
1. Kaupu nginvaltu u sto 

Liikennelaitoksen lautakunta totesi, että 
laitoksella ei ollut taloudellisia eikä henkilö-
resursseja tutkimuksen suorittamiseen, koska 
julkisen liikenteen yhteistyösopimuksen to-
teuttaminen vaatii laitoksen henkilökunnan 
täyden työpanoksen. Liikennelaitoksen ko-
konaiskustannukset v:n 1970 talousarvion 
mukaan olivat 105 575 000 mk, josta kau-
pungin tukiosuus oli 42 mmk. Laitoksen pää-
asiallisesti lipputuloilla katettavaksi jäi täten 
63 575 000 mk. Jos tämä summa lisätään 
kaupungin verotuksella katettaviin menoi-
hin, veroäyri nousisi 1.4 pennillä. Ilmaislii-
kenteen kustannukset tulisivat sen mukaan 
rasittamaan kutakin perhettä verojen muo-
dossa vuosittain n. 500 mk:lla. Vuoden 1971 
talousarvion mukaan yksityisille liikenteen-
harjoittajille maksettavat kustannukset mu-
kaan lukien aiheuttaisi suunnitelman toteut-
taminen 2 pennin lisäyksen veroäyriin. 

Kaupunkisuunnit t slulautakunta mainitsi 
yleismaailmallisen ilmiön autoistuvissa mais-
sa olevan joukkokuljetusliikenteen osuuden 
suhteellinen aleneminen. Tämä on ollut ha-

vaittavissa myös Helsingissä. Lautakunta to-
tesi, että ilmaiskuljetuksesta hyötyisivät 
myös varsin suuret ulkokuntalaisten määrät 
helsinkiläisten veronmaksajain kustannuk-
sella. Lautakunta oli v. 1969 esittänyt kau-
punginhallitukselle mm., että kulkumuodon 
valintaan vaikuttavien tekijöiden tutkimista 
varten laaditun tutkimusohjelman pohjalta 
ryhdyttäisiin sen suorittamisesta neuvottele-
maan naapurikuntien ja valtion kanssa. Tut-
kimus esitettiin annettavaksi jonkin alaan 
hyvin perehtyneen insinööritoimiston tehtä-
väksi yhdessä jonkin yliopistollisen tutkimus-
laitoksen kanssa. Aloitteessa mainitut kysy-
mykset tulisi kytkeä tähän kulkutavan valin-
taa koskevaan tutkimusohjelmaan. 

Kaupunginhallitus ilmoitti, että em. tutki-
musohjelma oli palautettu kaupunkisuunnit-
teluviraston tarkistettavaksi. Siinä yhteydes-
sä voitaisiin aloitteessa esitetyt näkökohdat 
ottaa huomioon. Kaupunginvaltuusto katsoi 
eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (1.9. 525 §). 

8. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamajärjestyksen muuttaminen. Kaupun, 
ginvaltuusto päätti hyväksyä Helsingin kau-
pungin satamajärjestyksen 17 §:ään lisättä-
väksi uuden 2. momentin, joka koski asunto-, 
ravintola-, korjaamo- tai muun sen kaltaisen 
aluksen sijoittamista laituriin. Päätös alistet-
tiin sisäasiainministeriön vahvistettavaksi 
(24.11. 729 §). 

Sataman liikennemaksutaksan korottaminen. 
Kaupunginvaltuusto päätti, et tä niitä sekä 
ulkomaan että kotimaan liikenteen rahamää-
räisiä liikennemaksuja, jotka olivat voimassa 
Suomen Satamaliiton v. 1961 antaman suosi-
tuksen mukaisista maksuista 20 %:lla koro-
tettuina ja täysiksi penneiksi tasattuina sekä 
liiton v. 1969 suositteleman apuluettelon mu-
kaisesti oikaistuna, korotetaan 10 %:lla. 

Sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen siten, 
että liikennemaksutaksan muutokset tulivat 
voimaan 1.4.1971 lukien (10.3. 187 §, 5.5. 
289 §, kunn. as. kok. n:o 57). 

Erinäiset kustannukset. Kaupunginvaltuus-
to oikeutti satamalaitoksen käyt tämään v:n 
1970 talousarvioon kalustoa varten merkitys-
tä määrärahasta enintään 4 000 mk virka-
pukujen ja suojavaatetuksen hankkimiseen 
sekä varsinaisia palkkamenoja varten merki-
tystä määrärahasta enintään 6 500 mk tarve-
rahamenoihin (10.2. 122, 121 §). 

Laiturit, väylät, rautatiet ym. Kaupungin-
valtuusto oikeutti satamalautakunnan käyt-
tämään seuraavia määrärahoja: v:n 1968 
talousarvion pääomamenoihin siltojen suun-
nitteluun merkitystä määrärahasta enintään 
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45 000 mk Nurmisen laiturin rakentamiseen 
(10.2. 119 §); v:n 1970 talousarvioon Länsi-
sataman talletusvarastoa varten merkitystä 
määrärahasta 420 000 mk Länsisataman itäi-
sen pistokkeen rakentamiseen sekä 250 000 
mk varastorakennuksen L 7 menoihin ja 
135 000 mk Linnanlaiturin vahvistamiseen 
(1.9. 524 §, 5.5. 313 §); Lauttasaaren siltaa 
varten merkitystä määrärahasta 200 000 mk 
Länsisataman itäisen pistokkeen rakentami-
seen ja 300 000 mk Salmisaaren rantamuurin 
rakentamiseen sekä tilille uusien siltojen 
suunnittelua varten merkitystä määrärahasta 
50 000 mk Salmisaaren rantamuurin raken-
nustöihin (15.12. 789 §) ja Merisataman ran-
nan järjestelyihin merkitystä määrärahasta 
enintään 60 000 mk varastorakennuksen L 6 
rakennuskustannusten suorittamiseen (5.5. 
314 §). 

Kertomusvuoden talousarvioon Länsisata-
man itäisen pistokkeen roll on - roll off 
-laituria ja ponttoonia varten merkittyä 
määrärahaa saatiin ponttoonin hankinnan 
asemesta käyttää kiinteän peräporttilaiturin 
rakentamiseen (5.5. 312 §). 

Länsisataman yleis- ja käyttösuunnitelma. 
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Länsi-
sataman yleis- ja käyttösuunnitelman sata-
marakennusosaston piirustuksesta III/14204 

ilmenevän vaihtoehdon n:o V mukaisena kui-
tenkin siten, että alueelle rakennettavien ra-
kennusten koko, muotoilu ja sijoitus samoin 
kuin aluetta palvelevien rautateiden suunnat 
ovat ohjeellisia sekä että ne vielä tutkitaan 
tarkemmin ennen kulloinkin kysymyksessä 
olevan osa-alueen rakentamista (10.2. 108 §). 

Luonnospiirustusten hyväksyminen. Kau-
punginvaltuusto päätti hyväksyä arkkit. 
Jaakko Laapotin laatimat, 4.9.1971 päivätyt 
varastorakennuksen L 7 luonnospiirustukset 
(15.12. 783 §). 

Saukon konttiterminaalissa olevan kontti-
nosturin keskeytymättömän toiminnan var-
mistamiseksi valtuusto oikeutti satamalauta-
kunnan tilaamaan välittömästi toisen tart-

tumalaitteen konttinosturia varten (26.5. 
351 §). 

Pasilan maaliikennekeskus. Kaupunginval-
tuusto päätti v. 1968 (s. 69), että Helsinkiin 
maitse kuorma-autoilla ja rautateitse saapu-
van tullinalaisen tavaran vastaanottamiseen 
ja tullikäsittelyyn sekä vastaavasti vientiin 
menevien lähetysten hoitamiseen tarkoitettu 
tavarakeskus perustetaan Pasilan uuden 
ratapiha-alueen pohjoisreunaan rajoittuvalle, 
Metsälän asutusalueen länsipuolella sijaitse-
valle alueelle. Kaupunginhallitus hyväksyi 
20.4.1970 arkkit. Jonas Cedercreutzin laati-
man, 29.4.1969 päivätyn Pasilan maaliikenne-
keskuksen maankäyttösuunnitelman ja kau-
punginvaltuusto hyväksyi arkkit. Ceder-
creutzin laatimat, 1.9.1970 päivätyt maalii-
kennekeskuksen B rakennuksen luonnospii-
rustukset nro 1-8. Lisäksi kaupunginvaltuus-
to hyväksyi kaupunginhallituksen 28.6.1971 
B rakennuksen rakennustyön rahoituksesta 
tekemän päätöksen (10.3. 188 §, 1.9. 515 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti, että 
rautatiehallituksen kanssa tehdään seuraava 

S o p i m u s 

Rautatiehallituksen ja Helsingin kaupun-
gin kesken on tehty seuraava sopimus Pasilan 
ratapiharaiteistosta erkanevan, maaliikenne-
keskukseen johtavan yhdysraiteen sekä maa-
liikennekeskuksen alueelle tulevien veto- ja 
kuormausraiteiden rakentamisesta: 

1) Raiteisto rakennetaan rautatiehallituk-
sen ratapihajaoston karttapiirroksen n:o 357, 
16.4.1970 mukaan. 

2) Valtionrautatiet rakentaa kustannuk-
sellaan yhdysraiteen K 43 kiskoista vaihtei-
neen vaihteesta 284 hallintaoikeuden rajalla 
olevaan pisteeseen A saakka. 

3) Kaupunki rakentaa kustannuksellaan 
yhdysraiteen pisteestä A maaliikennekeskuk-
seen päin sekä veto- ja kuormausraiteet alus-
ja päällysrakenteineen täysin valmiiksi. Mi-
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käli kaupunki niin haluaa, voidaan tässä koh-
dassa mainitut työt suorittaa valtionrauta-
teiden toimesta laskutustyönä, jolloin val-
tionrautatiet laskuttaa kaupunkia todellisten 
kustannusten (yleiskustannukset ml.) mu-
kaan. 

4) Yhdysraide jää vaihteen 284 ja pisteen 
A väliseltä osalta valtionrautateiden omai-
suudeksi sekä pidetään kunnossa ja puhtaana 
sen toimesta. Pisteestä A jatkuva raiteiston 
osa jää puolestaan kaupungin omaisuudeksi 
sekä kunnossa ja puhtaana pidettäväksi. Val-
tionrautatiet toimittaa kuitenkin talvisaikaan 
koko raiteiston auraamisen oman auraus-
työnsä yhteydessä tarvittaessa ja milloin se 
esteettä käy päinsä. 

5) Kaupunki sallii valtionrautateiden 
muuttaa maaliikennekeskuksen raiteen erka-
nemiskohtaa vaihteiden 284 ja 287 välisellä 
osuudella, jos rautatiehallitus vastaisuudessa 
katsoo Pasilan ratapihan kehityksen niin 
vaativan. 

6) Kaupunki sitoutuu pisteestä A maalii-
kennekeskukseen päin kustantamaan ne rai-
teiston vaatimat varmistus-, valaistus- ja 
viestityslaitteet, mitkä rautatiehallitus katsoo 
raiteiston liikenteen turvaamiseksi nyt tai 
vastaisuudessa tarpeellisiksi. 

7) Raiteistosta mahdollisesti erkanevista 
muista varasto- tai teollisuusraiteista teh-
dään aikanaan eri sopimukset. 

8) Tämä sopimus lakkaa olemasta voimas-
sa kolmen (3) kuukauden kuluttua jommalta-
kummalta puolelta tapahtuneen irtisanomi-
sen jälkeen. 

9) Tätä sopimusta on tehty kaksi samasa-
naista kappaletta, yksi kummallekin sopija-
puolelle, eikä sitä saa ilman toisen osapuolen 
suostumista siirtää kolmannelle. 

Samalla valtuusto oikeutti kaupungin-
hallituksen päättämään sopimukseen mah-
dollisesti tarvittavista pienehköistä muutok-
sista (10.3. 189 §). 

Vuokrauksia koskevat asiat. Kaupungin-
valtuusto oikeutti satamalautakunnan vuok-
raamaan Hernesaaren korttelin n:o 20176 

tontin n:o 16 kokonaisuudessaan Vaasan 
Höyrymylly Oy:lle siten, että vuokra-aika 
päättyy 30.6.1985 ja että vuokra-ajan alka-
misajankohta jää satamalautakunnan pää-
tettäväksi sekä muutoin seuraavilla ehdoilla: 

1. Vuotuinen vuokramaksu on 31.12.1971 
saakka 150 611 mk. 

1.1.1972 alkaen vuotuinen vuokramaksu 
riippuu virallisesta elinkustannusindeksistä, 
jossa lokakuu 1951 on 100, siten että perus-
vuokrana on 2.85 mk/m2/v ja perusindeksinä 
100 sekä että vuokraa korotetaan tai alenne-
taan kunkin kalenterivuoden alusta niin mo-
nella 10 %:lla perusvuokrasta kuin edellisen 
kalenterivuoden 10 ensimmäisen kuukauden 
keskimääräinen elinkustannusindeksi poik-
keaa täysinä kymmeninä prosentteina perus-
indeksistä. Viitenä ensimmäisenä vuotena so-
pimuksen tekemisestä korotus ei kuitenkaan 
saa olla enempää kuin puolet indeksin muu-
toksesta. 

2. Vuokralainen sitoutuu 3 kk:n kuluessa 
sopimuksen alkamispäivästä lukien luovutta-
maan käytöstään asemakaavan mukaan 
tonttiin n:o 15 kuuluvat alueet, samalla kun 
vuokramiehellä on oikeus em. ajan kuluttua 
saada käyttöönsä tonttiin n:o 16 asemakaa-
van mukaan kuuluvat alueet, elleivät vuok-
ralainen ja Wärtsilä Oy:n Helsingin telakka 
keskenään toisin sovi. 

3. Vuokramies on velvollinen kustannuk-
sellaan täyttämään vesialueena olevan ton-
tinosan. 

4. Tällä sopimuksella puretaan satama-
lautakunnan ja Vaasan Höyrymylly Oy:n 
kesken 22.4.1968 tehty vuokrasopimus n:o 
1406. 

5. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin 
purettavan sopimuksen ehtoja. 

Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti sa-
tamalautakunnan vuokraamaan Wärtsilä Oy 
Helsingin telakalle korttelin n:o 20176 tontis-
ta n:o 15 satamalautakunnan 21.6.1971 teke-
mään esitykseen liittyvään, satamarakennus-
osaston laatimaan karttaan merkityn alueen 
siten, että alueen vuokra-aika päättyy 31.12. 
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1999 ja että vuokra-ajan alkamisajankohta 
jää satamalautakunnan päätettäväksi sekä 
muuten seuraavilla ehdoilla: 

1. Vuotuinen vuokramaksu on 31.12.1971 
saakka 209 757 mk. 

1.1.1972 lukien vuotuinen vuokramaksu 
riippuu virallisesta elinkustannusindeksistä, 
jossa lokakuu 1951 on 100, siten että perus-
vuokrana on 1.88 mk/m2/v. (Muut ehdot 
samat kuin edellä.) 

2. Vuokralainen sitoutuu kolmen kuukau-
den kuluessa sopimuksen alkamispäivästä lu-
kien luovuttamaan käytöstään asemakaavan 
mukaan tonttiin n:o 16 kuuluvat alueet, sa-
malla kun vuokramiehellä on oikeus em. ajan 
kuluttua saada käyttöönsä tonttiin n:o 15 
asemakaavan mukaan kuuluvat alueet, ellei-
vät vuokralainen ja Vaasan Höyrymylly Oy 
keskenään toisin sovi. 

3. Kaupunki ei ole velvollinen suoritta-
maan vuokra-alueella täyttö- tai rakennus-
töitä. 

4. Vuokramiehellä on oikeus käyttää ase-
makaavassa vesialueeksi merkittyä kortte-
linosaa, jolla saadaan rakentaa ainoastaan 
laitureita ja siltoja, niiltä osin kuin sen käy-
töstä ei ole sopimuksilla toisin määrätty, sa-
tamalaitoksen kussakin tapauksessa erikseen 
antaman luvan nojalla sekä erikseen mää-
rättävin ehdoin ja korvauksin. 

5. Alueelle mahdollisesti jäävän rakennus-
viraston entisen autokorjaamorakennuksen 
käytöstä sovitaan erikseen satamalautakun-
nan ja vuokralaisen kesken. 

6. Sopimuksella n:o 1312 A vuokratusta 
vesialueesta siirretään satamarakennusosas-
ton laatimaan karttaan merkitty vesialue 
tällä sopimuksella vuokratuksi tonttialueeksi. 

7. Tällä sopimuksella puretaan satama-
lautakunnan ja Wärtsilä Oy:n kesken 7.12. 
1965 tehty vuokrasopimus n:o 1313. 

8. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin 
purettavan sopimuksen ehtoja. 

Vielä valtuusto päätti, että sataman maan-
puoleinen raja Hernesaaressa siirretään kul-
kemaan vahvistetun asemakaavan mukaisen 

Hylkeenpyytäjänkadun länsireunaa ja jatku-
maan kadun suuntaisena Hernesaarenran-
taan asti (29.9. 586 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti satamalauta-
kunnan vuokraamaan Korpivaara Oy:lle 
Lauttasaaren korttelissa n:o 31129 sijaitse-
van, laiturialueineen 5 501 m2:n suuruisen 
tontin n:o 3 ajaksi 1.9.1971-31.8.2001 mm. 
seuraavin ehdoin: 

1. Vuotuinen vuokramaksu on 31.12.1971 
saakka 6.39 mk/m2. 1.1.1972 alkaen vuotui-
nen vuokramaksu riippuu virallisesta elinkus-
tannusindeksistä, jossa lokakuu 1951 on 100, 
siten että perusvuokrana on 2.91 mk/m2/v ja 
perusindeksinä 100 . 

2. Vuokramiehellä on oikeus vapaasti siir-
tää tämä sopimus kolmannelle henkilölle te-
lakkatoimintaa ja satamaliikennettä edistä-
vää muuta toimintaa varten. 

3. Ellei vuokralainen tarvitse kaupungin 
rakentamia telakkaratoja tai osaa niistä, 
hänellä on oikeus purkaa ne. Mikäli vuokra-
sopimus lakkaa olemasta voimassa ennen so-
vitun vuokrakauden päättymistä, vuokralai-
nen on velvollinen kaupungin niin vaatiessa 
korjaamaan telakkaradat entiseen kuntoonsa. 

4. Vuokralainen on velvollinen kaupungin 
niin vaatiessa kustannuksellaan rakentamaan 
kaupungin hyväksymän aidan vuokratont-
tinsa ja korttelin n:o 31129 tontin n:o 4 
rajalle. 

5. Kaupungin tulee kohtuullista korvausta 
vastaan saada vuokrata tontille rakennetta-
vasta rakennuksesta kaupungin oman telakan 
henkilökunnalle tarvittavat huoltotilat. 

6. Vuokrasopimukseen saadaan lisäksi ot-
taa muut tavanomaiset ehdot (1.9. 517 §). 

Satamalautakunta oikeutettiin vuokraa-
maan Öljynpuristamo Oy:lle satamaraken-
nusosaston 5.8.1971 päivättyyn karttaan 
merkitty n. 3 900 m2:n suuruinen alue ajaksi 
1.11.1971-31.12.1998 seuraavilla ehdoilla: 

1. Vuotuinen vuokramaksu on 31.12.1971 
saakka 5.75 mk/m2. 

1.1.1972 alkaen vuotuinen vuokramaksu 
riippuu virallisesta elinkustannusindeksistä, 
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jossa lokakuu 1951 on 100, siten että perus-
vuokrana käytetään 2.50 mk/m2/v ja perus-
indeksinä pistelukua 100 . 

2. Vuokralaisella on oikeus kaupunkia 
kuulematta siirtää tämä vuokraoikeus toi-
selle, mutta siirrosta on 1 kk:n kuluessa ilmoi-
tettava satamalautakunnalle, jolloin on esi-
tettävä saantokirja ja muut tarpeelliset asia-
kirjat. Vuokraehtojen täyttämisestä vastaa 
entinen vuokralainen, kunnes satamalauta-
kunta on siirron merkinnyt. Sitä vastoin 
vuokralainen ei saa luovuttaa tonttia tai osaa 
siitä toisen käytettäväksi. 

3. Kaupungilla on oikeus vuokramiehen 
kustannuksella hakea ja saada kiinnitys ton-
tin vuokraoikeuteen ynnä tontilla oleviin ra-
kennuksiin vuotuisen vuokramaksun suorit-
tamisen vakuudeksi enintään 27 000 mk:n 
määrään asti sekä kadun vuotuisen kunnos-
sa- ja puhtaanapitokorvauksen suorittamisen 
vakuudeksi enintään 500 mk:n määrään asti 
kummastakin maksettavine 12 %:n vuotui-
sine korkoineen. 

4. Yhtiö sitoutuu noudattamaan raiteen-
pitojärjestelmän määräyksiä. 

5. Alueelle tulevan lisäraiteen rakentami-
seen vuokralaisen on hankittava myös rauta-
tiehallituksen hyväksyminen. Mikäli rauta-
tiehallitus katsoo, ettei lisääntyvää liikennet-
tä voida hoitaa yhtiön anomuksen liitteenä 
olevaan, 26.6.1969 päivättyyn piirustukseen 
merkityllä raidejärj estelyllä, on rautatiehalli-
tuksen laatimat raidejärj estelyt voitava hoi-
taa alueilla, jotka on vuokrattu sopimuksella 
n:o 1197 ja tällä sopimuksella. 

6 . . (27.10. 658 §). 
Vuokraehtojen muuttaminen ym. Valtuusto 

oikeutti v. 1963 satamalautakunnan vuokraa-
maan John Nurminen Oy:lle Hernesaaren 
korttelin n:o Tv 242 tontin n:o 1 ajaksi 1.4. 
1963-31.3.2002 mm. sillä ehdolla, että vuok-
ramiehellä on oikeus vuokrata kauintaan 
v:n 1971 loppuun posti- ja lennätinhallituk-
selle enintään 3 000 m2:n suuruinen osa ton-
tille rakennettavista varastorakennuksista. 

Yhtiön anomuksesta valtuusto oikeutti sen 
vuokraamaan em. suuruisen varasto-osaston 
edelleen posti- ja lennätinhallitukselle kauin-
taan 31.12.1975 saakka. Samalla valtuusto 
oikeutti satamalautakunnan päättämään 
John Nurminen Oy:lle myönnetyn oikeuden 
mahdollisesta jatkamisesta 31.12.1975 jäl-
keen (1.9. 518 §). 

Valtuusto oikeutti John Nurmisen Varas-
tot Oy:n siirtämään valtuuston v. 1966 teke-
mään päätökseen perustuvan, Munkkisaaren 
korttelin n:o 20243 tonttia n:o 2 sekä siihen 
liittyvää laiturialuetta koskevan vuokrasopi-
muksen 1.9.1971 alkaen John Nurminen 
Oy:lle (1.9. 519 §). 

Kaapelien asentaminen. Kaupunginval-
tuusto oikeutti valtionrautatiet asentamaan 
valtionrautateiden ratateknillisen toimiston 
turvalaite jaoston piirustuksen n:o 7039 mu-
kaisesti turvalaitekaapelit Eteläsatamaan 
seuraavilla ehdoilla: 

1) Työn valmistuttua on kaapelien sijain-
nista toimitettava tarkka mittapiirustus sata-
malaitoksen satamarakennusosastolle, sähkö-
laitoksen verkonsuunnittelutoimistoon sekä 
kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolle. 

2) Satamalaitoksen satamarakennusosas-
tolla on oikeus asettaa luvan saajan kustan-
nuksella työtä varten valvoja . Työn 
jälkeen on luvan saajan kunnostettava työ-
paikka satamarakennusosaston hyväksy-
mään kuntoon. 

3) Luvan saaja vastaa kaikesta siitä hai-
tasta tai vahingosta, mitä kaapelien rakenta-
misesta tai sijainnista mahdollisesti aiheutuu 
kaupungille tai kolmannelle henkilölle. 

4) Luvan saajan tulee tarvittaessa kor-
vauksetta siirtää kaapelit toiseen paikkaan 
(27.1. 64 §). 

Ford Oy:lle myönnettiin tavanmukaisilla 
ehdoilla lupa kaapelien asentamiseen liiken-
nealueelle Hernesaaressa yhtiön 3.5.1971 päi-
vätyn anomuksen mukaisesti. Lupa oli voi-
massa siten, että irtisanomisaika oli 6 kk 
(1.9. 516 §). 
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Telko Oy:lle annettiin lupa sähkökaapelien 
asentamiseen raidekujan n:o 11 alitse Hertto-
niemessä yhtiön anomukseensa oheistaman 
piirustuksen mukaisesti. Luvasta oli suoritet-

tava 300 mk:n kertakaikkinen korvaus, irti-
sanomisaika 6 kk. Muut ehdot olivat tavan-
mukaiset (10.2. 109 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat. Teollisuuslaitosten kassa- ja 
tiliosaston lopettamisen yhteydessä sähkölai-
tokselle siirrettiin eräitä kassa- ja tiliosaston 
virkoja viranhaltijöineen. Näiden joukossa oli 
myös palkkakonttorin päällikön virka. Tä-
män vuoksi valtuusto päätt i lakkauttaa lai-
toksen 24. pl:n palkkakonttorin päällikön vi-
ran 1.5. lukien ko. viran haltijan eläkkeelle 
siirtymisen johdosta (5.5. 304 §). 

Sähkön hinnan korottaminen. Voimalaitos-
polttoaineiden hinnoissa tapahtuneen nousun 
vuoksi kaupunginvaltuusto päätti korottaa 
sähkölaitoksen yleiset tariffit siten, että koro-
te t tu ja maksuja sovelletaan energiamaksujen 
osalta 1.7.1971 tai sen jälkeen ensiksi suorite-
tus ta mittarinluvusta alkavaan kulutukseen 
ja muiden maksujen osalta mainitusta päi-
västä lukien (23.6. 444 §, kunn. as. kok. n:o 
114), 

Suvilahden sähköaseman uusiminen. Kau-
punginvaltuusto päätti, et tä Suvilahden säh-
köasema uusitaan teollisuuslaitosten lauta-
kunnan 17.11.1970 päivätyn esityksen mu-
kaisesti. Samalla kaupunginvaltuusto hy-
väksyi arkkitehtuuritoimisto Timo Penttilän 
laatimat, 3.11.1970 päivätyt sähköaseman 
luonnospiirustukset n:o 26-32 (26.5. 353 §). 

Hanasaaren voimalaitos. Kaupunginval-
tuusto päätt i hyväksyä arkkitehtuuritoimisto 
Timo Penttilän laatimat, 3.11.1970 päivätyt 
Hanasaaren B voimalaitosta, huoltoraken-
nusta ja sosiaalirakennusta koskevat luonnos-
piirustukset siten, et tä jatkosuunnittelussa 
varaudutaan liikenneväylien ja raiteiden lo-

pullisen sijoituksen selvittyä asemakaavan 
mahdollisiin tarkistuksiin. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seu-
raavan toivomusponnen: Valtuusto edellyt-
tää, että aina tehtäessä kaupungin maaperän, 
vesien ja ilman puhtauteen olennaisesti vai-
kuttavia ratkaisuja niistä tästedes riittävän 
varhaisessa vaiheessa hankitaan paitsi ter-
veydenhoitolautakunnan myös ympäristön-
suo jelutoimikunnan lausunto. Kaupunginval-
tuusto edellytti, et tä suoritetaan kiireellinen 
tutkimus sen selvittämiseksi, miten savukaa-
sujen puhdistaminen rikin oksideista Hana-
saaren nykyisessä ja erityisesti laajennetussa 
voimalaitoksessa voidaan tehokkaasti to-
teut taa (26.5. 352 §). 

Helsingin-Turun moottoritien valaiseminen. 
Tie- ja vesirakennushallitus oli lähettänyt 
suunnitelman sekä sopimusehdotuksen Hel-
singin-Turun moottoritien valaisemisesta 
kaupungin alueella. Kaupunginvaltuusto 
päätt i hyväksyä tehtäväksi seuraavan sopi-
muksen em. moottoritien valaisemisesta: 

S o p i m u s 

Helsingin-Turun moottoritien valaisemi-
nen välillä Huopalahdentie-kaupungin ra-
ja. 

Valtion, jota tässä tapauksessa edustaa tie-
ja vesirakennushallitus, sekä Helsingin kau-
pungin kesken sovitaan yllä mainitun moot-
toritien valaisemisesta seuraavaa: 

1. Moottoritien valaistukseen kuuluvat ne 
pylväät valaisimineen, kaapeleineen ja muine 
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