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

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 

Väestönsuojelulautakunnan puh.johtajana i to imi v. 
1974 to im. joht . Nils Elfving, varapuh.johtajana apul. 
isännöitsijä Elo Lehtinen ja jäseninä sähköasent. Rau-
no Annala, tstosiht. Matt i Mela, toiminnanjoht. I lpo 
Ritavuori, kansak.op. Simo Sairanen, toimitsija Ta-
pio Salminen, majuri Aarre Seppänen ja yl ikonst. Pent-
t i Siippola. Kaupunginhallituksen edustajana oli do-
sentti Raimo Ilaskivi ja sihteerinä Paavo Yli luoma. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 20 kokousta. Pöy-
täkir jojen pykälien lukumäärä oli 365. Saapuneita 
kirjeitä oli 293 ja lähetettyjä 138. Pöytäkirjan otteita 
lähetetti in 15 asiassa. 

Päätökset 

Lautakunnan tärkeimmät päätökset koskivat mm. seu-
raavia asioita: 
— Kunnantien ensiapuasema: louhintatöiden urakka-
kilpailu sekä terästornin hankinta suurtehohälytintä 
varten (5.11.316 §, 14.6.187 §) 
— määrärahat: sisäisen alamomentti kohtaisen jaon 
muuttaminen eräällä t i l i l lä (14.6.193 §, 17.12.354 §) 
— oman auton käyttöoikeuden myöntäminen virka-
tehtävissä (12.3.91 §) 
— suojanaamarien hanKinta(28.5.166 §) 
— suojelusuunnitelmat ja -ohjeet: osien »huoltosuun-
nitelma» ja »rakenteellisen suojelun suunnitelma» hy-
väksyminen (14.6.198 §, 5.11.317 §), teollisuuslaitos-
ten ja l i ikeyritysten suojelun järjestelyä ja suojelusuun-
nitelmien laatimista koskeva ohje sekä tämän johdosta 
annettu kaksikielinen suunnittelukehotus 535:lle vas-
taanottajalle (5.11.313 §), »Suojele itseäsi ja muita» 
-opetusohjelmaan perehtyminen (24.9.274 §, 8.10. 
291 §, 22.10.305 §, 5.11.319 §, 26.11.337 §, 17.12. 
365 §) 
— virat ja niihin l i i t tyvät asiat: eron myöntäminen 
eräistä viroista ja virkojen julistaminen haettaviksi sekä 
niiden täyttäminen (26.2.68 §, 20.3.111 §, 14.5.154 §, 

155 §, 6.8.229 §), viransijaisuuden määräminen sairas-
loman ajaksi (5.11.314 §) 
— vuokrasopimukset: Katri Valan puiston kalliosuo-
jassa toimivan keilahallin vuokrasopimuksen jatkami-
nen, irtisanominen ja sen toimeenpano (26.2.70 §, 
19.3.109 §, 14.6.185 §,27.8.252 §) 
— väestönsuojien hälytinjärjestelmä vesivahinkojen es-
tämiseksi (29.1.37 §). 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle tehdyt esitykset koskivat mm. 
seuraavia asioita: 
— ensiapuasemat: itäiselle ja läntiselle asemalle hanki-
tun materiaalin siirtäminen Marian ja Auroran sairaa-
lan kir janpitoon (8.10.285 §) 
— Kunnantien laitesuojan pääpiirustusten hyväksymi-
nen (27.8.245 §) ja louhintatöiden aloittamislupa-
pyyntö (24.9.272 §) 
— määrärahan yl i tyspyynnöt (27.8.243 §, 5.11.312 §) 
— suojanhoitohenkilöstön opintoluonteinen tutustu-
mismatka Tukholmaan (29.1.38 §) sekä palkankoro-
tus suojarakenneinsinöörille (14.6.167 §) 
— taloussuunnitelmaehdotus 1976—85 ja siihen l i i t ty-
vät KTS-lomakkeet (23.4.141 §,6.8.230 §) 
— väestönsuojat: kalliosuojien suojakäyttöön l i i t tyvi-
en valmistelujen suunnittelu (12.3.94 §), Maunulan, 
Jakomäen ja Mellunmäen yhteisväestönsuojien normaa-
liajan käyttötarkoitus (23.4.143 §), yhteiskalliosuojien 
rahoitusosuuden periminen yksityisten omistuksessa 
olevien tontt ien osalta (15.1.16 §) 

Lausunnot 

Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot koskivat 
mm. seuraavia asioita: 

kallio- ym. väestönsuojat 
— Itäisen aluekeskuksen väestönsuoja kysymys (23.4. 
142 §) 
— Kannelmäen ja Pohjois-Haagan alueiden väestönsuo-
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jaratkaisu (6.8.224 §) 
— rakentaminen ja suunnittelu: asuntoalueiden yh-
teissuojien rakentamisen viivästyminen (2.4.120 §), 
lykkäyksen myöntäminen Myl lypuron asuntoalueen 
yhteisen kalliosuojan ja Sompasaaren sataman väestön-
suojan valmistusaikoihin (19.3.105 §, 23.4.137 §) ja 
Sompasaaren sataman väestönsuojan pääpiirustukset 
(8.10.288 §) 
— rauhanaikainen käyttö: Dagmarinkadun kalliosuo-
jan käyttö ja liikennejärjestelyt (6.8.216 §, 225 §, 
27.8.248 §), Kontulan suojan käyttö (29.1.32 §), 
väestönsuojista työt i loina saadut kokemukset ym. 
(10.9.262 §,22.10.301 §) 

väestönsuojelu 
— »Naisten pelastuspalvelu ja väestönsuojelu» -nimi-
nen muistio (24.9.268 §) 
— »Suojele itseäsi ja muita» -opetusohjelman hyväk-
sikäyttö ja jakelu (12.3.92 §, 6.8.228 §) 
— säteilyohjetoimikunnan mietintö (17.12.361 §), vä-

estönsuojelun ja palokuntien radiopuhelinverkkojen 
kanavajaon muuttaminen (14.6.186 §) 

muut asiat 
— Kaivokadun, Kampin, Kluuvin ja Puotinharjun 
metroasemien luonnospiirustukset (26.2.67 §, 28.5. 
164 §,6.8.227 §, 27.8.248 §), 
— kantakaupungin osayleiskaavaehdotus (22.10. 
302 §) 

Lisäksi annetti in rakennustarkastusvirastolle 65 lau-
suntoa talokohtaisista väestönsuojista. Näistä 30 lau-
suntoa koski asuintaloja, joista 21 oli yksityisten asun-
to-osakeyhtiöiden, neljä kiinteistöviraston asuntotuo-
tantotoimiston, kolme Helsingin yl iopiston ja kaksi Oy 
A lko Ab:n rakennushanketta. Loput 35 rakennushan-
ketta jakaantuivat seuraavasti: teollisuus- ja l i ikeyritys-
ten tuotanto-, korjaamo-, varasto-ja l i iketi loja koske-
via 25, liikennettä palvelevia neljä, kaupungin neljä, 
valtion yksi ja kirkon hankkeita yksi. 
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