
32. Teollisuuslaitosten lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teollisuuslaitosten lautakuntaan kuuluivat 
v. 1966 jäseninä muuten samat kuin edelli-
senä vuonna, paitsi että jäsenien Kaukosen 
ja Pyökärin tilalle oli valittu sähköasent. 
Toivo Hytönen ja dipl.ins. Erkki Laurinmäki. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 25 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 1 055. 

Päätökset. Kertomusvuonna päätettiin 
mm. seuraavat työt antaa urakalla suoritetta-
viksi: Pitkäkosken II painejohdon louhinta-
ja maankaivuutyöt välillä Haagan rautatie-
seisake — Ilmala (4.2. 112 §); Myllypuron 
lämmitysvoimalaitoksen toisen rakennusvai-
heen ja piirikeskusrakennuksen maansiirto-
ja louhintatyöt sekä kone-, rakennus- ja il-
manvaihtoteknilliset työt (4.2. 127 §, 15.4. 
340, 345 §, 29.4. 393 §) sekä Hiidenvesisuun-
nitelman I rakennusvaiheen tunneliin liitty-
vät betonirakenteet (1.7. 568 §). 

Edelleen päätettiin suorittaa seuraavat 
hankinnat: Myllypuron lämmitysvoimalai-
toksen kattiloiden käytönvalvontalaitteiden 
ja laitoksen putkijohtojen (10.6. 537 §, 16.9. 
749 §), Myllypuron 20 kV kytkinlaitoksen (14. 
10. 837 §), vesilaitoksen keskipakoisvalettu-
jen valurauta- ja SG-valurautapaineputkien 
(25.11. 961 §), jakelumuuntajien (25.11. 972 
§) ja Jakomäen huippulämpökeskuksen kuu-
mavesikattiloiden hankinta (9.12. 995 §). Li-
säksi päätettiin sähkön ostosta Vuosaareen 
Etelä-Suomen Voima Oy:ltä (1.4. 301 §). 

Vielä lautakunta päätti vesilaitoksen ura-
koitsijani johtosääntöjen muuttamisesta (27. 

5. 462 §), sähköurakoitsijoita koskevien mää-
räysten täydentämisestä (9.12. 997 §) ja kiin-
teistöjen viemäreitä koskevien määräysten 
muuttamisesta (23.12. 1 026 §). 

Hyväksytyt piirustukset. Lautakunta hy-
väksyi puolestaan ja esitti edelleen kaupun-
ginhallituksen hyväksyttäviksi kertomusvuo-
den aikana mm. seuraavat pääpiirustukset: 
Hanasaaren voima-asemarakennuksen eräi-
den huonetilojen muutos- ja korjaustöiden 
(21.1. 70 §); Myllypuron lämmitysvoimalai-
toksen toisen rakennusvaiheen ja piirikeskuk-
sen sekä näiden alueiden portinvartijaraken-
nuksen (4.2. 123, 124 §) ja Suvilahden voima-
laitoksen portinvartijan rakennuksen pääpii-
rustukset (4.2. 126 §); vesilaitoksen Alppilan 
pumppuaseman (4.3. 200 §); Salmisaaren 
muuntoaseman muuntajan n:o 9 suojakome-
ron (15.4. 342 §) ja Kampin sähköaseman ja-
kelu- ja omakäyttömuuntamohuoneiden 
muutostyön (5.8. 653 §) sekä Salmisaaren 
voimalaitoksen väestönsuojan pääpiirustuk-
set (28.10. 883 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavista asioista: toimikunnan asetta-
minen teknillisen museon perustamiseksi 
Helsinkiin (4.2. 113 §); Vuosaaren sähkönja-
keluverkoston ostaminen kaupungille (4.2. 
132 §); öljynkaasutuslaitoksen sijoitusta kaa-
sulaitoksen nykyiselle alueelle koskeva suun-
nitelma (4.3. 202 §); poikkeusluvan anominen 
sisäasiainministeriöltä Myllypuron lämmitys-
voimalaitoksen toisen rakennusvaiheen piiri-
keskuksen ja portinvartijarakennuksen ra-
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kentamista varten (1.4. 304 §); kaukolämpö-
tariffin ja kaasun myyntitariffien tarkistami-
nen (15.4. 338 §, 5.8. 638 §); vesilaitoksen 
käyttöomaisuuden poistosuunnitelman täy-
dentäminen ja yksinkertaistaminen sekä eräi-
den ylimääräisten poistojen suorittaminen 
laitoksen käyttöomaisuudesta (29.4. 367 §); 
yleisistä vesiposteista tapahtuvaa vedenottoa 
koskevien ohjeiden aikaansaaminen (29.4. 
369 §); tunnelitilojen vuokraaminen Geodeet-
tiselle laitokselle Pitkäkoski—Ilmalan johto-
tunnelista (27.5. 459 §); Vuosaaren vesilaitok-
sen ostaminen kaupungille (27.5. 460 §); vara-
sähkön myyminen erikoishinnalla omia voi-
malaitoksia omistaville kuluttajille (30.9. 777 
§); vesilaitoksen uuden johtosäännön edellyt-
tämät virkajärjestelyt (28.10. 870 §); uuden 
johtosäännön mukaisen kaasulaitoksen or-
ganisaation tarkistaminen, eräiden virko-
jen perustaminen ja nimikkeiden muuttami-
nen sekä eräiden virkojen palkkauksen tar-
kistaminen (28.10. 877 §); sähkölaitoksen 
osastopäällikön viran vakinaistaminen (28.10. 
889 §); teollisuuslaitosten kassa- ja tiliosaston 
tehtävien ja virkojen järjestely (28.10. 892 §); 
Kantakaupungin kaukolämpöverkon huippu-
j a varalämpökeskuksen rakentaminen (11.11. 
924, 932 §); Myllypuron kaukolämpöverkon 

huippu- ja varalämpökeskuksen rakentami-
nen ja alueen varaaminen (25.11. 973 §). 

Lausuntoja annettiin kaupunginhallituk-
selle mm. seuraavista asioista, jotka koskivat: 
Helsingin—Hämeenlinnan moottoritiesuun-
nitelmaa välillä Haaga—Vantaa (7.1. 19 §); 
Jorvaksen moottoritien valaisemista (18.2. 
172 §); valtuustoaloitetta Katajanokan kana-
van seudun liikennejärjestelyistä (1.4. 299 §); 
kaupungin taholta tehtyjä Vantaanjoen vesis-
tön käyttösuunnitelmia (10.6. 521 §); Lautta-
saaren puistojen valaisemista (1.7. 578 §); 
Hanasaaren polttoöljy varaston pääpiirustuk-
sia (19.8. 676 §); Espoon kauppalan anomusta 
veden johtamisesta Hiidenveden tunnelista 
Parikan ja Myllypuron kautta Nuuksion Pit-
käjärveen (2.9. 713 §); Etelä-Suomen Voima-
osakeyhtiön anomusta 110 kV johdon pitä-
misestä kaupungin maalla (2.9. 719 §); Länsi-
väylän, Tarvontien, Tuusulantien ja Lahden-
tien valaisemista (25.11. 970 §). 

Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuuston 16.6.1965 esittämässä 
toivomusponnessa pyydetyn selvityksen kau-
pungin vedenhankintaan liittyvistä asioista, 
tekopohjaveden hyväksikäytöstä sekä meri-
veden suolanpoiston käyttöönoton mahdolli-
suuksista (14.10. 817 §). 
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