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Bergansin tilan omistajan Kustaa Adolf Koskisen kerrotaan oman tilansa ja
muutaman naapurinkin sähköntarpeen tyydyttämiseksi hankkineen pienimuotoisen
polttomoottorikäyttöisen sähkölaitoksen vuonna 1910. ”Voimala” toimi jossakin
Bergansin piharakennuksessa. Se tuotti sähköä vain valaistukseen ja nähtävästi
toimikin vain pimeinä vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Oman ”sähkölaitoksen”
käyttäjänä Koskinen ei vielä ollut innostunut yleisemmästä sähkölaitostoiminnasta.

Ensimmäisen kerran olivat sähkön Leppävaaraan saannista yleisemmin kiinnostuneet
henkilöt koolla asiasta keskustelemassa heinäkuun 10. päivänä 1918. He olivat kolme
miestä, joita mainittiin väliaikaiseksi toimikunnaksi. He laativat luonnoksen yhtiön
säännöiksi ja lähettivät sen senaatin hyväksyttäväksi.
Olikohan jonkinmoisesta kilpajuoksusta kyse kun näin kiireisesti toimittiin?
Albergalaiset ehkä tiesivät Espoolaisten hankkeesta ja uskoivat heidän julistautuvan
koko Espoon sähköistäjiksi jos ehtivät ensin.
Sitten kutsuttiin kokoon ”valmisteleva kokous”, jossa ideasta kerrottiin suuremmalle
joukolle. Siellä lienee ollut heinäkuun 16. päivänä se joukko, joka on alla mainittu
perustavan kokouksen osallisiksikin. Tätä voisikin pitää todellisena perustavana
kokouksena. Kokoontuminen tapahtui varmaankin Leppävaaran Suojeluskunnan
talolla, missä myös varsinainen perustava kokous hieman myöhemmin pidettiin.
Ajatus sai läsnäolijat innostumaan sähköyhtiön perustamisesta ja he valitsivat asiaa
eteenpäin ajamaan ”väliaikaisen toimikunnan”, johon tulivat kuulumaan asiaan jo
ryhtyneet Arkkitehti Henrik Reinhold Helin Leppävaarasta, toimitusjohtaja Isak
Räsänen Helsingistä ja toimitusjohtaja P Kaila Helsingistä.
Yhtiön nimeksi päätettiin ottaa Osakeyhtiö ALBERGAN SÄHKÖ Aktiebolag, mikä
oli jo väliaikaisen toimikunnan ehdotus. Ehdotetussa yhtiöjäjestyksessäkään ei liene
ollut huomauttamista. Yhtiön ”virallinen” kieli näyttää olleen suomi. Nimikin on
suomenkielinen, Albergan suomennos Leppävaaraksi ei tainnut olla silloin vielä
vakiintunut.



Toimikunnan saatua Senaatin elokuun 16. päivänä antaman hyväksynnän säännöille
pidettiin varsinainen perustava kokous Leppävaaran Suojeluskunnan talossa
syyskuun 1. päivänä 1918. Läsnä olivat seuraavat henkilöt ja yhteisöt: Arkkitehti H R
Helin, toimitusjohtaja P Kaila, toimitusjohtaja I Räsänen, poliisikonstaapeli J Erlin,
arkkitehti B Blom, kapteeni G Björklöf, prokuristi E Helin, huvilanomistaja J Hjelt,
neiti A Johansson, huvilanomistaja A Kosiorek, ajuri K Mäki, maalarimestari
O A Matsson, kauppias J Laaksonen, varatuomari B Lindgren, työmies J Löfman,
K Nyholm, pehtoori G A Ruuth, näyttelijä O Salo, työmies J E Salo, tehtailija
K Sundström, huvilanomistaja G A Vinter, ylikielenkääntäjä V Åkerblom,
rautaviilari F Åkerlund, F Ullman sekä Ab ALBERGA GÅRD Oy (pehtoori
K Johansson) ja ALBERGAN TELEFOONIOSUUSKUNTA rl (toimitusjohtaja
H R Helin).

Toiminnan johtoajatus sisältyi yhtiöjärjestyksen 1. pykälään. Sen mukaan yhtiön
tarkoitus oli ”sähkövirran ja sähkötarpeiden hankkiminen ja myynti Albergan
rautatiepysäkin ympärystöllä olevalla asutusalueella”.
Tämä 1. pykälä muutettiin muutaman vuoden kuluttua muotoon: ”Yhtiön
tarkoituksena on hankkia ja myydä sähkövirtaa ja sähkötarpeita, ylläpitää
puhelinkeskusta sekä rakentaa puhelinlinjoja ja välittää puhelintarpeita etupäässä
Albergan rautatiepysäkin ympärystöllä asuville asukkaille”.
Tämän muutoksen luulisi tarkoittavan puhelin- ja sähkölaitoksen ”fuusiota”.
Mitenkähän se toteutettiin kun toinen oli osuuskunta ja toinen osakeyhtiö. Mutta
olihan toimitusjohtaja (arkkitehti H R Helin) yhteinen.

Yhtiöjörjestys hyväksyttiin. Todettiin silloin myynnissä olleet osakkeet kaikki
varatuiksi ja yksi neljäsosa jo maksetuiksi.  Päätettiin yhtiö perustaa ja ilmoittaa
kaupparekisteriin. Ilmoitus on päivätty 28. syyskuuta 1918.
Kokouksessa valittiin sitten yhtiön johtokunta, johon tulivat kuulumaan arkkitehti
H R Helin Espoosta, arkkitehti B Blom Espoosta (puheenjohtaja), toimitusjohtaja
V Haataja Espoosta (varapuheenjohtaja), insinööri E Heinonen Espoosta
(pöytäkirjuri), liikemies, teknikko I S Olsson Helsingistä, varatuomari B Lindgren
Espoosta (varajäsen) ja ylikielenkääntäjä V Åkerblom Espoosta (varajäsen).
Johtokunta valitsi seuraavana päivänä yhtiön toimitusjohtajaksi arkkitehti Henrik
Reinhold Helinin.

Jonkinmoista kilpailua on silloin pitänyt olla toisen espoolaistahon kanssa sillä aivan
samoina päivinä ( 31. 7. 1918 ) perustettiin ESBO ELEKTRISKA Aktiebolag ja
Senaatti hyväksyi sen yhtiöjärjestyksen 27. elokuuta 1918. Leppävaaralaiset olivat
hyväksynnän saaneet runsaan viikon aiemmin. Espoon yhtiön ”kotikieli” oli ruotsi ja
nimestäkin otettiin suomenkielinen rinnakkaisversio  ESPOON SÄHKÖ Osakeyhtiö
käyttöön vasta vuosikymmeniä myöhemmin.



Varmaankin molempien yhtiöiden puuhamiehillä on ollut tähtäimessään sama paikka,
josta sähköenrgiaa olisi mahdollista saada. Ehkäpä ajateltiin ettei sieltä riittäisi
molemmille.
Sähkön saanti oli tullut mahdolliseksi Helsingin Kaupungin Sähkölaitokselta, jonka
5 kV  verkko oli v. 1914 rakennettu Meilahteen asti lähelle Tilkkaa. Sinne oli pienen
sähköaseman rakentanut Ab M. G. Stenius Oy järjestääkseen sähkön saannin ja
raitiotieliikenteen omistamilleen maille Munkkiniemeen ja Haagaan. Sähköasemaan
kuului myös tasasuuntausaema raitiotieliikenteen tarpeisiin. Näihin tarkoituksiin
sähköä toimitettiinkin vuoden 1914 loppupuolelta alkaen. Olihan Stenius-yhtiöllä
vähän myöhemmin maaomistuksia myös Leppävaarassa, joten niidenkin
sähköistäminen oli silloin yhtiöllä tähtäimessä. Arkkitehti Eliel Saarinen oli
yhtiökumppanina mukana Stenius-yhtiön suunnitelmia tekemässä ja hän laati
sähköasemankin rakennuspiirustukset. Siitä tuli todella kaunis ja se on suojeltuna
säilynyt yhtenä Helsingin kauneimmista taloista.

     
Entinen sähköasema ”Vanha Meilahti” (Tilkka).

Ensimmäisen maailmansodan ja Suomen kansalaissodan tauottua v. 1918 päästiin
taas sähköistysasioitakin kehittelemään. Tärkeimmäksi kehittelijäksi osoittautui tällä
suunnalla insinööri Gottfrid Strömberg, joka oli tärkeällä panoksella ollut mukana jo



Stenius-yhtiön sähköaseman sähkösuunnittelussa ja rakentamisessa. Hän oli uuden
tehtaan perustanut Pitäjänmäelle v. 1917. Sinne hän anoi sähköverkon liittämistä
Helsingin Kaupungin Sähkölaitokselta. Helsinki oli jo aiemmin lupautunut myymään
sähköä silloisten rajojensa ulkopuolelle mm. Kulosaareen ja Oulunkylään sekä
Stenius- yhtiön omistamille alueille Helsingin maalaiskunnassa ja Haagan
kauppalassa. Ehkä myönteisen vastauksen varmistamiseksi Strömberg anoi sähkön
toimittamista myös Leppävaaraan, Kiloon, Espooseen ja Kauniaisiin.
Tämän anomuksen myötätuulessa oleminen nähtävästi kirvoitti sähköistämishankkeet
vireille Leppävaarassa ja laajemminkin Espoossa.

Helsinki suostui anomukseen ja yhtiöt pääsivät tuumasta toimeen nopeasti. Alussa
sähkön osti Oy Gottfrid Strömberg, joka myi edelleen muille.
Sähkö saatiin Stenius-yhtiön sähköaseman viereen rakennetusta muuntamotornista.
Senkin rakennutti Gottfrid Strömberg ja sen arkkitehti on tainnut olla Saarinen.
Erikoisen rakenteensa vuoksi se on suojeltuna saanut säilyä sähköaseman rinnalla.
Siitä Strömberg rakensi 10 kV johdon Munkkiniemen kautta Leppävaaraan ja
edelleen Kilon kautta Espooseen. Muuntamotorni ja runkojohto jäivät Strömbergin
omistukseen. Albergan Sähkön johto tuli siihen haaraksi. Pitkän siirtoetäisyyden
vuoksi oli tarkoitus nostaa jännite 10 kV:iin. Korotusmuuntajan saanti kuitenkin
viivästyi ja verkkoon kytkettiin aluksi 5 kV suoraan. Verkkomuuntamoissa on silloin
pitänyt olla tilapäisesti 5 kV:n  muuntajat.

Muuntamotorni, (Tilkka), vanha ja uusi kuva.



Espoon Sähkön historia kertoo Kilon kartanon saaneen sähkön jouluksi 1918. Niinpä
on luultavaa, että myös Albergan Sähkön ensimmäiset kuluttajat ovat voineet saada
sähkön samaan aikaan.
Kun 5 / 10 kV korotusmuuntaja oli toimitettu se otettiin käyttöön ja verkkoon
kytkettiin ylempi jännite. Silloin tapahtui suuri määrä yli- tai läpilyöntejä eristimissä.
Pula-ajan eristimet olivat nähtävästi kelvottomia. Palattiin 5 kV:iin ja vasta eristimien
uusimisen jälkeen päästiin käyttämään 10 kV jakelusuurjännitettä.
Alussa Albergan Sähkö osti Espoon Sähkön lailla sähkön Oy Gottfrid Strömbergiltä,
joka oli tehnyt hankinnasta sopimuksen Helsingin Kaupungin Sähkölaitoksen kanssa.

Albergan Sähkön sähköammatillisesta johtajasta tai työntekijöistä ei ole tietoja
löytynyt. (Verkostokartan v. 1930 ovat laatineet K Stenbäck ja ehkä A Leino?)
Hallinnollisesta johdosta ovat tiedot ”periaatteessa” tallella Patentti- ja
Rekisterihallituksen ( PRH ) arkistossa. ( Lakanneet yritykset ). Taloudellista
toimintaa harjoittavalta yhteisöltä on aina toimiluvassa edellytetty toimivan johdon
lisäksi hallituksen tai johtokunnan koostumuksen ilmoittamista rekisteriin aina kun
siinä tapahtuu muutoksia. Tämän säännön noudattaminen ei liene misään firmassa
ollut tärkeysjärjestyksessä aivan ensisijalla. Ei myöskään Albergan Sähkössä
alkuvuosina. Vain aloitusilmoitus vuodelta 1918 on arkistossa. Seuraavan
toimitusjohtajan kaudella tahti parani huomattavasti.
Kotiseututyön kannalta onkin ehkä kiinnostavaa tietää niistä aktiivisista henkilöistä,
jotka tällä saralla olivat kehitystä edistämässä Leppävaarassa. Seuraava ilmoitus
toimitettiin 25. 5. 1928. Siitä voidaan havaita Kustaa Aatu Koskisen tulleen mukaan
tähän yhteiseen sähkölaitokseen. Hänet oli valittu johtokuntaan varsinaiseksi
jäseneksi 3. 4. 1927. Samassa kokouksessa tuli johtokuntaan myös tarkastaja Anni
Collan. Seuraavankin vuoden yhtiökokouksessa 22. 4. 1928 johtokunta koki
muutoksia ja sen jälkeen kokoonpano oli seuraava: Varsinaiset jäsenet tarkastaja
Anni Collan, maanviljelijä K A Koskinen, rakennusmestari Hugo Kaista ja työmies
E Paulin, sekä varajäsenet merikapteeni Frans Roos ja tuomari Bertil Lindgren.
Samana päivänä, eli 22. 4. 1928, oli johtokunta valinnut yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi maanviljelijä Kustaa Adolf Koskisen.

Johtokunnassa lienee ollut nyös ”ristivetoa” sillä toimitusjohtaja K A Koskinen
ilmoitti 12. 7. 1929 kaupparekisteriin seuraavaa:
”Yhtiön johtokunnasta on joutunut eroamaan tarkastaja Anni Collan, maanviljelijä
K A Koskinen ja työmies E Paulin ja on heidän sijaansa tullut valituksi pankinjohtaja
Bertil Eriksson, johtaja J Mankki ja kiviurakoitsija E Henriksson”.

Seuraavana vuonna 5. 7. 1930 toimitusjohtaja ilmoitti kokoonpanon
yksityiskohtaisesti: ”Varsinaisina jäseninä rakennusmestari Hugo Kaista
puheenjohtaja valittu viim. 23. 3. 1930, kiviurakoitsija Emil Henriksson v. v. 23. 3.
1930, ulosottomies Bertil Eriksson sihteeri v. 20. 1. 1929, johtaja Jalmari Mankki



v. 20. 1. 1929 sekä varajäseninä tuomari Bertil Lindgren v. 23. 3. 1930 ja
merikapteeni Frans Emil Roos v. 20. 1. 1930. Toimitusjohtajana toimii edelleen
maanviljelijä K A Koskinen”.

Ote  Espoon Sähkö Oy:n 40-vuotiskertomuksesta

Kuten oheisesta otteesta ilmenee, Espoon Sähkö osti (ehkä aiemman sopimuksen
mukaisesti) Tilkan muuntamotornin ja siitä Espooseen lähtevän 10 kV johdon v.
1920. Johdon omistus kuitenkin siirtyi Espoon Sähkölle vasta v. 1923. Vuodesta
1920 Espoon Sähkö osti kaiken johtoa pitkin tulevan sähkön ja Albergan Sähköstä
tuli sen suurjännitekuluttaja. Tämä tilanne ei ollut Albergalaisten mieleinen ja siitä
haluttiin eroon. Sopimusten tulkintariitoja selviteltiin oikeusistuimissakin.
Albergan Sähkön verkostokartasta vuodelta 1930 voi päätellä tilanteesta selvityn
rakentamalla oma 10 kV (?) johto Munkkiniemen pumppaamolle, minkä muuntamon
kautta Oy Munksnäs oli lupautunut myymään sähköä Albergan Sähkölle. Laitettiinko
sinne 5 / 10 kV korotusmuuntaja vai hoidettiinko Albergan jakelu tästä eteenpäin
5 kV:lla, on toistaiseksi arvoitus. Tämä sähkö oli Stenius- yhtiön sähköaseman kautta
peräisin HKS:ltä vuoteen 1937 asti. Silloin Stenius-yhtiö alkoi saada sähkönsä
Pitäjänmäeltä Oy Malmin Sähkölaitokselta, jonka kanssa se oli tehnyt
yhteistoimintasopimuksen. Se omisti pääosin 20 kV johdonkin, jonka Malmin
Sähkölaitos rakensi Siltamäen sähköasemalta Pitäjänmäkeen. Tätä tilannetta käytti
Espoon Sähkö hyväkseen ja Malmin Sähkölaitoksen kanssa käymissään reviiri- ja
sähköntoimitusneuvotteluissa asetti erääksi ehdoksi sen, ettei Malmin Sähkölaitos
enää sallisi myydä Munkkiniemestä sähköä Albergan Sähkölle. Näin sovittiinkin
tarkoituksella, että Albergan Sähkö päätyisi Espoon Sähkön haltuun.
Kohtalon sormi näyttää jälleen puuttuneen peliin, sillä Stenius-yhtiö oli ajautunut
vaikeaan taloudelliseen ahdinkoon. Se myi Helsingin kaupungille vuonna 1938
kaiken Munkkiniemessä ja muualla Huopalahdessa olevan maaomaisuutensa, niiden
mukana Tilkan sähköaseman ja sähköverkot. Niinpä koko sähkön jakelukin
Munkkiniemessä tuli HKS:n haltuun ja se salli Albergan Sähkön edelleen ostaa
sähkönsä Munkkiniemen pumppaamon kautta. Tässä vaiheessa HKS oli jonkin aikaa



Malmin Sähkölaitoksen suurjännitekuluttajana ja käytti entistä Stenius- yhtiön  johtoa
Pitäjänmäeltä.

Näyttää siltä, että tämä tilanne Albergan Sähkön kannalta jatkui aina pitkälle 1940-
luvulle asti. Sen muuttumisesta ei historiakirjoissa näy mainintaa.
Vuoden 1930 verkkokartan mukaan silloin oli kuusi muuntopiiriä, eli seuraavat:
No 1 Rantatorni                   muuntajan teho 30 kVA
No 2 ?       torni                            ’’               30 kVA
No 3 Harakan torni                      ’’                30 kVA?
No 4 Tarvon torni                         ’’                 4 kVA
No 5 Aseman torni                        ’’               30 kVA?
No 6 Leppävaaran kartano            ’’               15 kVA

7. 4. 1931 ilmoitettu Espoon Sähkön johtokunnan kokoonpano oli seuraava:
K A Koskinen, toimitusjohtaja
Hugo Kaista, puheenjohtaja
Jalmari Mankki, varapuheenjohtaja
Bertil Eriksson, jäsen, sihteeri
Emil Henriksson, jäsen
Bertil Lindgren, varajäsen
Hugo Siven, varajäsen

12. 7. 1932 oli johtokunta seuraava:
K A Koskinen, toimitusjohtaja
Bertil Lindgren, puheenjohtaja
Hugo Kaista, varapuheenjohtaja
Emil Helin, jäsen
Otto Keppo, jäsen
Hugo Siven, varajäsen, sihteeri
Gunnar Suominen, varajäsen

28. 6. 1933 ilmoitettiin seuraava johtokunnan kokoonpano:
K A Koskinen, toimitusjohtaja
Bertil Lindgren, puheenjohtaja
Hugo Kaista varapuheenjohtaja
Otto Keppo, jäsen
Reino Kalari, jäsen
Hugo Siven, varajäsen, sihteeri
Johan N Sillfors, varajäsen

Espoon Sähkö oli järjestänyt oman sähköntoimtuksensa uudella tavalla Oy Malmin
Sähkölaitoksen kautta pääosin tapahtuvaksi. Sopimus tehtiin v. 1938 ja Espoon
Sähkö irtisanoi ostosopimuksensa HKS:ltä 1. 1. 1939 alkaen. Johto Tilkan



muuntoasemalta jäi alkuosaltaan tarpeettomaksi ja vaikeasti ylläpidettävänä se
päätettiin purkaa. Sodan mustat pilvet ennättivät kuitenkin taivaalle ennen
purkutöiden aloittamista ja johto päätettiinkin säästää varayhteytenä. Lopulta johto
purettiin vuonna 1942 huonokuntoisena. Tilkan muuntamotorni kuitenkin oli myyty
Helsingille jo ostosopimuksen purkamisen yhteydessä. Näin tuli sekä Tilkan
sähköasema että sen muuntamotorni Helsingin Kaupungin Sähkölaitoksen haltuun
noin vuodenvaihteessa 1938-1939. Samoin kävi Stenius- yhtiön rakennuttamille
sähköverkoille ja muuntamoille Munkkiniemessä ja Haagassa.
Munkkiniemi ja koko Huopalahden kunta ja Haagan kauppala liitettiin Helsingin
kaupunkiin vasta vuonna 1946.

1. 8. 1940 ilmoitettiin johtokunnan kokoonpanossa seuraavat muutokset:
Opettaja Hugo Sivenin tilalle valittiin tilanhoitaja Erik Alasmaa 27. 3. 1938
varajäseneksi.
Työnjohtaja Otto Kepon tilalle valittiin insinööri Ragnar Lindbohm 25. 3. 1939
jäseneksi.
Rakennusmestari Johan N Sillforsin tilalle valittiin ylikamreeri O A Holopainen
25. 3. 1939 varajäseneksi.
Tuomari Bertil Lindgrenin tilalle valittiin työnjohtaja Otto Keppo 20. 5. 1940
jäseneksi.
Kamreeri O A Holopaisen tilalle valittiin rakennusmestari Johan S Sillfors
20. 5. 1940 varajäseneksi.
Niinpä johtokunta oli 1. 8. 1940 seuraava: (Kaikki Suomen kansalaisia)
Maanviljelijä K A Koskinen, toimitusjohtaja, Espoo Leppävaara
Rakennusmestari Huugo Kaista, puheenjohtaja, Espoo Leppävaara
Insinööri Ragnar Lindbohm, varapuheenjohtaja, Helsinki
Työnjohtaja Otto Keppo, jäsen, Espoo Leppävaara
Insinööri Reino Kalari, jäsen, Helsinki Munkkiniemi
Tilanhoitaja Erik Alasmaa, varajäsen, Espoo Leppävaara
Rakennusmestari Johan S Sillfors, varajäsen, Espoo Leppävaara.

1.4.1942 oli yhtiön toimitusjohtajan tuolilla tapahtunut sukupolven vaihdos sillä
silloin toimessa aloitti maanviljelijä Kustaa Adolf Koskenala. Hän oli Kustaa Adolf
Koskisen poika, vaihtanut sukunimensä Koskenalaksi.
Kustaa Adolf Koskinen kuoli 29. 9. 1942.
8.6.1943 oli johtokunnan kokoonpano seuraava: (Kaikki Suomen kansalaisia)
Maanviljelijä K A Koskenala, toimitusjohtaja, Espoo
Insinööri Ragnar Lindbohm, puheenjohtaja, Helsinki
Rakennusmestari Johan Niilo Sillfors, varapuheenjohtaja, Espoo
Tilanhoitaja Erik Alasmaa, jäsen, Espoo
Apulaisnimismies Arvo Vaahtera, jäsen, Espoo
Insinööri Reino Kalari, varajäsen, Helsinki
Rouva Helvi Sisko Kaario, varajäsen, Espoo



Koskisten sukuhauta Espoon kirkon hautausmaalla.

Helsingin Kaupungin Sähkölaitos oli 1940- luvulla rakentanut 20 kV johdon
Laajalahden ja Hagalundin tarpeisiin, ja siitä myös myöhemmin Hagalundin
radioasema ja Tapiolan Sähkölaitos saivat osansa. Helsinki olisi mielellään nähnyt
myös Leppävaaran alueen kuuluvan sähkölaitoksensa jakelualueeseen. Silloin sillä
olisi ollut hallussa tukeva jalansija ajatellun alueliitoksen toteutuessa.

Vuonna 1948 Albergan Sähkössä oltiin tultu päätelmään yhtiön
toimintamahdollisuuksien vähyydestä suurempien laitosten puristuksessa. Osakkaat
kypsyivät tarjoamaan koko osakekantaa ostettavaksi kahdelle potentiaaliselle
ostajaehdokkaalle Helsingin Kaupungin Sähkölaitokselle ja Oy Malmin
Sähkölaitokselle. Kolmannelle, eli Espoon Sähkölle, ei tarjottu mahdollisuutta.
Malmin Sähkölaitos tarjosi enemmän ja sai Albergan Sähkön haltuunsa.
Albergan yhtiön toiminta silloin käytännössä loppui vaikka se jäi olemaan Malmin
Sähkölaitoksen omistamana. Sen osakkeista tuli hyviä pelimerkkejä tulevassa
jakelualueiden uusjaossa. Laajan verkostonsa tarpeisiin Malmin Sähkölaitos rakensi
yhdessä Espoon Sähkön kanssa Leppävaaran sähköaseman v. 1961.



Kun alueliitoshanke ei näyttänyt toteutuvan, luopui Helsingin Kaupungin Sähkölaitos
myöhemmin pienestä Laajalahden verkostaan ja sekin päätyi Malmin
Sähkölaitokselle.

Kun Oy Malmin Sähkölaitos oli menettämässä entisiä painopistealueitaan Helsingin
kaupungille Malmin, Tapanilan ja Puistolan suunnilla ja toisaalta saanut uusia alueita
Espoon suunnalta se päätti siirtää myös pääkonttorinsa Leppävaaraan,
Lintuvaarantien alkupäähän. Sinne siirryttiin 1950- luvun alkupuolella ja sieltä
uuteen pääkonttoriin Vantaan kauppalaan Tikkurilaan siirryttiin marraskuussa 1972.
Vuonna 1966 yhtiön nimi oli muuttunut Helsingin ympäristön sähkölaitos Oy:ksi ja
vuoden 1973 alusssa se muuttui Vantaan Sähkölaitos Oy:ksi.

Oy Malmin Sähkölaitoksen toimitilarakennukset Lintuvaarantien alkupäässä.
Kuvat teoksesta Vantaan Energia Oy 90 vuotta.



Helsingin maalaiskunnan ja Espoon kuntien omistamiksi osakeyhtiöiksi muututtuaan
Espoon Sähkö ja Helsingin ympäristön sähkölaitos saivat lopulta sovituksi
jakeluverkkojensa ja omistustensa rajat käsittämään vain oman kunnan rajojen
sisäpuolella olevat verkostot ja kiinteistöt. Lintuvaarantien toimistokiinteistöt sekä
Leppävaaran sähköasemalta Vantaalle sähköä vievät johdot ja sähköaseman kolme
20 kV kennoa jäivät silloisen Helsingin ympäristön sähkölaitoksen omistukseen.
Monimutkaiset verkosto- ja omistusjärjestelyt saatiin loppuun suoritettua vuoden
1971 päättyessä.

Osakeyhtiö Albergan Sähkön viimeinen ilmoitus Kaupparekisteriin on ajalta
31. 8. 1967. Silloin osakkeet olivat vielä Helsingin ympäriston sähkölaitoksen
hallussa. Johtokunnan jälleen kokoamisen on täytynyt olla muodollinen ja jostakin
syystä tarpeellinen Espoon kanssa käytävien neuvottelujen kululle.
Viimeisen johtokunnan kokoonpanoksi tuli seuraava: (Kaikki Suomen kansalaisia)
C-O Björklöf, toimitusjohtaja, puheenjohtaja, Kauniaisten kauppalasta
Aarne Kupila, jäsen, Espoon kauppalasta
Veikko Perälä, jäsen, Espoon kauppalasta
Bertta Ijäs, jäsen, Helsingin maalaiskunnasta
Greta Vesterling, jäsen, Espoon kauppalasta
Alice Nyberg, varajäsen, Espoon kauppalasta
Sylvia Nyqvist, varajäsen, Espoon kauppalasta

Kaupparekisteristä yhtiö poistettiin KRL:n 24 §:n nojalla 31. 7. 1981






