
XI. Kaupungin teknillisten laitosten 
hallitus. 

Helsingin kaupungin teknillisten laitosten hallituksen kertomus 
vuodelta 1911 oli seuraavansisältöinen: 

Lokakuun 11 p:nä 1910 päätti kaupunginvaltuusto, että Hel-
singin kaupungin teknillisiä laitoksia, vesijohto-, kaasu- ja sähkö-
laitosta varten oli asetettava yhteinen hallitus, johon kuuluisi kaksi 
kaupunginvaltuuston kolmeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä ja yhtä 
monta varajäsentä, yksi rahatoimikamarin vuodeksi määräämä jäsen 
ja varajäsen sekä, itseoikeutettuina jäseninä teknillisten laitosten 
toimitusjohtajat ja heidän assistenttinsa varajäseninä. 

Hallitukseen valitsivat sittemmin: kaupunginvaltuusto kauppa-
neuvos Hj. Schildtin ja filosofianmaisteri A. E. Alfthanin jäseniksi, sa-
malla määräten puheenjohtajan toimeen kauppaneuvos Schildtin, sekä 
insinööri Fredr. Rosbergin ja pankinjohtaja H. Hertzbergin vara-
jäseniksi ja rahatoimikamari protokollasihteeri Björn Wasastjernan 
jäseneksi ja tehtailija A. A. Nymanin varajäseneksi, jota paitsi tek-
nillisten laitosten toimitusjohtajat insinöörit Albin Skog, vapaaherra 
E. Cedercreutz ja B. Wuolle, kaupunginvaltuuston edellä mainitun 
päätöksen mukaisesti tulivat itseoikeutettuina jäseninä hallitukseen, 
varamiehinään insinöörit John Lillja, A. Häggblom ja L. Äberg. 

Siten asetettu hallitus ryhtyi toimeensa vuoden 1911 alussa, ja 
on se vuoden kuluessa, tavallisesti kerran viikossa kokoontuen, 
mutta tarpeen vaatiessa useamminkin, käsitellyt joukon asioita, jotka 
ovat koskeneet joko hallitusta semmoisenaan tai teknillisten lai-
tosten hoitoa ja käyttöä. Hallituksen käsittelemät tärkeämmät asiat 
ovat aiheuttaneet lausuntoja tai esityksiä kaupunginvaltuustolle, 
joista tässä mainittakoon seuraavat: 

a) Hallitus: 

helmikuun 8 p:nä ehdotus hallituksen ohje- ja vuosirahan-
säännöiksi; 

lokakuun 28 p:nä ehdotus teknillisten laitosten toimitusjohta-
jani johtosäännöksi; 
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joulukuun 13 p:nä ehdotus hallituksen mainitun ohjesääntö-
ehdotuksen muuttamisesta hallituksen kokoonpanoa koskevissa koh-
dissa; 

b) Vesijohtolaitos: 

tammikuun 25 p:nä myöhästyneestä vedenkulutusmaksusta 
määrätyn korotuksen poistamisesta; 

toukokuun 13 p:nä vesijohtoveden puhdistamisesta; 
toukokuun 17 p:nä vesijohtolaitoksen kaupungille suoritetta-

van pääomavelan laskemisesta; 
lokakuun 13 p:nä laitoksen Yanhassakaupungissa olevaa tur-

biinia varten tarvittavasta määrärahasta; 
lokakuun 20 p:nä vedenkulutusmaksuista myönnettyjen alen-

nusten korvaamisesta laitokselle; 
lokakuun 20 p:nä laitoksessa toimeenpantavista laajennuksista, 

ja näitä varten tarvittavien määrärahojen myöntämisestä; 

c) Kaasulaitos: 

toukokuun 3 p:nä vanhan kaasulaitoksen tontin ja sillä ole-
vain rakennusten luovuttamisesta kaupungin huostaan sekä tämän 
kiinteistön arvon poistamisesta laitoksen tilikirjoista; 

d) Sähkölaitos: 

helmikuun 1 p:nä koron laskemisesta Kasarmintorin varrella 
olevan aseman kirjanpitoarvolle rakennusajalla; 

maaliskuun 1 p:nä sähkövoiman johtamisesta Brändön ja Ou-
lunkylän huvila-alueille; 

maaliskuun 1 p:nä 283,000 markan suuruisen määrärahan myön-
tämisestä vuodeksi 1911 erikoisehdotuksen mukaan käytettäväksi; 

toukokuun 3 p:nä osakeyhtiö Gottfr. Strömbergin anomuksesta, 
että yhtiölle myönnettäisiin pitennetty toimilupa sähköliikkeen har-
joittamiseen tai korvaus sen lakkauttamisesta; 

toukokuun 3 p:nä piirustukset ja kustannusarviot laitoksen 
ala-asemia varten Kallion ja Töölön kaupunginosissa; 

toukokuun 24 p:nä kiireellisiä kaapelitöitä varten tarvittavien 
määrärahojen myöntämisestä; 

syyskuun 21 p:nä anomus, että laitokselle myönnettäisiin kor-
vaus kaupungin eri taloissa ilmaiseksi tehdyistä yhdistämistöistä; 

lokakuun 20 p:nä laitoksessa toimeenpantavista laajennuksista 
ja näihin tarvittavien rahavarojen myöntämisestä. 


