
11. Väestönsuojelulautakunta 
Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 

Väestönsuo j elulautakunnan kokoonpanossa 
v. 1965 oli tapahtunut seuraavat muutokset: 
varapuheenjohtajaksi oli valittu työnjoht. 
Elo Lehtinen ja jäseniksi neljän entisen tilalle 
varat. Eino Kihlberg, yliasent. Aarne Marti-
kainen ja toimitsijat Voitto Mikkola ja Ossi 
Nurminen. Kaupunginhallituksen edustajana 
oli joht. Arne Berner. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 23 
kertaa ja pöytäkirjojen pykälien luku oli 293. 

Päätökset. Lautakunnan päätökset koski-
vat mm,: kahden suurtehohälyttimen, pie-
nien ensiapulaukkujen, kahden pikapuhelin-
laitteiston ja kannettavien puheradioiden 
hankintaa (25.5. 149 §, 14.9. 210 §, 16.11. 
253 §, 14.12, 280 §) sekä Naulakalliontien en-
siapuaseman kalliosuojan louhintatyön suo-
rittamista (31.8. 199 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm.: asiantuntija-avun käyttämistä väestön-
suojelun lääkintämateriaalin hankinnoissa 
kertomusvuonna (16.2. 60 §), väestönsuojelu-
järjestyksen piirijaon muuttamista Vuosaa-
ren alueliitoksen johdosta (30.11. 262 §) sekä 
Niemenmäen kalliosuojan piha-alueen erotta-
mista suojan liikenne- ja järjestely tilaksi 
(30.11.263 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle esitettiin mää-
rärahojen varaamista v:n 1966 talousarvioon 
uusien kalliosuojien rakentamiseksi ja perus-
parannustöiden suorittamiseksi (26.1. 29 §). 

Palolautakunnalle esitettiin määrärahan 
varaamista v:n 1966 talousarvioon kahden 
sammutusosaston peruskaluston hankkimista 
varten (13.4. 103 §) sekä pelastuskoulutus- ja 

harjoittelupaikan rakentamisen jouduttamis-
ta Herttoniemen paloaseman tontille (25.5. 
142 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: valtiolta saatavaa 
Kanavapuiston kalliosuojan Katajanokan 
sataman väestönsuojaksi tarkoitetun osan 
rakentamiskorvausta (9.1 9 §); väestönsuo-
jien rakentamiseen ja perusparannuksiin käy-
tettävien valtiolta saatavissa olevien lainojen 
ottamista (9.1. 10 §); uusien asuntoalueiden 
yhteisiä kalliosuojia (9.2. 44 §); Erottajan kal-
liosuojan laajennus- ja korjaustöitä (9.2. 
47 §) sekä posti- ja lennätinhallituksen sieltä 
vuokraaman suojatilan ja sopimusvuokran 
pysyttämistä ennallaan (23.3. 79 §); kaupun-
gin virastojen ja laitosten osallistumista 
yleiseen pelastuspalvelutoimintaan (9.3. 69 §); 
paineilmatyfonien käyttöä kaupungin 
väestönsuo j elun ulkohäly tin j är j estelmässä 
(13.4. 108 §); Tähtitorninmäen kalliosuoja-
työn kiirehtimistä sekä sen kalliosuo jasuunni-
telmaa ja luonnospiirustuksia (13.4. 109, 
110 §); yhteisen kalliosuojan rakentamista 
Jakomäen uudelle asuntoalueelle (25.5. 150§); 
City-korttelin uudistalojen yhteisen väestön-
suojan rakentamista ja sijoittamista tavallis-
ta syvemmälle (9.6. 161 §) sekä Voikkaantien 
ja Kustaankartanon kalliosuojien peruspa-
rannustöiden piirustusten hyväksymistä (20. 
7. 183, 184 §). 

Rakennustarkastusvirastolle annettiin lu-
kuisia lausuntoja väestönsuojien rakentamis-
ta ym. koskevista asioista, samoin maistraa-
tille, yleisten töiden lautakunnalle ja sairaala-
lautakunnalle. 
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