
18. Väestönsuojelutoimisto 

Väestönsuojelutoimiston kirjeenvaihto oli 
toiminnan laajentumisen mukaisesti lisään-
tynyt, ja merkittiin v. 1965 diaariin 1 890 
virkakirjettä. 

Toimiston toiminta jakautui seuraaviin 
toimialoihin: suunnittelu-, koulutus-, raken-
teelliseen ja hallinnolliseen toimintaan. 

Suunnittelutoiminta. Vuoden aikana suun-
nittelijat suorittivat kaupungin suojelusuun-
nitelman edellyttämiä suunnittelu- ja järjes-
telytehtäviä, jolloin pidettiin kiinteää yh-
teyttä sekä kaupungin omien että ulkopuolis-
ten virastojen ja laitosten kanssa. 

Suunniteltiin henkilöstön sijoitus väes-
tönsuojelun toimeenpanossa kalliosuojiin pe-
rustettaviin suojelulohkojen ensiapupaikkoi-
hin. 

Virastojen ja laitosten sekä teollisuuslaitos-
ten ja liikeyritysten suojelua koskevan järjes-
telyn ohjausta suoritettiin jatkuvasti. 21 yri-
tystä 1 400:sta oli kehotuksista huolimatta 
laiminlyönyt järjestely velvollisuutensa, jonka 
vuoksi asia jätettiin Uudenmaan läänin väes-
tönsuojelun tarkastajan hoidettavaksi. 

Tuhojen seurauksena kodittomiksi joutu-
neiden huollon johtohenkilöstön sijoitussuun-
nitelma laadittiin, samoin toimintaohjeet 
huoltotoimistoille ja kokoontumiskeskuksille. 

Tähän työhön osallistui kaupungin huolto-
virasto. 

Suomen Talokeskus Oy:n avustamana an-
nettiin jäsenkiinteistöille ohjeet väestön oma-
kohtaisen suojelun järjestämiseksi yhteissuo-
jeluna kiinteistöittäin, jolloin siihen liittyisi-
vät kiinteistöissä toimivat pienet virastot ja 
laitokset sekä teollisuus- ja liikeyritykset. 
Järjestelyt kehittyivät myönteisesti. 

Paaritelineiden suunnittelu ja kokeilu kau-
pungin omia linja-autoja varten niiden käyt-
tämiseksi tarvittaessa sairaslinja-autoina suo-
ritettiin loppuun. Tässä työssä kaupungin lii-
kennelaitoksella oli ratkaiseva osuus. 

Väestönsuojelumateriaalia hankittiin seu-
raavasti: mm. 900 kpl isoja ensiapulaukkuja 
pääasiallisine sisältöineen ja yhteysväleille 
suojelukeskus — reservin johtokeskukset — 
tuhoalueenjohtueet, radiokalusto, johon kuu-
lui pääasema ja 8 ala-asemaa. Lisäksi han-
kittiin suojelukeskuksen ja VIII suojelupii-
rin pikapuhelinlaitteistot ja pääpaloaseman 
torniin sijoitettava paineilmahälytin koneis-
toineen. 

Suojelupiirin ja suojelulohkon yleisjärjes-
telyjen yksityiskohtaista kokeilua on suori-
tet tu kaupungissa usean vuoden aikana. 
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18. Väestönsuoj elutoimisto 

Suojelupiirin yleisjärjestely esitys on seuraavanlainen: 

Suojelupiirin päällikkö 
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Suojelupiirin toimiston tehtävänä on a) suojelujärjestelyjen johtaminen piirin alueella väestönsuojelun 
toimeenpanossa, b) väestönsuojelu valmiuden ylläpitäminen ja kehittäminen sekä c) tuhojen aiheuttamien 
suojelutoimenpiteiden johtaminen. Toimiston henkilöstöstä voidaan tarvittaessa muodostaa tuhoalueen joh-
tue. Suojelupiirin päällikkö on pelastusjoukkueen ja tiedustelu- ja vartiojoukkueen sekä omakohtaisen suoje-
lun elinten perustamispäällikkö. Pelastusjoukkue ja tiedustelu- ja vartiojoukkue ovat yleisen väestönsuojelun 
muodostelmia, joihin väestönsuojelutoimisto varaa runkohenkilöstön; muu henkilöstö määrä tään väestön-
suojeluvelvollisista väestönsuojelun toimeenpanossa, jolloin myös hankitaan materiaali paikallishankintoina. 
Tiedustelu- ja vartiojoukkueen yhdelle ryhmälle ja opasryhmälle annetaan säteilyntiedustelukoulutus. 
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Suojelulohkon päällikkö 

:0 M 

«3 

£ "cd 4-> cn V 
:CÖ K

o
u

lu
tu

so
h

 j a
aj

 a
 

T
ie

d
.-

 
ja

 v
ar

ti
o

-
m

es
ta

ri
 

V
ie

st
im

es
ta

ri
 

V
ie

st
it

tä
jä

t 
(5

) 

T
ie

d
o
tu

s-
 

ja
 

op
as

-
p

ar
ti

o
 (

1
+

3
) 

A
p

u
h

en
k

il
ö

st
ö
 (
3
) 

Suojelulohkon yleisjärjestelyesitys on seuraavanlainen: 

Suojelu joukkueen perustaa lohkon päällikkö alueensa henkilöstöstä; joukkueen johtaja ja ryhmänjohtajat 
sijoitetaan etukäteen. Johtoelinten ja suojeluryhmien lukumäärä ja kokoonpano on tarkoitettu ohjeeksi, jota 
sovelletaan olosuhteiden mukaisesti. Pienet yritykset järjestävät väestönsuojelunsa kiinteistöittäin yhteis-
suojeluna. Suuri virasto tai laitos voi olla suoraan lohkon toimiston alaisena. Ensiapuelimet toimivat kallio-
suojissa; korttelisto voi perustaa oman ensiapuelimen. Kaikissa lohkoissa ei ole suuria teollisuuslaitoksia. 
Niiden suojelujohtajat huolehtivat alueella olevien asuintalojen omakohtaisen suojelun järjestelyistä. 
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Joukkueen johtaja 1 1 
Sammutusryhmä 
— johtaja 1 1 
— suihkupuoli-

ryhmä 3 3 
— letkupuoliryhmä 3 3 
2 pelastusryhmää ä 
— johtaja 2 2 
— 7 pelastusmiestä 14 14 

Yht. 1 1 3 20 24 

Kortteliston toimisto 
Suojelujohtaja 1 
Apulainen 1 
Kouluttaja 1 
Toimistoapulainen 1 

Suuren teollisuuslai-
toksen toimisto 
Suojelujohtaja 1 
Apulainen 1 
Kouluttaja 1 
Toimistoapulainen 1 

1-2 ensiapuryhmää ä 

Johtaja 1 

Sitoja 2 
Kantaja 2—4 

Kortteliston 
suojeluryhmä 
Johta ja 1 
Sitoja 2 
Palopelastus-
mies 4—6 

Talojen ja 
pienyritysten 
suojelu-
ryhmät ä 
Johtaja 1 
Sitoja 2 
Palopelastus-
mies 4—6 

jne 

Virastojen ja 
laitosten suo-
jeluryhmät ä 
Johtaja 1 
Sitoja 2 
Palopelastus-
mies 4—6 

Yritysten 
suojeluryh-
mät ä 

Johta ja 1 
Sitoja 2 
Palopelastus-
mies 4—6 

Talojen ja 
pienyritysten 
suojeluryh-
mät ä 

Johta j a 1 
Sitoja 2 
Palopelastus-
mies 4—6 

jne 

Sammutus-
ryhmä 

Johta ja 1 
Suihkupuoli-

ryhmä 3 
Letkupuoli-

ryhmä 3 

Pelastus-
ryhmät ä 

Johta ja 1 
Varajohtaja 1 
Pelastus-

mies 6 

Ensiapu-
ryhmä 
Johta ja 1 
Sitoja 2 
Kanta ja 2-- 4 



18. Väestönsuoj elutoimisto 

Koulutustoiminta. Väestönsuo j elulaut a-
kunnan työelimenä väestönsuojelutoimiston 
tehtävänä oli mm. huolehtia paikallisen väes-
tönsuo jelukoulutuksen suunnittelusta ja jär-
jestämisestä. Helsingin Väestönsuojeluyhdis-
tys ja Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja 
Uudenmaan piiri, joiden välitöntä koulutus-
toimintaa kaupunki tuki huomattavilla avus-
tuksilla, osallistuivat väestönsuojelukoulu-
tukseen väestönsuojelutoimiston ohjeiden 
mukaisesti. 

Paikallisen väestönsuojelukoulutuksen jär-
jestelyä on kokeiltu ja kehitetty usean vuo-
den aikana, jolloin pyrkimyksenä on ollut 
selväpiirteisen ja tehokkaan järjestelmän ai-
kaansaaminen. Kertomusvuonna laaditun 
yleisjärjestelyesityksen mukaan väestönsuo-
jelutoimiston ja perustajavirastojen koulu-
tustyö jakaantui seuraaviin ryhmiin: yleisen 
väestönsuojelun johtajat ja alijohtajat, suo-
jelupiirien ja -lohkojen toimistojen henkilös-
tö, yleisen väestönsuojelun yksikköjen eri-
tyishenkilöstö (perustajavirastot väestönsuo-
jelutoimiston ohjaamina), kaupungin oman 
virasto- ja laitossuojelun henkilöstö (väestön-
suojelutoimisto virastojen ja laitosten avus-

tamana), evakuoinnin suoritushenkilöstö sekä 
kalliosuoj aryhmien henkilöstö. 

Koulutuspaikkana oli väestönsuojelutoi-
miston kurssikeskus Temppeliaukion kallio-
suojassa Oksasenkadun eteläpäässä sekä 
edellämainittuun kuuluva, kertomusvuonna 
valmistunut pelastustoiminnan harjoituspaik-
ka Herttoniemen paloaseman tontilla. Har-
joituspaikkaa var ten hankittiin pelastusjouk-
kueen välineistö. Tä ten väestönsuojelukoulu-
tuksessa esiintyvien tehtävien käytännöllisen 
harjoittelun mahdollisuudet paranivat rat-
kaisevasti. 

Väestönsuojelutoimiston viranhalt i ja t te-
kivät valistustyötä mm. antamalla väestön-
suo jeluaiheisia kirjoituksia sanoma- ja aika-
kauslehtiin. 

Helsingin Väestönsuojeluyhdistys huolehti 
pääasiassa talojen suojeluvalvojien ja suoje-
luelinten henkilöstön koulutustehtävistä.Suo-
men Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan 
piiri huolehti väestönsuojeluelinten ensiapu-
henkilöstön kouluttamisesta. 

Kertomusvuoden aikana suoritettu paikal-
linen väestönsuojelukoulutus ilmenee seuraa-
vasta: 

ii-
ja 

7 27 84 
5 9 60 
2 18 31 

K u r s s i e n , Kouli 
Väestönsuojelutoimiston päiväkurssit kaupungin palveluksessa luku- tunti- tettu 

oleville; määrä määrä yhteer 

Yleisen väestönsuojelun komppanianpäälliköiden ja joukkueen-
johtajien peruskurssi 

Evakuoinnin suoritushenkilöstön kurssi 
Johtopaikkojen viestittäjäkurssi 
Tuhojen seurauksena kodittomiksi joutuneiden organisaation 

johtajakurssi 1 18 24 
Säteilyntiedustelun ja -mittauksen kouluttajakurssi palolaitoksen 

johtajille ja alijohtajille 2 15 21 
Virasto- ja laitossuojelun henkilöstön 

peruskurssi, yleinen osa 6 8—9 149 
» pa lo- ja pelastusosa 5 14—15 113 

jatkokurssi, palo- ja pelastusosa 4 14—15 49 
» ensiapu I 7 15 106 

täydennyskurssi, ensiapu I I 4 15 59 
» ryhmänjohtajille 3 12 36 

Yhteensä 46 — 732 
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18. Väestönsuoj elutoimisto 

Väestönsuojelutoimiston iltakurssit vapaaehtoisille: 

Suojelupiirien ja -lohkojen johtajiston jatkokurssi 5 12 88 
Johtajiston jatkokurssi yleisen väestönsuojelun joukkojen toi-

minnasta 2 12 59 

Yhteensä 7 — 147 

Helsingin Väestönsuojeluyhdistys järjesti 
vapaaehtoisille omakohtaisen suojelun ym. 
kursseja kaikkiaan 70 ja koulutettujen määrä 
oli yhteensä 1 400 henkilöä. 

Helsingin Väestönsuoj eluyhdistyksen yh-
teydessä toimivan teollisuus- ja liikeyritys-
osaston kursseja mm. ali johdon kouluttamis-
ta ja työpaikkasuojelua varten oli 24 ja kou-
lutet tuja yhteensä 500. 

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uu-
denmaan piiri piti helsinkiläisille yhteensä 
158 kurssia, joilla koulutettiin yhteensä 2 960 
henkilöä. 

Väestönsuojelutoimisto järjesti entiseen ta-
paan muiden paikkakuntien väestönsuojelu-
lautakunnille ja muille väestönsuojelun johto-
henkilöille puoli päivää tai päivän kestäviä 
perehdyttämis- ja koulutustilaisuuksia, jos 
niitä pyydettiin. Tilaisuuksia järjestettiin 
kertomusvuoden aikana Tampereen (2 ker-
taa), Karhulan, Lahden, Heinolan, Joutse-
non, Oulun, Helsingin maalaiskunnan, Imat-
ran, Paraisten ja Lohjan väestönsuojelulauta-
kunnille. 

Tämän lisäksi järjestettiin vastaavanlainen 
perehdyttämistilaisuus Uudenmaan läänin 
väestönsuoj elupäälliköiden neuvottelupäivien 
yhteydessä sekä toimiston kurssikeskuksessa 
vierailleelle Itävallan väestönsuojelun edus-
tajistolle. 

Kanssakäyminen ja hyvä yhteistoiminta 
jatkui puolustuslaitoksen Obbnäsin suojelu-
koulun ja valtion Lohjalla sijaitsevien väes-
tönsuoj elukouluj en kanssa, jolloin selviteltiin 
yhteisiä suojelualan kysymyksiä. 

Vapaaehtoista pelastuspalvelua väestön-
suoj elutoimisto avusti siten, et tä Helsingin 
aluetoimikunnan pyytäessä apua saivat vi-

rastot ja laitokset kaupunginhallituksen teke-
män päätöksen mukaan koota pelastus- ja 
ensiapuryhmänsä sekä lähettää ne työaikana-
kin toimipaikkansa ulkopuolelle pelastusteh-
täviin. 

Väestönsuoj elutoimisto sijoitti väestönsuo-
jelulautakunnan suostumuksella vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun kiireistä tarvet ta varten 
materiaalivaraston Suomen Punaisen Ristin 
Helsingin ja Uudenmaan piirin kurssikeskuk-
seen Siltavuorenrannan kalliosuojaan, johon 
varastoitiin 100 paaria, 20 täydellistä ensi-
apulaukkua, 200 huopaa sekä lastoja. 

Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun oli tar-
vittaessa käytettävissä kaupungin virastoista 
tai laitoksista työaikana pelastusryhmiä lii-
kennelaitokselta 8, sähkölaitokselta 5, raas-
tuvanoikeudesta 2 ja Kallion virastotalosta 
ja tietojenkäsittelykeskuksesta 1, yhteensä 
17 ryhmää, sekä ensiapuryhmiä Hesperian 
sairaalasta 5, rakennusvirastosta 3, kaasulai-
tokselta 2—3, Kallion virastotalosta ja kau-
punginkirjastosta 2 ja kaupunkisuunnittelu-
ja ulosottovirastosta sekä Marian sairaalasta 
kustakin 1, yhteensä 17 ryhmää; kaikkiaan 
näissä ryhmissä oli n. 90 henkilöä. Työajan 
ulkopuolella oli käytettävissä pelastusryhmiä 
Kallion virastotalosta, sähkölaitokselta ja tie-
tojenkäsittelykeskuksesta kustakin 1, yh-
teensä 3 ryhmää, sekä ensiapuryhmiä raken-
nusvirastosta 3, kaasulaitokselta 2—3, Kal-
lion virastotalosta 2 sekä kaupunginkirjas-
tosta 1, yhteensä 8 ryhmää; kaikkiaan näissä 
ryhmissä oli n. 40 henkilöä. 

Rakenteellinen suojelu. Valmiita väestön-
suojia oli kertomusvuoden loppuun mennessä 
yht . 1 642, josta yksityisiä oli 1 619 ja kau-
pungin 23; niihin mahtui yht . 172 348 henki-

78 



18. Väestönsuoj elutoimisto 

löä, yksityisiin 151 968 henkilöä ja kaupungin 
omistamiin 20 380 henkilöä. Kertomusvuon-
na valmistui kaksi kalliosuojaa, rakenteilla oli 
kuusi ja suunnitteilla 11 kalliosuojaa, lisäksi 
suoritettiin peruskorjaus kahdessa kalliosuo-
jassa. 

Tulot ja menot. Tuloja oli kertomusvuonna 
yhteensä 480 522 mk, mistä määrästä kallio-
suojista saadun vuokratulon osuus oli 479 264 
mk. Osa kalliosuojatiloista oli väestönsuoje-
lumateriaalin varastoina ja väestönsuojelun 
johtokeskusten valmisteltuina sijoituspaik-
koina, joista ei ollut vuokratuloja. 

Menoja varten oli talousarvioon varat tu 
varoja 1 217 024 mk, minkä lisäksi oli käy-

tettävissä määrärahojen välisenä siirtona 
13 560 mk. Todelliset menot olivat 992 724 
mk ja seuraavalle vuodelle siirrettiin 234 593 
mk. Ylitysoikeutta oli myönnetty 15 000 mk 
ja säästöä jäi 3 267 mk. 

Edelliseltä vuodelta siirtyi kertomusvuon-
na käytettäväksi 176 182 mk ja määräraho-
jen välisenä siirtona 10 002 mk. Näistä käy-
tettiin 119 296 mk, joten edelleen seuraavalle 
vuodelle siirtyi 66 888 mk. 

Avustuksina suoritettiin Suomen Punaisen 
Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirille 
40 700 mk ja Helsingin Väestönsuojeluyhdis-
tykselle 82 500 mk. 
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