
10· Väestönsuojelulautakunta 

Väestönsiiojelulautakunnan kokoonpano, ko-
koukset ym. Lautakunnan kokoonpano v. 
1971 oli sama kuin v. 1970, paitsi että lääket. 
lis. Ulla-Maija Karttunen oli 1.7.1971 saakka 
ja hänen tilallaan mainitusta päivästä lu-
kien opiskelija Matti Koskelo, varat. 
Eino Kihlberg kuolemaansa 16.2.1971 saakka 
ja mainitusta päivästä lukien poliisikonstaa-
peli Pentti Siippola. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 22 
kokousta. Kokouksissa pidettyjen pöytäkir-
jojen pykälien lukumäärä oli 306. Lautakun-
nalle saapui 243 kirjettä, lähetettyjä kirjeitä 
oli 128. Pöytäkirjan otteita lähetettiin 13 
asiassa. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: Helsingin kaupungin 
evakuointisuunnitelman hyväksyminen, luo-
vutus kaupunginhallitukselle ja julkistami-
nen (5.10. 231 §); ohje paikallisen yleisen 
väestönsuo j elun toimeenpano-organisaation 
valmisteluista ja muodostamisesta (14.12. 
296 §); Jakomäen asuntoalueen yhteisen 
kalliosuojan kerääntymisalueen määrittä-
minen (30.11. 286 §); Merihakan alueen yh-
teisväestönsuojan kerääntymisalueen määrit-
täminen (14.12. 298 §); Erottajan kalliosuo-
jan vuokraaminen autopaikoitustarkoituk-
seen sekä vuokrasopimuksen vakuutena ole-
van takuun hyväksyminen (16.2. 32 §, 
16.3. 65 §); Katri Valan puiston kalliosuojan 
erään osan vuokraaminen keilahalliksi (19.10. 
242 §); Myllypuron kalliosuojan vuokraami-
nen nuorisotoimiston askartelukeskukseksi, 

alakerran vuokraaminen sekä hankkeesta 
luopuminen (13.4. 86 §, 19.10. 241 §, 16.11. 
272 §, 30.11. 281 §); väestönsuojelulauta-
kunnan hallinnossa olevien kalliosuojien 
vuokraustilanne (2.3. 48 §); varojen osoitta-
minen terveydenhoitolautakunnan käyttöön 
Naulakallion ensiapuaseman varustamiseksi 
(21.9. 215 §); samoin Strömbergintien ensi-
apuaseman varustamiseksi (16.11. 266 §); 
Kustaankartanon laitesuojan rakennustek-
nillisten töiden ja LVI-töiden urakkakilpai-
lu (16.3. 67 §, 25.5. 126 §); lämpöastioiden 
hankinta väestönsuojelumuodostelmille (29.6. 
145 §); kahden paineilmakäyttöisen suurteho-
hälyttimen koneistohankinta (5.10. 230 §); 
väestönsuojelutoimiston viran- ja toimenhal-
tijani oikeus asua Helsingin kaupungin hal-
linnollisen rajan ulkopuolella (19.1. 8 §); 
eron myöntäminen suunnittelu- ja koulutus-
päällikkö M. Suhoselle (29.6. 146 §); suun-
nittelijan viran täyttäminen (16.3. 64 §, 
2.11. 258 §); suunnittelu- ja koulutuspäälli-
kön viran täyttäminen (21.9. 213 §) sekä 
määrärahan momenttikohtaisen jaon muut-
taminen tilillä 02 30 07 (16.11. 264 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle ja eräille 
muille kaupungin hallintoelimille tehtiin esi-
tyksiä mm. seuraavista asioista: Määräraha 
talokohtaisten väestönsuojien ja kalliosuo-
jien edullisuutta vertailevaa tutkimustyötä 
varten (2.3. 35 §); Tähtitornin vuoren kallio-
suojan suunnitteluperusteiden määrittäminen 
(11.5. 109 §); Eläintarhantien kalliosuojan 
normaalia j an käyttötarkoituksen muutos 
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(8.6. 132 §); Gunillanpolun varrella sijaitse-
van kalliokorsun siirtäminen väestönsuojelu-
lautakunnan hallintoon (27.4. 100 §); ko. 
korsun pääpiirustusten hyväksyminen (30.11. 
285 §); Erottajan kalliosuojan sisäänajokais-
tan muuttaminen kaksikaistaiseksi (2.2. 19 §); 
polttoainevarmuusvarastojen luominen val-
mistuvia uusia kalliosuojia varten (29.6. 
144 §); kalliosuojien rakentamistilannetta ja 
rahoitustarvetta koskeva kokonaisesitys 
(14.12. 305 §); väestönsuojelun pelastuskoi-
rien omistajien vapauttaminen koiraverosta 
(2.11. 257 §); osallistuminen Insinöörijärjes-
tojen koulutuskeskuksen »Kalliotilat ja tun-
nelit» -nimiselle kurssille (21.9. 219 §); väes-
tönsuojelupäällikön lähettäminen virkamat-
kalle Norjaan (27.4. 101 §) sekä talousarvion 
tilillä 02 30 11 olevan määrärahan ylittä-
minen (21.9. 216 §). 

Lausuntoja annettiin kaupunginhallituk-
selle ja eräille muille kaupungin hallintoeli-
mille mm. seuraavista asioista: Merihakan 
asuntoalueen väestönsuojakysymys (19.1. 
12 §, 30.3. 77 §); Metron Hakaniemen työtun-
neli (19.1. 13 §); yleiskaavaehdotus osalle 17. 
kaupunginosaa (Pasilaa) ja tähän liittyen 
yhteisväestönsuojaehdotus (16.3. 68 §); Itä-
Pasilan alueen väestönsuojakysymys (25.5. 
124 §); Pohjois-Haagan ja Kannelmäen osa-
yleiskaava ja tähän liittyvä yhteisväestön-
suojaehdotus (30.3. 79 §); Kone Oy:n väes-
tönsuojakysymyksen ratkaisuehdotus Tiili-
mäen kalliosuojaa laajentamalla (13.4. 87 
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§, 25.5. 120 §); Sompasaaren satama-alueen 
väestönsuojakysymys (11.5. 111 §); itäisen 
sairaalan toiminnallinen suunnitelma ja huo-
netilaohjelma (30.3. 78 §); väestönsuojien 
käyttö liikuntaharrastustarkoituksiin (13.4. 
84 §); tietojenkäsittelykeskuksen sijoitus 
poikkeustilanteen aikana (13.4. 85 §); Kaar-
lenkadun kalliosuojan varaaminen Kallion 
paloaseman hälytyskeskuksen sijoituspai-
kaksi (27.4. 99 §); metrotunneliosuuden Silta-
salmi-Junatie yleissuunnitelma (5.10. 229 §); 
Erottajan kalliosuojan Korkeavuorenkadun 
puoleisen osan vuokraaminen nuorisotyölau-
takunnan käyttöön (11.5. 108 §); Kallion 
ja Erottajan paloaseman muutos- ja lisä-
töiden muutospiirustuksiin liittyvä väestön-
suojakysymys (10.8. 184, 185 §); selvitys 
Rake Oy:n Erottajan kalliosuojan autopai-
koitustilan vuokrauspäätöksestä tekemän va-
lituksen johdosta (16.3. 66 §); Erottajan kal-
liosuojan käyttäminen lyhytaikaiseen pysä-
köintiin (8.6. 133 §, 24.8. 195 §) ja käyttö-
omaisuuden arvostustoimikunnan mietintö 
(11.5. 112 §). 

Lisäksi annettiin rakennustarkastusviras-
tolle 48 lausuntoa talokohtaisista väestönsuo-
jista. Näistä 23 oli yksityisten asunto-osake-
yhtiöiden, 4 yhteisöjen, 5 kiinteistöviraston 
asuntotuotantotoimiston, 2 kaupungin teolli-
suuslaitosten ja 1 valtion rakennushankkeita 
sekä lisäksi 13 varasto-, teollisuus-, myymälä-
ja konttorirakennusta. 
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