
32. Teollisuuslaitosten lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teollisuuslaitosten lautakunnan kokoonpano 
oli v. 1968 muuten sama kuin edellisenä vuon-
na, paitsi että jäseneksi dipl.ins. Erkki Lau-
rinmäen tilalle valittiin dipl.ins. Kari Rahka-
mo. Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa oli teollisuustointa johtava apul. 
kaup.joht. Hjalmar Krogius 30.6. saakka ja 
1.7. lähtien apul.kaup.joht. Gunnar Smeds, 
jonka tilalle lautakunnan jäseneksi valittiin 
2.10. dipl.ins. Per-Olof Roos. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 26 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 918. 

Päätökset. Kertomusvuonna päätettiin 
mm. seuraavat työt antaa urakalla suoritet-
taviksi: Vanhankaupungin vedenpuhdistus-
laitoksen peruskorjauksen II rakennusvai-
heeseen kuuluvan suodatinlaitoksen maan-
kaivu-, louhinta-, perustamis- ja rakennus-
työt (12.1. 19 §, 27.2. 142 §, 2.7. 528 §) sekä 
puhdasvesialtaiden, korkeapainepumppaa-
mon ja jälkikemikalointitilojen louhinta- sekä 
sähkötyöt (27.2. 144 §, 27.8. 608 §); Munkki-
saaren huippu- ja varalämpökeskuksen lou-
hinta-ja rakennustyöt (12.1. 48 §, 7.5. 368 §); 
Härkälänjoen perkaustyöt (30.1. 82 §); Ilmala 
II:n vesisäiliön rakennus-, elementti- ja säh-
kötyöt sekä sivu-urakkana suoritettavat esi-
jännitys- ja maalaustyöt (30.1. 83 §, 27.2. 
143 §, 12.3. 209 §, 30.1. 84 §, 3.12. 821 §) sekä 
vesisäiliö- ja toimistorakennuksen ilmas-
tointi- ja vesisäiliörakennuksen ikkunapenk-
kikonvektorien lämmitysputkistotyöt (26.3. 
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249 §, 2.7. 526 §); Hanasaaren voima-asema-
rakennuksen kattilahallin ja turbiinisalin 
ilmastointilaitteiden muutos- ja lisätyöt (23.4. 
334 §); Pitkäkosken voima-aseman ja huolto-
rakennuksen rakennustyöt (6.8. 562 §); säh-
kölaitoksen uuden toimitalon LVI-laitteiden 
sekä rakenteiden suunnittelutyöt (27.8. 619 §, 
8.10. 699 §); Myllypuron voimalaitoksen öljy-
varaston rakennus- ja LVI-teknilliset työt 
(10.9. 647 §) sekä päävesijohdon Myllypuro— 
Mellunkylä maarakennustyöt välillä Mylly-
mestarin tie—Humikkalant ie (22.10. 722 
§)· 

Edelleen päätettiin suorittaa mm. seuraa-
vat hankinnat: Vanhankaupungin veden-
puhdistuslaitoksen peruskorjauksen yhtey-
dessä uusittavaan suodatinlaitokseen sähkö-
käyttöisten läppäventtiilien, venttiilien säh-
kökäyttöjen ja valurautaisten muotokappa-
leiden sekä itseohjautuvien vesimäärän sää-
täjien (6.2. 110, 111 §, 27.2. 146 §, 6.8. 561 §), 
Munkkisaaren huippulämpökeskuksen kierto-
vesipumppuyksiköiden ja öljysäiliöiden (27.2. 
174 §, 4.6. 459 §), Ilmala II:n vesisäiliöraken-
nuksen hissien (12.3. 208 §), Hanasaaren voi-
malaitoksen puskutraktorin (21.5. 405 §), 
Munkkiniemen ja Otaniemen välille asennet-
tavien merikaapeleiden (8.10. 697 §) ja Pitkä-
kosken vedenpuhdistuslaitoksen dieselsähkö-
koneiston hankinta (17.12. 856 §). 

Lisäksi päätettiin lämmön ostosta Ilmala 
II:n rakennukseen (26.3. 251 §) sekä sähkön 
myyntiä koskevan erikoissopimuksen solmi-
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misesta Tapiolan Sähkölaitos Oy:n ja Ota-
niemen hoitokunnan kanssa (2.7. 534 §). 

Hyväksytyt piirustukset. Lautakunta hy-
väksyi puolestaan ja esitti edelleen kaupun-
ginhallituksen hyväksyttäviksi kertomusvuo-
den aikana mm. seuraavat piirustukset: Van-
hankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen pe-
ruskorjauksen II rakennusvaiheen pääpii-
rustukset (6.2. 108 §); Munkkisaaren huippu-
ja varalämpökeskuksen pääpiirustukset sekä 
niiden muutospiirustukset (12.3. 223 §, 27.8. 
618 §); Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen 
huolto- ja varavoima-asemarakennuksen 
luonnos- ja pääpiirustukset (26.3. 245 §, 7.5. 
355 §); Myllypuron lämmitysvoimalaitoksen 
II rakennusvaiheen pääpiirustusten muutok-
set (7.5. 361 §) ja voimalaitoksen öljyva-
raston pääpiirustukset (18.6. 497 §) sekä 
Salmisaaren voimalaitoksen satamalaiturin 
jatkeen, rantapengerryksen ja hiilikentän 
tukimuurin pääpiirustusten muutokset (12.1. 
36 §) ja polttoöljyn syvävaraston varasto-
luolien pääpiirustukset (10.9. 648 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
asioista, joista mainittakoon mm. seuraavat: 
vesilaitoksen insinööiipäivystyksen muutta-
minen (27.2. 145 §); alueen varaaminen Ha-
nasaaren ja Suvilahden voimalaitosten polt-
toöljyn syvävarastoa varten (27.2. 162 §); 
kaasuturbiinilaitoksen rakentaminen Salmi-
saaren voimalaitoksen alueelle (27.2. 169 §); 
sähkölaitoksen päivystysjärjestelmän tarkis-
taminen (27.2. 176 §); Kallvikintien valaise-
minen (12.3. 216 §); kaupungin ja Helsingin 
maalaiskunnan keskeisen vedenmyyntisopi-
muksen muuttaminen ja määrärahan myön-
täminen tarvittavaan pääjohtotyöhön (23.4. 
316 §); viran- ja toimenhaltijain työaikajär-
jestelyt sähkölaitoksella ja lautakunnan kans-
liassa (4.6. 460 §); vedenpuhdistuslaitosten 
käytön tarkkailua ja maastossa tehtäviä ve-
sistötutkimuksia suorittavien toimihenkilöi-
den työaikajärjestelyt (18.6. 483 §); kaasu-
lait osjaoston osamietintö I ja öljytuotteeseen 
perustuvan kaasutuslaitoksen rakentaminen 
ja nykyisen hiilikaasutuotannon lopettami-

nen (24.9. 666 §); hiilikaasulaitokselta va-
pautuvan henkilöstön sijoittaminen muihin 
kaupungin laitoksiin ja virastoihin (24.9. 
667 §); sopimuksen tekeminen valtion kanssa 
Otaniemen valtionalueen vedenhankinnan 
turvaamisesta (3.12. 817 §); sähkölaitoksen 
kaukolämpötarif fien soveltaminen (30.12. 
914 §) sekä oman auton käyttöä virkatehtä-
vissä koskevan taksarakenteen ja sitoumuk-
sen muuttaminen (30.12. 916 §). 

Lausuntoja annettiin kaupunginhallituk-
selle mm. seuraavista asioista, jotka koskivat: 
kaasulaitoksen jätevesikysymystä sekä lai-
toksen raaka-ainehiilivaraston kirjanpidollis-
ta käsittelyä (12.1. 31, 33 §); Munkkiniemen 
kartanon puiston valaisemista (12.1. 47 §); 
Helsingin maalaiskunnan työlupa-anomusta 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen alueel-
ta lähtevän pääsyöttöjohdon rakentamiseksi 
(23.4. 317 §); Enso-Gutzeit Oy:n anomusta 
sähkökaapelin asentamiseksi Katajanokan 
kalliosuojan ja anojan väestönsuojan väli-
seen yhdystunneliin (7.5. 371 §); toimenpi-
teitä ilman saastumisen ehkäisemiseksi (21.5. 
414 §); kaupungin palveluksessa olevien hen-
kilöiden päihdyttävien aineiden väärinkäy-
töstä aiheutuvien ongelmien käsittelyä (21.5. 
415 §); perusteellisen selvityksen suoritta-
mista suunnittelutehtävissä olevien insinöö-
rien ja arkkitehtien sivutehtävistä (21.5. 
417 §); viemärin ja vesijohdon rakentamista 
Vuosaaren kirkkotontille (4.6. 446 §); rauta-
tiehallituksen rataosaston esitystä radan 
alitse Käpylän laiturin luona kulkevan vesi-
johdon muuttamisesta (18.6. 480 §); Haka-
niemen—Puotinharjun metron sähkönsyöttö-
järjestelmää (18.6. 489 §); Wärtsilä Oy:n Hel-
singin telakan anomusta 10 kV maakaapelin 
asentamisesta Munkkisaaren- ja Hylkeen-
pyy täjänkatuun (6.8. 572 §); sähkökaapelien 
asentamista katualueelle Lehtisaaressa (24.9. 
669 §); satamakomitean mietintöä (24.9. 
676 §); anomusta eräiden Tuusulan moottori-
tien liittymien ja alikulkutunnelien valaise-
miseksi (8.10. 698 §); Helsingin—Porvoon 
moottoritien rakentamista tiejärjestelyineen 
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välillä Tattariharju—Massby (8.10. 705 §); 
tie- ja vesirakennushallituksen Uudenmaan 
piirikonttorin anomusta luvan saamiseksi yk-
sityisen vesijohdon rakentamiseen kaupungin 
maalle (5.11. 752 §); Helsingin teknillisen 
museon toimikunnan mietintöä (19.11. 794 §); 
Paloheinässä suoritettavia vesi- ja viemäri-
töitä (17.12. 850 §); vt Martti Jokisen 
esitystä pienkiinteistöjen viemäri- ja vesi-
johtoverkkoon liittymismenettelyn yksinker-
taistamiseksi (17.12. 851 §); tie- ja vesiraken-
nushallituksen laatimaa Helsingin alueen ve-
denhankinnan yleissuunnitelmaa ja siihen 

liittyvää organisaatio- ja rahoitustoimikun-
nan mietintöä sekä maataloushallituksen 
laatimaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
yleissuunnitelmaa ja siihen liittyvää Vesi-
j ärvi—Espoonlahti vesiensuoj elusäännöstely-
suunnitelmaa (30.12. 890 §). 

Kanslia. Lautakunnan ja kanslian diaa-
riin merkittiin 967 saapunutta asiaa. Lähe-
tettyjen kirjelmien lukumäärä oli 226 ja lähe-
tettyjen otteiden lukumäärä 491. Pöytäkirjat 
laadittiin lautakunnan kokouksista sekä 
lautakunnan asettamien eri jaostojen koko-
uksista. 
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