
32. Teollisuuslaitosten lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teollisuuslaitosten lautakunnan kokoonpano 
v. 1967 oli muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäseneksi toim.joht. Ta-
velan tilalle valittiin prof. Esa Kaitila. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 23 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 977. 

Päätökset. Kertomusvuonna päätettiin 
mm. seuraavat työt antaa urakalla suoritetta-
viksi: yhdysjohdon Kontula-Jakomäki maa-
rakennustyöt (17.2. 141 §); Kontulan ja 
Jakomäen vesikaukolämpöverkkojen kellari-
johtojen ja lämmön jakokeskusten eristys-
työt (10.3. 220 §); Hanasaaren voimalaitok-
sen öljy varastoalueen maansiirto- ja paalu-
tustyöt sekä rakennus- ja LVI-teknilliset 
työt (12.5. 405 §, 26.5. 441 §); Käenkuja 6:n 
autosuojan rakennus- ja koneteknilliset työt 
(4.8. 609 §); Päijänne-suunnitelman tunneli-
tutkimusten syväkairaus (18.8. 631 §); Ilma-
la II:n vesisäiliön louhintatyöt ym. (4.8. 
588 §, 18.8. 637 §); Salmisaaren voimalaitok-
sen satamalaiturin jatkeen, rannan penger-
ryksen sekä hiilikentän tukimuurin raken-
nustyöt (18.8. 648 §); yhdystunnelin Ilmala-
Alppila louhintatyöt (22.9. 728 §) sekä Jako-
mäen huippulämpökeskuksen rakennustek-
nilliset työt (10.11. 851 §). Lisäksi tehtiin pää-
tös sähkön ja kaasun laskutukseen liittyvien 
sekä sähkölaitoksen kaupallis-hallinnollisten 
tietojenkäsittelytehtävien tilaamisesta (10.3. 
222 §, 8.9. 704 §, 24.11. 889, 890 §) ja Salmi-
saaren voimalaitoksen polttoöljyn syvä varas-

toa koskevan suunnittelusopimuksen tekemi-
sestä (9.6. 480 §). 

Edelleen päätettiin suorittaa seuraavat 
hankinnat: Pitäjänmäen sähköaseman verk-
kokäskylaitteiden (24.2. 177 §); Hanasaaren 
voimalaitoksen öljysäiliöiden sekä poltto-
öljyvaraston laitteiden (12.5. 402 §, 9.6. 
481 §); eteläisen huippulämpökeskuksen 
kuumavesikattiloiden (30.6. 534 §); Itäväy-
län ja Viikintien risteyksen valaistusmastojen 
(22.9. 739 §) sekä kaasuturbiinin hankinta 
sähkölaitokselle (10.11. 854 §). Lisäksi pää-
tettiin sähkön ostosta Vuosaareen Etelä-
Suomen Voima Oy:ltä (30.6. 531 §). 

Vielä lautakunta päätti vahvistaa kauko-
lämmityksen ja sähköverkon liittymismaksut 
(13.1. 56 §, 22.12. 967 §) sekä lautakunnan ja 
teollisuuslaitosten hallinnossa olevien kiin-
teistöjen, huonetilojen, laitteiden ym. vuok-
ralleantoperusteet (27.1. 117 §); tehdä sähkö-
sopimukset Imatran Voima Oy:n kanssa 
(26.5. 443 §) sekä määrätä vesi-, kaasu- ja 
sähkölaitoksen osastojen tehtävät (30.6. 507, 
516, 522 §). 

Hyväksytyt piirustukset. Lautakunta hy-
väksyi puolestaan ja esitti edelleen kaupun-
ginhallituksen hyväksyttäviksi kertomusvuo-
den aikana mm. seuraavat piirustukset: 
Ilmalan uuden vesisäiliörakennuksen, Ilmala 
II:n luonnos- ja pääpiirustukset (31.3. 255 §, 
18.8. 630 §); Salmisaaren voimalaitoksen sa-
tamalaiturin jatkeen, rantapengerryksen ja 
hiilikentän tukimuurin pääpiirustukset (31.3. 
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264 §); Jakomäen huippu- ja varalämpökes-
kuksen luonnos- ja pääpiirustukset (28.4. 
357 §, 8.9. 701 §); sähkölaitoksen uuden toi-
mitalon ja Kampin sähköaseman muutos-
töiden luonnospiirustukset (12.5. 398 §); Van-
hankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen pe-
ruskorjauksen I I rakennusvaiheen ja laitok-
sen laajennuksen luonnospiirustukset (4.8. 
585 §) sekä Munkkisaaren huippu- ja vara-
lämpökeskuksen luonnospiirustukset (24.11. 
887 §). Vielä lautakunta hyväksyi Hanasaa-
ren polttoöljy varaston pääpiirustusten muu-
toksen (30.6. 543 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavista asioista: sähkölaitoksen 
polttoainevarastojen yleissuunnitelman tar-
kistaminen (24.2. 176 §); Ilmalan uuden säi-
liörakennuksen tarvitseman maa-alueen lu-
nastaminen valtiolta ja säiliön paikan asema-
kaavan vahvistaminen (31.3. 255 §); eläke-
kustannusten tasaaminen kaupungin liike-
laitosten kesken (31.3. 280 §); vesilaitoksen 
käyttöpäivystyksen uudelleen järjestäminen 
ja jakelupäivystyksen täydentäminen va-
paalauantain takia (14.4. 304 §); alueen va-
raaminen sähkölaitokselle Viikinmäen sähkö-
asemaa ja kaasuturbiinilaitosta varten (14.4. 
317 §); sähkön myyminen erikoishinnalla 
suoraa sähkölämmitystä varten (14.4. 323 §, 
30.6. 533 §); Kantakaupungin vesikauko-
lämpöverkon eteläisen huippu- ja varalämpö-
keskuksen sijoittaminen Munkkisaaren puh-
distamon alueelle sekä poikkeusluvan anomi-
minen sen rakentamiseen (28.4. 359 §, 4.8. 
604 §); sähkölaitoksen uuden toimitalon ja 
Kampin sähköaseman korttelin n:o 216 ase-
makaavan muuttaminen (12.5. 398 §); sähkö-
laitoksen yleisten sähköntoimitusehtojen sekä 
sähköverkkoon liittymisen ehtojen tarkista-
minen (9.6. 472, 473 §); kaasulaitoksen raaka-
ainehiilen normaalivaraston hinnan muutta-
minen (24.11. 881 §); raskaan polttoöljyn 
syvävaraston rakentaminen Salmisaaren voi-
malaitoksen läheisyyteen (8.12. 923 §). 

Lausuntoja annettiin kaupunginhallituk-
selle mm. seuraavista asioista, jotka koskivat: 

Helsingin suomalaisten ja ruotsalaisten evan-
kelisluterilaisten seurakuntain kirkkohallinto-
kunnan kirjelmää ikuisen liekin asentamisesta 
Hietaniemen sankarihautausmaalle (13.1. 
46 §); tie- ja vesirakennushallituksen Helsin-
gin—Lahden moottoritiesuunnitelmaa välillä 
Viikki—Tattariharju (13.1. 63 §); maatalous-
hallituksen vesiensuojelutoimiston kirjettä 
kaasulaitoksen jätevesien puhdistussuunni-
telmista (17.2. 143 §); Vuosaaren suunnit-
telukomitean mietintöä (24.2. 187 §); val-
tuustoaloitteita Vantaanjoen tulvimisvaaran 
vähentämiseksi sekä Vanhankaupunginlah-
den erään rantaosan varaamiseksi virkistys-, 
urheilu- ja leikkikenttäalueeksi (14.4. 325 §, 
9.6. 478 §); Asunto Oy Hernesaarenkatu 7:n 
ym. kirjettä eteläisen huippulämpökeskuksen 
sijoituspaikasta (28.4. 360 §); Valtionrauta-
teiden laskua vesijohtovuodon aiheuttamista 
kustannuksista (26.5. 427 §); käyttöomaisuu-
den arvostustoimikunnan mietintöä (9.6. 
484 §); planetaarion sijoittamista Ilmala II:n 
vesisäiliön rakennukseen tai tontille (30.6. 
510 §); varallaolokorvauksia (30.6. 546 §); 
Espoon kauppalan anomusta veden johtami-
sesta Hiidenvesisuunnitelman mukaisesta tun-
nelista Parikan ja Myllypuron kautta Nuuk-
sion Pitkäjärveen (4.8. 583 §); eräiden kiin-
teistöjen anomusta kaasulaitoksen kotita-
loustariffi II:een sisältyvän perusmaksun 
poistamisesta (4.8. 593 §); puistoalueiden 
nähtävyyksien ja julkisten rakennusten va-
laistuksen kehittämistä koskevaa matkailu-
neuvottelukunnan aloitetta (4.8. 603 §); T:mi 
Radio-Salmisen Uudenmaan lääninhallituk-
selle osoittamaa sähköurakoitsijaoikeuksien 
eväämistä koskevaa valitusta (4.8. 605 §); 
Vuosaaren jätevesien johtamista Lilla-Bastön 
eteläpuolelle (8.9. 686 §); ehdotusta kunnalli-
sen yhteistoiminnan järjestysmuotokomitean 
I mietinnöksi raakaveden hankinnasta ym. 
(8.9. 705 §); Etelä-Suomen Voima Oy:n ano-
musta 110 kV:n kaksoisavojohdon rakenta-
miseksi välille Herttoniemi—Mellunkylä sekä 
alueen vuokraamiseksi voimajohtoja varten 
(8.9. 706 §); Helsingin kiinteistöyhdistyksen 
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ym. kirjelmää kaukolämpöverkon paineen 
korottamisen vaatimista lisälaitteista (10.11. 
849 §); kaupungin autonkuljettajien liikenne-
vahingoista aiheutuvan omavastuun markka-
määrän korottamista (24.11. 892 §) sekä 
fluoridien lisäämistä juomaveteen (8.12. 
912 §). 

Lautakunta antoi palkkalautakunnalle lau-

suntonsa virkasääntökomitean mietinnöstä 
(31.3. 279 §). 

Kanslia. Lautakunnan ja kanslian diaariin 
merkittiin 971 saapunutta asiaa. Lähetetty-
jen kirjelmien lukumäärä oli 260 ja lähetetty-
jen otteiden lukumäärä 383. Pöytäkirjat laa-
dittiin lautakunnan kokouksista sekä lauta-
kunnan asettamien eri jaostojen kokouksista. 
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