
27. Teollisuuslaitosten lautakunta 

sa suoritettavan vesilaitosasioiden hoidon rahoitukseen hankkeen teknilliseen suunnitelmaan esitettyjä muu-
(30.7.667 §) toksia koskeva kirjelmä (11.6.584 §). 
— Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n eräitä Päijänne-

Kaasulaitoksen toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuoden tärkeimmistä päätök-
sistä mainit takoon seuraavat: 
— indeksisarjojen ja laskentaperusteiden vahvista-
minen kaasulaitoksen käyttöomaisuuden arvojen tar-
kistamista varten kaupungin käyttöomaisuuden arvos-
tusohjeiden mukaisesti (19.3.291 §) 
— kaasulaitoksen tehdasalueen kunnostaminen ja uu-
den viemärin rakentaminen (24.9.843 §) 
— kaasun erikoishinnan vahvistaminen (30.4.438 §) 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle kertomusvuonna tehdyt esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— kotitalouksien kaasunkäyttövelvollisuutta koske-

van päätöksen tarkistaminen (5.11.976 §) 
— myynt i tar i f f ien korottaminen (30.4.438 §) 
— vapautuvien alueiden siirto sähkölaitoksen ja sa-
tamalaitoksen hall intoon (28.5.537 §) 
— yleisten l i i t tymis- ja kaasuntoimitusehtojen vah-
vistaminen (5.2.128 §). 

Lausunnot 

Kaupunginhallitukselle kertomusvuonna annetut lau-
sunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
— butaanin käyttöön perustuvan tuotantolaitoksen 
muuttaminen kevytbensiinikäyttöiseksi, selvitys (5.2. 
129 §) 
— kaasu- ja sähkölaitoksen näyttelyjen yhdistäminen 
(30.4.453 §). 

Sähkölaitoksen toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuoden tärkeimmät päätökset 
koskivat mm. seuraavia asioita: 

urakat ja hankinnat: 
— Hanasaari: A-voimalaitoksen turbogeneraattoreiden 
varaosat (5.3.243 §), B-voimalaitoksen 2. rakennus-
vaiheen rakennusteknilliset ja ilmanvaihtoteknill iset 
t yö t sekä lämpö-, vesi- ja viemäriteknilliset t yö t ja 
voimalaitoksen ventt i i l i t (21.5.482 §, 483 §, 484 §, 
30.7.704 §), koneiston n:o 4 prosessi laski n (28.5. 
553 §), merijäähdyttimet, putk i johdot , generaattori-
ja omakäyttömuuntajat, jäähdytysvesi- ja lauhde-
pumput (30.7.696 §, 697 §,13.8.738 §, 739 §), syöt-
tövesipumput, hi i lenkul jett imet, lauhde- ja jäähdytys-
vesipumppujen käyt tömoottor i t , suurjännitekytkin-
laitokset, pienjännitekeskukset sekä kaukolämpökier-
tovesipumppujen ja syöttövesipumppujen sähkökäytöt 
(24.9.854 §, 855 §, 8.10.893 §, 15.11.1027 §, 1028 

§,3.12.1078 §, 17.12.1130 §) 
— kaukokäyttölaitteet (16.4.395 §) 
— kaukolämpöverkon kellarijohtojen rakennusteknil-
liset työ t (28.5.552 §) 
— pääkuormaaja (19.3.298 §) 
— Salmisaaren voimalaitoksen hii l isii lojen korjaustyöt 
(11.6.606 §) 
— 110 kV johdon Hakuninmaa—Tammisto vahvistus-
työt (30.7.687 §) 

— siirrettävät lämpökeskukset (10.9.817 §) 
— voimalaitosten katti loiden, putkistojen ja konelait-
teiden korjaustyöt sekä teline-, apu- ja puhdistustyöt 
(16.4.401 § , 4 0 3 §) 

muut asiat: 
— Annalassa sijainneen konepajan t i lo ih in sijoitettavan 
autohallin pääpiirustukset (21.5.481 §) 
— indeksisarjojen ja laskentaperusteiden vahvistami-
nen (21.5.502 §) 
— maksujen ja hintojen korottamiset ja tarkistukset: 
kaukolämmityksen li ittymismaksujen tarkistaminen 
(5.3.235 §), lämmön erikoishintojen perus-, teho- ja 
siirtomaksujen korottaminen (5.2.137 §), sähkön eri-
koishintojen maksujen korottaminen (27.2.206 §), 
sähköverkon li ittymismaksujen tarkistaminen (30.7. 
691 §), yösähkön erikoishinnat (11.6.595 §) 
— sopimusten tekeminen ja uusiminen: lämmönhan-
kintasopimuksen uusiminen Koskelan aluelämpöverk-
koa varten sekä lämmönmyyntiä Silvolan alueelle kos-
kevan sopimuksen solmiminen Vantaan Sähkölaitok-
sen kanssa (8.1.34 §, 22.1.95 §), sähkösopimuksen te-
keminen Etelä-Suomen Voiman kanssa sekä sähkön 
myynt i - ja ostosopimuksen tekeminen Tapiolan Säh-
kölaitoksen ja Otaniemen hoitokunnan kanssa (15.11. 
1031 §,3.12.1084 §). 
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