
19. Väestönsuojelutoimisto 

henkilöstö v. 1967 oli 
vuonna, paitsi että ! 
Kosti Lylyn erottua 17.8. toimi ev.luutn.evp. 
Olavi Kettunen 1.10. lähtien, ja 
neohjaajana Tauno 
Anssi Pulkkanen 15.12. 
nusmestarina Kalle Ikonen. Suunnittelu- ja 
koulutuspäällikkö Uljas Käkönen oli 
vapaana 1.2.-30.6., jona aikana häne 
täviään hoiti väestönsuojelupäällikkö Väinö 
Karanko. 

tiin 
järjestelyä ja työnjakoa, 
dattiin erityisesti 

johtoelinten ja yksikkö-
jen päälliköille ja johtajille 

ja 
lääkintäpalvelun ja sen 

kuljetusyksikköjen, 1.—( 
nian, palontorjunnan ja un pe-

1.—2. 

vuoden aikana 115 (ed.v. 35) 
jetta. 

Kaikki • 
ten tarvittavat toimintaohjeet 

ohjetta lukuun ottamatta suoritti toiminta-
ohjeiden yleissuunnittelun työryhmä, johon 
kuului väestönsuojelupäällikkö» ja suunnit-
telija. Toimintaohjeiden ajan tasalla pitämi-

j är j estyspalvelua 
vat 
ohjeet aiheuttivat 

Tämän vaikutukset otettiin 
jo vuoden aikana laadituissa toi-
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19. Väestönsuoj elutoimisto 

teitse jatkettiin. Kuorma- ja pakettiautojen 
luovuttamisesta tehtiin sopimukset ja henki-
löautojen varaaminen aloitettiin. 

Väestönsuoj elutoimisto avusti virastoja ja 
laitoksia suojelusuunnitelmien kehittämisessä 
ja väestönsuojelumateriaalin hankinnoissa. 
Kertomusvuoden loppuun mennessä olivat 
väestönsuoj elutoimistolle lähettäneet eri toi-
mintapaikkoja koskevia suojelusuunnitelmia 
kaupungin virastot ja laitokset 204, muut 
virastot ja laitokset 445, teollisuuslaitokset 
ja liikeyritykset 671 ja kiinteistöt 40. 

Suojelun järjestäneiden kiinteistöjen määrä 
oli pieni. Väestönsuojelulaki jättää näiden 
väestönsuoj elu j är j estelyt vapaaehtoisuuden 
varaan, joten kiinteistöjä ei voida velvoittaa 
suojelunsa suunnitteluun, vaan yritetään 
saada asia hoidetuksi Helsingin Väestönsuo-
j eluyhdistyksen toimintaan kuuluvana. 

Suuronnettomuustapauksissa toimintansa 
aloittavan pelastuspatalj oonan perustamis-
valmistelut suoritettiin loppuun. Laadittiin 
hälytyssuunnitelmat ja koko henkilöstöä 
koskeva si j oitussuunnitelma, valmisteltiin 
materiaalin jako ja aloitettiin koulutus. 
Pelastuspatalj oona saataisiin kokoon 4—6 
tunnin kuluessa perustamiskäskyn antami-
sesta. 

Teknillinen suunnittelu kohdistui pää-
asiassa paineilmakäyttöisen suurtehohälytin-
järjestelmän ja viestiyhteyksien kehittämi-
seen. Väestönsuojelukeskuksen toimintaval-
miutta tehostettiin mm. asentamalla 120-
johdon puhelinkeskus ja ulkohälyttimien pää-
ohjauslaitteisto. Kertomusvuonna asennet-
tiin Arhotien kalliosuojaan suurtehohälytti-
men koneisto ja aloitettiin neljän muun häly-
tinlaitteiston tilojen kunnostaminen. Suur-
tehohälyttimiä hankittiin lisää kolme, joten 
laitteistojen kokonaismäärä on nyt seitse-
män. 

Väestönsuoj elumateriaalin hankinnat. Han-
kintamäärärahoja v:lle 1967 oli myönnetty 
110 000 mk. 

Yleisen väestönsuojelun yksikköjä var-
ten hankittiin mm. 50 yleissäteilymittaria ja 

50 kannettavaa radiota. Muista kertomusvuo-
den hankinnoista mainittakoon suoj elukes-
kuksen puhelinvaihde, paaritelineet 80 linja-
autoa varten ja materiaalin pakkauslaati-
kolta 75 kpl. 

Väestönsuojelutoiminta jakaantui palve-
lualoittain seuraavasti: j ohtamistoiminta, tie-
dustelu- ja järjestyspalvelu, palontorjunta, 
pelastus-, raivaus- ja lääkintäpalvelu. Niihin 
tarvittavat tärkeimmät materiaalilajit oli-
vat: palokalusto, pelastus- ja raivauskalusto, 
lääkintä-, suojelu- sekä viestialojen materiaa-
li. Määrä vahvuisen materiaalin lisäksi tar-
vittiin materiaalia varastoihin kulutuksen 
mukaista täydennystä varten. 

Kertomusvuoden aikana materiaali siir-
rettiin useasta pienestä varastosta Kulosaa-
ren kalliosuojaan, missä se varastoitiin mah-
dollisimman nopeaa jakoa silmälläpitäen. 

Koulutustoiminta. Väestönsuoj elukoulutuk-
sessa noudatettiin edelleen v. 1965 suorite-
tussa yleisjärjestelyssä esitettyä työnjakoa. 

Pääasiassa virasto- ja laitossuojelun kehit-
tymisen ansiosta lisääntyi vuosittainen kou-
lutettujen määrä 300 henkilöllä. Yleisen 
väestönsuojelun johtoelimien ja yksiköiden 
perustamisvalmiuskoulutus ja tehtäviin pe-
rehdyttäminen aloitettiin syyskaudella. Suur-
onnettomuustapauksessa perustettavan pe-
lastuspatalj oonan johtajisto koulutettiin ko-
konaisuudessaan tehtäviinsä. 

Väestönsuojelutoimiston pitämiä kursseja 
oli: johtajiston kursseja 21, virasto- ja laitos-
suojelun kursseja 43 ja evakuoinnin suoritus-
henkilöstön kursseja 2. Oppilasmäärät olivat 
vastaavasti seuraavat: johtajakoulutus 258, 
virasto- ja laitossuojelun koulutus 1 142 ja 
evakuointihenkilöstön koulutus 19. 

Edellä esitetyn lisäksi antoivat SPR:n 
Helsingin ja Uudenmaan piiri sekä Helsingin 
Väestönsuoj eluyhdistys suurelta osalta kau-
pungin myöntämien avustusten turvin väes-
tön omakohtaisen suojelun koulutusta siten, 
että ensiksi mainittu koulutti 233 eriasteisella 
ensiapukurssilla ja opetustilaisuudessa vuo-
den aikana 4100 henkilöä. Ensiapukoulu-
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19. V ä e s t ö n s u o j e l u t o i m i s t a 

läärä oli n. 10 600 
Väestönsuo j eluyhdistys piti 

joilla se koulutti vuoden aikana 

täydennettiin hank-
kuultokuvasar-

joja ja 
hankittiin huopien korvikkeeksi tarkoitettu-
ja kertakäyttöisiä 
Vä 

valmistuivat Pengerpuiston ja Valpurinpuis-
ton yleiset kalliosuojat. Va 
jiin mahtuu nyt 31 080 henkilöä ja i 

21 700 

oli Käytettävissä 
1 774 103 mk, m e n o t olivat 1 529 064 mk, 
joten käyttämättä jäi 245 039 mk. 

sen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirille 
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