
31. Teollisuuslaitosten lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teollisuuslautakunnan puheenjohtajana toi-
mi edelleen dipl.ins. Aarne Helle ja kokoon-
pano oli v. 1972 muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että dipl.ins. Pauli Virtasen 
tilalle tuli taloudenhoit. Armas Vinberg. 
Kaupunginhallituksen edustajana lautakun-
nassa oli edelleen dipl.ins. Gunnar Smeds ja 
sihteerinä vs. asiamies Leo Luontila. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 
28 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 2 121 
asiaa. Diaariin merkittiin 1 080 saapunutta 
asiaa. Kirjeitä lähetettiin 299 ja otteita 593. 

Kertomusvuoden aikana toimi neljä lauta-
kunnan asettamaa jaostoa, joilla oli yhteensä 
17 kokousta. 

V e s i l a i t o k s e n t o i m i a l a a n 
k u u l u v a t a s i a t 

Päätökset. Lautakunta päätti kertomus-
vuonna mm. seuraavista urakoista ja han-
kinnoista: lietteen ajo Pitkäkosken veden-
puhdistuslaitokselta (7.3. 189 §), kolmisopi-
muskuntien yhteisen syöttöjohdon Honka-
tie—Konala maanrakennustöiden osaurakat 
I, I l ja III (6.6.456 §, 29.8.698 §), Pitkäkosken 
I-hallin sähkötyöt (12.9. 733 §), Roihuvuoren 
vesisäiliön vesijohtotunnelin louhintatyöt 
(24.10. 866 §), otsonointikoelaitteisto (19.12. 
1061 §). 

Lisäksi lautakunta päätti jaoston asettami-

sesta Päijänne-hankkeen edistymisen seuraa-
mista varten (11.1. 19 §), tunnusomaisten 
indikaattorien valitsemisesta kuvaamaan ve-
silaitoksen toimintaa ja tuottavuuden kehi-
tystä (23.5. 419 §) sekä hyväksyi Pitkäkosken 
vedenpuhdistuslaitoksen ilmanvaihtokone-
huoneen luonnospiirustukset (19.12. 1066 §). 

Esitykset. Lautakunta teki esityksen kau-
punginhallitukselle mm. seuraavista asioista: 
sopiminen Kymijoen vesivoimakorvauksista, 
jotka liittyvät veden johtamiseen Päijänteestä 
(8.2. 117 §), selvityksen antaminen veden hin-
nan muodostumisesta (8.2. 118 §), Päijänne-
hanketta koskevan teknillisen suunnitelman, 
vesivaraus- ja kustannustenjako- sekä orga-
nisaatioehdotuksen hyväksyminen ja 6.10. 
1965 tehdyn raakaveden hankintaa koskevan 
kolmisopimuksen uusiminen (2.5. 368 §), 
vesilaitoksen 100-vuotishistoriikin teettämi-
nen (6.6. 453 §), Vanhankaupungin veden-
puhdistuslaitoksen varavoima-aseman raken-
taminen (13.6. 506 §), Roihuvuoren vesisäi-
liön luonnospiirustusten ja pääpiirustusten 
hyväksyminen (20.6. 552 §, 10.10. 815 §), 
Päijänne-hankkeen investointien poistosuun-
nitelma (21.11. 957 §) sekä Espoon ja Kirkko-
nummen välisen vedenmyyntisopimuksen hy-
väksyminen (19.12. 1071 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin kertomusvuoden aikana lausunto mm. 
seuraavista asioista: Pitkäkoski—Tikkurila 
runkovesijohdon rakentamisluvan lupaehto-
jen tarkistaminen (11.1. 20 §), Helsingin Kiin-
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teistöyhdistys r.yrn ym. veden hinnan koro-
tusta vastustava sekä Suomen Pesuteollisuus-
liitto r.y:n hinnan porrastusta koskeva kirje 
(21.3. 242 §, 15.8. 663 §), Pääkaupunkiseudun 
yhteistyötoimikunnan Päijänne-hankkeen or-
ganisaatiota koskeva suositus (10.5. 406 §) 
sekä aloitteet vesijohtojen ja viemärien ra-
kentamiseksi Länsi-Vesalaan ja Tapanilan 
pientaloalueelle (29.8. 697 §, 19.12. 1067 §). 

K a a s u l a i t o k s e n t o i m i a l a a n 
k u u l u v a t a s i a t 

Päätökset. Lautakunta päätti mm. kaasu-
laitoksen siltanostureiden ja hiilenkäsittely-
laitteiden purkamisesta (8.2. 120 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esitys mm. kaasulaitoksen jäteveden johtami-
sesta mereen v. 1973 (24.10. 871 §). 

S ä h k ö l a i t o k s e n t o i m i a l a a n 
k u u l u v a t a s i a t 

Päätökset. Lautakunta päätti mm. seuraa-
vista hankinnoista ja urakoista: Hanasaari 
B-voimalaitoksen lämmönvaihtimet ja teräs-
tasot (25.1. 80 §, 90 §), Pohjoisen huippu-ja 
varalämpökeskuksen rakennustyöt ja öljy-
säiliöt (25.1. 92 §, 22.2. 156 §), kivihiilen 10-
vuotishankintasopimus (1.2. 105 §), Hana-
saari B-voimalaitoksen kaukolämpökierto-
vesipumppujen sähkötyöt ja kattilalaitoksen 
sähkösuodinrakennuksen ja savukanavien 
verhoilu sekä hissityöt ja omakäyttösuurjän-
nitekytkinlaitokset (7.3. 206, 207, 212 §, 21.3. 
262 §), 1. rakennusvaiheen kattilalaitoksen 
lukitusjärjestelmä ja pienjännitekeskukset se-
kä savupiipun rakennusteknilliset työt ja te-
räsrakenteet (18.4. 353, 355 §, 23.5. 426 §, 
6.6. 481 §), turbogeneraattori n:o 2, vara-
voimakoneisto ja jäähdytys vesiputkisto (6.6. 
490 §, 20.6. 568 §, 15.8. 680 §), turbogene-
raattorin n:o 1 vaurioituneen induktorin kor-
jaus, toinen höyrykattila, varmennetun säh-

köverkon laitteistot ja I koneiston prosessi-
laskimet (8.8. 653 §, 26.9. 789 §, 10.10. 832 §, 
21.11. 982 §) ja 1. rakennusvaiheen kaape-
lointi (19.12. 1100 §), Salmisaaren voimalai-
toksen öljyvaraston maanpäällisten putki-
johtojen eristystyöt sekä louhintaurakoiden 
taloudellista loppuselvitystä koskeva sopimus 
(18.4. 347 §, 2.5. 395 §), Pohjoisen huippu-ja 
varalämpökeskuksen savupiiput (2.5. 392 §), 
siirrettävät lämpökeskukset (20.6. 575 §) sekä 
Hanasaaren A-voimalaitoksen 2. koneiston 
suurjännitekojeisto (24.10. 886 §). 

Lautakunta päätti lisäksi mm. aluelämmi-
tyksestä sovellettavan lämmön erikoishin-
nasta Koskelan uudisrakennusalueella (8.2. 
123 §), sähkön hintojen korottamisesta säh-
kölämmityksen erikoishinnan osalta (22.2. 
160 §), sähkölaitoksen toimintaa ja tuotta-
vuuden kehitystä kuvaavien tunnusomaisten 
indikaattoreiden sekä sopivien vertailukoh-
delaitosten valitsemisesta (23.5. 424 §), alue-
lämmityksessä sovellettavan lämmön erikois-
hinnan tarkistuksesta (13.6. 521 §), kauko-
lämpöverkkojen ulkopuolella sijaitseville 
suurkuluttajille myytävän lämmön erikois-
hinnasta (20.6. 569 §) ja aluelämmityksessä 
sovellettavan lämmön erikoishinnasta Pihla-
jiston Huolto Oy:n ym. kirjelmän johdosta 
(24.10. 874 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esitys mm. seuraavista asioista: Metsämäen-
tien ja Koskelantien yhdystien rakentaminen 
(11.1. 31 §), kiinteistön Pieni Roobertinkatu 
1—3 tuleva käyttö (11.1. 35 §), Jätkäsaaren 
sähköverkoston siirtäminen satamalaitoksen 
käyttöomaisuuteen (11.1. 36 §), sähkön hin-
tojen korottaminen (22.2. 160 §), Viikinmäen 
sähköasemarakennuksen luonnospiirustus-
ten ja pääpiirustusten hyväksyminen (18.4. 
345 §, 7.11. 921 §), Hanasaaren voimalaitok-
seen liittyviä ilmansuojelukysymyksiä kos-
keva selvitys (1.8. 631 §), Hanasaaren ja Suvi-
lahden voimalaitosten jätevesien johtaminen 
Pohjoissataman merialueelle (5.12. 1039 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin kertomusvuonna lausunto mm. seuraa-
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vista asioista: Kemijoki Oy:n yhtiösopimuk-
sen ja yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset 
(7.3. 211 .§), Itä-Pasilan katujen varustaminen 
katulämmityksellä (29.8. 712 §), ydinvoima-
laitoksen sijoituspaikkakysymystä koskeva 
valtuustoaloite (10.10. 830 §), kaupungin ja 
Helsingin Puhelinyhdistyksen välillä solmit-
tava puhelinlaitteiden sijoittamista katu- ym. 
yleisille alueille koskeva sopimus (19.12. 
1079 §). 

T e o l l i s u u s l a i t o s t e n y h t e i s e t 
a s i a t 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esitys vesi-, kaasu- ja sähkölaitoksen johto-
sääntöjen 11 § :n muuttamisesta (24.10.861 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin lausunto mm. seuraavista asioista: Kulo-
saaren, Siilitien ja Hiihtäjäntien metroase-
man luonnospiirustukset (25.1. 96, 97, 98 §), 
Hiihtäjäntien asemaan liittyvän metrorata-
osuuden linjaus ja korkeusasema (25.1. 99 §), 
Itä-Pasilan asemakaava (25.1. 102 §), Haka-
niemen ja Sörnäisten metroaseman luonnos-
piirustukset (2.5. 400, 401 §), Helsingin kau-
pungin v:n 1970 yleiskaavaehdotus (2.5. 403 
§), Aleksanterinkadun kävelykatukokeilun 
jatkotoimenpiteet (23.5. 435 §), Ilmalan 
alueen asemakaavaehdotus (6.6.488 §), Kam-
pin työtunnelin yleispiirustukset (13.6. 524 
§), Helsingin kaupungin rakennusjärjestyk-
sen uudistamiskomitean osamietintö I (26.9. 
795 §), aluerakennusprojektin toimintasääntö 
(10.10. 840 §). 

448 




