27. T e o l l i s u u s l a i t o s t e n

lautakunta

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym.
Teollisuuslaitosten lautakunnan puh.johtajana toimi
v, 1974 valt.maist., osastopääll. Jorma Korvenheimo,
varapuh.johtajana varat. Keijo Liinamaa ja jäseninä
dipl.ins. Aarne Helle, tekn. V i l h o Korja, dipl.ins. Eero
Piimies, toimitsija Paavo Tyystjärvi, osastopääll. Armas
Vinberg, ekon. Reijo Vähätiitto ja dipl.ins. Sven Wik.
Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli
teollisuu sto inta johtava apul.kaup.joht. Gunnar Smeds

sekä sihteerinä teollisuuslaitosten asiamies, varat. Leo
Luontila ja 31.8. lukien varat. Jorma VVaismaa.
Lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 29 kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 1 138. L k n ja kanslian diaariin merkittiin 1 094 saapunutta asiaa. Kirjeitä
lähetettiin 266 ja otteita 558.
Lautakunnan aikaisempina vuosina asetettujen neljän
jaoston kokouksia oli yhteensä kuusi. Kolme jaostoista
jatkaa edelleen toimintaansa.

Vesilaitoksen toimialaan kuuluvat asiat
Esitykset

Päätökset
Lautakunnan kertomusvuonna tekemät
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita:

tärkeimmät

urakat ja hankinnat:
— Malmin-Tapaninvainion päävesijohdon ensimmäisen rakennusvaiheen maarakennustyöt (8.10.876 §)
— Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos: laitososien I ja
II välille tehtävän yhdysjohdon rakennustyöt sekä kaasu kemi kaali ra ken n uksen perustuksen maankaivuu- ja
l o u h i n t a t y ö t (30.4.437 §), lietteen poisajo, vedenottamon sähkötyöt, tehon lisäyksen edellyttämä rakenteiden suunnittelutyö (21.5.471 §, 30.7.669 §, 8.10.
884 §),
muut asiat:
— indeksisarjojen ja laskentaperusteiden vahvistaminen vesilaitoksen käyttöomaisuuden arvojen tarkistamista varten käyttöomaisuuden arvostusohjeiden mukaisesti (5.2.125 §)
— vesilaitoksen osastojen tehtävien määrääminen
(17.12.1118 §).

Kaupunginhallitukselle kertomusvuonna tehdyt esitykset koskivat mm. seuraavia asioita:
— Pitkäkoskea koskevat asiat: luvan hakeminen LänsiSuomen vesioikeudelta vedenpuhdistuslaitoksen jätevesien johtamiselle Vantaanjokeen (8.10.885§), vedenpuhdistuslaitoksen laitosvalvomon ja kaasu kemi kaalirakennuksen luonnos- ja pääpiirustusten hyväksymi(22.1.73 §, 28.5.510 §), Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitosten tehon lisäykseen liittyvien luonnospiirustusten hyväksyminen (3.12.1068 §)
— varastoihin sidottujen kassavarojen enimmäismäärän korottaminen (10.9.802 §)
— veden hinnan korottaminen ja kuljetuksen järjestely (8.1.26 §, 5.3.232 §)
— vesilaitostoiminnan palvelut: sopimuksen tekeminen Suomen Kaupunkiliiton kanssa (5.11.974 §)

Lausunnot
Kaupunginhallitukselle kertomusvuonna annetut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita:
— halvan kuljetusveden toimittamismäärän lisääminen
(22.1.71 §)
— kaupungin osallistuminen Suomen Kaupunkiliitos251

