
30. Satamalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Satamalautakuntaan kuuluivat v. 1971 val-
tiot, maist. Sven Erik Sjögren puheenjohta-
jana, päätoimitt. Pentti Poukka varapuheen-
johtajana sekä jäseninä järj.mest. Veikko 
Aalto, konsuli Kai Juuranto, pääluottamus-
mies Matti Koskela, pääluottamusmies Oiva 
Paajanen, dipl.ins. Esko Poltto, kauppat. 
maist. Jarl Storgårds ja tullineuvos Veikko 
Vennamo. 

Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa oli apul.kaup.joht. Gunnar Smeds. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 
28 kertaa. Pöytäkirjain pykäläluku oli 820, 
kanslian diaariin merkittyjen asioiden luku 
1 682 ja lähetettyjen kirjeiden luku 980. 
Pöytäkirjanotteita annettiin 1 628. Satama-
johtajan päätösluettelon pykäläluku oli 119 
ja otteita annettiin 624. Rakennuksen suun-
nittelijat hyväksyttiin rakennustoimikunnan 
ehdotuksen mukaisesti (15.3. 212 §). 

Jaostot ja toimikunnat. Varastorakennus 
L 7:n suunnittelua ja toteuttamista varten 
asetettiin rakennustoimikunta, jonka puheen-
johtajana toimi lautakunnan jäsen Poltto ja 
jäseninä satamarak.pääll. Veli Rahikainen, 
var astoimistoimen apul.joht. Olavi Lassila, 
toim.joht. J-O. Malmström, varatoim.joht. 
Tor Bäckström ja tulliylitarkast. Osmo Jäp-
pinen (18.1. 28 §); Polton tilalle rakennus-
toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin sata-
marak.pääll. Veli Rahikainen ja satamalauta-
kunnan edustajaksi pääluottamusmies Oiva 
Paajanen (1.2. 101 §). Rakennuksen suun-

nittelijat hyväksyttiin rakennustoimikunnan 
ehdotuksen mukaisesti (15.3. 212 §). 

Vuokra-asioita. Mercantile Oy:n vuokra-
oikeus Ruoholahden korttelissa n:o 784 si-
jaitsevaan alueeseen, pinta-alaltaan 44106 
m2, päätettiin pidentää 31.12.1989 saakka 
kaupunginvaltuuston päättämin ehdoin (18.1. 
36 §). 

Algol Oy:lle vuokrattiin Laajasalon öljy-
satamasta varastoalue n:o L 7, pinta-alaltaan 
11 365 m2, vuokrakaudeksi 1.7.1975-30.6. 
1985 kaupunginhallituksen päättämin eh-
doin (30.8. 545 §). 

Volvo-Auto Oy:lle vuokratun Lauttasaaren 
alueen vuokra-ajaksi merkittiin 1.9.1971 — 
31.8.1981 sekä sopimukseen liitettiin kau-
punginhallituksen päättämät lisäehdot (30.8. 
546 §). 

Korpivaara Oy:lle vuokrattiin Lauttasaa-
ren korttelin n:o 31129 tontti n:o 3 siihen 
liittyvine laiturialueineen vuokrakaudeksi 
1.9.1971-31.8.2001 k aupungin valtuuston 
päättämin ehdoin (27.9. 622 §). 

Shell Oy:lle vuokrattiin Laajasalosta vesi-
alue vuokrakaudeksi 1.10.1971-30.9.1981 
kaupunginhallituksen päättämin ehdoin 
(25.10. 676 §). 

Öljynpuristamo Oy:lle vuokrattiin Hertto-
niemestä alue, pinta-alaltaan 3 900 m2, 
vuokrakaudeksi 1.11.1971-31.12.1998 kau-
punginvaltuuston päättämin ehdoin (13.12. 
781 §). 

} Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavista asioista, jotka koskivat: 
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liikennemaksujen korottamista (1.2. 96 §); 
satamajärjestyksen 17 §:n täydentämistä 
(13.4. 271 §); määrärahaa kiinteän perä-
porttipaikan rakentamista varten Jätkäsaa-
ren laiturille (13.4. 278 §); Shell Oy:n anomusta 
vesialueen täyttämisestä Laajasalossa (26.4. 
299 §); matkustajaliikenteen edellyttämiä 
muutostöitä Olympialaiturilla (21.6. 440 §); 
Helsingin sataman historian laatimista ja elo-
kuvan valmistamista satamasta (5.10. 638, 
639 §); varastorakennus L 7:n luonnospiirus-
tusten hyväksymistä (25.10. 698 §); satama-
alueen maanpuoleisten rajojen tarkistuksesta 
aiheutuneita omaisuuden siirtoja (13.12. 
782 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin mm. seuraavat lausunnot asioista, jotka 
koskivat: Hanasaaren B-voimalaitoksen 
luonnospiirustusten hyväksymistä sekä Suvi-
lahden sähköaseman uusimista ja luonnos-
piirustusten hyväksymistä (18.1. 32, 33 §); 
vesilentoaseman perustamista kaupungin 
alueelle (1.2. 81 §); metron ulkoalueen tun-
neliliittymän yleissuunnitelmaa sekä työn-
aikaisia liikennejärjestelyjä (1.3. 160 §); 
Kulosaaren metrosillan yleispiirustuksia 
(29.3. 231 §); valtion jäänmurtajien kesä-
sijoituspaikkoja (13.4. 262 §); Victor Ek 
Oy:lle Länsisatamasta vuokratun alueen 
vuokra-ajan pidentämistä (13.4. 269 §); 
Merisataman rantasuunnitelmaa (26.4. 295 §); 
Kyläsaareen suunnitellun vesiensuojelu- ja 
tielaboratorion sijoittamista (26.4. 297 §); 
Pyysaaren venesataman rakentamista (10.5. 
327 §); venelaitureiden rakentamista Valas-
saaren rantaan (10.5. 328 §); teollisuustontin 
vuokraamista Herttoniemestä Puukonttori 
Oy:lle (10.5. 330 §); käyttöomaisuuden 
arvostustoimikunnan mietintöä (10.5. 337 §); 
maksu- ja taksakomitean mietintöä (28.5. 
378 §); edustajien lähettämistä Suomen 
Satamaliiton varsinaiseen liittokokoukseen 
(7.6. 396 §); Herttoniemen öljysatamaan 
johtavan väylän syventämistä ja oikaise-
mista sekä sataman tehokkuuden paranta-
mista (7.6. 397 §); Kulosaaren jalankulku-

ja pyöräilysillan yleispiirustuksia (7.6. 400 §); 
Lauttasaaressa sijaitsevan telakkatontin 
vuokraamista Korpivaara Oy:lle (7.6. 402 §); 
Volvo-Auto Oy:lle Lauttasaaresta sekä Algol 
Oy:lle Laajasalon öljysatamasta vuokratun 
alueen vuokra-ajan pidentämistä (7.6. 403, 
404 §); vakuutuskomitean mietintöä (21.6. 
439 §); Pasilan maaliikennekeskuksen raken-
nuksen B pääpiirustuksia (21.6. 441 §); Herne-
saaren asemakaavan muutoksesta aiheutunei-
ta aluejärjestelyjä (21.6. 443 §); Nokia Oy 
Kaapelitehtaan vuokra-alueen laajentamista 
vesialuetta täyttämällä (21.6. 456 §); Junatien 
metrosillan yleispiirustuksia (13.9. 572 §); 
tutkimusta »Kunnallisen yritystoiminnan 
tuottavuus» (13.9. 580 §); Eteläsataman 
matkustajalaiturin peräporttipaikkaa (13.9. 
585 §); alueen vuokraamista Sörnäisten sata-
masta ulkomaan kuorma-autoliikenteen ter-
minaalia varten (4.10. 631 §); Finnexpress 
Oy:n anomusta lisäalueen vuokraamisesta 
Sörnäisten satamasta (4.10. 632 §); täyttö-
aluetoimikunnan mietintöä (25.10. 680 §) 
sekä Paraisten Kalkki Oy:n vuokraoikeuden 
jatkamista (7.12. 760 §). 

Taksojen ja maksujen muutokset ja koro-
tukset. Laiturihuolion taksa ja koneellisten 
tavaransiirtolaitteiden käyttötaksa tarkis-
tettiin tulevaksi voimaan 1.3. (15.2. 124, 
125 §). 

Vapaavaraston ja yleisen talletusvaraston 
työmaksut muutettiin tuleviksi voimaan 1.5. 
(29.3. 232, 233 §). 

Laitureiden ja vesialueen vuokrataksa vah-
vistettiin (13.4. 272 §). 

Varastosuojien ja varastoalueiden paikan-
vuokrataksat uudistettiin tuleviksi voimaan 
1.2.1972 (20.12. 801 §). 

Lauttasaaren rakennusainesatamaan sijoi-
tetuilta veneiltä perittävät laituripaikka-
maksut vahvistettiin (24.5. 364 §). 

Autovaakojen käytöstä kannettavien pun-
nitusmaksujen taksa tarkistettiin tulevaksi 
voimaan 1.10. (13.9. 579 §). 

40-tonnin konttinosturin taksan tekstiosaa 
tarkennettiin (11.10. 667 §). 
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