
32. Teollisuuslaitosten lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teollisuuslaitosten lautakuntaan kuuluivat 
v. 1969 valtiot, maist. Pentti Pusa puheen-
johtajana, kunnallisneuvos Yrjö Rantala 
varapuheenjohtajana sekä jäseninä dipl.ins. 
Väinö Hintikka, tekn. Vilho Korja, tekn. 
Jooseppi Kuusikoski, dipl.ins. Pertti Lehos, 
sähköasent. Toivo Hytönen kuolemaansa 
9.5. asti ja putkiasent. Martti Marttila 21.5. 
alkaen, dipl.ins. Per-Olof Roos ja dipl.ins. 
Pauli Virtanen. 

Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa oh teollisuustointa johtava apul. 
kaup.joht. Gunnar Smeds. Lautakunnan sih-
teerinä toimi teollisuuslaitosten asiamies, 
varat. Hannu Saarinen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 26 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 894. 

Päätökset. Kertomusvuonna päätettiin mm 
seuraavat työt antaa urakalla suoritettaviksi: 
Salmisaaren voimalaitoksen polttoöljyn kal-
liosäiliöiden rakennustyöt (18.3. 182 §); 
Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen 
peruskorjauksen II vaiheeseen kuuluvat kat-
to- ja seinäelementtityöt sekä viemäritunne-
lin louhinta- ja rakennustyöt (1.4. 208 §, 
2.12. 792 §); Ilmalan linkkiaseman rakennus-
työt (29.4. 265 §); Ilmalan II vesisäiliön sivu-
urakkana teetettävät lattianpäällystetyöt 
(13.5. 307 §); Kampin sähköaseman muunta-
jatilojen muutostyön rakennus- ja LVI-tek-
nilliset työt (10.6. 391 §); Hiidenveden sään-
nöstelypadon luukut, rakennustyöt ja Kar-
naistenkosken perkaustyöt (9.9. 590 §, 21.10. 
686 §); pääjohdon Myllypuro - Mellunkylä, 3. 
rakennusvaiheen maarakennustyöt (16.12. 

836 §) sekä kaasulaitoksen öljytuotteisiin 
perustuvan kaasuntuotantolaitoksen raken-
nustekniset työt (16.12. 840 §). 

Edelleen päätettiin suorittaa mm. seuraa-
vat hankinnat: Hanasaaren voimalaitoksen 
tasa- ja vaihtosuuntaajien (21.1. 46 §); Myl-
lypuron voimalaitoksen öljysäiliöiden (4.3. 
151 §); Kampin sähköaseman 30 MVA pää-
muuntajien, 110 kV kytkinlaitoksen laittei-
den, 650 V tasasuuntaajien ja tasavirtapika-
katkaisijöiden (13.5. 326 §, 24.6. 429 §, 5.8. 
517 §); kaasulaitoksen ölj ytuotteiden kaasu-
tukseen tarvittavan laitteiston, raaka-aineen 
ja nestekaasusäiliöiden (27.5. 347, 348 §, 
24.6. 425 §); kolmen siirrettävän varavoima-
koneen (7.10. 665 §) ja Kellosaaren kaasutur-
biinilaitoksen koneiston hankinta sähkölai-
tokselle (2.12. 808 §). Lisäksi päätettiin kaa-
sulaitoksen öljytuotteisiin perustuvaa kaa-
suntuotantoa varten tarvittavan raaka-ai-
neen kuljetussopimuksesta (7.10. 652 §). 

Vielä lautakunta päätti vahvistaa erikois-
hinnat ja liittymismaksut myytäessä lämpöä 
Helsingin Ympäristön Sähkölaitos Oy:lle 
Länsimäen aluetta varten (13.5. 324 §) 
sekä määrätä vesilaitoksen osastojen tehtä-
vät (21.10. 690 §). 

Hyväksytyt piirustukset. Lautakunta hy-
väksyi puolestaan ja esitti edelleen kaupun-
ginhallituksen hyväksyttäviksi kertomusvuo-
den aikana mm. seuraavat pääpiirustukset: 
Ilmalan vanhan vesisäiliörakennuksen muu-
tostöiden (21.1. 28 §); sähkölaitoksen uuden 
toimitalon ja Kampin sähköaseman muutos-
töiden (7.10. 662 §) sekä Salmisaaren voima-
laitoksen läheisyyteen rakennettavan polt-
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toöljyn syvävaraston kolmannen varasto-
luolan pääpiirustukset (2.12. 805 §). 

Lautakunta hyväksyi Kampin sähköase-
man muutostöiden I rakennusvaiheen pää-
piirustukset (13.5. 325 §); Munkkisaaren 
huippu- ja varalämpökeskuksen pääpiirus-
tusten muutospiirustukset (24.6. 439 §); 
Myllypuron voimalaitoksen öljyvaraston pää-
piirustusten muutospiirustukset (4.11. 733 
§) ja öljytuotteeseen perustuvan kaasutuslai-
toksen pääpiirustukset (18.11. 758 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavista asioista: raskaan polttoöljyn 
varastotilan vuokralleantaminen Salmisaares-
t a ja toisen varastoluolan rakentaminen (21.1. 
53 §); uuden höyryvoimalaitoksen (Hanasaari 
B) rakentaminen Hanasaaren — Suvilahden 
alueelle (4.2. 79 §); höyrykaukolämmityksen 
lauhdevesiputken vuodon aiheuttaman va-
hingon korvaaminen Elga-Hitsaus -nimiselle 
toiminimelle (1.4. 216 §); varallaolokorvauk-
sen suorittaminen hallinnollisesti johtavassa 
asemassa oleville vesi-, kaasu- ja sähkölai-
toksen viranhaltijoille ja toimihenkilöille 
(15.4. 245 §); lisäselvityksen antaminen Van-
taanjoen alajuoksun tulvasuojelukysymyk-
sestä (13.5. 303 §); hinnan vahvistuksen ha-
keminen kaukolämpötariffien perusmaksuille 
(24.6. 457 §); Helsingin kaupungin, Espoon 
kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan kes-
keinen sopimus yhteistoiminnasta vesijohto-
veden valmistamisessa, myynnissä ja syöt-
töjohtojen rakentamisessa (12.8. 534 §); 
vahvistuksen saaminen vesijohtoveden uudel-
le hinnalle (12.8. 537 §); Salmisaaren öljy-
laiturin rakentaminen (18.11. 766 §); kauko-
lämpöverkkojen ulkopuolella olevien eril-
lisalueiden lämmittäminen (16.12. 851 §) 
sekä kaukolämmityksen kulutusmaksujen 
korottaminen (30.12. 885 §). 

Lausuntoja annettiin kaupunginhallituk-
selle mm. seuraavista asioista, jotka koskivat: 
rakennustarkastus viraston ehdotusta raken-
nusjärjestyksen muuttamiseksi (4.3. 152 §); 
Helsingin maalaiskunnan työlupa-anomusta 
päävesijohdon rakentamisesta kaupungin 

omistamalle maalle Pitkäkosken vedenpuh-
distuslaitoksen alueelle ja maalaiskunnan 
puolella olevan Smeds-nimisen tilan alueelle 
(18.3. 173 §); terveydenhoitolautakunnan esi-
tystä lisätilojen varaamiseksi terveydellisten 
tutkimusten laboratoriolle suunniteltua sä-
teilytutkimusosastoa varten (29.4. 267 §); 
sähkölaitoksen toimitusjohtajan ja osasto-
päällikön viran hakijoita (30.5. 360 §, 13.10. 
672 §); Keskusosuusliike Hankkijan anomus-
ta saada asentaa sähkökaapeli katualueelle 
(24.6. 447 §); kaupungin jätevesikomitean 
mietintöä (24.6. 458 §); Kallvikintien valai-
semista (5.8. 512 §); Osuusliike Elannon esi-
tystä kaasun hinnan tarkistamisesta (26.8. 
563 §); energiahuoltotoimikunnan kirjettä 
(26.8. 573 §); kunnallisen yhteistoiminnan 
järjestysmuotokomitean I mietintöä (9.9. 
601 §); Karl Fazer Oy:n Helsingin maalais-
kunnan Vaaralassa sijaitsevien pohjaveden-
ottamoiden suoja-aluesuunnitelmaa (7.10. 
649 §); valtionrautateiden anomusta sähkö-
kaapelin asentamisesta katualueelle Rauta-
tientorille (7.10. 656 §); Helsingin kaupunki-
seudun liikenteen koordinointitutkimusta 
(7.10. 669 §); Pasilan maaliikennekeskuksen 
maankäyttösuunnitelmaa (4.11. 736 §); sekä 
eräiden Sörnäisissä olevien asunto-osakeyh-
tiöiden kirjelmää asutukselle aiheutuvasta 
kivihiilipölyhaitasta (16.12. 855 §). 

Lautakunta puolsi palkkalautakunnalle 
antamissaan lausunnoissa vesi-, kaasu- ja 
sähkölaitoksen työsääntöehdotuksien hyväk-
symistä (29.4. 282 §) ja talon Lauttasaaren-
katu 9 asukkaiden anomusta työpaikka-
asuntojen vuokran alentamisesta (10.6. 385 
§) sekä lausunnossa kiinteistölautakunnalle 
25 sähkölaitoksen pylvään ottamista mai-
noskäyttöön (30.12. 878 §). 

Kanslia. Lautakunnan ja kanslian diaariin 
merkittiin 849 saapunutta asiaa. Lähetetty-
jen kirjelmien lukumäärä oli 207 ja lähetet-
tyjen otteiden lukumäärä 405. Pöytäkirjat 
laadittiin lautakunnan sekä lautakunnan 
asettaman kaasulaitosjaoston kokouksista. 
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