
34. V ä e s t ö n s u o j e l u l a u t a k u n t a 

Väestönsuojelulautakunnan kokoonpano, kokoukset 
ym. Lautakunnan kokoonpano oli v. 1973 seuraava: 
puh.johtaja toim.joht. Nils Elfving, varapuh.johtaja 
apul.isännöitsijä Elo Lehtinen, jäsenet sähköasent. 
Rauno Annala, tstosiht. Matti Mela, toiminnanjoht. Il-
po Ritavuori, kansak.op. Simo Sairanen, asetinlaitteen 
hoit. Tapio Salminen, majuri Aarre Seppänen ja yli-
konst. Pentti Siippola. 

Kaupunginhallituksen edustajana oli valt iot, t r i Raimo 
Ilaskivi ja sihteerinä to imi hallinnollinen sihteeri Paavo 
Yli luoma. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 22 kokousta. Pöy-
täkirjojen pykälien lukumäärä oli 356. Lautakunnalle 
saapui 291 kirjettä, lähetettyjä kirjeitä oli 137. Pöytä-
kirjan otteita lähetettiin 6 asiassa. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät 
tärkeimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— hankinnat: radiokaluston lisähankinta (30.1. 38 §), 

paineastioiden hankinta suurtehohälyttimiä varten 
(18.12. 351 §), katastrofiosaston materiaalin han-
kinta (26.6. 195 §), paarihankinta yleisen väestön-
suojelun toimeenpano-organisaatiota varten (26.6. 
196 §) 

— Helsingin kaupungin suojelusuunnitelma: seuraa-
vien osien hyväksyminen: »johdanto», »kuntaselvi-
tys» ja »vaara-alueiden kartoitus» sekä »avustussuun-
hitelma» (29.8. 236 §), »valvontasuunnitelma» 
(25.9. 255 §), »organisaatiosuunnitelma» (18.12. 
355 §) 

— Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ry:n organisaatio, 
tehtävät ja toiminta (13.2. 56 §) 

— kalliosuojat: lautakunnan hallinnossa olevien kallio-
suojien vuokraustilanne 1.10.1973 (9.10. 269 §), 
perehtyminen Myl lypuron kalliosuojaan (15.5. 
156 §) sekä urakkatarjouksen hyväksyminen Katri 
Valan puiston kalliosuojan Käenkujan sisäänkäynti-
katoksen rakennusteknillisistä töistä ja Vilhovuoren-
kadun puoleisen sisäänkäynnin ruiskubetonitöistä 

(25.9. 256 § ja 9.10. 265 §), samoin v:n 1973 
osalta (18.12. 353 §) 

— kaupungin väestönsuojelujärjestelyt ja valmiustilan-
ne (30.1.41 §) 

— palolaitos: uusi palojohtoauto (8.5. 136 §), I suoje-
lupiirin toimiston ja katastrofiosaston varustus 
Erottajankadun kalliosuojassa sekä palolaitoksen 
uusi hälytyskeskus Kallion keskuspaloasemalla 
(27.11. 332 §) 

— talousarvion ti l i l lä 02 30 07 olevan määrärahan mo-
menttikohtaisen jaon muuttaminen (18.12. 344 §) 

— vuokrat: Vi lhon Keila ry:n vuokrahelpotuksen 
evääminen (27.2. 72 §) 

— väestönsuojelukeskuksen henkilökunta, luvan 
myöntäminen asumiseen kaupungin ulkopuolella 
(16.1. 12 §) sekä virkavapauden myöntäminen 
(30.1. 39 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle ja eräille muille kau-
pungin hallintoelimille tehtiin esityksiä mm. seuraavis-
ta asioista: 
— Kallio- ym. väestönsuojat: asuntoalueen yhteisen 

kalliosuojan käyttäji ltä perittävän kalliosuojamak-
suosuuden korottaminen (6.11. 290 §), Tiil imäen 
kalliosuojan laajennusosan pääpiirustusten hyväk-
syminen (24.4. 134 §), samoin Vuosaaren laitesuo-
jan pääpiirustusten (27.2. 67 §, 12.9. 240 §), Myl-
lypuron kalliosuojan polttoainevarmuusvaraston 
täyttäminen (25.9. 253 §), talokohtaisten väestön-
suojien tarkastustoiminnan tehostaminen (20.11. 
320 §), väestönsuojatutkimuksen täydentämisen 
suorittaminen erillissuojien osalta sisäasiainministe-
riön rahoittamana (5.6. 180 §) 

— kurssit, virkamatkat ym.: luottamusmiesten osallis-
tuminen väestönsuojelu kurssiin (30.1. 40 §, 27.2. 
73 §) ja väestönsuojelupäällikön ja yleisen väestön-
suojelun kouluttajan lähettäminen virkamatkalle 
Sveitsiin (5.6. 181 §) 

— palkat: palkan korotusesitys suojarakennusinsinöö-
rille (13.3.86 §) 

— talousarvio: eräiden määrärahojen yl i t täminen 
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(16.1. 20, 21 §, 5.6. 179 §, 25.9. 252 §, 6.11. 
303 §) 

— virastot ja laitokset: ehdotus yleisohjeeksi valmiste-
luista poikkeuksellisten olojen varalta (7.8. 219 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna hallin-
toelimille lausuntoja mm. seuraavista asioista: 
— ensiapuasemien käyttö normaaliajan tarkoituksiin 

(29.8. 228 §), Kunnantien ensiapuaseman toimin-
nalllinen suunnitelma ja huonetilaohjelma (6.11. 
294 §) 

— Helsingin kaupungin osallistuminen EMP-tutkimuk-
seen (29.8. 231 §) 

— Kallio- ym. väestönsuojat: asuntoalueiden yhteisten 
kalliosuojien rakentamisen viivästyminen (12.9. 
239 §), Eduskuntatalon puiston kalliosuojahan ke 
ja ti lan varaaminen kaupunginmuseolle (16.1. 17 §, 
20.11. 319 §), Myl lypuron kalliosuojan normaali-
ajan käyttötarkoituksen muuttaminen (15.5. 157 
§), väestönsuojien normaaliajan käyttö ja työolo-
suhteet (29.8. 229, 230 §, 25.9. 254 §), Itä-Pasilan 
asuntoalueen väestönsuojakorvausten määrääminen 
(26.6. 206 §), lisälykkäyksen myöntäminen Myl ly-
puron ja Kontulan kalliosuojan valmistumisaikaan 
(18.12. 345, 346 §), Laivurinrinteen kalliosuojassa 

sattuneen vesivaurion korvaaminen (23.10. 283 §) 
— Malmin aluekeskuksen kaavarunkosuunnitelma 

väestönsuoja kysymyksen osalta (6.11. 299 §) 
— Pohjois-Haagan aseman pääpiirustukset (23.10. 

285 §) 
— metroasiat: Hakaniemen, Kampin ja Sörnäisten 

metroasemien luonnospiirustukset (27.3. 102, 103 
§, 6.11. 298 §) ja metrovarikon yleissuunnitelma 
(27.3. 101 §), 

— sairaalavirasto: erikoistutkijan palkkaaminen sairaa-
loiden väestönsuojasuunnitelmien laatimista varten 
(5.6. 178 §). 

Lisäksi annettiin rakennustarkastusvirastolle 65 lau-
suntoa (lisäystä ed. v:sta 16 %) talokohtaisista väestön-
suojista. 28 lausuntoa koski asuintaloja, joista 24 oli 
yksityisten asunto-osakeyhtiöiden ja 4 kiinteistöviras-
ton asuntotuotantotoimiston rakennushanketta. Lo-
put 37 rakennushanketta jakaantuivat seuraavasti: yk-
sityisten teollisuus- tai l i ikeyritysten varasto-, teolli-
suus·, konttori-, ja myymälärakennushankkeitä 30, val-
t ion virastojen hankkeita 4, kaupungin hankkeita 1 se-
kä yleisradion ja mainostelevision hankkeita 2. 
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