
11. Väestönsuojelulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Väestönsuojelulautakunnan kokoonpano oli 
v. 1969 seuraava: puheenjohtaja toim.joht. 
Nils Elfving, jäsenet varat. Eino Kihlberg, 
lääket.kand. Ulla-Maija Karttunen (os. Kle-
mola), apul.isänn. Elo Lehtinen, joka myös 
valittiin varapuheenjohtajaksi, palopääll. Olli 
Lyly, reviisori Matti Mela, toiminnanjoht. 
Ilpo Ritavuori, rak.mest. Tauno Tuomivaara 
ja kiinteistöneuvos Olavi Wiias. Kaupungin-
hallituksen edustajana lautakunnassa oli 
dos. Raimo Ilaskivi. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 22 
kertaa ja kokousten pöytäkirjojen pykälä-
määrä oli 270. Lautakunnalle saapui 172 
kirjettä ja lähetettiin 106. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: suunnittelijan viran 
täyttäminen (31.1. 35 §, 7.10. 199 §); eron 
myöntäminen kouluttaja Erik Sandströmille 
ja suunnittelu- ja koulutuspäällikkö Uljas 
Käköselle sekä kouluttajan ja suunnittelu-
ja koulutuspäällikön virkojen täyttäminen 
(29.4. 107 §, 27.6. 146 §, 12.8. 160 §, 7.10. 
203 §); väestönsuojelutoimiston viranhalti-
joiden eräiden viransijaisuuksien hoitaminen 
(11.3. 54 §, 23.9. 189 §, 4.11. 222 §); Koskelan-
tien kalliosuojan sähkötöitä ja ilmanvaihto-
töitä koskevien urakkatarjousten ja vara-
voimakoneen hankinnan hyväksyminen (22.1. 
26, 27 §, 17.6. 143 §); sekä ko. kalliosuojan 
julkisivuun liittyvien sisäänkäyntien ra-
kennustöiden teettäminen (26.8. 172 §); 
Koskelantien ja Arhotien suurtehohälytti-

mien mastojen hankinnan hyväksyminen 
(29.4. 106 §); Naulakallion ensiapuaseman 
kalliosuojan rakennusteknillisten lopputöiden 
ja ilman vaihtotöiden urakkasopimuksen te-
keminen (21.10. 211, 212 §); lääkintämate-
riaalin hankinnan hyväksyminen (26.8. 173 
§); Helsingin nuorten puolesta -yhdistyksen 
kanssa tehdyn Pengerpuiston kalliosuojaa 
koskevan vuokrasopimuksen purkaminen 
(15.4. 97 §); Diakonissalaitoksen kalliosuo-
jaa koskevan vuokrasopimuksen muuttami-
nen alentamalla Suomen Väestönsuojelujär-
jestön vuokraa (17.6. 137 §); oikeuden myön-
täminen oman auton käyttöön virkatehtä-
vissä (16.12. 256 §); eräillä tileillä olevien 
määrärahojen osajaon ja sisäisen jaon muut-
taminen (17.6. 139 §, 26.8. 171 §, 23.9. 192 
§, 18.11. 234 §); lautakunnan hallinnossa ole-
vien kalliosuojien vuokraustilanteen 1.9.1969 
toteaminen (9.9. 179 §); muiden kuntien väes-
tönsuojelulautakuntien opinto- ja tutustu-
miskäyntien järjestäminen Helsingin väes-
tönsuojelun johtopaikoissa ja kalliosuojissa 
(9.9. 185 §, 2.12. 248 §) sekä sopimuksen teke-
minen Helsingin Puhelinyhdistyksen kanssa 
Erottajan kalliosuojan osan hallinnosta 9.12. 
alkaen (30.12. 264 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle ja eräille 
muille kaupungin hallintoelimille koskivat 
mm.: metron Kampin, Kaivokadun, Kluuvin, 
Hakaniemen ja Sörnäisten ym:n vastaisten 
tunneliasemien suunnittelua ja rakentamista 
käytettäväksi väestönsuojina (21.10. 213 §); 
asuntoalueiden yhteisten kalliosuojien ai-
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kaansaamista Maunulaan ja Mellunmäen poh-
joisosaan (18.2. 51 §, 2.12. 246 §); kriisiajan 
toimintatilan varaamista Erottajan kallio-
suojasta säteilyntutkimuslaboratoriota var-
ten (30.12. 269 §); varastotilin käyttöoikeu-
den myöntämistä lautakunnalle jäähdytys-
ja varavoimakoneiden polttoaineen varmuus-
varastojen ylläpitoa varten (29.4. 109 §, 
12.8. 163 §); valtion pitkäaikaisen lainan ha-
kemista väestönsuojelussa tarvittavan eri-
tyiskaluston tai välineistön hankintaa var-
ten (9.9. 180 §); työsääntöehdotuksen hyväk-
symistä väestönsuojelulautakunnan alaisille 
työntekijöille (11.3. 68 §); oman apulaissuoje-
lujohtajan palkkaamista terveydenhoito vi-
rastoon sekä liikennelaitokseen (30.12. 265 
§); virka- ja luottamusmiesten osallistumista 
erilaisille väestönsuojelukursseille ja opetus-
tilaisuuksiin (31.3. 37 §, 25.3. 76, 77 §); 
väestönsuoj elutoimiston henkilökunnan va-
lintaperusteiden selvittämistä (16.12. 259 §); 
lauantaiksi sattuvan ulkohälyttimien koe-
käynnistyksen siirtämistä muuksi arkipäi-
väksi (31.1. 36 §); muutoksen tekemistä kau-
pungin väestönsuoj elujärjestyksessä mää-
rättyyn aluejakoon (17.6. 140 §) ja koulutet-
tavien pelastuskoirien kuljettamista liiken-
nelaitoksen kuljetusvälineissä (23.9. 196 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: kunnallisen säteilyn-

valvonta-aseman perustamista kaupunkiin 
(31.1. 32 §, 7.10. 199 §); Dagmarinkadun kal-
liosuojan rauhanaikaista käyttötarkoitusta 
(11.3. 69 §); eräiden tonttien mukaanotta-
mista Kontulan kalliosuojan kerääntymis-
alueeseen (27.5. 128 §); Maunulaan rakennet-
tavan asuntoalueen yhteisen väestönsuojan 
kokoa ja kustannussäästökysymystä (9.9. 
181 §); vapautuksen hakemista väestönsuo-
jan rakentamisesta Viikin jäteveden puhdis-
tuslaitokseen (15.4. 95 §); Itäisen lääkäriase-
man ja rakennusviraston moottoriajoneuvo-
korjaamon väestönsuojan luonnospiirustuk-
sia (29.4. 111 §, 26.8. 170 §); säteilyntutkimus-
laboratorion perustamista terveydellisten tut-
kimusten laboratorion yhteyteen (15.4. 92 §); 
väestönsuojelumenojen supistamista ja väes-
tönsuojelulain uudistamista tarkoittavaa val-
tuustoaloitetta (9.9. 183 §) sekä avustusten 
myöntämistä Suomen Punaisen Ristin Hel-
singin ja Uudenmaan piirille sekä Helsingin 
Väestönsuoj eluyhdistykselle (12.8. 164 §, 
26.8. 169 §). 

Lisäksi annettiin rakennustarkastusviras-
tolle 27 lausuntoa talokohtaisista väestön-
suojista. Näistä 15 koski yksityisten asunto-
yhtiöiden tai yhteisöjen suunnittelemia asuin-
rakennuksia, 11 varasto-, konttori-, teolli-
suus- tai koulurakennuksia ja 1 valtion ra-
kennuksia. 
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