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Hi 
tapahtui v. 1969 

mnnittelu- ja koulutuspäällik-
könä oli eversti evp. Uljas Käkönen 31.8. 
saakka ja 1.11. lähtien ev.luutn. evp. Martti 

Pentti Vornanen 24.1. saakka ja 1.4. lähtien 
ev.luutn. evp. Reio Wisakanto sekä koulut-
tajana ev.luutn. evp. Erik Sandström 31.10. 
saakka ja 1.11. lähtien ev.luutn, evp. Alf 
Konno. 

oli tuloja 
949 4-12 mk. Niiden käyt-

346 954 mk. Vuoden alkupuoliskolla oli joku 
kalliosuoja tilapäisesti vuokraamatta me-
nekkivaikeuksien takia, mutta kesästä läh-
tien olivat kaikki vuokrauskelpoiset suoja-
tilat vuokrattuina jatkuvasti. Tähän vai-
kutti osaltaan myös 

'J. i i ' 
akt ivi teett i . 

Suunnitteluto 
tieto 

Väestönsuo j elutoi-
miston v:lta 1966 oleva työjärjestys tarkistet-
tiin ja täydennettiin. Uusi työjärjestys 

16.5.1969 

pohjalta, 
vaikka vahvistettuja kokoonpanoja ei vielä 

imsteriö antoi 19.6. evakuoin-
ohjeet, joiden mu-

ja mahdollinen 
kokonaan väestön-

Uusittavan valmius-
laatiminen aloitet-

ja Uudenmaan lää-
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suuniiitelmia lähetetty väestönsuoj elutoi-
mistolle seuraavasti: muut kuin kaupungin 
virastot ja laitokset 145, teollisuus ja liike-
yritykset 232 ja asuntokiinteistöt 24. 

Lähes 40 % pyydetyistä tarkistuksista oli 
vielä saapumatta, joten työ tulee jatkumaan 
ja tietyssä määrin tarkistustyö onkin alati 
jatkuvaa. Työtä hidastivat mm. väestönsuo-
jelutoimiston työvoiman vähyys, organisaa-
tionmuutokset valtion virastoissa ja laitok-
sissa sekä suojelujohtajien jatkuva vaihtu-
minen. Paria poikkeusta lukuun ottamatta 
laitosten ja vastaavien asennoituminen väes-
tönsuojeluun oli myönteistä. 

Väestönsuoj elutoimisto ei työvoiman vä-
hyyden takia kyennyt riittävässä määrin 
avustamaan kaupungin virastojen ja laitos-
ten suojelusuunnitelmien laatimista ja tar-
kistamista. Tämä tuki olisi ollut tarpeen ni-
menomaan siellä, missä ei ollut päätoimista 
suojelujohtajaa tai tämän apulaista. Kau-
pungin virastoja ja laitoksia koskeva suoje-
lusuunnitelmakortti liitteineen saatiin 206 
eri toimipaikasta. 

Laajentuneet suunnittelutehtävät ovat 
osittain jo johtaneet siihen, että työn vaati-
mustasosta on ollut pakko tinkiä. Tilanne 
tulee edelleen vaikeutumaan mm. väestön-
suojelun toimeenpanossa tapahtuvien orga-
nisaationmuutosten ja tämän aiheuttamien 
suunnittelutehtävien lisääntymisen vuoksi. 

Viesti- ja hälytystoiminta. Väestönsuojelu-
keskuksen sisäiset viestiyhteysj ärj estelyt sekä 
kaiutinverkosto saatettiin kuntoon suojan 
laajennustyön valmistuttua. Kanavapuiston 
kalliosuojassa olevaan kaupunginhallituksen 
suojatilaan tulevat puhelinverkot rakennet-
tiin. Väestönsuojelukeskuksen laajennustyön 
yhteydessä asennettiin paineilmakäyttöinen 
suurtehohälytin 25 m korkeine teräslieriö-
torneineen. Arhotien suurtehohälytintä var-
ten rakennettiin niinikään teräsHeriötorni, 
joka pystytettiin alkusyksystä. Kaupungin 
alueelle oli näin ollen asennettu viisi suur-
tehohälytintä. Kolmen viimeksi asennetun 
koekäyttöä ei ollut vielä suoritettu. 

Väestönsuojelumateriaalin hankinnat. Han-
kintamäärärahoja oli v:lle 1969 myönnetty 
110 000 mk. 

Väestönsuojelutoiminta jakaantui palvelu-
aloittani seuraavasti: johtamistoiminta, tie-
dustelu· ja järjestyspalvelu, palontorjunta, 
pelastus-, raivaus- ja lääkintäpalvelu. Nii-
hin tarvittavat tärkeimmät materiaalilajit 
olivat: palokalusto, pelastus- ja raivauska-
lusto, lääkintä-, suojelu- sekä viestialojen 
materiaali. Määrävahvuisen materiaalin li-
säksi tarvittiin materiaalia varastoihin kulu-
tuksen mukaista täydennystä varten. 

Merkittävin materiaalitilannetta paran-
tanut hankinta oh suojelulohkojen kiinteitä 
ensiapupaikkoj a varten hankittu lääkintäma-
teriaali, josta eräitä toimituseriä siirtyi v:n 
1970 puolelle. 

Koulutustoiminta. Väestönsuojelutoimiston 
pitämiä kursseja oh: yleisen väestönsuojelun 
kursseja 20, laitossuojelun kursseja 37 ja 
evakuointihenkilöstön kursseja 6. Oppilas-
määrät olivat vastaavasti seuraavat: ylei-
sen väestönsuoj elun koulutus 410, laitossuo-
jelun koulutus 1 054 ja evakuointihenkilös-
tön koulutus 174. 

Mainittujen kurssien lisäksi piti väestön-
su oj elutoimiston ensiapukouluttaj a kaupun-
gin sähkölaitoksen henkilökunnalle 4 ensi-
avun koulutustilaisuutta, joihin osallistui 295 
henkilöä. 

Kaupungin tärkeimpien virastojen ja lai-
tosten sekä erityisesti teollisuuslaitosten 
uudet suojelujohtajat koulutti edelleen Suo-
men Väestönsuoj elu j ärj esto. 

Väestönsuoj elutoimiston tekemään esityk-
seen perustuen, jonka mukaan yleisen väes-
tönsuojelun johtajistoa ja erityishenkilöstöä 
koulutettaisiin asetuksen mukaisilla pakolli-
silla kursseilla Valtion väestönsuojelukoulus-
sa, järjestettiin kaksi viikon kestävää kurs-
sia, toinen pelastuskomppanioiden ja toinen 
ensiapukomppanioiden johtajistolle. Osan-
ottajia oli yhteensä 70. 

Yleisen väestönsuojelun johtoelimiin ja 
joukkoihin sijoitettujen johtajien, alijohta-
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jien vm. henkilöstön määrävahvuus oli 8 551 
henkilöä ja koulutettujen määrä 2 755, mikä 
on suunnilleen sama määrä kuin v. 1968. 
Vajaus sijoituksissa täytetään perustamisvai-
heessa väestönsuojeluvelvollisilla tai vapaa-
ehtoisilla. Kodittomien huolto-organisaation 
henkilöstön määrävahvuus oli 821 ja koulu-
tet tuja 24. Kalliosuojan hoitajien 
vuus oli 223 ja koulutettuja 113. 

Väestön omatoimisen suojelu 
koulutuksesta ovat suureksi osaksi Helsingin 

« M « M ¿AM ATTiinilini AM 

Kaupungin myöntämien avustusten turvin 
huolehtineet Helsingin Väestönsuojeluyhdis-
tys ja Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja 

piiri. 
jär-

vit tavien 

tujia oli l 154. 
Näiden 

oli osanottajia 5 752. 
opettajien jatko-

joille oli 
gistä 40. Järjestön keskushallituksen val-
mennuskursseilla valmennettiin uusiksi opet-

joituksia pidettiin Helsingissä 7, osanottajia 
oli n. 400. 

Kertomusvuoden aikana on kalliosuoj aryh-
miin sijoitetuille peruskoulutetuille järjestet-

täin 24 oppilaalle. Opetus 

joka oli 
suoritti syksyllä 9 
suoritti 

tar-
koulutus saatiin 

Lohjalla pidetyn pe-

ja lisäksi 4 
Koska ko. toiminta 

alkuj ärj estelyj en tultua 
tettu kuluvan vuoden alusta lähtien Hel-
singin V äestönsuo j eluyhdistyksen tehtäväksi, 
Koirien harjoituspaikkaa laajennettiin jonkin 

joskin se vieläkin oli varsin puutteel-

k in ' 
idin on 

Valmiita väestönsuojia oli 
yht. 2 009, suojahuo-

kokonaispinta-ala on 158 739 m2 ja 
niihin mahtuu yht. 246 893 henkilöä. Väes-
tönsuojista on yksityisten rakennuttamia ta-
lokohtaisia väestönsuojia l 984, näiden yhtei-
nen pinta-ala on 129 783 m2 ja niihin mahtuu 
209 418 henkilöä. Kaupungin rakennuttamia 

ja yhteisiä kalliosuojia oli 
yht. 25, näiden yhteinen pinta-ala on 28 
m2 ja niihin mahtuu 37 475 
oli 
5 kalliosuojaa, joissa olisi tilaa 12 822 m2 yht. 
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20 670 henkilölle ja suojelutarkoituksiin 1 669 
m2. Suunnitteilla oh kaikkiaan 9 kalliosuojaa, 
joissa olisi tilaa 26 106 m2 yht. 43 000 henki-
lölle ja suojelutarkoituksiin 1 671 m2. 

Väestönsuojeluasetuksen 21 § 7 kohdan 
edellyttämiä valvontatarkastuksia talokoh-
taisissa suojissa jatkettiin. Tarkastuskohteita 
oli vain 46 työvoiman puutteesta johtuen. 

Väestönsuoj elulautakunnan hallinnossa 
olevien kalliosuojien hoidon ja valvonnan te-
hostamiseksi oh suojia varten suunniteltu 
yhtenäinen sarjalukkojärjestelmä, jonka to-
teuttaminen aloitettiin kertomusvuoden ai-
kana ja jatkui edelleen. 

Tiedotus- ja yhteistoiminta. Helsingin kau-
pungin väestönsuojelun järjestelyjä ja val-
miutta tehtiin tunnetuksi mm. järjestämällä 
esittelytilaisuuksia, joita kaupungin omia 
tilaisuuksia lukuun ottamatta oli 22. Tutus-
tumiskäynnin tekivät mm. Ruotsin siviili-
puolustus j ärjestön pääsihteeri ja teollisuuden 
puolustustoimiston intendentti, Norjan ra-

kenteellisen suojelun ylitarkastaja, Lahden 
kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan väes-
tönsuoj elulautakunnat ja eräät kunnanhalli-
tuksen jäsenet, Espoon kauppalan eräät joh-
tavat virkamiehet, useiden kuntien väestön-
suoj elupäälliköt, useat puolustuslaitoksen 
kurssit ja muut edustajat sekä monet vapaat 
kansalaisjärjestöt. 

Lehdistölle ja yleisradion edustajille jär-
j estettiin tutustumiskäyntej ä kalliosuoj iin 
ja suojelukeskukseen sekä tutustumistilai-
suuksia suurtehohälytinjärjestelmään. 

Tulot ja menot. T u l o j a oli kertomus-
vuonna kalliosuojien vuokrista ym. yhteensä 
952 167 mk. 

Määrärahoja oh käytettävissä kaikkiaan 
2 949 185 mk, m e n o t olivat 2 788 462 mk, 
joten käyttämättä jäi 160 723 mk. 

Avustuksina suoritettiin Suomen Punaisen 
Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirille ja 
Helsingin Väestönsuoj eluyhdistykselle yh-
teensä 142 000 mk. 
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