
31. Teollisuuslaitosten lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teollisuuslaitosten lautakuntaan kuuluivat 
v. 1971 muuten samat henkilöt kuin edelli-
senä vuonna, paitsi että jäseninä tekn. Joni 
Kuusikosken ja dipl.ins. Pertti Lehoksen ti-
lalla toimivat dipl.ins. Eero Piimies ja ins. 
Matti Öhman. Dipl.ins. Pauli Virtasen tilalle 
lautakunnan jäseneksi valittiin 29.9. os. 
pääll. Armas Vinberg. 

Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa oli apul.kaup.joht. Gunnar Smeds. 
Lautakunnan sihteerinä toimi teollisuuslai-
tosten asiamies, varat. Rauno Kervinen ja 
hänen virkavapautensa 8.3.-31.12. aikana 
vs. teollisuuslaitosten asiamies, varat. Leo 
Luon tila. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 25 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 982. 

Lautakunta asetti kertomusvuonna kes-
kuudestaan kaksi jaostoa. Jaostojen kokouk-
sia, huomioon ottaen jo aikaisemmin asete-
tut kaksi jaostoa, oli yht. 13. Näistä jatkoi 
toimintaansa edelleen kolme jaostoa. 

Päätökset. Kertomusvuonna päätettiin mm. 
seuraavat työt antaa urakalla suoritettaviksi: 
Salmisaaren voimalaitoksen kevytöljyvaras-
ton lisätyöt (19.1. 60 §); itäisen esikaupunki-
alueen eteläosan vesisäiliön rakennesuunnit-
telutyö (30.3. 252 §); Kellosaaren kaasutur-
biinilaitoksen kaivinpaalutyöt ja rakennus-
teknilliset työt (13.4. 300 §, 11.6. 453 §); 
Hanasaari B -voimalaitoksen kattilan n:o 3 
syöttö vesipumppujen sähkötyöt (25.5. 416 
§); Salmisaaren kalliosäiliöiden rakennustek-

nilliset työt (25.5. 423 §); Vanhakaupunki-
Viikki johtotunnelin betonityöt (11.6. 443 
§); Vanhankaupungin-Myllypuron päävesi-
johdon tunnelien välisten avokanavaosuuk-
sien ja toisen rakennusvaiheen maarakennus-
työt (22.6. 488 §, 14.9. 665 §); Hanasaari B-
voimalaitokseen kuuluvien voima-aseman, 
huoltorakennuksen ja sosiaalirakennuksen 
sekä Suvilahden sähköasemarakennuksen kai-
vinpaalutyöt, rakennusteknilliset, ilmanvaih-
toteknilliset ja lämpö-, vesi- ja viemärijohto-
teknilliset työt (22.6. 508 §, 9.11. 837 §, 
23.11. 875-877 §); pohjoisen huippulämpökes-
kuksen louhinta- ja maankaivut yöt (17.8. 
617 §) sekä Ilmalan vesilinna l:n I kerroksen 
rakennusteknilliset muutostyöt (21.12. 952 §). 

Edelleen päätettiin suorittaa mm. seuraa-
vat hankinnat: Hanasaaren voimalaitoksen 
generaattorin n:o 3 nostomuuntajan (23.2. 
149 §); jakelumuuntajien (2.3.189 §); Hana-
saaren voimalaitoksen koneiston n:o 3 käy-
tönvalvontalaitteiden sekä omakäyttö- ja 
käynnistysmuuntajien (27.4. 337 §, 17.8. 
611 §); Hanasaari B:n turbogeneraattorihal-
lin siltanostureiden, kattilan n:o 3 syöttö-
vesipumppujen, voimalaitoksen lauhde- ja 
j äähdytysvesipumppuj en, hiilenkulj ettimien 
ja nostolaitteiden, vedenkäsittelylaitoksen 
sekä koneiston n:o 3 ja apukattilan putkijoh-
tojen (11.5. 367 §, 25.5. 415 §, 10.8. 595 §, 
14.9. 685 §, 9.11. 836 §, 21.12. 973, 975 §); 
sähköasemien 110 kV:n katkaisijoiden (22.6. 
500 §) sekä keskusvalvomon prosessitieto-
koneen hankinta (7.12. 924 §). 
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Vielä lautakunta päätti: kaukolämmityk-
sen liittymismaksumääräysten vahvistami-
sesta (13.4. 299 §), eräille kuluttajille jaetta-
van kaasun erikoishinnan vahvistamisesta 
(11.5. 362 §), aluelämmityksessä sovelletta-
van lämmön erikoishinnan tarkistamisesta 
(22.6. 501 §), erikoishintojen vahvistamisesta 
lämmönmyynnissä Helsingin Ympäristön 
Sähkölaitos Oy:lle (22.6. 502 §), suoran sähkö-
lämmityksen hintojen korottamisesta (22.6. 
510 §), metron koeradalle myytävän sähkön 
erikoishinnan vahvistamisesta (26.10. 796 §), 
lämmönmyynnistä tilapäiskuluttajille (9.11. 
835 §), vesilaitoksen liikemerkin vahvista-
misesta (7.12. 900 §) sekä jaoston asettami-
sesta seuraamaan Hanasaari B-voimalaitok-
sen ja Suvilahden sähköaseman käsittävän 
rakennushankkeen edistymistä (7.12. 915 §). 

Hyväksytyt piirustukset. Lautakunta hy-
väksyi puolestaan ja esitti edelleen kaupun-
ginhallituksen hyväksyttäväksi kertomus-
vuoden aikana Pohjoisen huippu- ja vara-
lämpökeskuksen luonnos- ja pääpiirustukset 
(25.5. 418 §, 26.10. 801 §) sekä Hanasaari B-
voimalaitoksen 1. rakennusvaiheen ja Suvi-
lahden sähköaseman pääpiirustukset (25.5. 
422 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyistä 
esityksistä mainittakoon mm. seuraavat: 
eräiden Sörnäisissä sijaitsevien asuinraken-
nusten siirtäminen kaasulaitoksen hallinnos-
ta kiinteistöviraston hallintoon (19.1. 45 §); 
veden johtamiseen Päijänteestä liittyvä Ky-
mijoen vesivoimakorvauksista sopiminen 
(2.2. 95 §); sähkön ja kaasun yleis- ja erikois-
tariffien korottaminen (9.3. 204 §, 11.5. 
362 §); kaasulaitoksen jakeluosaston päivys-
tyksen lisääminen (30.3. 258 §); kaasulaitok-
sen jätevesien johtaminen mereen v. 1972 
(13.4. 283 §); kaukolämpötariffien sekä vesi-
ja höyrykaukolämmityksen liittymis- ja 
lämmöntoimitusehtojen tarkistus (13.4. 297, 
298 §); sosiaali- ja terveysministeriön vahvis-
tuksen hakeminen kaukolämmön liittymis-
maksuille (13.4. 299 §); Hanasaari B-voimalai-
toksen rakentamiseen liittyvän alueen siir-
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täminen kaasulaitokselta sähkölaitokselle se-
kä kaasulaitoksen käyttöomaisuutta koskeva 
ylimääräinen poisto (27.4. 340 §); elokuvien 
teettäminen vesilaitoksen 100-vuotisen toi-
minnan johdosta ja Päijänne-hankkeen to-
teuttamisesta (22.6. 482 §); oikeudenkäynti-
avun antaminen henkilökuntaan kuuluville 
työtehtävissä sattuneiden vahinkotapausten 
yhteydessä (22.6. 514 §); Vesilaitosyhdistyk-
sen perustaminen (3.8. 553 §); jäsenten ni-
meäminen Helsingin kaupungin ja mlk:n 
sekä Espoon ja Kauniaisten kauppalain ener-
giahuollon yhteistyötoimikuntaan (3.8. 582 
§); vesilaitoksen taksan mukaisen vedenhin-
nan korottaminen (26.10. 786 §); huonetilo-
jen vuokraaminen Pääkaupunkiseudun yh-
teistyötoimikunnalle vesilaitoksen Ilmalan 
vesilinna 2:sta (7.12. 903 §) sekä tapaturma-
vakuutuksen laajentaminen koskemaan työ-
matkoilla sattuneita pahoinpitelytapauksia 
(21.12. 969 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: vesivoimaosakkaiden 
oikeuksien turvaamista Kemijoki Oy:ssä 
(2.2. 106 §); metron Hakaniemen työtunnelin 
yleispiirustuksia (23.2. 156 §); itäisen alue-
keskuksen sijoituskysymystä (23.2. 157 §); 
Pasilan yleiskaavaehdotusta (13.4. 302 §); 
Haaga - Vantaa -alueen jatkosuunnitteluun 
liittyviä Pohjois-Haagan ja Kannelmäen 
osayleiskaavoja (13.4. 303 §); kunnallisen 
yhteistoiminnan järjestysmuotokomitean tar-
kistettua mietintöä (11.5. 376 §); käyttö-
omaisuuden arvostustoimikunnan uusittua 
mietintöä (11.5. 377 §); kaasulaitokselle ra-
kennettavan henkilökuntaruokalan hoita-
mista (25.5. 406 §); Helsingin-Turun mootto-
ritien valaistussuunnitelman ja valaistusta 
koskevan sopimusehdotuksen puoltamista 
(25.5. 409 §); Malmin - Tapanilan - Pukin-
mäen - Puistolan yleiskaavaehdotusta (25.5. 
424 §); maksu- ja taksakomitean mietintöä 
(11.6. 459 §); Killinmäen keskuslaitoksen ve-
denhankintaan liittyvän lisäsopimuksen hy-
väksymistä (22.6. 473 §); vakuutuskomitean 
mietintöä (22.6. 515 §); Tekniikan museolle 
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luovutettujen Vanhankaupungin vedenpuh-
distuslaitoksen Kuninkaankartanonsaaren 
tilojen valmistumista (3.8. 547 §); kolmisopi-
muskuntien yhteistoimin rakennettavan Pit-
käkosken vedenpuhdistuslaitoksen ja Konalan 
välisen syöttö johdon sopimusehdotusta (3.8. 
548 §); energiahuoltotoimikunnan mietintöä 
ja kirjettä (3.8. 590 §); Vantaanjoen ja Hel-
singin seudun vesiensuojeluyhdistyksen au-
ton- ja matonpesupaikkojen järjestämistä ve-
sistön rannalle koskevaa kirjettä (17.8. 607 
§); Kemijoki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutta-
mista (14.9. 675 §) sekä jäsenten nimeämistä 
Kaupunkiliiton asettamaan vesilaitosalan 
neuvottelukuntaan (23.11. 860 §). 

Lisäksi lautakunta antoi lausuntonsa Hel-
singin kaupungin aloitetoimikunnalle lai-
tosten ja virastojen johtamista ym. koske-
vasta aloitteesta (23.11. 880 §) sekä kaupun-
kisuunnittelulautakunnalle Vuosaaren kaava-
runkotyöhön liittyvistä erityiskysymyksistä 
(23.11. 881 §). 

Kanslia. Lautakunnan ja kanslian diaariin 
merkittiin kertomusvuonna 1 086 saapunutta 
asiaa. Lähetettyjen kirjelmien lukumäärä 
oli 234 ja lähetettyjen otteiden lukumäärä 
588. Pöytäkirjat laadittiin lautakunnan sekä 
lautakunnan asettamien jaostojen kokouk-
sista. 
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