto 23.9. 7137 §). 

Piirustusten hyväksyminen. Kaupunginhal-
litus päätti hyväksyä seuraavat piirustukset: 
Salmisaaren kolmatta varastoluolaa koske-
vaan piirustukseen NP 1-2561 21.1., 6.2., 
31.3., 6.5., 20.7. ja 9.9.1970 tehdyt muutok-
set (5.10. 2770 §); varastorakennukseen L 2 
rakennettavan 5 tonnin tavarahissin piirus-
tukset n:o III/1434 2~5 (17.8. 2218 §); va-
rastorakennuksen L 4 muutostyöpiirustukset 
n:o III/14186-11 (13.4. 1082 ^varas toraken-
nuksen L 3 muutostyöpiirustukset n:o III / 
14301-5 mukaisesti (27.4. 1204 §); varastora-
kennuksen M 4 maanpuoleisen lastauslaitu-
rin suojakatoksen muutospiirustukset n:o 
VI/20032 - 5 (31.8. 2375 §); Sompasaaren mat-
kustajapaviljongin piirustukset 187943-47 

siten, että matkustajapaviljongin rakenta-
mista varten haetaan rakennusluvan jatka-
mista kauintaan 26.8.1975 saakka (3.8. 
2057 §); Sompasaaren 3. lauttapaikan perä-
läpän käyttökoneiston suojahuoneen piirus-
tukset n:o VIII/19421-2 (29.6. 1967 §); V 
tullikamarin uuden arkistotilan piirustukset 
n:o VI/19981"2 (3.8. 2054 §) sekä Kellosaaren 
öljylaiturin 14.4.1970 päivätyt pääpiirustuk-
set n:o II/12644 6 ja II/126445 (1.6. 1599 §). 

Liikennemaksuja koskevat asiat. Suomen 
Satamaliiton hallitus oli pyytänyt jäsenkau-
punkiensa lausuntoa laadituttamastaan 
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uudesta liikennemaksutaksasta. Satamalauta-
kunta mainitsi, että uudistetun taksan val-
mistelun laajat tutkimukset on suoritettu 
Helsingin satamalaitoksessa. Tuontiliikenne-
maksutaksa on eräitä vähäisiä muutoksia lu-
kuun ottamatta Helsingin kaupungin ehdo-
tuksen mukainen. Vientiliikennemaksutaksa-
ehdotuksessa on osa maksuista Kotkan ehdo-
tuksen mukaisia. Kotkan ehdotus merkitsee 
n. 44 %:n nousua vientimaksutuloihin koko 
maan viennissä tuontiliikennemaksutulou-
tuksen noustessa 15 %. Lopulliset maksut 
määräytyvät kuitenkin vasta vientiteollisuu-
den kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. 
Lautakunta totesi, että Ruotsissa vientilii-
kennemaksut ovat korkeintaan 50 % tuonti-
maksuista, mutta yleensä vain kolmas- tai 
viidesosa. Kaupunginhallitus päätti antaa 
Satamaliiton hallitukselle lautakunnan esit-
tämän mukaisen lausunnon (28.9. 2678 §). 

Satamaliiton hallitus oli 3.12. kutsunut 
koolle ylimääräisen liittokokouksen päättä-
mään uudesta liikennemaksutaksaehdotuk-
sesta sekä myös ehdotuksesta taksan uusiksi 
yleisiksi perusteiksi. Voimassa olevan liiken-
nemaksutaksan yleiset perusteet ovat suurel-
ta osalta laaditut v. 1938 ja on niitä jossain 
määrin täydennetty tai muutettu v. 1961. 
Valtioneuvosto oli asettanut v. 1963 komi-
tean selvittämään perusteita, joiden mukaan 
mm. satama- ja liikennemaksujen periminen 
olisi järjestettävä. Toimikunnan mietintö 
oli valmistanut v. 1967. Teollisuuden keskus-
järjestöt esittivät raaka-aineiden tuontiliiken-
nemaksujen poistamista. Tämän johdosta 
sisäasiainministeriö asetti v. 1969 toimikun-
nan laatimaan ehdotuksen siitä, miten kysy-
mys liikennemaksun kantamisesta maaliiken-
teessä sekä liikennemaksun jakamisesta maa-
hantuontipaikkakunnan ja tullauskaupungin 
kesken olisi järjestettävä siihen saakka, kun-
nes asia kaupunkien erityisrasituksina olevien 
tehtävien hoidon uudelleen järjestämisen yh-
teydessä ehkä ratkaistaisiin uudelta pohjal-
ta. Tämä toimikunta antoi mietintönsä tou-

kokuussa 1970. Mietintöön sisältyi ehdotus 
liikennemaksutaksan uusiksi perusteiksi. Sa-
tamaliiton hallitus oli pyytänyt, että asiasta 
annettaisiin lausunto ennen 1.12.1970. Sata-
malautakunta oli ehdottanut Satamaliiton 
hallituksen ehdotukseen eräitä muutoksia. 

8 §:n 2 mom:n lautakunta ehdotti poistet-
tavaksi, koska kysymyksessä oli tullilain 91 
ja 92 §:n perusteella myönnetty lykkäys lii-
kennemaksun kantamisessa enintään vuoden 
ajaksi. 

10 §:n 2 mom:n lautakunta ehdotti muutet-
tavaksi seuraavaksi: 

»Jos tavara vuoden kuluessa saman kau-
pungin kautta viedään ulkomaille, ei liiken-
nemaksua kanneta.» 

Lisäksi lautakunta totesi, että voimassa 
olevan liikennemaksutaksan ryhmässä 89 
esiintyvä muistutus oli jätetty pois uudesta 
taksaehdotuksesta. Liikennemaksuvapaus oli 
siis tästä ryhmästä jäänyt kokonaan pois 
ja maksu olisi aina 0.3 %. 

Viennin puolella ehdotetusta palaamisesta 
määrään 0.3 % tavaran arvosta olisi lauta-
kunnan mielestä ennen liittokokousta vielä 
neuvoteltava eri satamien edustajien kanssa. 

Kaupunginhallitus päätti antaa Satamalii-
ton hallitukselle lautakunnan esittämän mu-
kaisen lausunnon (30.11. 3361 §). 

Hangon kaupunginhallitukselle päätettiin 
ilmoittaa, ettei kaupunginhallitus katsonut 
aiheelliseksi tässä vaiheessa Hangon kaupun-
ginhallituksen esittämän lisäsopimuksen teke-
mistä liikennemaksujen tilityksessä sekä että 
Hangon kaupungin tulisi suorittaa ensi ti-
lassa Helsingin kaupungille vuosilta 1966-
1968 saamatta jääneiden liikennemaksujen 
tilityserät. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
että vuotta 1966 vanhempien liikennemaksu-
jen tilityserien vaatimisesta Hangon kaupun-
gilta luovutaan (30.11. 3356 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi tehtäväksi 
Varkauden kaupungin kanssa seuraavan so-
pimuksen liikennemaksun ja tuulaakimaksun 
kantamisesta ja tilittämisestä: 
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Sopimus 

Varkauden kaupunginhallitus ja Helsingin 
kaupunginhallitus sopivat täten siitä, että 
Varkauden kaupunki veloittaa ja tilittää 
Helsingin kaupungille asetuksen mukaisen 
tuulaakimaksun sekä yhtenäistetyn liiken-
nemaksutaksan 1 §:n 2 mom:ssa määrätyn 
liikennemaksun siten, että tavarasta, joka 
Varkaudesta tullaamattomana ja tullivaras-
toon siirtämättä lähetetään Helsingin kau-
punkiin tullattavaksi, tilitetään Varkauden 
kaupungille tuleva osuus liikennemaksusta, 
ja että Varkauden kaupunki vastavuoroisesti 
kantaa ja tilittää Helsingin kaupungille kuu-
luvan liikennemaksuosuuden niistä tavarois-
ta, jotka lähetetään viimeksimainitun kau-
pungin kautta Varkauteen siellä tullatta-
vaksi. 

Tilityksestä sovitaan muutoin, 
— että tuulaakin veloituksesta, kantami-

sesta ja tilityksestä määrättävä palkkio on 
3 % kannetusta määrästä ja että liikenne-
maksun vastaava palkkio on 5 % 30 %:n 
suuruisesta liikennemaksuosuudesta, 

— että tilitys tehdään neljännesvuosittain 
huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa mainit-
tuja kuukausia edeltäviltä vuosineljännek-
siltä, 

— että tilityksessä ilmoitetaan tilityskau-
den kokonaiskannanta ja laskettu 1 §:n 2 
mom:n mukainen liikennemaksuosuus, josta 
vähennetään palkkio ja postikulut sekä 

— että tilityksestä laaditaan yksityiskoh-
tainen luettelo, josta ilmenee päiväyspassituk-
sen numero, tavaran vastaanottaja, tavaran 
laatu, tavaran paljous, liikennemaksun brut-
tomäärä ja tilitettävä liikennemaksuosuus. 

Sopimus astuu voimaan heti kun se on 
molemminpuolin allekirjoitettu. (27.4.1206 §). 

Nokia Oyrlle päätettiin palauttaa siltä 
vuosina 1965 ja 1966 virheellisesti velotettu 
liikennemaksu 9 013 mk 6 %:n korkoineen 
maksupäivästä lukien (9.3. 729 §). 

Lauttasaaren silta. Kaupunginhallitus to-
tesi, että satamalautakunta voi suorituttaa 

Lauttasaaren sillan virtapilarin 7 E vanhojen 
perustusten injektointityön talousarvioon 
Lauttasaaren sillan rakentamiseen merkit-
tyä määrärahaa käyttäen. Töitä ei kuiten-
kaan olisi aiheellista suorittaa tässä vaihees-
sa ja näissä sääoloissa, ellei sillan jatkuva 
tarkkailu takuuajan kestäessä antaisi siihen 
aihetta (12.1. 110 §). 

Lauttasaaren sillan läppä saatiin läpän 
maalauksen takia sulkea yöllä klo 2-5 väli-
senä aikana 15.-18.6.1970 (15.6. 1805 §). 

Lauttasaaren sillan läppä päätettiin pitää 
auki seuraavien määräysten mukaisesti: 

Alukset, jotka liikennöivät Salmisaaren 
ja Lauttasaaren välisessä väylässä, pääs-
tetään kulkemaan läpän kautta seuraavina 
aikoina siltavartion ollessa miehitetty: klo 
6-6.30, 9-11 ja 12-15. 

Siltavartiota ei pidetä miehitettynä sun-
nuntaisin tai muuna kirkollisena juhlapäivä-
nä eikä itsenäisyys- tai vapunpäivänä eikä 
lauantaisin, paitsi arkipyhäviikkoina. 

Mikäli pakottavissa tapauksissa Lautta-
saaren sillan läppä halutaan avattavaksi 
mainituista ajoista poiketen, on siitä erik-
seen sovittava satamakapteenin tai hänen 
sijaisensa kanssa. Milloin siltavartio ei ole 
miehitetty, avaaminen suoritetaan satama-
kapteenin antamien ohjeiden mukaan läpän 
avaamista pyytäneen kustannuksella (10.8. 
2114 §, 7.12. 3455 §). 

Vt Salme Katajavuori oli Lauttasaaren sil-
lan liikenteen hoitamista koskevassa kirjees-
sään tiedustellut, 

mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus 
aikoo ryhtyä, että Lauttasaaren läppäsilta 
ei aiheuttaisi liikenneruuhkia, 

mitä kaupunginhallitus aikoo tehdä taa-
takseen asukkaiden turvan hengen, tapatur-
mien ja omaisuuden osalta sillan liikenteessä 
ja 

millä tavalla kaupunginhallitus aikoo toi-
mia, että sillan aiheuttamat käyttökustan-
nukset pysyisivät mahdollisimman pieninä. 
Samalla hän viittasi 5.1.1970 tapahtuneeseen 
monituntiseen sillan käyttöä koskevaan kat-
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koon. Lauttasaaren uuden sillan rakennustoi-
mikunta oli ilmoittanut 5.1. sattuneen häi-
riön aiheutuneen siitä, että sillan liikettä 
jarruttavaan jarrulaippaan oli muodostunut 
huurretta. Koska oli olemassa useita eri 
menetelmiä, jotka estäisivät huurteen muo-
dostumisen, tultaisiin käytännössä kokeile-
maan, mikä niistä olisi tehokkain. Satama-
lautakunta totesi, että läppäsillan kautta ta-
pahtuvassa liikenteessä maaliikenne ja laiva-
liikenne joutuvat ristiriitaan keskenään. Laut-
tasaaren uutta siltaa suunniteltaessa teolli-
suuslaitosten lautakunta esitti painavia pe-
rusteluja läppäsillan tarpeellisuudesta Salmi-
saaren voimalaitokselle tapahtuvan hiilen-
kuljetuksen vuoksi. Kaupunginhallitus päät-
ti 24.11.1969 antaa kaupunkisuunnitteluvi-
raston liikennesuunnitteluosaston tehtäväksi 
suorittaa liikennetutkimus Lauttasaaren sil-
lan liikenteestä läpän aukioloaikojen mää-
räämiseksi sen jälkeen, kun silta olisi saatettu 
normaaliin käyttöön. Lautakunta totesi, että 
mekaanisissa laitteissa saattaa huolellisesta 
hoidosta huolimatta sattua häiriöitä. Mikäli 
häiriöiden vaikutukset halutaan saada mah-
dollisimman vähäisiksi, tulisi avaamisajat 
sovittaa maaliikenteen suhteen hiljaisiin 
aikoihin. Tapaturmien välttämiseksi on läp-
päosan molemmissa päissä sulkupuomit, va-
roitusvalot ja äänimerkki sekä kaiutinlaitteet, 
joilla voidaan antaa suullisia varoituksia. 
Vt Katajavuorelle päätettiin antaa hänen 
tiedustelujensa johdosta satamalautakunnan 
ja Lauttasaaren uuden sillan suunnittelu- ja 
rakennustoimikunnan lausuntojen mukai-
nen vastaus. Samalla kaupunginhallitus ke-
hotti kaupunkisuunnitteluvirastoa harkitse-
maan valo-opastinlaitteiden asentamista 
Lauttasaaren sillan kummallekin puolelle lii-
kenteen ohjaamiseksi kulkemaan Lapinlah-
den sillan kautta Lauttasaaren sillan läppä-
osan aukioloaikoina (2.3. 661 §). 

Tullivartiokopit ym. Satamalaitoksen ilmoi-
tuksen mukaan oli rakennustarkastaja 19.2. 
hylännyt satamalaitoksen anomukset ra-
kennusluvan saamiseksi neljälle tullivartio-

kopille Länsisataman alueella. Näiden tulli-
vartiokoppien luonnospiirustukset oli laadittu 
rakennushallituksessa. Piirustukset oli tulli-
kamarikaupungeille lähetetty 7.5.1965. Sata-
malaitoksen osuudeksi suunnittelutyössä oli 
jäänyt pienehköjen Helsingin satamien työ-
oloja vastaavien muutosten tekeminen ra-
kennushallituksen luonnoksiin. Rakennustar-
kastaja oli perustanut hylkäävän päätöksen-
sä rakennusasetuksen 53 §:n 2 mom:n 1) ja 
6) kohtiin sekä 77 §:n 2 mom:iin pitäen raken-
nuksia ulkonäöltään huonoina. Rakennus-
tarkastaja ei ollut päätöstä tehdessään otta-
nut huomioon, että satamien varastoaluei-
den ulkonäkö vaihtelee päivästä päivään. 
Vartiokopit ovat kevytrakenteisia ja helposti 
siirrettäviä ja sen vuoksi lähinnä tilapäisluon-
toisiksi katsottavia, joten niihin ei voida so-
veltaa pysyvää rakentamista sääteleviä mää-
räyksiä. Asiamiestoimistoa kehotettiin ryh-
tymään toimenpiteisiin rakennustarkastajan 
päätöksen muuttamiseksi siirtämällä asia 
maistraatin käsiteltäväksi (15.6. 1808 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti satamalauta-
kunnan käyttämään v:n 1967 talousarvion 
pääomamenoihin merkityn, Länsisataman te-
lakkaa varten varatun osamäärärahan käyt-
tämättä olevat 127 768 mk ja Katajanokan 
vientivarastoa varten varatun osamäärärahan 
käyttämättä olevat 220 000 mk eli yht. 
347 768 mk, määrärahan käyttötarkoitusta 
muuttaen, varastorakennuksen L 6 rakennus-
kustannuksiin (11.5. 1345 §). 

Yleisjaosto oikeutti urheilu- ja ulkoiluvi-
raston purkamaan Siltavuorenrannassa ole-
vat satamalaitoksen puulaiturit ja satamalau-
takunnan poistamaan laiturit laitoksen käyt-
töomaisuudesta 330 mk:n määräisinä (yjsto 
18.2. 5407 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti satamalaitok-
sen suorittamaan 1.1.1971 lukien nosturien 
irtonaisten apulaitteiden tarkastuksesta niitä 
suorittamaan hyväksytyille ja määrätyille 
henkilöille 15 mk:n suuruisen palkkion nos-
turia kohden suoritetusta tarkastuksesta 
(3.8. 2051 §). 
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Suomenlinnan jäätie. Kaupunginhallitus 
totesi, että 

1) jään kunnon tarkkailu ja liikennettä ra-
joittavien merkkien pystytys kuuluu satama-
rakennusosastolle, 

2) vastuu liikenteen valvomisesta ja liiken-
nemerkkien noudattamisesta kuuluu poliisi-
laitokselle, 

3) kaupunginhallitus hyväksyy noudatetta-
vaksi tie- ja vesirakennushallituksen ohjeet 
»Talvitien merkitseminen ja ylläpito jäällä» 
ja että 

4) jos puolustuslaitos omia lievempiä mää-
räyksiään noudattaen aloittaa liikenteen kau-
pungin auraamalla tiellä tai tienosalla vastoin 
kaupungin merkitsemiä liikennekieltoja, ot-
taa puolustuslaitos vastuun koko liikenteestä 
(16.3. 807 §). 

Öljyvahinkojen estäminen. Kaupunginhalli-
tus päätti ilmoittaa maistraatille palolaitok-
sen ja kaupunkisuunnitteluviraston mainitse-
min perustein puoltavansa koko Herttonie-
men öljysataman turvallisuutta tyydyttävä-
nä kokonaisratkaisuna padon rakentamista 
täyttöalueen ulkoreunaan siten, että se suo-
ritetaan yhteistoiminnassa alueen kaikkien 
vuokramiesten kesken ja kaupungin hyväk-
symien suunnitelmien mukaisesti ja hankkien 
sille myös kauppa- ja teollisuusministeriön 
hyväksymisen (16.2. 474 §). 

Pasilan maaliikennekeskus. Kaupunginhal-
litus päätti hyväksyä arkkit. Jonas Ceder-
creutzin laatiman, 29.4.1969 päivätyn ja val-
tuuston 7.2.1968 tekemään päätökseen perus-
tuvan Pasilan maaliikennekeskuksen maan-
käyttösuunnitelman, 

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan alueen rakennuspaikat lautakunnan 
11.11.1969 annetussa lausunnossa esitetyllä 
tavalla, 

hyväksyä puolestaan alueen raidesuunnitel-
man satamalaitoksen satamarakennusosaston 
piirustuksen n:o 11870 mukaisena ja esittää 
sen rautatiehallituksen hyväksyttäväksi ja 

antaa kysymyksen ylipainoisten kuormien 
sallimisesta maaliikennekeskuksen liikennöi-

tävillä kaduilla rakennusviraston valmistelta-
vaksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, 
että valtuuston päätöksen mukaisesti kau-

pungin toimesta alueelle rakennettava va-
rasto- ja toimistorakennus siihen sisällytettä-
vine tullin tiloineen on maankäyttösuunnitel-
man mukainen rakennus B, 

että alueelle ei rakenneta kaupungin toi-
mesta yhteistä väestönsuojaa, vaan että ra-
kennukset varustetaan talokohtaisilla väes-
tönsuojilla, 

että alueelle ei tehdä yhteistä lämpökeskus-
ta, vaan rakennuksiin tehdään talokohtaiset 
lämpökeskukset, jotka myöhemmin liite-
tään alakeskuksina kaukolämpöverkkoon 
sekä 

että ensimmäisenä rakennusvaiheena maa-
liikennekeskuksesta toteutetaan maankäyttö-
suunnitelman mukaisten rakennusten A ja 
B alue ja niiden vaatimat maaliikenneyhtey-
det pysäköintialueineen sekä että muu osa 
suunnitelmasta toteutetaan myöhemmin ra-
kennuspaikkojen vuokrausjärjestyksessä (20. 
4. 1148 §). 

Eräiden ahtaajayhtiöiden sekä Helsingin 
Kauppakamarin kirjeiden johdosta, jotka 
koskivat liikenneväylän järjestämistä Silli-
laiturin kautta Jätkäsaaren ja Hietalahden-
rannan välille kaupunginhallitus päätti, 

että ajotie sataman kuorma-autoliiken-
nettä ja työkoneita varten rakennetaan lii-
kennesuunnitteluosaston piirustuksen n:o 
391/22.1.1970 mukaisella tavalla, 

että rautatieraiteistossa tehdään kaupun-
gin kustannuksella rautatiehallituksen rata-
pihajaoston piirustuksen n:o 531/1 mukaiset 
muutostyöt, 

että rautatieylikäytävä varustetaan itse-
toimivalla varoituslaitteella rautatiehallituk-
sen turvalaitejaoston piirustuksen n:o 378 
mukaisesti ja niin 

että kaupunki vastaa myös turvalaitoksen 
käyttö- ja huoltokustannuksista (21.12. 
3584 §). 

Putkijohtojen rakentaminen. Yleis jaosto 
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myönsi Polttoaine Osuuskunnalle luvan tien 
ja putkijohtojen rakentamiseen liikenne-
alueelle Herttoniemen öljysatama-alueella. 
Lupa myönnettiin tavanmukaisilla ehdoilla, 
irtisanomisaika 6 kk (yjsto 21.10. 7406 §). 

Alko Oy:lle myönnettiin lupa rakentaa 
viinaputkikanava, sadevesiviemäri ja kaksi 
lauhdevesikaivoa Tammasaaren laiturille Sal-
misaaressa mm. sillä ehdolla, että satamalau-
takunta määrittelee vuotuisen korvauksen 
(yjsto 24.6. 6521 §). 

Troolisataman rakentamista koskevan Kala-
kauppiasliiton ym. kirjelmän johdosta kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa asianomai-
sille, että ensisijaisesti Verkkosaareen kau-
pungin toimesta rakennettu kalasatama ja 
sen lisäksi myös Lyypekin laituri ja Keisari-
luodon laituri ovat troolialusten käytettä-
vissä. Samalla kaupunginhallitus päätti ku-
mota v. 1967 tekemänsä päätöksen, sikäli 
kuin se koski troolialuksille sopivan satama-
paikan sijoittamista Kulosaaren sillan länsi-
puolelle todeten, että kalastustoiminnan tar-
vitsema jääasema on pyrittävä sijoittamaan 
Verkkosaaren kalasataman yhteyteen (16.2. 
475 §). 

Katajanokan matk ustajap av Ujo nkikysy my s. 
Kaupunginhallitus päätti kehottaa satama-
lautakuntaa yhteistyössä kaupunkisuunnit-
telulautakunnan kanssa jatkamaan Kataja-
nokan alueen suunnittelua huomioon ottaen 
myös Valmet Oy:n telakan mahdollisen siir-
tämisen pois Katajanokalta. Samalla kaupun-
ginhallitus kehotti satamalautakuntaa kii-
reellisesti suorituttamaan varastorakennuk-
sen K 9 matkustajatilojen välttämättömät 
korjaukset siten, että tilat ovat entistä pa-
remmassa kunnossa v:n 1970 matkustaja-
kauden alkaessa (9.3. 722 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kau-
pungin ja rautatiehallituksen kesken 14.11. 
1940 tehdyn, Malmin ratapihan raiteen n:o 30 
kannossa- ja puhtaanapitoa koskevan sopi-
muksen irtisanotuksi 17.1.1970 lukien (12.1. 
109 §). 

Pyy saaren täyttötyö. Helsingin Työväen 
Pursiseuran anomuksesta kaupunginhallitus 
oikeutti satamalautakunnan käyttämään 
kaupunginhallituksen 2.6.1966 lautakunnan 
käytettäväksi myöntämästä määrärahasta 
vielä käyttämättä olevan osan, eli 22 394 mk 
sanotussa päätöksessä hyväksytyn Pyysaa-
ren laajennus- ja täyttösuunnitelman edel-
lyttämän täyttötyön suorittamiseen Hertto-
niemen laivaväylän louhinta- ja ruoppaus-
työn suorittamisesta riippumatta (1.6. 
1575 §). 

Helsingin satamiin johtavien väylien paran-
taminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
Länsisataman väylän yleissuunnitelman sa-
tamarakennusosaston piirustuksen n: o 
XV/1801 mukaisena. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
Kustaanmiekan väylän oikaisemisen ja le-
ventämisen suoritettavaksi satamarakennus-
osaston piirustuksen n:o V/2581 mukaisesti 
kuitenkin siten, että satamalaitos velvoite-
taan väylän Susisaaren puoleisten louhinto-
jen osalta tutkimaan käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa, miten louhinta ja 
merenkulun turvallisuuteen tähtäävät toi-
menpiteet olisi suoritettava myös taloudelli-
sesti edullisimmin ja huomioon ottaen samalla 
merenkulkuhallituksen, puolustusministeriön 
sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan esit-
tämät ehdot ja näkökohdat (3.8. 2050 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto oikeutti 
satamalaitoksen korvaamaan Euroma Oy:lie 
710 mk teräspalkin putoamisesta yhtiön 
omistamille tavaroille aiheutuneista vahin-
goista (yjsto 1.4. 5746 §) ja Polymarkki-
nointi Oy:lle 596 mk korvauksena satamalai-
toksen haaratrukin särkemästä hammaspyö-
rästä (yjsto 21.10. 7403 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei hovioikeu-
den 28.1.1970 antamaan päätökseen asiassa, 
joka koskee liikkeenharj. Jenny Hällströmin 
korvausvaatimusta kadonneesta tavarasta, 
haeta muutosta. Hovioikeus oli vahvistanut 
raastuvanoikeuden päätöksen, jolla kaupunki 
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oli velvoitettu korvaamaan Hällströmille tul-
lat tujen tavarain luovutushuoneesta kadon-
neen, asusteita sisältäneen laatikon arvo, 
346 mk, korkoineen sekä oikeudenkäyntiku-
lut (9.2. 427 §). 

Satamapäivän järjestäminen. Helsingin 
kauppakamarin esityksestä kaupunginhalli-
tus oikeutti satamalaitoksen järjestämään 
lähinnä liike-elämään kohdistuvan tiedotus-
toiminnan tehostamiseksi yhteistoiminnassa 
Helsingin kauppakamarin ja kaupunginkans-
lian tiedotuspäällikön kanssa 10.11.1970 sa-

tamapäivän laitoksen 9.7. tekemän ohjelma-
ehdotuksen mukaisesti. Kustannuksia varten 
saatiin käyttää 3 000 mk. Satamapäivän yh-
teydessä päätettiin tilaisuuden osanottajille 
järjestää vastaanottotilaisuus myöhemmin 
erikseen sovittavassa paikassa (17.8. 2214 §). 

Jäsenmaksut. Yleis jaosto kehotti rahatoi-
mistoa suorittamaan International Cargo 
Handling Coordination Association -nimisen 
yhdistyksen kertomusvuoden jäsenmaksun 
korotuksen, 50 mk, tarkoitukseen varatusta 
määrärahasta (yjsto 14.1. 5142 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten 
lautakunta 

Teollisuuslaitosten asiamiehen virkaan va-
littiin oikeust. lis. Rauno Kervinen tavan-
mukaisilla ehdoilla (8.6. 1719 §). 

Kaupunginhallitus myönsi varat. Hannu 
Saariselle eron 1.6.1970 lukien teollisuuslaitos-
ten asiamiehen virasta ja oikeutti lautakun-
nan julistamaan viran haettavaksi erillisin 
kuulutuksin (23.3. 888 §). 

Sähkölaitos 

Kaupunginhallitus päätti , että Kellosaaren 
kaasuturbiinilaitostontti, eli korttelin nro 784 
tontt i n:o 5 siirretään 1.1.1970 lukien satama-
laitoksen hallinnosta sähkölaitoksen hallin-
toon. Käyttöomaisuusarvo oli 76 130 mk 
(5.1. 38 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti 
sähkölaitoksen suorittamaan dipl.ins. Antti 
Itkoselle 16.12.1969 alkaen ja sen ajan, kun 
hän hoitaa työsopimussuhteisena laitoksen 
käyttöosaston osastopäällikön tehtäviä, 3 800 
mk:n suuruista kuukausipalkkaa (12.1. 106 §). 
33. pl:n osastopäällikön virkaan valittiin sit-
temmin dipl.ins. Itkonen, sopimuspalkka 

3 953 mk/kk ja muuten tavanmukaisilla eh-
doilla sekä lisäksi sillä ehdolla, että valtuusto 
hyväksyy mainitun sopimuspalkan suoritta-
misen (4.5. 1280 §). 

Merkittiin tiedoksi kauppa- ja teollisuus-
ministeriön ilmoitus, että Helsingin kaupun-
gin sähkölaitoksen hoitajaksi oli merkitty 
kaupunginhallituksen 24.8. tekemän esityk-
sen mukaisesti laitoksen sähköosaston os. 
pääll. Antti Itkonen (24.8. 2297 §, 26.10. 
2973 §). 

Seuraavien henkilöiden kanssa päätettiin 
tehdä työsopimus kaupunginhallituksen vah-
vistamaa työsopimuslomaketta käyttäen: 
toim.pääll. Jouko Mikola 3150 mk/kk 
16.1.1970 lukien, toim.pääll. Osmo Arponen 
3 250 mk/kk 1.3. lukien, toim.pääll. Heimo 
Hiidenpalo 3 100 mk/kk 1.3. lukien ja suun-
nitteluins. Antti Hanelius 3 250 mk/kk 1.3. 
lukien (23.3. 893 §); dipl. ins. Osmo Arponen 
Hanasaaren ja Suvilahden voimalaitosten 
päällikön virasta 3 550 mk/kk 1.9. lukien 
(28.9. 2679 §); dipl.ins. Lauri Aaltonen Salmi-
saaren voimalaitoksen päällikön tehtävästä 
3 324 mk/kk 1.10. lukien (16.11. 3183 §); 
dipl.ins. Seppo Nevalainen käyttöosaston 
kunnossapitotoimiston päällikön tehtävästä 
3 450 mk/kk 1.11. lukien (23.11. 3262 §) ja 
tarkastustoimiston työsuhteinen pääll. Reino 
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