
11. Väestönsuojelulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Väestönsuoj elulautakunnan kokoonpanossa 
ei v. 1968 tapahtunut muutoksia. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 24 
kertaa ja kokousten pöytäkirjojen pykälä-
määrä oli 285. Lautakunnalle saapui 281 
kirjettä ja lähteneitä kirjeitä oli 92. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: kaupungin väestön-
suojeluorganisaation eräiden nimitysten 
muuttaminen sisäasiainministeriön antaman 
ohjeen mukaisiksi (16.2. 58 §); väestönsuoj. 
pääll. Väinö Karangon määrääminen hoita-
maan viransijaisena avoinna olevaa väestön-
suojelupäällikön virkaa aikana 6.4.—31.5. 
(21.3. 98 §); väestönsuojelutoimiston 25. pl:n 
hallinnollisen sihteerin viran haettavaksi ju-
listaminen, viransijaisen määrääminen ja 
ev.luutn. Paavo Yliluoman valitseminen vir-
kaan (19.4. 117 §, 6.6. 150 §); eron myöntä-
minen 15. pl:n suojarakenteiden valvojalle 
Hemmo Salmelle 12.7. lukien ja merkon. Alpo 
Vuopalan valitseminen mainittuun virkaan 
(17.5. 140, 141 §, 20.6. 164 §); seuraavien 
urakkatarjousten hyväksyminen: Naulakal-
lion ensiapuaseman kalliosuojan rakennus-
teknillisen, sähkötöiden sekä vesi- ja viemäri-
töiden urakkatarjouksen (1.3. 72—74 §), 
Herttoniemen juurikasvaraston kalliosuojaan 
rakennettavan suojelulohkon toimiston ra-
kennusteknillisten töiden (15.3. 93 §, 8.11. 
249 §), Strömbergintien kalliosuojan lou-
hintaurakkatarjouksen (13.9. 212 §), Koske-

lantien kalliosuojan laajennuksen rakennus-
teknillisten töiden sekä vesi- ja viemäritöiden 
urakkatarjouksen (27.9. 220 §, 25.10. 241 §); 
70 radioantennin ja 50 kannettavan radion 
hankkiminen (1.3. 77, 78 §); yhden uuden 
paineilmahälyttimen hankkiminen (3.5. 129 
§); eräillä tileillä olevien määrärahojen osa-
jaon ja sisäisen jaon muuttaminen (27.9. 
219 §, 13.12. 266 §); kalliosuojien vuokraus-
tilanteen 16.12.1968 toteaminen (27.12. 
284 §) sekä Siltavuorenrannan kalliosuojan " 
liittäminen kaupungin kaukolämpöverkkoon 
(27.12. 285 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm.: valtion halpakorkoisten lainojen hake-
mista eräiden kalliosuojien rakentamiseen 
ym. (9.1. 12 §, 13.12. 265 §); työllisyystöiksi 
sopivien talousarvioon kuulumattomien työ-
kohteiden avaamista Kaupintiellä, Perus-
tiellä ja Floorantiellä (2.2. 44 §); asemakaa-
van muuttamista eräiden kalliosuojien koh-
dalla siten, että suojia voidaan käyttää ra-
kennusasetuksen 80 §:n tarkoittamina koko-
naan maanpinnan alapuolella olevina työ-
huonetiloina (16.2. 57 §); Helsingin sotilas-
piirin reservistä kaupungin yleisen väestön-
suojelun joukkoihin varatun johto- ja muun 
erityishenkilöstön kouluttamista (29.3.105 §); 
määrärahan varaamista lääkintämateriaali-
hankintojen asiantuntijan palkkiota varten 
(19.4. 115 §); seuraavien piirustusten hyväk-
symistä: Pengerpuiston kalliosuojan muutos-
piirustusten, Floorantien kalliosuojan muu-
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tos- ja sisustustöiden, Perustien korsuun si-
joitettavan suurtehohälyttimen konehuone-
tilan sekä Kaupintien kalliotunnelin laajen-
nus- ja sisustustöiden piirustusten (9.8. 
175 §, 13.9. 205 §, 27.9. 218 §, 11.10. 232 §); 
varautumista mahdollisen kriisiajan tehtä-
viin kaupungin alueella (11.10. 233 §); pitkän 
tähtäyksen taloussuunnitelmaa v:iksi 1970— 
1979 (25.10. 239 §); edustajien lähettämistä 
valtakunnallisille väestönsuojelupäiville Tur-
kuun (8.11. 250 §); Eläintarhantien kalliosuo-
jan luovuttamista asunnottomien alkoholis-
tien ensisuojaksi ja lämmittelyhalliksi (22.11. 
255 §); Kanavapuiston kalliosuojan rakenta-
miseen myönnetyn valtion lainan kolmannen 
erän maksattamista sekä mainitun kallio-
suojan sataman suojaksi tulevan osan kor-
vaamista valtion varoista (22.11. 256, 257 §) 
ja väestönsuojelupäällikön osallistumista 
kohdekunnan väestönsuojelupäällikön perus-
kurssille (27.12. 280 §). Lisäksi tehtiin kau-
punginhallitukselle esityksiä eräillä tileillä 
olevien määrärahojen käyttöoikeuden, ylitys-
oikeuden ym. myöntämisestä (2.2. 43 §, 30.8. 
199—201 §, 27.12. 283 §) sekä yleisten töiden 
lautakunnalle esitys v:n 1969 talousarvioon 
otettavista perusparannustöihin käytettä-
vistä määrärahoista (1.3. 75 §, 9.8. 174 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: väestönsuojatarpeen 
ottamista huomioon Auroran sairaalan lasten 

psykiatrisen osaston rakennussuunnitelmaa 
laadittaessa (19.1. 25 §); Kanavapuiston kal-
liosuojan luovuttamista väestönsuojelulauta-
kunnan hallintoon (2.2. 45 §); Kallion vi-
rastotalon ja Kaupunginteatterin yhteisen 
kalliosuojan määräämistä kiinteistölautakun-
nan hallintoon (16.2. 59 §); vapaaehtoisten 
väestönsuojelukouluttajien palkkioiden tar-
kistamista (1.3. 70 §); väestönsuojien käyttöä 
korvikealkoholin väärinkäyttäjien asumis-
tarkoitukseen (30.8. 202 §); Kivelän ja Hes-
perian sairaaloiden modernisointiin sekä 
Laakson sairaalan laajentamiseen liittyviä 
väestönsuojakysymyksiä (9.8. 183 §); sai-
raanhoitajakoulun väestönsuojatarpeen huo-
mioon ottaminen Laakson sairaalan laajen-
nustöiden yhteydessä (11.10. 228 §) sekä hal-
linnollisen sihteerin Olavi Kettusen valitse-
mista väestönsuojelupäällikön virkaan (21.3. 
97 §). Lisäksi puollettiin Helsingin väestön-
suojeluyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ris-
tin Helsingin ja Uudenmaan piirin avustusten 
ottamista v:n 1969 talousarvioon (30.8. 
195, 196 §). 

Rakennustarkastus virastolle annettiin lu-
kuisia lausuntoja väestönsuojien rakentamis-
ta ym. koskevista asioista. 

Terveydenhoitovirastolle annettiin lausun-
to Temppeliaukion kalliosuojan savukaasujen 
aiheuttaman haitan poistamista koskevassa 
asiassa (11.10. 231 §). 
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