
28. T e o l l i s u u s l a i t o s t e n l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Teollisuus-
laitosten lautakunnan puh.johtajana toimi v. 1973 
osastopääll. Jorma Korvenheimo, varapuh.johtajana 
varat. Keijo Liinamaa sekä jäseninä dipl.ins. Aarne Hel-
le, tekn. Vi lho Korja, dipl.ins. Eero Piimies, toimits. 
Paavo Tyystjärvi, osastopääll. Armas Vinberg, ekon. 
Reijo Vähät i i t to ja dipl.ins. SvenWik. Kaupunginhalli-
tuksen edustajana oli apul.kaup.joht. Gunnar Smeds ja 

sihteerinä teollisuuslaitosten asiamies Leo Luontila. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 27 kertaa ja 
pöytäkir jojen pykäläluku oli 1064. Diaariin merkit t i in 
1042 saapunutta asiaa. Kirjeitä lähetettiin 269 ja ottei-
ta 484. Kertomusvuoden aikana toimi neljä lautakun-
nan asettamaa jaostoa, joilla oli 15 kokousta. 

Kaasulaitoksen toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. kaasulaitoksen hal-
lintaan jäävällä alueella purettavien rakennusten ja lait-
teiden purkutöitä sekä kaasun erikoishinnan vahvista-
mista (8.5. 440 §, 18.12. 1037, 1055 §) 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehti in esityksiä mm. 
seuraavista asioista: 
— jäteveden johtaminen mereen (22.5. 481 §, 4.12. 

985 §) 
— kaasulaitokselta vapautuvien alueiden siirto sähkö-

laitoksen hallintoon sekä tuotannonmuutosten yh-
teydessä purettavien rakennusten ja laitteiden pää-
oma-arvojen poistaminen käyttöomaisuudesta 
(4.12. 987, 988 §) 

— kaasumyyntitariff ien tarkistaminen (8.5. 440 §, 
18.12. 1055 §) 

Sähkölaitoksen toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunta teki mm. seuraavat urakoita ja 
hankintoja koskevat päätökset: 
— Hanasaaren voimalaitos: turbogeneraattorien 

(30.1. 110 §) ja turbi ini n:o 2:n säätölaitteiden 
vuosihuolto (18.12. 1046 §) ja koneiston n:o 4 
käytönvalvontalaitteet (14.8. 693 §) sekä B-voima-
laitoksen koneiston n:o 3, apukattilan ja vedenkä-
sittelylaitoksen putki johtojen ja säiliöiden eristys-
työt ja suurjännitekiskosto (10.4. 366, 373 §) sekä 
2. rakennusvaiheeseen l i i t tyvät suurpaalutyöt 
(20.11. 943 §), rakennusten ja laitteiden purkutyöt 
(4.12. 991 §) sekä raiteen ja kadun siirto (11.9. 
760 §, 18.12. 1048 §) 

— Herttoniemen sähköaseman päämuuntajat (8.5. 
444 §) 

— Pieni Roobertinkatu 1—3 korjaustyöhön l i i t tyvät 

rakennusteknilliset työ t (22.5. 488 §) 
— siirrettävät lämpökeskusyksiköt (24.4. 425 §) 
— Viikinmäen sähköasemarakennuksen ja kytkinken-

tän kaivu-ja louhintatyöt (30.1. 104 §) sekä raken-
nus-, ilmanvaihto-, lämpö-, vesi- ja viemäriteknilli-
set t yö t (19.6. 570, 571, 577 §), sähköaseman 20 
kV:n kojeisto (19.6. 580 §), verkkokäskylaitteet, 
sähköteknilliset työt , 110 kV:n mittamuuntajat, 
erott imet, tukieristimet, kiskodifferentiaalisuoja se-
kä kytkinlaitoksen teräsrakenteet (31.7. 634 §, 
7.8. 659 §, 14.8. 694, 695 §, 11.9. 757 §, 18.12. 
1056 §) 

— voimalaitosten teline-, apu- ja puhdistustyöt sekä 
katti loiden, putkistojen ja konelaitteiden korjaus-
työt (22.5. 491 §) 
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Muut lautakunnan tekemät päätökset koskivat mm. 
seuraavia asioita: 
— Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen 1. ja 2. raken-

nusvaiheen pääpiirustusten muutokset (13.3. 272 §) 
— päivystysjärjestelmän muuttaminen (6.11. 907 §) 
— sähkön hinta: lumensulatuksen liittymismaksumää-

räykset ja erikoishinta (4.12. 994 §), suoran ja va-
raavan sähkölämmityksen erikoishinnat (23.1. 
74 §), sähkön erikoishinnat ja maksut, suoran säh-
kölämmityksen sopimukset sekä lämmityssähköso-
pimuksien muutokset (23.10. 872 §) ja ulkovalais-
tus-, vara- ja 600 V tasasähkön sekä metron koera-
dan sähkön erikoishintojen vahvistaminen (23.1. 
74 §) 

— sähkösopimukset: tekeminen Imatran Voiman kans-
sa (31.7. 643 §) ja sähkön myynti- ja ostosopimuk-
sen tekeminen Tapiolan Sähkölaitoksen ja Otanie-
men hoitokunnan kanssa (31.7. 644 §) 

Esitykset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— Hanasaaren voimalaitoksiin l i ittyviä ympäristön-

suojelukysymyksiä koskeva jatkoselvitys (23.10. 
862 §) 

- piirustusten hyväksyminen: Hanasaaren B-voimalai-
toksen 2. rakennusvaiheen pääpiirustusten hyväk-
syminen (28.8. 723 §), kantakaupungin piirikes-
kuksen rakentaminen ja sitä koskevien luonnospii-
rustusten hyväksyminen (13.2. 158 §), kiinteistön 
Pieni Roobertinkatu 1—3 korjaus-ja muutostöiden 

pääpiirustusten hyväksyminen (27.2. 212 §) ja 
Pohjoisen huippu- ja varalämpökeskuksen pääpii-
rustusten muutos- ja täydennyspiirustusten hyväk-
syminen (20.11. 938 §} 

— nestemäisten polttoaineiden varmuusvarastointi-
maksusta annetun lain muuttaminen (27.2. 223 §) 

— päivystyslajeja koskevan päätöksen alistaminen 
(4.12. 969 §) 

— sähkön hinta: sähkön hintojen korottaminen (23.1. 
74 §) ja sähkönmyyntitariff ien uudistus (23.10. 
872 §) 

— teollisuuslääkärin palkkaus (30.1. 116 §) 
— Vi ik in korttelin n:o 3 asemakaavan muuttaminen 

(10.4. 375 §) 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot 
koskivat mm. seuraavia asioita: 
— energiahuoltokysymyksiä koskeva kirje (18.12. 

1041 §) 
— Hanasaaren voimalaitosten ilmansaasteiden tarkkai-

lu- ja valvontajärjestelmä (23.10. 863 §) 
— Helsingin keskusvankilan kaukolämmön laskutus 

(20.11. 935 §) 
— Helsingin-Lähden moottori t ien (31.7. 641 §) ja 

kantatie n:o 50:n valaistussuunnitelmat (23.10. 
855 §) 

— Suomenlinnan sähkönjakelu (23.10. 858 §) 
— valtuustoaloite aluelämmityksessä sovellettavan 

lämmön erikoishinnasta (27.2. 217 §) 
— Virkkala-Tammisto 110 kV johdon siirto välillä 

Leppävaara-Hakuninmaa (31.7. 632 §) 

Vesilaitoksen toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät 
päätökset koskivat mm. seuraavia urakoita ja hankin-
toja: 
— Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen l-vaiheen il-

manvaihtolaitteet ja lietteen ajo (27.3. 295, 297 §) 
- Roihuvuoren pääjohtotunnelista Mekaanikonkadul-

le rakennettavan päävesijohdon maarakennustyöt 
(23.10. 844 §) 

- Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen vara-
voimakoneisto (31.7. 611 §) 

Esitykset. Lautakunnan khlle tekemät esitykset koski-
vat mm. seuraavia asioita: 
- Helsingin, Espoon ja Vantaan kesken tehdyn vesi-

laitossopimuksen sekä siihen l i i t tyvän syöttöjohto-
sopimuksen muuttaminen (18.12. 1032 §) 
Tuusulanjärven säännöstelypäätöstä koskevan muu-
toshakemuksen peruuttaminen (23.10. 848 §) 

— veden hinnan korottaminen (22.5. 476 §) 
— vesilaitoksen 100-vuotishistoriikin teettäminen 

(30.1. 97 §) 

Lausunnot. Khlle annettiin kertomusvuoden aikana 
lausunto mm. seuraavista asioista: 
— Hiidenvesi-suunnitelman johdosta tehdyt muistu-

tukset (28.8. 708 §) 
— katujen sekä viemäri- ja vesijohtojen rakentamista 

Länsi-Vesalan pientaloalueelle koskeva aloite (11.9. 
735 §) 

— kunnallisteknillisten töiden suorittaminen Tapanin-
kylän alueella (30.1. 100 §) 

— Päijänne-hankkeen liittymissopimusluonnos (6.11. 
892 §) 

— pääkaupunkiseudun yhteistoimikunnan suositus 
raakavedenhankinnan koordinoinnista (13.2. 143 §) 

— Reimarlan länsiosan asemakaavan muutosehdotus 
(8.5. 439 §) 

— vesilaitos- ja jätevedenpuhdistamoiden lietteen yh-
teiskäsittelymahdollisuuksien selvittäminen (14.8. 
667 §) 
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Teollisuuslaitosten yhteiset asiat 

Esitykset. Lautakunnalle tehti in kertomusvuonna esi-
tys mm. toimihenkilöiden palkoista päättämistä koske-
vien määräysten muuttamisesta (27.3. 317 §) 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin lausunto-
ja mm. seuraavista asioista: 
— korvausvaatimussuojan myöntäminen kaupungin 

palveluksessa oleville (20.11. 956 §) 
— metroa koskevat asiat: Hakaniemen, Sörnäisten ja 

Kampin metroaseman luonnospiirustukset (27.3. 
318, 319 §, 6.11. 910 §), Hiihtäjäntien, Siilitien ja 
Kulosaaren metroaseman pääpiirustukset sekä Hiih-
täjäntien asemaympäristön liikennejärjestelysuun-
nitelmien ja sillan yleispiirustukset (18.12. 1050 §, 
1051 §, 1052 §), metrotunneliosuuden Siltavuori-
Kamppi linjauksen ja korkeusaseman sekä Siltasal-
men puhall inkuilun suunnitelma (10.4. 376 §), 
metron ulkoalueelle suunniteltujen sähkönsyöttö-

asemien yhdistetyt luonnos- ja pääpiirustukset 
(19.6. 583 §) ja metrovarikon yleissuunnitelma 
(10.4. 377 §) sekä koetusraiteen linjauksen ja kor-
keusaseman sekä betonitunnelin yleispiirustukset 
(6.11.911 §) 

- näyttelyt: kaasulaitoksen ja sähkölaitoksen näytte-
lyjen yhdistäminen (4.12. 1007 §) 

— rakennusjärjestyksen uudistamiskomitean osamie-
t intö II (30.1. 118 §) 

Lisäksi lautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle lausuntonsa itäisen rantavyöhykkeen virkistyksen 
yleissuunnitelmasta (30.1. 119 §), Itäkeskuksen kaava-
rungon esisuunnitelmasta ja kaavarunkovaihtoehdoista 
(8.5. 450 §), Sörnäisten rantatien yleissuunnitelmasta 
(4.12. 1008 §) ja Malmin aluekeskuksen kaavarunko-
suunnitelman loppuraportista (18.12. 1053 §). 
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