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1. Yleistä 

      

Yhdistyksen sääntöjen mukaan "Herttoniemenrannan väestön- ja talosuojeluyhdistyksen 
HVTY ry:n tarkoituksena on edistää Herttoniemenrannan asukkaiden omatoimista suojautu-
mista päivittäisiltä onnettomuuksilta ja suuronnettomuuksilta. Lisäksi edistää ja kehittää 
alueen asukkaiden talosuojelu- ja väestönsuojelutietoutta. 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 
- järjestää koulutus-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä juhlia 
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
- on yhteistoiminnassa eri viranomaisten kanssa 
- tekee aloitteita eri viranomaisille 
- on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa" 

  
2. Hallitus 
    

Yhdistyksen sääntöjen mukaan "Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Hallituksessa ei ole 
varajäseniä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika". 

 
 Yhdistyksen hallituksen ovat vuonna 2013 kuuluneet seuraavat henkilöt: 

 
 Leo Kuismin  puheenjohtaja 
 Kalle Niemi  sihteeri 
 Leo Hellgren  jäsen 
 Johannes Maaskant jäsen  

 
Lisäksi Pentti Lanki on osallistunut kaikkiin hallituksen kokouksiin pelastusalan asian-
tuntijana.  
 
 Vuonna 2013 hallitus kokoontui kolme (3) kertaa: 
  
- 14.8.2013 
- 20.11.2013 
- 3.12.2013 

   

3. Yhdistyksen toiminta 

       
Vuonna 2012 vuosikokousta ei pidetty ollenkaan, koska kokouksesta tiedottaminen oli 
hoidettu erittäin huonosti, paikalla oli vain muutama henkilö ja eikä yhdistyksen puheen-
johtaja ollut saapunut paikalle.  
 
Yhdistyksen toiminnasta tätä edeltävältä ajalta on vain vähän muistinvaraista tietoa, koska 
yhdistyksen edelliseltä hallitukselta ei ole saatu riittävästi tukea toiminnan jatkamiseen eikä 
yhdistyksellä ole käytettävissään kirjallista materiaalia aikaisemmasta toiminnasta.   
 



Yhdistyksen vuosikokous vuonna 2013 pidettiin 30.5.2013. Paikalla oli kahdeksan (8) henkilöä 
Herttoniemenrannan taloyhtiöistä sekä kokouksen sihteerinä Herttoniemen Pysäköinti Oy:n 
toimitusjohtaja Olli Väistö. 
 
Tässä kokouksessa päätettiin yksimielisesti, että yhdistyksen toiminta käynnistetään 
uudestaan.  
 
Yhdistyksen hallituksen toiminnassa vuonna 2013 painopiste on ollut yhdistyksen toiminnan 
uudelleen käynnistämiseen liittyvissä asioissa sekä työskentelyssä Herttoniemen Pysäköinti 
Oy:n hallituksessa Herttoniemenrannan kallioväestösuojan (P10-suoja) saattamiseksi 
pelastuslain edellyttämään kuntoon. 
 
Yhdistyksen pankkitili 
 
Yhdistyksen vanha pankkitili Nordeassa suljettiin 10.12.2013, jolloin tilillä oli rahaa 0,90 
euroa. Yhdistykselle perustettiin uusi pankkitili 11.12.2013 Helsingin OP Pankkiin.  
 
Yhdistyksen jäsenyys 
 
Jotta yhdistys voisi toimia sillä täytyy olla myös jäseniä. Hallitus asetti tavoitteekseen saada 
puolet Herttoniemenrannan taloyhtiöistä yhdistyksen jäseniksi. Tässä tarkoituksessa kaikille 
Herttoniemenrannan asuntoyhtiöiden puheenjohtajille lähetettiin helmikuussa 2014 kirje, 
jossa kerrottiin yhdistyksen toiminnasta ja toivottiin niiden liittymistä yhdistyksen jäseniksi 
maksamalla 50 euron suuruinen vuosittainen jäsenmaksu. 
 
Tähän mennessä jäsenmaksun on maksanut viisi (5) taloyhtiötä, jotka ovat seuraavat: 
 
Asunto Oy Helsingin Reginankuja 4 
Asunto Oy Helsingin Sorsavuorenkatu 14 
Asunto Oy Helsingin Merenpeili 
Asunto Oy Helsingin Helmenkalastaja 
Asunto Oy Helsingin Neidonpaula   
 
Herttoniemenrannan kallioväestösuoja 
 
Herttoniemenrannan  kallioväestösuojan kunnossapito on Herttoniemen Pysäköinti Oy:n 
vastuulla. Sen tehtävät on kuvattu seuraavasti: 
 
"Yhtiön toimialana on huolehtia Herttoniemenrannan asemakaava-alueiden autopaikka-
velvoitteiden sekä väestönsuojatarpeiden täyttämisestä sekä vuokraoikeuden nojalla hallita 
alueen pysäköintitontteja sekä omistaa ja hallita alueelle rakennettavia pysäköintilaitoksia 
sekä väestönsuojatiloja". 
 
Kalliosuojassa on vuonna 2013 tehty mm. seuraavia korjaus- tai huoltotoimenpiteitä: 
 
- Päävaravoimakoneiden (2 kpl) huolto ja koekäyttö tehty sekä hankittu uudet akut 
- Päävaravoimakoneiden polttoaine testattu 
- Ilmastointikoneiden (6 kpl) huolto ja koekäyttö tehty sekä hankittu uudet akut  
- Toimimattomat akkuvalaisimet korjattu uusilla säännösten mukaisilla valaisimilla 
- Pakokaasutunnistimet uusittu 
- Hätäpoistumisvalojen ohjausjärjestelmä uusittu 
- Jätevesipumppu korjattu 



- Suojan valaistusta korjattu, mm. sisäänkäyntien portaikoissa 
- Suojan siisteyttä parannettu 
 
Muut aktiviteetit   
 
Kalliosuojassa järjestettiin Pentti Lankin johdolla vuonna 2013  tutustumiskäynti alueen 
asukkaille. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina. 
 
Yhdistyksen hallituksen toimesta on pidetty yllä keskusteluyhteyttä Helsingin Pelastuslaitok-
seen ja keskusteltu yhteistyömahdollisuuksien kehittämisestä mahdollisten hätätilanteiden 
varalle. 
 
Yhdistyksen sihteerin toimesta yhdistykselle on toteutettu omat www-sivut osoitteessa  
www.hvty.fi,  joilla kerrotaan yhdistyksen toiminnasta. Tarkoituksena on jatkaa www-sivujen 
kehittämistä ja muodostaa niistä yhdistykselle tärkeä tiedotuskanava. 
 

4. Koulutus 
 
Yhdistyksen tavoitteena on vähän kerrassaan kouluttaa taloyhtiöiden edustajia toimimaan 
erilaisissa tehtävissä hätätilanteiden varalle. 
 
Tähän toimintaan ei vuonna 2013 ollut mahdollisuuksia varojen puutteessa. 
 
 

 5. Yhdistyksen talous 
 

Yhdistyksen vuosikokouksessa 30.5.2013 saatiin Herttoniemen Pysäköinti Oy:n toimitus-
johtajalta Olli Väistöstä lupaus, että Herttoniemen Pysäköinti Oy avustaa yhdistyksen 
toimintaa 500 eurolla. 
 
Mainittu summa saatiin yhdistyksen tilille vasta 3.2.2014, joten vuonna 2013 yhdistyksellä ei 
ollut mitään tuloja. Herttoniemen Pysäköinti Oy:n vuosikokouksessa 23.4.2014 avustus-
summa korotettiin 1 000 euroon, mikä on nyt myös maksettu yhdistyksen tilille.  
 

5. Toiminnantarkastuskertomus 
 

Yhdistyksen toiminnan tarkastamista vuodelta 2013 ei ole tehty, koska yhdistyksen toiminta -  
sen uudelleen käynnistämiseen liittyviä toimenpiteitä lukuun ottamatta - oli varsin vähäistä 
eikä yhdistyksellä ollut mitään tuottoja tai kuluja. 
 

6. Tuleva toiminta 
 
Yhdistyksen tulevan toiminnan suurimpia haasteita ovat seuraavat: 
 
1. Väestönsuojelualan osaamisen kehittäminen kouluttamalla taloyhtiöjäsenten edustajia 
2. Toimia yhteistyössä Herttoniemen Pysäköinti Oy:n niin, että kalliosuojan varusteet ja 
     kunnossapito täyttävät väestönsuojelun vaatimukset  
3. Edesauttaa kalliosuojan käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien suunnitelmien laatimisessa 
4. Yhdistyksen www-sivujen kehittäminen 
5. Yhdistyksen sääntöjen päivittäminen   
6. Jäsenmäärän kasvattaminen, jotta yhdistyksen talous saadaan tukevammalle pohjalle 


