
30. Satamalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Satamalautakunnan puheenjohtajana toimi 
edelleen oikeustiet, kand. Sven Erik Sjögren, 
eikä kokoonpanossa tapahtunut v. 1972 muu-
toksia. 

Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa oli apul.kaup.joht. Gunnar Smeds 
ja sihteerinä valtiot, maist. Sampsa Järvelä. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 
32 kertaa. Pöytäkirjain pykäläluku oli 843, 
kanslian diaariin merkittyjen asioiden luku 
1 787 ja lähetettyjen kirjeiden luku 960. 
Pöytäkirjanotteita annettiin 1 812. Satama-
johtajan päätösluettelon pykäläluku oli 114 
ja otteita annettiin 631. 

Lautakunnan kokousten pöytäkirjojen py-
kälien ja lähetettyjen kirjeiden lukumäärät 
v. 1968—1972 ilmenevät seuraavasta taulu-
kosta : 

1968 1969 1970 1971 1972 

Lautakunnan koko-
usten lukumäärä . . 25 29 28 28 32 

Pöytäkirjan pykälien 
lukumäärä 708 801 796 820 843 

Lähetettyjen kirjeiden 
lukumäärä 720 722 860 980 960 

Päätökset. Kertomusvuonna tehdyistä pää-
töksistä mainittakoon: varastorakennus 
L7B :tä koskevien suunnittelusopimusten te-
keminen, satamarakennusosaston omalla työ-
voimalla tehtävät em. rakennuksen eräät 

osatyöt sekä alaurakoiden ja hankintojen 
tilaaminen (17.1. 57 §, 13.3. 172 §, 8.5. 324 §); 
uuden satamajäänmurtajan tilaaminen Wärt-
silä Oy :ltä ja hankintasopimuksen hyväksy-
minen (14.2. 109 §, 28.2. 151 §); Herttonie-
men sataman yleissuunnitelman hyväksymi-
nen (10.4. 239 §); matkustajalaiturin järjes-
telyjä tutkivan työryhmän muistion hyväk-
syminen (13.3. 170 §) sekä vuosien 1974— 
1983 taloussuunnitelman hyväksyminen toi-
mintasuunnitelman ja pääomamenojen osalta 
ja käyttösuunnitelman hyväksyminen (14.4. 
256 §, 26.4. 296 §). 

Vuokra-asioita. Maan Auto Oy:lle vuok-
rattiin Lauttasaaren ns. rakennusainelaituri-
alueelta alue, pinta-alaltaan 7 045 m2, vuok-
rakaudeksi 1.5.1972—30.4.1977 tavanomai-
sin ehdoin (13.3. 174 §). 

Äkerman Oyille vuokrattiin Sompasaa-
resta alue, pinta-alaltaan n. 6 000 m2, vuokra-
kaudeksi 1.6.1972—31.5.1977 tavanomaisin 
ehdoin (24.4.278 §) sekä maa-alue Sörnäisten 
satamasta 10 vuodeksi kaupunginhallituksen 
määräämin ehdoin (28.8. 516 §). 

Teboil Oy:n vuokraoikeus eräisiin Hertto-
niemen öljysataman alueisiin päätettiin pi-
dentää 31.3.1987 saakka kaupunginhallituk-
sen päättämin ehdoin (7.8. 476 §). 

Finnexpress Oy: lie vuokrattiin Kyläsaaren 
alueelta n. 2 800 m2 :n suuruinen lisäalue 
vuokrakaudeksi 1.2.1972—31.1.1982 kaupun-
ginhallituksen päättämin ehdoin (14.8. 503 §). 

Valtameri Oyille vuokrattiin Munkkisaa-
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ren korttelin n:o 20181 tontti n:o 3, pinta-
alaltaan 15 284 m2, vuokrakaudeksi 1.7.1972 
—31.12.2000 kaupunginvaltuuston päättä-
min ehdoin (28.8. 530 §). 

Algol Oy:lle vuokrattiin Laajasalosta öljy-
satama-alue, pinta-alaltaan n. 14 500 m2, 
vuokrakaudeksi 1.7.1972—30.6.1982 kaupun-
ginhallituksen päättämin ehdoin (11.9. 561 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavista asioista, jotka koskivat: 
varastorakennuksen L7B pääpiirustuksia 
(31.1. 89 §); varojen myöntämistä uiiden sa-
tamajäänmurtajan hankkimiseen (14.2. 109 
§); eräiden rautatieraiteiden poistamista Ete-
läsataman Matkustajalaiturin puoleiselta 
osalta ja neljän nosturin poistamista käy-
töstä Matkustajalaiturilta (13.3. 170, 171 §); 
Valtameri Oy:n vuokra-alueen muuttamista 
asemakaavaa vastaavaksi ja vuokra-ajan pi-
dentämistä (13.3. 175 §); Suomenlinnan laut-
tapavilj ongin siirtämistä liikennelaitoksen 
käyttöomaisuuteen (10.4. 238 §); Mercantile 
Oy:n anomusta Ruoholahden korttelin n:o 
784 tontin n:o 6 vuokra-ajan jatkamiseksi 
(24.4. 279 §); Sompasaaren väestönsuojan 
pääpiirustusten hyväksymistä (8.5. 318 §); 
raiteenpito-oikeutta koskevien vuokra-sopi-
musten irtisanomista vuosivuokran tarkis-
tusta varten (11.9. 566 §); Seurasaaren silto-
jen pääpiirustusten hyväksymistä (9.10. 626 
§); satamajäänmurtaja Otson myymistä (9.10. 
634 §) sekä varastorakennuksen L7A raken-
tamista Länsisatamaan (16.10. 645 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin mm! seuraavat lausunnot asioista, jotka 
koskivat: satamapäivän järjestämistä (31.1. 
67 §); Korkeasaaren ja Hylkysaaren välille 
rakennettavaa siltaa (31.1. 74, 7.8. 472 §); 
Vesiliikennetyöryhmän ehdotusta (31.1.86 §), 
valtuustoaloitetta toimikunnan asettamiseksi 
tutkimaan öljyvahinkojen torjumista (28.2. 
140 §); Helsingin sataman historian laati-

mista (27.3. 223 §); Herttoniemen sataman 
yleissuunnitelmaa (10.4. 239 §, 9.10. 625 §); 
piensäiliöalueen ja rakennusainesataman 
vuokraamista Herttoniemen teollisuussata-
masta (10.4. 240 §); toisen peräporttipaikan 
rakentamista Parrukadulle (24.4. 273 §); 
Kaunissaaren ulkoilualueen yleissuunnitel-
maa (8.5. 317 §); Helsingin kaupungin yleis-
kaavaa (23.5. 349 §); satamajärjestyksen sekä 
satama- ja liikennemaksujen vahvistamisen 
siirtämistä sisäasiainministeriöltä liikenne-
ministeriölle (25.5. 370 §); elokuvan valmis-
tamista Helsingin sataman PR-toiminnasta 
(5.6. 389 §); Merisataman rannan ja Uunisaa-
ren välistä siltaa (7.8. 473 §); Mustikkamaan 
ja Korkeasaaren välistä siltaa (28.8. 522 §); 
ulkomaan tuonti- ja vientitavarain liikenne-
maksutaksan uusimista (28.8. 534 §); Meri-
sataman saarten ja niiden lähialueiden järjes-
telyjä (25.9. 601 §); Telko Oy :n Herttonie-
messä sijaitsevaa varastoaluetta koskevan 
vuokraoikeuden jatkamista ja vuokraehtojen 
muuttamista (23.10. 667 §); kunnallisten 
maksujen kantosopimusten yhdenmukaista-
mista (23.10. 681 §); eräiden laitureiden häl-
lintasuhteiden muuttamista (6.11. 699 §); 
Suomenlinnan ja Kantakaupungin välistä 
liikennettä koskevaa tutkimusta (4.12. 771 §) 
sekä rakennusjärjestyksen uudistamiskomi-
tean osamietintöä n :o 1 (4.12. 773 §). 

Taksojen ja maksujen muutokset ja korotuk-
set. Koneellisten tavaransiirtolaitteiden 
käyttötaksa ja sähkövirran kytkentämaksut 
tarkistettiin tuleviksi voimaan 1.6. (25.5. 
356, 357 §). 

Maksut laivojen luotsauksesta sekä kiin-
nittämisestä, irroittamisesta ym. tarkistettiin 
matkakorvauksia koskevilta kohdiltaan (19. 
6. 416 §). 

Laiturihuollon taksa vahvistettiin tule-
vaksi voimaan 21.6. alkaen (20.6. 437 §). 
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