
11. Väestönsuojelulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Väestönsuojelulautakunnan kokoonpano oli 
v. 1970 sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 24 ko-
kousta. Kokouksissa pidettyjen pöytäkirjo-
jen pykälien määrä oli 254. Lautakunnalle 
saapui 179 kirjettä, lähetettyjä kirjeitä oli 
114. Pöytäkirjan otteita lähetettiin 12 asiassa. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: väestön evakuoinnin 
suunnittelua ja toimeenpanoa koskevien 
uusien perusteiden aiheuttamat toimenpiteet 
(27.1. 22 §); kaupungin alueella olevien vi-
rastojen ja laitosten sekä teollisuuslaitosten 
ja liikeyritysten väestönsuojelusuunnitelmien 
tarkistustilannetta koskeva katsaus (23.6. 
140 §); eron myöntäminen suunnittelija Into 
Tuorille suunnittelijan virasta 1.5.1971 al-
kaen (22.12. 249 §); Erottajan kalliosuojassa 
harjoitettavaa kioskimyyntitoimintaa kos-
kevan vuokrasopimuksen l^väksyminen (9.6. 
133 §); Perustien suurtehohälyttimen laite-
suojan ja Muurimestarintien kalliosuojan ra-
kennusteknillisten töiden urakkatarjousten 
sekä suurtehohälyttimien mastohankinnan 
hyväksyminen (26.5. 119 §, 9.6. 131 §, 4.8. 
157 §) sekä lautakunnan hallinnossa olevien 
kalliosuojien vuokraustilanteen 1.3.1970 to-
teaminen (3.3. 58 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle ja eräille 
muille kaupungin hallintoelimille koskivat 
mm. seuraavia asioita: väestönsuojelutoi-
miston eräiden viranhaltijain oikeuttamista 
tekemään virkamatkoja sekä osallistumaan 

luento- ja neuvottelupäiville (17.2. 38 §, 
13.10. 201, 202 §); väestönsuojelutoimiston 
koneenhoitajan viran uudelleen järjestelyä 
(31.3. 89 §); väestönsuojelukursseille osallis-
tumisesta aiheutuvan taloudellisen menetyk-
sen korvaamista kaupungin viranhaltijoille 
(22.12. 253 §); talokohtaisten väestönsuojien 
tarkastuksien siirtämistä väestönsuojelutoi-
mistolta palolaitokselle tai rakennustarkas-
tusvirastolle sekä väestönsuojien rauhanajan 
käytön edistämistä (27.1. 23 §, 17.2. 42 §); 
vertailevan tutkimuksen suorittamista talo-
kohtaisten väestönsuojien ja kalliosuojien 
edullisuudesta (9.6. 126 §); säteilytutkimus-
laboratorion kriisiajan toimintatilan varaa-
mista Myllypuron kalliosuojasta (3.3. 56 §); 
kalliosuojiin hankittavien koneistojen tyyp-
pikirjavuuden rajoittamista (24.11. 231 §); 
Strömbergintien ensiapuaseman kalliosuojan 
rakennustyön siirtämistä rakennusviraston 
suoritettavaksi (9.6. 127 §); Kustaankarta-
non ja Kunnantien kalliosuojien muutos- ja 
sisustustöiden piirustusten hyväksymistä 
(1.9. 174 §, 27.10. 213 §) sekä väestönsuojelu-
lautakunnan taloussuunnitelmaehdotusta 
vuosille 1972-1981 (27.10. 212 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle ja eräille 
muille kaupungin hallintoelimille koskivat 
mm. seuraavia asioita: kaupungin vuositilin-
tarkastajien kertomuksen johdosta annettua 
selvitystä (18.8. 169 §); kaupungin yleiskaa-
vaehdotusta (1.9. 176 §); Pasilan keskuksen 
vaihtoehtoisia kaavarunkoja ja alueen väes-
tönsuojakysymystä (26.5. 116 §); Haaga-
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Vantaan alueen väestönsuoj akysymystä 
(26.5. 120 §); Merihakan asuntoalueen väes-
tönsuoj akysymystä (1.9. 175 §); Maunulan 
saneerattavan alueen yhteiskalliosuojan suo-
jahuonealan suurentamista (26.5. 117 §); 
Eduskuntatalon väestönsuojan tilan käyttöä 
(9.6. 132 §); Roihupellon metrokoejunan väli-
aikaisen huoltohallin väestönsuojaa (17.3. 
69 §); Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielabo-
ratorion väestönsuojaa (18.8. 168 §); väes-
tönsuojelun toimeenpano-organisaation uusi-
mista (15.9. 184 §); Pohjois-Haaga-Seuran 
alueensa väestönsuoj akysymyksestä tekemää 
tiedustelua (22.12. 252 §); maan vuokrausta 
posti- ja lennätinhallitukselle Tähtitornin-
vuoreen rakennettavaa kalliosuojaa varten 
(17.2. 41 §); väestönsuojien varaamista nuori-
son askartelukäyttöön sekä nuorisoyhtyeiden 
harjoitteluun (15.9. 182 §, 13.10. 207 §); val-

tionavustusten viivästymistä koskevaa tie-
dustelua (14.4. 89 §); määrärahojen myöntä-
mistä Myllypuron kalliosuojaan rakennetta-
van säteilytutkimuslaboratorion laitehankin-
toihin (23.6. 137 §) sekä avustusten myöntä-
mistä kaupungin varoista Suomen Punaisen 
Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirille ja 
Helsingin Väestönsuojeluyhdistykselle (4.8. 
155, 156 §). 

Lisäksi annettiin rakennustarkastusviras-
tolle lausunto teollisuus- ja muiden VssA 
7 § 3 mom:ssa tarkoitettujen rakennusten 
väestönsuoj akysymyksestä sekä 42 lausuntoa 
talokohtaisista väestönsuojista. Näistä 21 
koski yksityisten asuntoyhtiöiden, yhteisöjen 
tai kaupungin suunnittelemia asuinraken-
nuksia, 19 varasto-, teollisuus-, konttori-, 
palvelu- tai koulurakennuksia ja 2 valtion 
rakennuksia. 
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