
23. Väestönsuojelu 

Väestönsuojelulautakunta antoi toiminnastaan v. 1947 seuraavan selostuksen: 

Väestönsuojelulautakuntaan kuuluivat alkuvuodesta 1947 puheenjohtajana filoso-
fian tohtori B. R. Nybergh, varapuheenjohtajana keskus varastonhoitaja K. W. Saxell, 
jäseninä asianajaja R. V. Rönnholm, kirvesmies T. Saarinen, hovioikeuden auskultantti 
L. P. Saurama, toimittaja J. A. Savola ja kirvesmies J. P. Savolainen sekä varajäseninä 
kansakoulunopettaja M. J. Lahtinen, sähköasentaja E. Mäkinen ja kansliasihteeri N. G. E. 
Schauman. Tässä kokoonpanossaan ei lautakunta ennättänyt kokoontua kertaakaan. 
Päätettyään erinäisiltä osiltaan muuttaa lautakunnan ohjesääntöä ja Uudenmaan lää-
ninhallituksen tammikuun 15 p:nä 1947 vahvistettua mainitun ohjesäännön, kaupungin-
valtuusto päätti 2) vapauttaa väestönsuojelulautakunnan puheenjohtajan sekä jäsenet 
ja varajäsenet tehtävistään sekä valitsi samalla väestönsuojelulautakuntaan joulukuun 
31 p:nä 1948 päättyväksi toimikaudeksi puheenjohtajaksi filosofian tohtori, toimitusjoh-
taja B. R. Nyberghin, jäseniksi kirvesmies T. Saarisen, keskusvarastonhoitaja K. W. 
Saxellin, toimittaja J. A. Savolan ja johtaja L. J. Pesosen sekä varajäseniksi asianajaja 
R. V. Rönnholmin, hovioikeuden auskultantti L. P. Sauraman ja kirvesmies J. P. Savo-
laisen. Jäsen Saxellin kuoltua lokakuun 11 p:nä 1947, kaupunginvaltuusto valitsi3) hänen 
tilalleen v:n 1948 loppuun saakka johtaja P. Salmenojan. 

Kaupunginhallituksen edustajana oli lautakunnassa koko vuoden teknillisen johtaja 
R. J. M. Granqvist, lautakunnan sihteerinä toimi kansliasihteeri S. Hellevaara. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna vain 2 kertaa ja oli pöytäkirjain pykälien 
lukumäärä yhteensä 39. Lautakunnan puolesta lähetettiin vuoden aikana 15 kirjettä. 

Lautakunta päätti4) antaa väestönsuojelua koskevan arkiston järjestelyn ja kuntoon-
panon toimistoapulaisten M. E. Ivalon ja U.-B. Jorman sekä kansakoulunopettaja H. Leh-
tosen suoritettavaksi kaupunginarkistonhoitaja R. N. Rosénin ohjeiden mukaisesti, 
josta tehtävästä Ivalolle, Jormalle ja Lehtoselle suoritettiin 100 mk:n suuruinen tunti-
palkkio, mikä maksettiin kuukausittain lautakunnan puheenjohtajan hyväksyttyä laskua 
vastaan, ja Rosénille suoritettiin korvaus ohjaustyöstä samoin lautakunnan puheenjohta-
jan hyväksyttyä laskua vastaan. 

Lautakunnan kertomusvuoden aikana kaupunginhallitukselle tekemät esitykset koski-
vat hälytyssireenien pysyttämistä edelleenkin paikoillaan ja niiden siirtämistä paloviran-
omaisten hoitoon5); sekä 5 000 mk:n suuruisen palkkion maksamista lautakunnan sih-
teerille v:n 1941—44, 1945 ja 1946 toimintakertomusten laatimisesta6). 

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausuntoja seuraavista asioista: hälytyssiree-
nien ohjausj ohtojen luovuttamisesta Helsingin puhelinyhdistyksen käytettäväksi puhelin-
tarkoituksiin 7); hälytyssireenin luovuttamisesta Puotinkylän—Mellunkylän vapaaehtoi-
sen palokunnan käyttöön8); vararistikytkimen, varakäsikeskuksen ja automaattisen 
varakeskuksen purkamisesta9); sekä väestönsuojelua koskevien asiakirjojen järjestelystä 
ja arkiston vaatimien tilojen luovuttamisesta kaupunginarkistolle 4). 

!) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 68. — 2) Ks. t ämän kert. I osan s. 58. — 3) S:n s. 97 — 
4) Väestöns. lk. 30 p. lokak. 34 §. — 5) S:n 6 p. toukok. 13 §. — 6) S:n 30 p. lokak. 36 §. — 
7) S:n 6 p. toukok. 14 §. — 8) S:n 6 p. toukok. 15 §. — 9) S:n 6 p. toukok. 16 ja 17 §. 
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Väestönsuojelulautakunnalla ei ollut v:n 1947 aikana muita toimihenkilöitä kuin sih-
teeri, jonka tehtävänä oli valmistella lautakunnan käsiteltävät asiat sekä suorittaa muut 
lautakunnan määräämät tehtävät. Sihteerille maksettiin 1 000 mk:n suuruinen kuukausi-
palkkio. Kertomusvuoden aikana pantiin alulle Temppeliaukion kalliosuojaan väestön-
suo jelutoimiston lakkauttamisen jälkeen siirretyn arkiston järjestely. 


