
11. Väestönsuojelulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Väestönsuojelulautakunnan kokoonpano v. 
1967 oli sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 24 
kertaa ja kokousten pöytäkirjojen pykälä-
määrä oli 277. Saapuneita kirjeitä oli 246 
ja lähteneitä 84. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: kolmen uuden paine-
ilmahälyttimen sekä 50 kannettavan radion 
hankkiminen (10.1. 9 §, 24.1. 25 §); suojara-
kenneohjaajan viran haettavaksi julistaminen 
ja viran täyttäminen (21.3. 77 §, 3.10. 201 §, 
17.10. 208 §, 14.11. 232 §); painettavan kortin 
»Ilmoitus väestönsuojelutehtävästä» käyttöön 
ottaminen kaupungin viranhaltijoita varten 
(25.4. 102 §); kaupungin oman väestönsuo-
jelumerkin teettäminen (9.5. 111 §); eron 
myöntäminen koneenhoitajalle ja viran täyt-
täminen sitä haettavaksi julistamatta (30.5. 
132 §, 12.12. 259 §); eron myöntäminen hal-
linnolliselle sihteerille ja viran julistaminen 
haettavaksi sekä sen täyttäminen (13.6. 
138 §, 5.9. 184 §); varsinaisten korjaamojen 
sijoittamista väestönsuojaan koskevan kiel-
lon lisääminen vuokrasopimuksiin (8.8.163 §); 
linja-autojen muuttamisessa sairaslinja-au-
toiksi tarvittavien paarikiinnikkeiden hank-
kiminen (17.10. 214 §); väestönsuojelun jär-
j estyspalvelun organisaation muuttaminen 
lisäämällä yksi järjestyskomppania väestön-
suo jeluyksikköihin (14.11. 231 §, 12.12. 262 §) 
sekä Koskelantien kalliosuojan laajentamista 

koskevan louhintatyön urakkatarjouksen hy-
väksyminen (19.12. 275 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm.: suojarakenneohjaaja Salomäen pysyt-
tämistä virassa yhden vuoden yli eroamisiän 
(21.2. 49 §, 21.3. 73, 74 §, 19.12. 277 §); 
kertomusvuoden perusparannusmääräraho-
jen käyttöoikeuden myöntämistä (21.2. 50 §); 
oikeuden anomista kertomusvuoden paina-
tukseen ja sidontaan, matkakuluihin ja mui-
hin menoihin varattujen määrärahojen ylit-
tämiseen yht. 3 000 mk:lla (3.10. 198 §); van-
hojen käytöstä vapautuvien sähköhälytti-
mien myymistä (21.3. 72 §); lääkintämate-
riaalin hankintojen asiantuntijan palkkion 
myöntämistä (28.11. 245 §, 12.12. 261 §); Lai-
vurinrinteen kalliosuojan vuokraamista 15 
v:ksi posti- ja lennätinhallitukselle (12.12. 
260 §, 19.12. 275 §); Koskelantien kalliosuo-
jan laajennustyön, elintarvikekeskuksen 
Herttoniemen juurikasvaraston tiloihin ja 
Muurimestarintien kalliosuojaan rakennetta-
vien suurtehohälyttimen konehuoneen ja suo-
jelulohkon toimiston sekä Strömbergintien 
kalliosuojan perusparannustyön piirustusten 
hyväksymistä (3.10. 199, 200 §, 31.10. 220 §); 
Vuorikadun keskeneräisen kalliosuojan pe-
ruskorjaustyötä varten myönnetyn valtion 
lainan v:n 1963 lainaerän maksattamisen siir-
tämistä (7.3. 61 §) sekä Pengerpuiston, Val-
purinpuiston ja Kanavapuiston kalliosuojien 
valtion lainojen kolmannen erän maksatta-
mistä (28.11. 246, 247 §, 12.12. 263 §). 
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11. Väestönsuoj elulautakunta 

Yleisten töiden lautakunnalle esitettiin 
määrärahojen varaamista v:n 1968 talous-
arvioon uusien kalliosuojien rakentamiseksi 
ja perusparannustöiden suorittamiseksi (7.2. 
37 §, 13.6. 137 §). 

Lisäksi lautakunta päätti lähettää esityk-
senään kaupungin väestönsuojelun järjestys-
palvelun uudelleen järjestelyä varten laaditun 
perustamistaulukon perusteluineen Uuden-
maan läänin väestönsuojelun tarkastajalle 
(25.4. 101 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: liikennelaitoksen 
Koskelan hallien ja varikkoalueen väestön-
suoj asuunnitelmaa (23.5. 120 §, 19.9. 188 §); 
Kantakaupungin vesikaukolämpöverkon ete-
läisen huippu- ja varalämpökeskuksen raken-
tamista Munkkisaaren puhdistamon alueelle 
(23.5. 121 §); Haagan yhteisnormaalilyseon 
sekä Itäisen lääkäriaseman väestönsuojan ra-
kentamista (8.8. 166 §, 19.12. 273 §); Vartio-
kylän teollisuusalueen ja Laajasalon etelä-

osan uuden asuntoalueen sekä öljyvarasto-
alueen yhteisten väestönsuojien järjestelyjä 
(21.2. 51, 53 §, 11.4. 89 §); kaupungin liitty-
mistä Eduskuntatalon kalliosuojahankkee-
seen (25.4. 98 §); Dagmarinkadun kalliosuo-
jan luonnospiirustuksia (5.9. 177 §); ehdo-
tusta Pirkkolan toisen kalliokorsun siirtämi-
seksi urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallin-
toon (23.5. 122 §); kiinteän käyttöomaisuu-
den arvos tus toimikunnan mietintöä (23.5. 
123 §) sekä SPR:n Helsingin ja Uudenmaan 
piirin sekä Helsingin Väestönsuoj eluyhdistyk-
sen avustusanomuksia (5.9. 181 §). 

Rakennustarkastusvirastolle ja maistraa-
tille annettiin lukuisia lausuntoja väestön-
suojien rakentamista ym. koskevista asioista. 

Autokorirakenne Oy:n anomuksen päästä 
osalliseksi johonkin yhteiseen väestönsuojaan 
lautakunta esitti evättäväksi ja toiminimi 
velvoitettiin rakentamaan väestönsuoja (28. 
11. 244 §). 
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