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kojen Tehtävät 

jolloin joudut-
henkilövaihdok-sin 

seen liitetty Vuosaari yhdistettiin 91. 
VIII suojelupiiriksi, johon 

viisi suojelulohkoa. Tätä 

yksikköjä 
600 kpl annosmittareja, 900 pientä ensi-
apulaukkua täytettyinä sekä n. 2 000 kpl 
10 siteen pakettia siteitä. 

suoritti väestön-
ja koulutta-

jain työryhmä pelastus- ja 

jan löytämiseksi; 
määrän vahvuuslaskelmille, mikä johti mää-
rävahvuuksien huomattavaan pienenemiseen 

ja sen mukaisesti niiden täydelli-
Häin muodostettiin luotet-

vat pelastusyksiköt riittävällä 

ylei-
johtoelinten ja yksikkö-

jen moottoriajoneuvotarve on varsin suuri. 
Jos moottoriajoneuvot olisivat aina koossa 

moottoriaj oneuvon käytöstä 

, tarvittiin toimmtaonj eet pai-
yksikköjen 

työryhmä, johon 
vat 
koulutuspäällikkö 
vänään toimintaohjeiden nopea 
nen. Toimintaohj eiden työvaihe käsitti var-
sinaiset toimintaohjeet, moottoriajoneuvo-

• ja joulukuun aikana työryhmä sai 
seuraavien johtoelinten ja yksik-

köjen päälliköille ja johtajille 
ohjeet: pelastus- ja 

1.—12. 

johtajalle; moottoriaj o 

valmiustila-ajan kuljetuksista. 
aikana pyrittiin tehok-

virastojen ja laitosten 
jota varten mm. pidettiin 

suojelujohtajien 
johon osallistui 57 

johtajaa. 
Virastojen ja laitosten 

ja liikeyritysten 
järjestelyssä, lähinnä sen 

oli tehtävänä 
Siihen 

johtajan ja apulaisen sek; 
ja kokoonpanon 

viestiyhteydet, arvopa-
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19. Väestönsuojelu toimisto 

perien j a arkisto] en suoj aus, pimentämissuun-
nitelma tarvikelaskelmineen sekä koulutus-
suunnitelma. 

Järjestely vaiheessa oli tarkoitus suorittaa 
seuraavat toimenpiteet: henkilövaraukset ja 
niiden ylläpito, materiaalihankinnat, väes-
tönsuojien rakentaminen ja kunnossapito, 
kulj etusvälinevaraus, koulutuksen ylläpito 
sekä toimintaohjeet esim. henkilöstön kutsu-
jalle, pimentämisen toimeenpanijalle, kulje-
tuksen järjestäjälle sekä etu- ja jälkikomen-
nuskunnan johtajalle. Suoritettavista toi-
menpiteistä laadittaisiin suojelujohtajan toi-
menpideluettelo. 

Toimeenpanovaiheessa olisi tärkeätä, että 
väestönsuojelun järjestelyt toteutetaan toi-
menpideluettelossa olevan aikataulun mukai-
sesti ja tehdään ilmoitukset valmiudesta. 
Näiden järjestelyjen tarkoituksena oli väes-
tönsuojeluvalmiuden ylläpitäminen tilanteen-
mukaisin e toimintoineen. 

Varsinainen suojelusuunnitelma laadittai-
siin suojehisuunnitelmakortiile, jonka lisäksi 
tehtäisiin suojelujohtajan toimenpideluettelo 
ja tarvittaessa toimintaohjeet tärkeimpien 
toimenpiteiden suorittaj ille. Suoj elusuunni-
telmien laatimisen valvonta ja kehittäminen 
kuului virasto- ja laitossuojelun kouLuttajan 
tehtäviin. 

tävänä oli hälytinjärjestelmän ja viestiyh-
teyksien suunnitteleminen sekä vastaavan 
materiaalin hankkiminen. Kertomusvuonna 
asennettiin pääpaloaseman torniin suurteho-
hälytin, jonka koneisto oli Erottajan kaiho-
suojassa, ja hankittiin kahden suurtehohälyt-
timen koneistot. Suojelupiirin toimistoksi 
kunnostettu Arhotien kalliosuoja yhdistet-
tiin kaupungin puhelinverkkoon. Väestön-
suoj eluyksikköj en käyttöön tarkoitettuj a 
kannettavia Salora-radioita hankittiin 20 
kpl. 

Vuosia sitten laadittua suunnitelmaa kau-
pungin suojelukeskuksen sijoittamiseksi Kos-
kelantien kalliosuojaan kehitettiin pyrkimyk-
senä saada aikaan vapaamuotoinen ja jär-

jestelyltään yksinkertainen, mutta nykyai-
kaisilla johtamis- ja viestivälineillä varus-
tettu väestönsuojelun johtopaikka. Kerto-
musvuonna hankittiin ja asennettiin paikal-
leen tilannekartta, suojelutaktlllisen toimis-
ton työpöydät tuoleineen sekä kaksi puhe-
linkeskusta puhelimineen. 

Koulutustoiminta. Väestönsuojelutoimista! 
suorittama koulutus jakaantui seuraavasti: 
johtohenkilöstön ja evakuoinnin suoritus-
henkilöstön, virasto- ja laitossuojelun, ensi-
apu-, viestittäjä- sekä kalliosuojaryhinien 
henkilöstön koulutus. 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin val-
misteluja väestönsuojelun johtoelinten ja 
yksikkö] en perustamisvalmiuskoulutusta 
varten, joka pyrittiin ottamaan ohjelmaan 
seuraavana vuonna. 

Väestön suoj elutoimiston pitämiä kursseja 
oli: johtajiston kursseja 20, virasto- ja lai-
tossuojelunkursseja 41 ja evakuoinnin suori-
tushenkilöstön kursseja 2, Oppilasmäärät 
olivat vastaavasti seuraavat: johtajakoulu-
tus 245, virasto- ja laitossuojelunkoulutus 875 
ja evakuointihenkilöstön koulutus 15. 

Pelastuspalvelun harjoituspaikka Hertto-
niemessä oli jatkuvassa käytössä. Harjoi-
tuspaikkaa käyttivät myös palolaitos, Hel-
singin Väestönsuojeluyhdistys sekä Suomen 
Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan 
piiri. Laitteita korjattiin ja täydennettiin. 
Harj oituspaikka täytti kuitenkin vain osan 
niistä koulutustarpeista, jotka olivat perus-
teina palolaitoksen kanssa yhteisen palo-, 
savu- ja rauniotalon rakennussuunnitelmal-
le, joten tämän harjoitustalon rakentami-
nen oli edelleen ensiarvoisen tärkeä kysy-
mys. 

Väestönsuoj elutoimiston kurssikeskuksen 
koulutusvälineistöä täydennettiin. Tärkeim-
mät hankinnat olivat opetusfilmi »Laskeuma 
maaseudun vaarana», moottoripora, mootto-
risaha, kaksi työmaavalaisinta, kaksi neste-
nosturia, pelastuspalvelun. harj oitusnukke 
sekä Anne-tekohengitysnukke sydänhieroiitä-
laitt eineen. ··,'.. 
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19. Väestönsuojelu toimisto 

Rakenteellinen toiminta. Valmiita väestön-
suojia oli kertomusvuoden loppuun mennessä 
yht. 1 736, suojahuoneiden kokonaispinta-
ala oli 112 581 m2 ja niihin mahtui yht. 
190 024 henkilöä. Väestönsuojista oli yksi-
tyisten rakennuttamia talokohtaisia väes-
tönsuojia 1 714, näiden yhteinen pinta-ala 
oli 97 705 m2 ja niihin mahtui 165 244 henki-
löä. Kaupungin rakennuttamia yleisiä ja 
yhteisiä kalliosuojia oli valmiina yht. 22, 
näiden yhteinen pinta-ala oli 14 876 m2 ja 
niihin mahtui 24 780 henkilöä. Lisäksi oli 
kaupungilla kertomusvuonna rakenteilla 7 
kalliosuojaa, joissa olisi tilaa 16 993 m2 yht. 
2-8 150 henkilölle ja suojelutarkoituksiin 900 
m2. Suunnitteilla oli kaikkiaan 7 kalliosuo-
jaa, joissa olisi tilaa 26 200 m2 ja joihin mah-
tuisi 43 700 henkilöä. 

Hallinnollinen toiminta keskittyi lähinnä 
väestönsuojelulautakunnan kokousten val-
misteluun. Vuoden aikana tarkistettiin ta-
lousarvioehdotus kymmenvuotiskaudeksi 
1968—1977. 

Kalliosuo]atilat pidettiin jatkuvasti vuok-
rattuina. Kertomusvuoden aikana laadittiin 
toimistossa kalliosuojien vuokrasopimuslo-
make ja sen mukaisesti uusittiin kaikki kal-
liosuojien vuokrasopimukset. 

Pelastuspalvelun kehitys. Väestönsuojelu-
päällikkö teki lehtikirjoituksissa ehdotuksen 
riittävän suuren ja toimintatehoisen pelas-
tusosaston (peiastuspatalj oonan) muodosta-
misesta Helsinkiä varten väestönsuojelu val-
misteluihin liittyvänä. Uudenmaan läänin 
pelastuspalvelutoimikunta teki asiasta esi-
tyksen kaupunginhallitukselle, joka kehotti 
väestönsuojelulautakuntaa huolehtimaan pe-
lastusosaston muodostamisesta ja sen toi-
mintavalmiuden ylläpitämisestä tavanomai-
sina väestönsuojelu valmisteluina. Väestön-
suojelut oimiston laatiman suunnitelman mu-
kaan pelastusosastoon kuuluu johtokeskus, 
1. ja 2. pelastuskomppania sekä ensiapu-
komppania. 

Johtokeskus, jonka perustaja on väestön-

suojelut oimisto ja vahvuus 30 henkilöä, 
käsittää: pelastusosaston johtajan; 

järjestelytoimiston, johon kuuluu järjes-
telypäällikkö, pelastusohj aaj a, lääkäri (iää-
kintäohjaaja), kuljetus- ja huolto-ohjaaja 
sekä evakuointiohjaaja; 

tuhoalueen johtueen, johon kuuluu tuho-
alueen ' johtaja, järjestelypäällikkö, kaksi 
j är j estelyohj aaj aa, radioryhmä sekä lähetti-
ryhmä; toinen tuhoalueen johtue perustettai-
siin tarvittaessa; 

kaksi radioryhmää, kummassakin ryh-
mänjohtaja ja kaksi radioviestittäjää, sekä 

toimitusryhmän, johon kuuluu kaksi hen-
kilöautonkuljettajaa, kaksi kuorma-auton-
kuljettajaa, kaksi muonittajaa ja kaksi 
lähettiä. 

1. ja 2. pelastuskomppania, jotka perus-
taa rakennusvirasto ja joiden vahvuus on 
112 henkilöä, käsittävät kumpikin kolme 
pelastusjoukkuetta, joihin kuhunkin kuuluu 
neljä ryhmää, sekä huoltoryhmän. 

Ensiapukomppanian perusti ensiapuelin-
ten osalta terveydenhoitovirasto ja kuljetus-
elinten osalta liikennelaitos ja sen vahvuus 
oli 249 henkilöä. Ensiapukomppania käsitti: 

kaksi ensiapuosastoa, jotka kumpikin pe-
rustavat täydellisen ensiapuaseman ja ensi-
apupaikat sortuma-alueelle; 

sairaslinj a-autoj oukkueen; 
ensiapuryhmän ja puhdistusryhmän haja-

tapauksia varten sekä huoltoryhmän. 
Pelastusosaston (peiastuspataljoonan) tar-

vitsema materiaali oli väestönsuoj elutoimis-
ton ja rakennusviraston varastoissa, jonne 
henkilöstö kokoontui hälytyksen saatuaan 
(hälytys ja kokoontuminen kesti n. 3 t) 
seuraavasti: 

johtokeskus Temppeliaukion kalliosuojaan, 
jossa oli väestönsuoj elut oimiston viestima-
teriaali; 

1. ja 2. pelastuskomppania rakennusvi-
raston Oulunkylän varastolle Otto Brandtin-
tie Leen, jossa oli pelastusmateriaali; ensi-
apukomppania Kulosaaren kalliosuojaan 
Svinhufvudintie 9—ll:een, jossa oli lääkintä-
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