
20. Väestönsuojelu 

Kertomus väestönsuojelulautakunnan toiminnasta v. 1946 oli seuraavansisältöinen: 

Väestönsuojelulautakuntaan kuuluivat alkuvuodelta 1946 puheenjohtajana filosofian 
tohtori B. R. Nybergh, varapuheenjohtajana asiamies T. A. Hänninen, sekä jäseninä 
dosentti O. A. Eklund, varatuomari R. V. Rönnholm, toimittaja J. A. Savola, keskusva-
rastonhoitaja K. W. Saxell ja kansliasihteeri N. G. E. Schauman sekä varajäseninä auton-
kuljettaja E. Juden, lakitieteen kandidaatti R. G. I. Kallia ja lääketieteen lisensiaatti 
U. E. Tötterman. Tässä kokoonpanossaan kokoontui lautakunta yhden kerran. 

Kokouksessaan tammikuun 9 p:nä 1946 kaupunginvaltuusto valitsi lautakunnan pu-
heenjohtajaksi edelleenkin filosofian tohtori B. R. Nyberghin, varapuheenjohtajaksi kes-
kus varastonhoitaja K. W. Saxellin, jäseniksi varatuomari R. V. Rönnholmin, kirvesmies 
T. Saarisen, liittosihteeri L. P. Sauraman, toimittaja J. A. Savolan, kirvesmies J. P. 
Savolaisen ja keskusvarastonhoitaja K. W. Saxellin sekä varajäseniksi kansakoulun-
opettaja M. J. Lahtisen, sähköasentaja E. Mäkisen ja kansliasihteeri N. G. E. Schaumanin, 
jotka kuuluivat lautakuntaan v:n 1946 loppuun saakka. 

Kaupunginhallituksen edustajana oli lautakunnassa koko vuoden kaupunginjohtaja 
E. H j. Rydman. Lautakunnan esittelijänä toimi majuri T. Hannus ja sihteerinä varatuo-
mari S. Helle vaara. 

Väestönsuojelulautakunnalla ei ollut v:n 1946 aikana sihteerin ohella muita toimihen-
kilöitä kuin majuri T. Hannus, jonka tehtävänä oli hoitaa väestönsuojeluun kuuluvien 
suunnitelmien valmistelutyötä, toimia lautakunnan kokouksissa esittelijänä, huolehtia 
lautakunnan päätösten ja suunnitelmien täytäntöönpanosta, antaa yleisölle sen pyytämiä 
ohjeita väestönsuojelua koskevista asioista ja hoitaa muut lautakunnan hänen suoritetta-
vikseen antamat tehtävät. Majuri Hannukselle maksettiin mainituista tehtävistä 4 000 
mk:n suuruinen kuukausipalkkio. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 6 kertaa ja oli pöytäkirjain pykälien luku-
määrä 135. Kirjeitä saapui lautakunnalle 108 ja niitä lähetettiin 28. 

Lautakunta teki kertomusvuoden aikana seuraavat lopulliset päätökset asioista, jotka 
koskivat: 

ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemista, niiden noudattamisesta samojen periaattei-
den mukaan, joita kaupunginhallitus helmikuun 28 p:nä 1946 pöytäkirjan 730 §:n koh-
dalla tekemänsä päätöksen mukaan noudattaa 1); 

varastossa olevien 16 nahkaisen kaasutiedustelulaukun myymistä Suomen väestön-
suojelujärjestölle 400 mk:n hinnasta kappaleelta 2); 

lunastusmaksujen kannannan suorittamisen määräämistä väestönsuojelulautakunnan 
osalta väestönsuojelupäällikkö T. Hannuksen tehtäväksi3); 

lautakunnan varastossa olevien 279 erilaisen kaasunaamarin myymistä Yleinen kumi-
varasto oy. nimiselle osakeyhtiölle ilman naamarilaukkuja 22: 10 mk:n hinnasta kappa-
leelta 4); 

Munkkiniemen ja Lauttasaaren yhdyskunnilta kaupungille siirtyneistä väestönsuojelu-
välineistä väestönsuojelulautakunnalle luovutetun 6 nahkaisen tiedustelulaukun ja 5 
nahkaisen ensiapulaukun myymistä Suomen väestönsuojelujärjestölle 400 mk:n hinnasta 
kappaleelta 5); 

!) Väestöns. lk. 26 p. maalisk. 62 §. — 2) S:n 26 p. maalisk. 71 §. — 3) S:n 8 p. toukok. 
82 §. — 4) S:n 8 p. toukok. 94 §. — 5) S:n 8 p. toukok. 95 §. 
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lautakunnan puheenjohtajan oikeuttamista hyväksymään lautakunnan laskut ja muut 
asiakirjat, joihin maksumääräys perustuu1); 

lautakunnan puheenjohtajan oikeuttamista ottamaan tarpeelliset henkilöt lautakun-
nan arkiston kuntoonpanoa varten 2); 

lautakunnan päätöstä, mitä väestönsuojelu väline varaston välineitä säilytetään vas-
taisen varalle 3); sekä 

eräiden laskujen ja palkkioiden maksamista4). 
Lautakunta teki kertomusvuoden aikana kaupunginhallitukselle seuraavat esitykset 

asioista, jotka koskivat: hälytyssireenien poistamista katoilta ja muista paikoista, joihin 
niitä oli asennettu 5); Bostads ab. Rocca nimisen yhtiön Pormestarinrinteen 3:ssa omista-
man talon ullakkokerroksen kunnostamista tai vaihtoehtoisesti 39 500 mk:n suuruisen 
korvauksen myöntämistä6); ehdotusta väestönsuojelulautakunnan v:n 1947 talousar-
vioksi 7); varastossa olevien tavarain myymistä, siirtämistä toisille virastoille ja laitoksille 
sekä eräiden esineiden poistamista kalustoluetteloista 8) sekä tilin ylittämistä ja määrä-
rahojen myöntämistä 9). 

Kertomusvuoden aikana lautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnot seuraa-
vista asioista: Helsingin puhelinyhdistyksen anomuksesta saada vaihtaa Korkeavuoren-
kadun kalliosuojaan asentamansa 23 vedenpitävää kaapelirasiaa kuiturasioihin 10); kau-
punginarkiston kirjelmän johdosta, joka koskee väestönsuojelu- ja ilmasuojelu vir anomals-
ten arkistoainesten järjestelyä n ) ; tilastotoimiston kirjelmän johdosta, joka koskee väes-
tönsuojelulautakunnan vuosikeitomusten laatimista12). 

!) Våestons. lk. 20 p. jouluk. 133 §. —2) S:n 20 p. jouluk. 134 §. — 3) S:n 8 p. tammik. 25 § 
ja 26 p. maalisk. 72 §. — 4) S:n 8 p. helmik. 48 S, 26 p. maalisk. 74 ja 75 §, 8 p. toukok. 93 
ja 97 § sekå 20 p. jouluk. 130 ja 131 §. — 5 ) S : n 8 p . tammik. 23 §. - 6) S:n 8 p. helmik. 50 §. — 
7) S:n 18 p. syysk. 110 §. —8) S :n8p . tammik. 9 §, 8 p. helmik. 49 26 p. maalisk. 72 ja 73 § 
ja 8 p. toukok. 96 §. — 9) S:n 8 p. tammik. 22 § ja 8 p. helmik. 51 §. — 10) S:i? 26 p. maa-
lisk. 76 §. — ") S:e 26 p. maalisk. 77 §. — 12) S:n 18 p. syysk. 109 


