
10. Väestönsuojelulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Väestönsuojelulautakunnan puheenjohtajana 
toimi edelleen dipl.ekon. Nils Elfving, eikä 
kokoonpanossa v. 1972 tapahtunut muutok-
sia. Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa oli edelleen toim.joht. Raimo Ilas-
kivi ja sihteerinä hallinnoll. siht. Paavo Yli-
luoma. 

Lautakunnalla oli vuoden aikana 23 ko-
kousta ja pöytäkirjoihin tuli yhteensä 319 
pykälää. Lautakunnalle saapui 257 kirjettä 
ja lähetettiin 130. Pöytäkirjan otteita lähe-
tettiin 9. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä 
päätöksistä mainittakoon: yleisen väestön-
suojelun toimeenpano-organisaation materi-
aalilaskelman tarkastelu ja hankintaohjel-
man periaatteellinen hyväksyminen (18.1. 25 
§); suojaväistösuunnitelman hyväksyminen 
(22.8. 214 §); kaupungin alueella olevien vi-
rastojen ja laitosten ym. väestönsuöjasuun-
nitelmien tarkistustilannekatsaus ja huomau-
tusten anto sekä laitoksille eräissä tapauksissa 
myönnettävä lykkäys (7.3. 70 §, 12.9. 227 §, 
24.10. 259 §); eräitä suojia käsittävän tutki-
muksen vastaanotto ym. (30.5. 156 §, 7.11. 
277 §); Erottajan kalliosuojan autopaikoi-
tustaan vuokrasopimuksen voimaantulo (18. 
4. 112 §); Tiilimäen kalliosuojan vuokraami-
nen Helsingin sotilaspiirin esikunnalle (30.5. 
152 §); väestönsuojelunäyttelyn ja yleisötilai-
suuden järjestäminen Strömbergin tien kallio-
suojassa (4.4. 98 §); kalliosuojien vuokraus-

tilanne (12.9. 225 §); Valpurinpuiston ja Ku-
losaaren kalliosuojissa sekä Arhotien että 
Gunillanpolun laitesuojissa suoritettavien 
töiden urakkatarjoukset (8.2. 41 §, 21.3. 82 
§); Laajasalon suurtehohälyttimen terästor-
nin sekä erään paineilmakäyttöisen suurteho-
hälyttimen koneiston hankinnat (28.6. 182 §, 
21.11. 286 §, 5.12. 307 §); lääkintämateriaalin 
täydennyshankinta ensiapujoukkueille (19. 
12. 318 §); luvan myöntäminen kaupungin 
ulkopuolella asumiseen (8.2. 40 §); eron 
myöntäminen suojarakenteiden valvojalle (7. 
11. 270 §); määrärahan sisäisen jaon muutta-
minen (24.10. 258 §, 5.12. 304 §, 19.12. 317 §) 
sekä kalliosuojien hoitohenkilöstön työolo-
suhteiden tutkiminen (13.6. 164 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhalli-
tukselle ja eräille muille hallintoelimille esi-
tyksiä, jotka koskivat mm. seuraavia asioita: 
ehdotus Helsingin uudeksi väestönsuojelu-
järjestykseksi, väestönsuojelulautakunnan 
ohjesäännöksi ja -toimiston johtosäännöksi 
(18.4. 116 §); Kaarlenkadun kalliosuojan siir-
täminen palolautakunnan hallintoon sekä 
Tähtitorninvuoren vanhan kalliosuojan siir-
täminen rakennusviraston hallintoon ja suo-
jan saneeraus (21.3. 83 §, 4.4. 99 §); Erottajan 
kalliosuojan Korkeavuorenkadun puoleisen 
suojanosan vuokrasopimuksen muutos (16.5. 
143 §); suurtehohälytintä varten tarvittavan 
tontin osan hankkiminen Malmilta (21.11. 
289 §); suunnitteluryhmän nimeäminen Kun-
nantien ensiapuasemaa varten (21.11. 290 §); 
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lautakunnan jäsenen osallistuminen väestön-
suojelukurssille (8.2. 39 §); suojarakenteiden 
valvojan viran uudelleen järjestely (21.3. 80 
§); korvauksen maksaminen sähköyliasenta-
jalle lautakunnan hallinnossa olevien kallio-
suojien muuntamoiden hoidosta (21.11. 285 
§); eräiden viranhaltijain lähettäminen virka-
matkalle Ruotsiin ja Sveitsiin (21.3. 84 §, 
4.4. 102 §); määrärahojen ylitysoikeus (12.9. 
226 §, 21.11. 287 §) sekä esitys palolauta-
kunnalle talokohtaisten väestönsuojien kun-
nossapitotarkastusten tehostamisesta (10.10. 
241 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhal-
litukselle ja muille hallintoelimille antamat 
lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
perussuunnitelmaa suuronnettomuuksien ja 
katastrofien varalta (22.2. 55 §); vuositilin-
tarkastajien v:n 1971 kertomuksen johdosta 
annettua selvitystä (8.8. 201 §); Pohjois-
Haagan ja Kannelmäen asuntoalueiden sekä 
Kivelän, Hesperian ja Laakson sairaaloiden 
väestönsuojia (22.2. 56 §, 26.9. 235 §, 10.10. 
244 §); väestönsuojakorvausten perimistä yh-
teiskalliosuoj ien kerääntymisalueen piiriin 
kuuluvien yhtiöiden osalta (2.5. 127 §); v:n 
1970 yleiskaavaehdotusta (13.6. 170 §); Sör-
näisten ja Hakaniemen metroaseman luon-

nospiirustuksia sekä Kampin metroaseman 
yleispiirustuksia väestönsuojarakentamisen 
osalta (18.4. 114, 115 §, 13.6. 166 §); virasto-
talon Hietaniemenkatu 9 sekä posti- ja len-
nätinhallituksen Tähtitorninvuoren laitesuo-
jarakennuksen luonnospiirustuksia (21.3. 85 
§, 4.4. 100 §); Tähtitorninvuoren yleisen kal-
liosuojan luonnospiirustuksia, pääpiirustuk-
sia ja kerääntymisaluetta (2.5. 129 §, 8.8. 204 
§); Laakson sairaalan laajennuksen toimin-
nallista suunnitelmaa ja huonetilaohjelmaa 
(10.10. 244 §); metron vaikutusta Roihupel-
lon pienteollisuusalueen väestönsuojan mi-
toitukseen (16.5. 144 §) sekä selvitystä Tiili-
mäen kalliosuojan käytöstä ja ympäristölle 
aiheutetusta haitasta (30.5. 153 §). 

Lisäksi annettiin rakennustarkastusviras-
tolle talokohtaisista väestönsuojista 56 lau-
suntoa. Niistä 30 koski asuintaloja, joista 
taas 17 oli yksityisten asunto-osakeyhtiöiden, 
4 säätiöiden tai muiden yhteisöjen, 5 kiin-
teistöviraston asuntotuotantotoimiston ja 4 
Helsingin yliopiston rakennushanketta. Lo-
put, eli 26 lausuntoa, koskivat rakennushank-
keita, joista 16 oli yksityisen teollisuuden tai 
liikeyritysten varasto-, teollisuus-, konttori-
ja myymälärakennuksia, 6 kaupungin viras-
toja ja laitoksia sekä 4 valtion virastoja. 
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