
32. Teollisuuslaitosten lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teollisuuslaitosten lautakuntaan kuuluivat 
v. 1970 muuten samat henkilöt kuin edelli-
senä vuonna, paitsi että puheenjohtajana 
valtiot.maist. Pentti Pusan tilalla toimi dipl. 
Ins. Aarne Helle. 

Kaupunginhallituksen edustaja lautakun-
nassa oli apul.kaup.joht. Gunnar Smeds. 
Lautakunnan sihteerinä toimi teollisuuslai-
tosten asiamies, varat. Hannu Saarinen 31.5. 
saakka ja Rauno Kervinen 1.7. alkaen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 26 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 
955. 

Päätökset. Kertomusvuonna päätettiin mm. 
seuraavat työt antaa urakalla suoritettaviksi: 
Sähkötalon kaivu- ja louhintatyöt näihin liit-
tyvine rakennustöineen, rakennus- ja sähkö-
teknilliset sekä lämpö-, vesijohto- ja viemäri-, 
ilmanvaihto- ja jäähdytysteknilliset työt sekä 
LVI-laitosten säätölaitetyöt (27.1. 66 §, 
25.8. 611-613, 617-619 §); kaasunsyöttö-
johdon sekä höyry- ja syöttövesijohtojen 
muutostyöt (3.3. 125 §); Vanhankaupungin-
Viikin johtotunnelin louhintatyöt (24.3. 191 
§); Salmisaaren voimalaitoksen kevytöljy-
varaston louhintatyöt, raskaan polttoöljyn 
kalliosäiliöiden louhintaurakan lisätyöt sekä 
ao. lisäsopimus ym. (24.3. 204 §, 7.4. 236 §, 
2.6. 409 §); Hanasaaren voimalaitoksen 
uuden tulovesikanavan rakennustyöt (24.3. 
207 §); Vanhankaupungin vedenpuhdistus-
laitoksen peruskorjauksen II rakennusvai-
heeseen kuuluvien puhdas vesialtaiden ja 

korkeapainepumppaamon rakennusteknilliset 
työt, kalliotilojen ilman vaihtotyöt sekä säh-
kötyöt (7.4. 221 §, 21.4. 258 §, 5.5. 311 §); 
Hanasaaren B-voimalaitoksen I ja II raken-
nusvaiheen ja siihen liittyvien sähköasema-
rakennuksen ja huoltorakennuksen arkkiteh-
toninen suunnittelu, rakenteiden suunnittelu, 
lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtoteknilli-
nen suunnittelutyö sekä alueen asemakaa-
vallinen yleissuunnittelu (7.4. 233-235 §); 
Salmisaaren öljylaiturin satama-altaan ruop-
paus (2.6. 410 §); öljytuotteisiin perustuvan 
kaasuntuotantolaitoksen rakennusteknisten 
töiden lisätyöt (16.6. 445 §); Kellosaaren 
öljynpurkauslaiturin rakennusteknilliset työt 
(16.6. 460 §) sekä Hiidenvesisuunnitelma I:n 
latvajärvien säännöstely työt (30.6. 486 §). 

Edelleen päätettiin suorittaa mm. seuraa-
vat hankinnat: kaasulaitoksen nestekaasu-
varaston putkiston (13.1. 20 §); 20 kV:n jake-
lualuetta varten tarvittavien verkkokäsky-
laitteiden (27.1. 65 §); Sähkötalon puhelin-
vaihteen, henkilö- ja tavarahissien n:o Ha-H9 
sekä erikoishissien n:o H10-H12 (3.3. 136 §, 
6.10. 715 §, 29.12. 947 §); Hanasaari B:n kat-
tilan n:o 1, turbogeneraattorin n:o 1 ja apu-
höyrykattilan (21.4. 283 §, 24.4. 296 §, 6.10. 
716 §); Vanhankaupungin vedenpuhdistus-
laitoksen peruskorjauksen II rakennusvai-
heeseen kuuluvien suurjännitelaitteiden ja 
-moottoreiden (5.5. 312 §, 16.6. 434 §); Poh-
joisen huippulämpökeskuksen kuumavesi-
kattiloiden (3.11. 794 §); Kellosaaren kaasu-
turbiinilaitoksen koneiston n:o 2 (17.11. 
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829 §) sekä siirrettävien lämpökeskuksien 
hankinta (15.12. 910 §). 

Vielä lautakunta päätti: aluelämmitykses-
sä sovellettavasta lämmön erikoishinnasta 
(2.6. 404 §), 20 kV johto-osan Tarvon saari -
Tapiolan radioasema myynnistä Espoon 
Sähkö Oy:lle ja johto-osan Kimmeltie-Ota-
niemi Otaniemen hoitokunnalle (2.6. 408 §), 
sähkön myynti- ja ostosopimuksien tekemi-
sestä Tapiolan Sähkölaitos Oy:n ja Otanie-
men hoitokunnan kanssa (16.6. 449 §) sekä 
sähköurakoitsijoita koskevien teknisten mää-
räysten uusimisesta (17.11. 830 §). 

Hyväksytyt piirustukset. Lautakunta hy-
väksyi puolestaan ja esitti edelleen kaupun-
ginhallituksen hyväksyttäväksi kertomus-
vuoden aikana mm. seuraavat pääpiirustuk-
set: teknisen museon tiloiksi kunnostetun 
Vanhankaupungin Kuninkaankartanon saa-
ren B- ja C-suodatinrakennuksen (21.4. 
264 §); Kellosaaren öljylaiturin sekä kaasu-
turbiinilaitoksen 1. ja 2. rakennusvaiheen 
(21.4. 285 §, 22.9. 685 §, 29.12. 948 §) ja Salmi-
saaren syvävaraston kolmannen varastoluo-
lan muutostöiden pääpiirustukset (22.9. 689 
§); lisäksi hyväksyttiin seuraavat luonnos-
piirustukset: Kellosaaren kaasuturbiinilai-
toksen (5.5. 333 §), Hanasaaren B-voimalai-
toksen (17.11. 831 §) ja Suvilahden sähköase-
man luonnospiirustukset (17.11. 832 §). 

Lautakunta hyväksyi Sähkötaloa ja Kam-
pin sähköaseman muutostöitä koskevat pää-
piirustusten muutokset (16.6. 456 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavista asioista: kolmen kunnan 
vesilaitossopimukseen liittyvä, kaupungin ja 
maalaiskunnan yhteistyönä rakennettavaa 
syöttöjohtoa koskeva lisäsopimus (10.2. 85 §); 
huonetilojen vuokraaminen posti- ja lennä-
tinhallitukselle Ilmalan I vesisäiliöstä sekä 
Yleisradio Oy:lle Ilmalan vesilinna l:stä ja 
geodeettiselle laitokselle vesilinna 2:sta (10.3. 
152 §, 5.5. 310 §); Otaniemen vesisopimus-
ehdotus (5.5. 313 §); vesilaitoksen tilannesel-
vitys Päijänne-hankkeen tämänhetkisestä 
vaiheesta ja esitykset eräistä toimenpiteistä 

hankkeen edistämiseksi (5.5. 314 §); kaasu-
laitoksen jäteveden johtaminen mereen v. 
1971 (2.6. 398 §); Viikinmäen sähköaseman 
rakentaminen (30.6. 493 §); ylimääräisten 
poistojen suorittaminen sähkölaitoksen käyt-
töomaisuudesta (8.9. 652 §); Kantakaupun-
gin vesikaukolämpöverkon pohjoisen huippu-
ja varalämpökeskuksen rakentaminen (20.10. 
754 §); vesilaitoksen yleisten liittymis- ja 
vedentoimitusehtojen vahvistaminen (3.11. 
767 §); Suvilahden sähköaseman uusiminen 
(17.11. 832 §); esityksen tekeminen maata-
lousministeriölle Vuosaaren vesialueella si-
jaitsevan rauhoituspiirin poistamisesta lain-
säädäntötoimenpitein (17.11. 836 §) sekä säh-
kölaitoksen polttoainevarastoihin sidottujen 
kassavarojen enimmäismäärän määrääminen 
(15.12. 907 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Hanasaari B:n raken-
tamisesityksen johdosta annettuja lausuntoja 
(13.1. 26 §); Suomenlinnakomitean mietintöä 
(27.1. 68 §); valtuutettujen Olavi J. Laineen 
ym. välikysymystä virastojen ja laitosten 
töiden siirtämisestä yksityisille yrittäjille 
(10.2. 99 §); teollisuus-ja liiketonttikomitean 
mietintöä (24.4. 298 §); talorakennushank-
keen toiminnallista ennakkosuunnittelua kos-
kevia ohjeita (5.5. 335 §); Helsingin-Tuusu-
lan moottoritien valaistus- ja rakennussuun-
nitelman täydennyssuunnitelmaa (19.5. 360 
§); Helsingin ilma- ja melutoimikunnan melua 
koskevaa osamietintöä (19.5. 368 §); vesi-
johtoveden fluorisointia koskevia Hartwall 
Oy:n kirjettä ja valtuustoaloitteita (2.6. 
392 §); kauppa- ja teollisuusministeriön me-
tallurgisen teollisuuden koksinsaannin tur-
vaamista koskevaa kirjelmää (16.6. 446 §); 
moottoritien Helsinki-Hämeenlinna yleis-
suunnitelman alustavaa luonnosta (4.8. 563 §); 
Vanhusten Turva -nimisen yhdistyksen kir-
jettä yhdistyksen ylläpitämän Kuntokallio-
nimisen kuntoutus- ja virkistyskodin veden-
saannista (11.8. 570 §); vesilaitoksen toimi-
tusjohtajan viran hakijoita (11.8. 576 §, 22.9. 
665 §); jätevesien käsittelyä ja johtamista 
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Tuusulan joen ja Keravan joen vesistöalueilla 
(20.10. 737 §) sekä vesilaitoksen toimitusjoh-
tajan vaalista tehtyä valitusta (15.12. 884 §). 

Lautakunta antoi kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle lausuntonsa Pasilan keskuksen 
vaihtoehtoisista kaavarungoista (2.6. 413 §) 
ja Helsingin v:n 1970 yleiskaavaehdotuksesta 
(25.8. 623 §). 

Lisäksi lautakunta päätti jaoston asetta-

misesta selvittämään teollisuuslaitosten orga-
nisatorisia kysymyksiä (22.9. 657 §). 

Kanslia. Lautakunnan ja kanslian diaariin 
merkittiin 939 saapunutta asiaa. Lähetetty-
jen kirjelmien lukumäärä oli 254 ja lähetetty-
jen otteiden lukumäärä 456. Pöytäkirjat laa-
dittiin lautakunnan sekä lautakunnan asetta-
man, kolme kertaa kokoontuneen jaoston 
kokouksista. 

477 




