
32. Teollisuuslaitosten lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teollisuuslaitosten lautakuntaan kuuluivat 
v. 1965 jäseninä muuten samat kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäsenien Leikolan ja Hei-
kinheimon tilalle oli valittu prof. Tauno Pyö-
käri ja toim.joht. Heikki Tavela. 

Lautakunnan sihteerinä toimi teollisuus-
laitosten asiamies varat. Hannu Saarinen. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 26 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 
1 083. 

Päätökset. Kertomusvuonna päätettiin 
mm. seuraavat työt antaa urakalla suoritet-
taviksi: Pitkäkosken pääsyöttöjohdon IV 
rakennusvaihe (19.3. 238 §); vesilaitoksen 
Alppilan piirikeskus (2.4. 277 §); Myllypuro-
Kontulan ja Kantakaupungin kaukolämpö-
verkon sekä eräiden kaukolämpöjohtojen ka-
tutyöt (2.4. 294, 296 §, 21.5. 447 §); vesikau-
kolämpöverkkojen kellarijohtojen eristys- ja 
putkiasennustyöt (2.4. 297 §, 23.4. 352 §); 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen II ra-
kennusvaiheen maankaivu- ja louhinta- sekä 
rakennustyöt (23.4. 339 §, 27.8. 706 §); Hana-
saaren voimalaitoksen kuonanpoistolaitoksen 
ja Salmisaaren voimalaitoksen väestönsuojan 
rakennus- ja koneteknilliset työt (15.9. 769 §, 
1.10. 813 §) sekä Pitäjänmäen piirikeskus- ja 
asuinrakennuksen rakennusteknilliset työt 
(15.10. 851 §). 

Lisäksi päätettiin suorittaa seuraavat han-
kinnat: kaukolämpökanavaelementtien (2.4. 
295 §), Salmisaaren ja Suvilahden muunto-
asemien muuntajien (21.5. 453 §), Myllypu-
ron voimalaitoksen höyrykattiloiden ja turbo-

generaattoreiden (23.6. 577 §, 29.10. 898 §) 
sekä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen 
laajennuksen elementtitöiden hankinta (27.8. 
707 §). 

Lautakunta asetti jaostot tutkimaan kaa-
sulaitoksen tariffipolitiikkaa sekä laitoksen 
vastaista kehitystä koko laajuudessaan (4.6. 
500 §) ja teollisuuslaitosten kassa- ja tiliosas-
ton tehtävien siirtämistä vesilaitoksen, kaasu-
laitoksen ja sähkölaitoksen suoritettaviksi 
(26.11. 973, 987 §). 

Hyväksytyt piirustukset. Lautakunta hy-
väksyi puolestaan ja esitti edelleen kaupun-
ginhallituksen hyväksyttäviksi kertomusvuo-
den aikana mm. seuraavat pää- ja luonnos-
piirustukset: vesilaitoksen Alppilan piirikes-
kuksen (22.1. 64 §), Suvilahden 110 kV kyt-
kinlaitoksen laajennuksen (22.1. 72 §), sähkö-
laitoksen väliaikaisen piirikeskuksen Lautta-
saarenkatu 5:ssä (19.2. 161 §), Pitkäkosken 
vedenpuhdistuslaitoksen II rakennusvaiheen 
(7.5. 377 §); Ilmalan vesisäiliörakennuksen 
yhteyteen vesilaitoksen johtoelimiä ja viesti-
keskusta varten rakennettavan kalliosuojan 
(7.5. 383 §); Hanasaaren voimalaitoksen kuo-
na varastorakennuksen (4.6. 515 §) ja sähkö-
laitoksen Pitäjänmäen piirikeskuksen ja sii-
hen liittyvän asuinrakennuksen pääpiirus-
tukset (6.8. 657 §) sekä Myllypuron lämmitys-
voimalaitoksen periaatesuunnitelman tarkis-
tamisen yhteydessä II rakennusvaiheen luon-
nospiirustukset sekä Myllypuron piirikeskuk-
sen luonnospiirustukset (20.8. 684, 685 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavista asioista: Käenkuja 6:een 
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rakennettavan talon rakennuttajatehtävien 
siirtäminen asuntotuotantokomitealta sähkö-
laitokselle (5.3. 210 §); sähkölaitokselta sata-
malaitokselle 1.1.1965 siirtyneen käyttö-
omaisuuden arvon vahvistaminen (19.3. 247 
§); pylväiden yhteiskäyttöä koskevan sopi-
muksen solmiminen Posti- ja lennätinhalli-
tuksen kanssa (2.4. 280 §); sähkötariffien ja 
-hintojen säilyttäminen entisellään (23.4. 
346 §); vedenottoa Hiidenvedestä koskevan 
Hiidenvesisuunnitelman II vaiheen hyväk-
syminen (7.5. 378 §); vesilaitoksen taksan 
mukaisen vedenhinnan tarkistaminen (7.5. 
382 §); Ilmalan vesisäiliörakennuksen yhtey-
teen vesilaitoksen johtoelimiä ja viestikes-
kusta varten rakennettavan kalliosuojan ra-
kentamista ja väestön suojelutilojen varaa-
mista koskevan sopimuksen tekeminen Yleis-
radio Oy:n kanssa (7.5. 383 §); kiinteistöjen 
vesijohto- ja viemäriasennusten tarkastus-
maksuperusteiden muuttaminen (7.5. 387 §); 
Helsingin kaupungin, Espoon kauppalan ja 
Helsingin maalaiskunnan keskeistä yhteis-
toimintaa raakaveden hankkimiseksi koske-
van kolmisopimuksen hyväksy mir en sekä 
sopimukseen perustuvan ja siihen liittyvän 
Helsingin kaupungin ja maalaiskunnan ja 
kauppalan välisten kaupungin vesijohtoveden 
myymistä maalaiskunnalle ja kauppalalle 
koskevien sopimusten hyväksyminen (21.5. 
426, 427 §, 12.11. 927 §); lämmönmyyntita-
riffien perusmaksujen säilyttäminen entisel-
lään (21.5. 446 §); sähkön myyminen yö-
aikaan erikoissopimuksilla (4.6. 516 §); Ilma-
lan vesisäiliön laajennukseen liittyvän maa-
alueen hankinta (3.9. 724 §); Helsingin kau-
pungin, Espoon kauppalan ja Helsingin maa-
laiskunnan tekemän vedenhankintaa koske-
van yhteistyösopimuksen edellyttämä Hii-
denvesisuunnitelman muutos (29.10. 883 §); 
kaupungin Tapiolan alueella omistaman vesi-

johtoverkon myyminen ja luovuttaminen 
Espoon kauppalalle (12.11. 926 §) sekä säh-
könmyyntihintoj en indeksisidonnaisuuden 
lieventäminen (10.12. 1 024 §). 

Lausuntoja annettiin kaupunginhallituk-
selle mm. seuraavista asioista, jotka koskivat: 
Paraisten Kalkki vuori Oy: n Sörnäisten sata-
massa olevaa vuokra-aluetta (22.1. 77 §);; 
kirjelmiä vesijohtojen rakentamisesta, juoma-
veden kuljetuksesta ja kuljetusmaksuista 
sekä aloitteita esikaupunkialueiden vesijohto-
ja viemäritöiden suorittamisesta ym. (19.3-
234, 241 §, 23.4. 335 §); rakennusviraston 
huoltorakennuksen tarvitseman alueen va-
raamista Myllypuron lämmitysvoimalaitok-
sen alueelta (19.3. 251 §); Yleisradio Ov:n 
anomusta saada rakentaa väestönsuoja siten, 
että se ulottuu myös Ilmalan vesisäiliön ton-
tille (7.5. 385 §); Jorvaksen moottoritien va-
laisemista kaupungin alueella (7.5. 402 §); 
Vuosaaren alueen liittämistä kaupunkiin kä-
sitelleen neuvottelukunnan sekä Tähtitor-
ninmäen väestönsuojan neuvottelukunnan 
mietintöjä (7.5. 408 §, 23.6. 569 §); Jakomäen 
liittämistä sähkölaitoksen Myllypuron kauko-
lämpöverkkoon (21.5. 450 §); pysäköintimit-
tarien hankinnan ja hoidon siirtämistä sähkö-
laitokselta kaasulaitokselle (23.6. 581 §); tie-
tojenkäsittelykomitean mietintöä (6.8. 668 §); 
tekn.lis. Heikki Hiidenheimon oikeuskansle-
rille tekemää Hiiden vesisuunnitelman toteut-
tamista koskevaa kantelua (27.8. 708 §); dipl. 
ins. Pentti Erkolan kirjelmää Helsingin ve-
denhankinnasta (15.10. 833 §) sekä tie- ja 
vesirakennushallituksen suunnitelmia Hel-
singin—Porvoon valtatien rakentamisesta 
moottoritieksi välillä Tattariharju—Hangel-
by ja Helsingin—Hämeenlinnan valtatieltä 
Helsingin lentoasemalle johtavan maantien 
rakentamiseksi (15.10. 853 §, 19.10. 865 §). 
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