
19· Väestönsuojelutoimisto 

Henkilökunta. Väestönsuoj elutoiiniston 
henkilöstössä tapahtui v. 1968 seuraavat 
muutokset: väestönsuojelupäällikkö Väinö 
Karanko erosi 31.5. lukien ja hänen tilalleen 
väestönsuojelupäälliköksi nimitettiin 1.6. läh-
tien ev.luutn. evp. Olavi Kettunen, jonka 
tilalle hallinnolliseksi sihteeriksi valittiin ev. 
luutn. evp. Paavo Yliluoma 1.8. lähtien. 
Suojarakenteiden valvojana oh 12.7. saakka 
Hemmo Salmi ja 1.8. lähtien merkon. Alpo 
Vuopala. Muuten toimiston henkilökunta 
pysyi samana. 

Kalliosuojien hoitohenkilöstöön kuului säh-
köyhasentaja, sähköasentaja, koneenhoitaja, 
koneasentaja, putkiasentaja, laitosmies ja 
10 kalliosuoj anhoitaj aa. 

Hallinnollinen toiminta. Viraston toimin-
nan laajuutta kuvaa osaltaan diaariin kerto-
musvuonna merkittyjen asioiden luku, joka 
011 2 173. Näistä oh hallinnollisia asioita 680, 
suunnittelu- ja koulutusasioita 1 345, raken-
teellisen suojelun asioita 148. Viraston lähet-
tämien kirjeiden lukumäärä oh 1 090. Kallio-
suojien vuokrasopimuksia tehtiin 10. Raha-
toimistolle lähetettyjen maksuosoitusluette-
loiden määrä oh 120 ja laskujen määrä 856. 

Kalhosuojien vuokrauksesta oli tuloja ker-
tomusvuonna 776 127 mk. Niiden käyttökus-
tannus· ja kunnossapitokulut olivat 246 895 
mk. 

Talouselämän suhdanteet olivat varsin sel-
västi nähtävissä kalhosuojien vuokratuotossa 
ja ilmenee suojien vuokrauksen vaikeutumi-
sena. Kalhosuojien rauhan ajan käyttöä aja-

tellen liian matalat paineovet (2.3 5—2.90 m), 
liian pieni varastoimispaino (600 kp/m2), vi-
ranomaisten ahtaat suojien käyttötarkoitus-
tulkinnat ja osittain pieni holvikorkeuskin 
ohvat myös omiaan vaikeuttamaan vuokraus-
ta ja pienentämään vuokratuloja. 

Suunnittelutoiminta. Kertomusvuoden 
suunnittelutoimintaan on oleellisesti vaikut-
tanut ennakkotieto siitä, että sisäasiainmi-
nisteriössä oh valmistumassa uudet ohjeet 
paikallisen väestönsuoj elun organisaatiosta 
määrävahvuuksineen sekä uudet ohjeet väes-
tön evakuoinnista. Kokonaissuunnittelussa 
on tämän vuoksi ollut jäätävä odottamaan 
uusia ohjeita. Uusittavan evakuointisuunni-
telman valmistelut voithn kuitenkin jo aloit-
taa. 

Helsingin väestönsuoj elun suunnittelussa 
noudatettiin v. 1966 toimeenpantua yleisjär-
jestelyä ja työnjakoa. Suunnittelussa keski-
tyttiin toimintavalmiuden ja -varmuuden ke-
hittämiseen. Aikaisempina vuosina laaditut 
toimintaohjeet tarkastettiin eräin osin pe-
rustamisenjohtajien kursseilla saatujen koke-
musten perusteella ja Helsingin Väestönsuo-
jeluyhdistyksen sekä Suomen Punaisen Ris-
tin Helsingin ja Uudenmaan piirin tekemien 
korjausehdotusten johdosta. 

Yleisen väestönsuoj elun johtoehmien ja 
yksiköiden henkilöstön sij oituskortistossa 
suoritettiin henkilövaihdosten aiheuttamat 
muutokset 458 henkilön kohdalla. 

Sopimusteitse yksityisiltä saatavien moot-
toriajoneuvojen varaaminen saatiin henkilö-
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19. Väestönsuojelu toimisto 

autojen osalta päätökseen. Kun puolustuslai-
tos oman tarpeensa vuoksi ei voinut varata 
väestönsuojelun käyttöön riittävästi kuorma-
autoja, väestönsuoj elutoimisto teki Helsingin 
sotilaspiirin esikunnalle esityksen kokeilun 
suorittamisesta siitä, missä määrin väestön-
suo jeluyksiköiden kuorma-autot olisivat pa-
kettiautoilla korvattavissa. 

Perustajavirastoissa sekä sähkö- ja vesilai-
toksessa työturvallisuus- ja väestönsuojelu-
tehtäviä päätoimena hoitavien henkilöiden 
merkitys väestönsuojelun toimintavalmiuden 
kohottamiseksi on tullut korostetusti esille. 
Vastaavasti todettiin em. tehtäviä hoitavan 
henkilön puuttumisen satamalaitoksesta ja 
huoltovirastosta selvästi vaikeuttavan ja hi-
dastavan järjestelyjä. 

Väestönsuojelutoimisto avusti kaupungin 
virastoja ja laitoksia väestönsuojelusuunni-
tebnien laatimisessa ja kehittämisessä sekä 
materiaalihankinnoissa. Kertomusvuoden 
loppuun mennessä oh eri toimipaikkoja kos-
kevia omatoimisen suojelun suunnitelmia 
kortistossa seuraavasti: kaupungin virastot 
ja laitokset 204, muut virastot ja laitokset 
445, teollisuus- ja liikeyritykset 676 ja kiin-
teistöt 40. 

Vapaaehtoisesti suojelunsa järjestäneiden 
kiinteistöjen määrä ei kasvanut ja ilmeistä on, 
ettei muutosta parempaan ole odotettavissa, 
ellei suoj elusuunnitelmien laatimisvelvolli-
suutta sisällytetä näidenkin osalta väestön-
suojelulakiin. Helsingin Väestönsuoj eluyhdis-
tys on aloittanut säteilynsuojien rakentamis-
mahdollisuuksien tiedustelun ja koulutti jo 
kertomusvuonna tätä tehtävää varten 123 
henkilöä. 

Kertomusvuonna aloitettiin v. 1964 laadit-
tujen omatoimisen suojelun suunnitelmien 
tarkistaminen. Uudet tarkistetut suunnitel-
mat olivat tasoltaan edellisiä huomattavasti 
parempia ilmeisesti välivuosina suoritetun 
väestönsuoj elukoulutuksen ansiosta. Suunni-
telmien tarkistus pyritään suorittamaan lop-
puun v:n 1969 kuluessa. 

Suuronnettomuustapauksissa avustustoi-

mintaan tarkoitetun pelastusosaston perusta-
misvalmistelut saatiin päätökseen aina yksi-
tyisen miehen toimintaohjeita myöten. Teh-
tävät ilmoitettiin osastoon sijoitetuille. Joh-
tohenkilöstä koulutettiin sekä osaston perus-
tamiseen että toimintaan. Henkilöstön osalta 
pelastusosasto voitiin perustaa vaaditun 
4—6 tunnin kuluessa. Materiaalin osalta oli 
tilanne vielä epävarma. Lääkintämateriaali 
oli tosin jakovalmiina varastossa, mutta pe-
lastuskomppanioiden materiaali oh suurelta 
osin koottava työpaikoilta, joten työajan 
ulkopuolella oh välineiden nouto erikseen jär-
jestettävä. Täysi varmuus pelastusosaston 
vaaditun perustamisnopeuden saavuttami-
seen voidaankin ilmeisesti saada vain hankki-
malla ja varastoimalla kahden pelastuskomp-
panian materiaali yhteen paikkaan. 

Teknillisessä suunnittelussa oli painopiste 
edelleen paineilmakäyttöisen suurtehohäly-
tinjärjestelmän ja viestiyhteyksien kehittä-
misessä. Merkittävä lisä hälytysvarmuuteen 
saatiin liittymällä ns. Muzak-järjestelmään, 
joka toimittaa taustamusiikkia mm. tavara-
taloihin, liikkeisiin, työpaikoille, missä ulko-
hälyttimien ääni on vaikeasti kuultavissa. 
Väestönsuoj elukeskuksesta voidaan nyt tar-
vittaessa keskeyttää Muzak'in musiikkilähe-
tys ja antaa tilanteen edellyttämiä hälytys-
ohjeita väestölle. 

Kertomusvuonna saatiin Herttoniemen 
juurikasvarastoon sijoitettavan suurtehohä-
lyttimen rakennus- ja asennustyöt koekäyttö-
vaiheeseen. Suurtehohälyttimiä hankittiin 
lisää yksi, joten niitä on nyt kaikkiaan kah-
deksan, joista kolme on täysin toimintaval-
miina ja kaksi valmistuu v:n 1969 aikana. 

Väestönsuojdumateriaalifi hankinnat. Han-
kintamäärärahoja v:lle 1968 oli myönnetty 
100 000 mk. 

Väestönsuojelutoiminta jakaantui palvelu-
aloittaan seuraavasti: johtamistoiminta, tie-
dustelu« ja j ärj estyspal velu, palontorjunta, 
pelastus-, raivaus- ja lääkintäpalvelu. Niihin 
tarvittavat tärkeimmät materiaalilajit olivat: 
palokalusto, pelastus- ja raivauskalusto, lää-
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19. Väestönsuojelu toimisto 

kintä-, suojelu- sekä viestialojen materiaali. 
Määrävahvuisen materiaalin lisäksi tarvittiin 
materiaalia varastoihin kulutuksen mukaista 
täydennystä varten. 

Merkittävimmät materiaalitilannetta pa-
rantaneet hankinnat kertomusvuonna olivat 
kriisiajan palontorjuntaa varten palolauta-
kunnan määrärahoilla hankitut sammutus-
välineet sekä johtamistoimintaa varten han-
kitut viestivälineet: 50 kannettavaa radiota; 
70 johtopaikkojen, suurtehohälyttimien ja 
kalliosuojaryhmien ulkoantennia ja 5 paristo-
akkujen lataajaa sekä kolmen suojelupiirin 
toimistolta vielä puuttuneet pikapuhelinlait-
laitteistolla varustetut johtopöydät. 

Asiantuntijana lääkintämateriaalin määrä-
vahvuuksien laatimisessa sekä hankintaohjel-
mien ja kiinteiden ensiapuasemien sisäraken-
teiden suunnittelussa toimi edelleen lääket.lis. 
Alpo Lahti. 

Koulutustoiminta. Väestönsuoj elukoulu-
tuksessa noudatettiin kertomusvuonna edel-
leen pääosiltaan v. 1965 suoritetussa paikalli-
sen väestönsuojelukoulutuksen yleisjärjeste-
lyssä esitettyä työnjakoa. 

Yleisen väestönsuojelun reservinjohtokes-
kusten päälliköitten ja apulaisten, tuhoaluei-
den johtajien ja apulaisten, sammutusosasto-
jen johtajien sekä erityishenkilöstön koulu-
tusta täydennettiin Valtion väestönsuojelu-
koulun järjestämillä kursseilla (yht. 23 hen-
kilöä). 

Kaupungin tärkeimpien virastojen ja lai-
tosten sekä erityisesti teollisuuslaitosten 
uudet suojelujohtajat on edelleen koulutta-
nut Suomen Väestönsuojelujärjestö. 

Väestönsuoj elutoimiston tekemä esitys 
puolustuslaitokselta saatavan johtajiston ja 
erityishenkilöstön kouluttamisesta asetuksen 
mukaisilla pakollisilla kursseilla Valtion väes-
tönsuoj elukoulussa sai myönteisen ratkaisun. 
Sen mukaan järjestetään v. 1969 kaksi viikon 
kestävää kurssia, toinen pelastuskomppanioi-
den ja toinen ensiapukomppanioiden johta-
jistolle. 

Väestönsuoj elutoimiston pitämiä kursseja 

oh: johtajiston kursseja 32, virasto- ja laitos-
suojelun kursseja 38 ja evakuoinnin suoritus-
henkilöstön kursseja 1. Oppilasmäärät olivat 
vastaavasti seuraavat: johtajakoulutus 508, 
virasto- ja laitossuojelun koulutus 1 115 ja 
evakuointihenkilöstön koulutus 16. 

Mainittujen kurssien hsäksi väestönsuoje-
lutoimiston ensiapukouluttaj a piti kaupungin 
laitosten henkilökunnalle ensiavun koulutus-
tilaisuuksia seuraavasti: 

tilaisuuksia oppilaita 

sähkölaitos 6 4 210 
liikennelaitos 9 3 180 
vesilaitos 3 2 75 

Koulutustilasto osoittaa, että johtajakou-
lutuksen oppilasmäärä, 508, on miltei kaksin-
kertainen edelliseen vuoteen verrattuna, jol-
loin se oli 258 ilmeisesti johtajistolle järjeste-
tyn jatkokoulutuksen ansiosta. 

Lääkintöhallituksen kaupungin väestön-
suojelun tehtäviin varaamat kaupungin pal-
veluksessa olevat lääkärit ja hammaslääkä-
rit, joita oli 46, osallistuivat kaikki väestön-
suoj elutoimiston järjestämään 15 tuntiseen 
perehdyttämistilaisuuteen. 

Vapaaehtoisesti väestönsuoj elutoimiston 
järjestämään johtajakoulutukseen osallistu-
vien määrä on edelleen viime vuodesta kasva-
nut 89:stä 201:een. 

Virasto- ja laitossuojelun kohdalla koulu-
tustarve jatkui, joten oppilasmäärä pysyi 
edellisen vuoden huippulukemissa. 

Yleisen väestönsuojelun johtoelimiin ja 
joukkoihin sijoitettujen johtajien, alijohta-
jien ym. henkilöstön määrävahvuus oli 
8 436 henkilöä ja koulutettujen määrä 2 757. 
Vajaus täytetään toimeenpanossa väestön-
suoj eluvelvollisilla tai vapaaehtoisilla. Kodit-
tomien huolto-organisaation henkilöstön 
määrävahvuus oli 821 ja koulutettuja 24. 
Kalliosuojan hoitajien määrävahvuus oli 223 
ja koulutettuja 113. 

Väestön omatoimisen suojelun henkilöstön 
koulutuksesta ovat suurelta osalta kaupungin 
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19. 

harjoituspaikalle 
' i i . . . JL· , tarvittavat lisälaitteet. 

25 349 m2 yht. 41 950 henki-
1 652 m2, 

syksyllä aloitettiin Gra-

johtopaikan 
hohälyttimen rakentaminen, jatkettiin Nau-
lakallion ensiapuaseman ja 
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19. 

T u l o j a oli 
777 436 mk. 

oli Käytettävissä 
1 833 834 mk, m e n o t olivat 1 655 592 
joten käyttämättä jäi 178 242 mk. 

Ristin Helsingin ja 

138 300 

ja 
yh-
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