
11. Väestönsuojelulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Väestönsuojelulautakunnan kokoonpano v. 
1966 oli sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 22 
kertaa ja kokousten pöytäkirjojen pykälä-
määrä oli 264. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: väestönsuoj elutoimis-
ton kouluttajan valitseminen (11.1. 12 §); 
toimiston rakennusmestarin viran haetta-
vaksi julistaminen, viran täyttäminen ja va-
littujen eroaminen (11.1. 13 §, 15.2. 52 §, 15.3. 
80 §, 19.4. 105 §, 4.10. 208 §); Naulakallion 
ensiapuaseman kalliosuojan louhintatyön ti-
laaminen (1.2. 28 §); henkilön valitseminen 
väestönsuoj elutoimiston toimistonhoitaj an 
virkaan (15.2. 51 §); radioaktiivisen säteilyn 
annosmittareiden ja yleissäteilymittareiden 
hankkiminen (15.3. 79 §, 6.9. 191 §); lausun-
non pyytäminen ammattientarkastusviran-
omaiselta sekä terveydenhoitolautakunnalta 
täysikuntoisten kalliosuojien sopivuudesta 
työtiloiksi (29.3. 93 §); kaupunginhallituksen 
suostumuksen pyytäminen puhelinkeskusten 
erillishankintaan suojelukeskuksia varten (29. 
3. 94 §); toimenpiteisiin ryhtyminen vähä-
tuottoisten kalliosuojain vuokrien korottami-
seksi (1.11. 227 §) sekä selvityksen antaminen 
rakennustarkastusvirastolle Jakomäen uuden 
asuntoalueen yhteisen kalliosuojan keräänty-
misalueen kortteleista ja tonteista (15.11. 
236 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm.: asiantuntija-avun käyttämistä väestön-

suojelun lääkintämateriaalin hankinnoissa 
kertomusvuonna (15.2. 50 §); uutta kymmen-
vuotiskaudelle 1966—1975 laadittua kallio-
suojien rakentamissuunnitelmaa ministeriön 
vahvistuksen hankkimista varten (19.4. 106 
§); sopimuksen tekemistä moottoriajoneuvo-
jen luovuttamisesta väestönsuoj elukuljetuk-
siin poikkeusoloissa (14.6. 157 §); pelastus-
osaston muodostamista kaupunkia varten 
katastrofitapausten varalta (14.6. 158 §); 
uuden lainan anomista valtiolta Koskelan-
tien, Naulakalliontien ja Arhotien kalliosuo-
jain perusparannustöitä varten (15.11. 237 §) 
sekä pitkän tähtäyksen taloussuunnitelmaa 
vuosiksi 1968—1977 (29.11. 246 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle esitettiin 
määrärahojen varaamista v:n 1967 talous-
arvioon uusien kalliosuojien rakentamiseksi 
ja perusparannustöiden suorittamiseksi (11.1. 
H §)· 

Lisäksi tehtiin suomenkielisten kansakou-
lujen johtokunnalle esitys lämmitysöljyn 
täyttöputken asentamisesta Vallilan kansa-
koulun siipirakennuksen seinustalle Vallilan-
puiston kalliosuojan tarvetta varten (4.10. 
205 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Vuosaaren alueliitok-
sesta aiheutuvia järjestelyjä väestönsuojelun 
osalta (11.1. 8 §); Suomen Punaisen Ristin 
Helsingin ja Uudenmaan piirin sekä Helsin-
gin Väestönsuoj eluyhdistyksen avustusmää-
räraha-anomuksia (23.8. 184 §) sekä sähkölai-
toksen huippulämpö- ja varavoimakeskuksen 
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sijoittamista Tähtitornin vuoreen (13.12. 254 
§)· 

Rakennustarkastusvirastolle annettiin lu-
kuisia lausuntoja väestönsuojien rakenta-
mista ym. koskevista asioista. 

Lisäksi annettiin Kappa-Keskus Oy:lle 
lausunto yhtiön saneerattavan toimitalon vä-
estönsuoj aj ärj estelyn mahdollisuuksista (29. 
3. 90 §). 
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