
19. Väestönsuojelutoimisto 

Henkilökunta. Väestönsuojelutoimiston 
henkilökunta muuttui kertomusvuonna siten, 
et tä suunnittelu- ja koulutuspäälliköksi tuli 
Martti Suhosen tilalle 1.8. lukien Aulis Salo-
vaara. Yleissuunnittelijana oli Into Tuori 
30.4. saakka, Aulis Salovaara 1.5.-31.7. väli-
sen ajan sekä Esa Sammallahti 1.12. lukien. 

Kalliosuojien ja hälytinlaitteiden hoitohen-
kilöstöön kuului työnjohtaja , sähköyliasen-
taja , koneasentaja, 2 sähköasentajaa, put-
kiasentaja, 2 laitosmiestä ja 11-12 kallio-
suo janhoitaj aa eli yhteensä 19-20 henkeä. 

Hallinnollinen toiminta. Kertomusvuonna 
merkittiin diaariin 1 455 kirjet tä. Näistä oli 
hallinnollisia asioita 738, suunnittelu- ja 
koulutusasioita 615 sekä rakenteellisen suo-
jelun asioita 102. Kalliosuojien vuokrasopi-
muksia tehtiin 9. Rahatoimistolle lähetettiin 
138 maksuosoitusluetteloa, 1 005 laskua ja 
59 palkanmaksukehoitusta. 

Kalliosuojien vuokrauksesta oli tuloja 
kertomusvuonna 1 190 364 mk, käyttökus-
tannusten ollessa 368 002 mk. Kaikki vuok-
rauskelpoiset suojatilat olivat koko toimin-
tavuoden vuokrattuina. 

Suunnittelutoiminta. Kertomusvuoden ai-
kana sisäasiainministeriö jakoi useita pysy-
väisohjeita, joista tärkeimmät koskivat avus-
tustoimintaa, väestönsuojelun toimeenpano-
organisaation muodostamista, väestönsuoje-
lun suunnittelua kunnassa ja hälytystoimin-
taa. Edellisten lisäksi annet tu suojeluosasto-
jen ryhmitysalueiden sijoittamista kaupun-
gin ulkopuolelle koskeva ohje muu t t i mer-
kittävällä tavalla yleisjärjestelyjä. 

Pääasiassa jo edellisen vuoden aikana laa-
dit tu kaupungin evakuointisuunnitelma val-
mistui ja jaettiin asianomaisille lokakuussa. 
Muu suunnittelutyö kohdistui em. uusien 
ohjeiden edellyttämiin tehtäviin. Avustus-
toiminnan perussuunnitelman runko valmis-
tui ja lähetettiin Uudenmaan lääninhallituk-
selle. Helsingin sotilaspiirin esikunta sai 
suoritetuksi uuden organisaation edellyttä-
mät henkilövaraukset pääpiirteit täin vuo-
den vaihteeseen mennessä. Naulakallion ensi-
apuasemaa koskeva suunnitelma valmistui 
myös kertomusvuonna. Merkittävin kerto-
musvuoden suunnittelukohteista oli kuiten-
kin materiaalin kokonaishankintaohjelma, 
jonka väestönsuojelulautakunta hyväksyi 
materiaalihankintojen perustaksi. 

Suunnittelutyötä häiritsi sekä suunnittelu-
ja koulutuspäällikön et tä yleissuunnittelijan 
vaihtuminen lähes samanaikaisesti, jolloin 
yleissuunnittelijan paikka oli useita kuukau-
sia ilman viranhoitajaa. 

Kertomusvuonna jatkett i in v. 1968 aloi-
te t tua laitossuojeluvelvollisten suojelusuun-
nitelmien tarkistamista. Vuoden loppuun 
mennessä eri toimipaikkoja koskevia tar-
kis te t tuja suojelusuunnitelmia olivat väes-
tönsuojelutoimistolle lähettäneet kaupungin 
virastot ja laitokset 196, teollisuus- ja liike-
yritykset 286 ja asuinkiinteistöt 28. 

Väestönsuojelutoimiston kehoituksesta 
huolimatta 89 laitosta ei lähet tänyt suojelu-
suunnitelmaansa tarkastet tavaksi . Näiden 
suhteen väestönsuojelulautakunta ryhtyy toi-
menpiteisiin vuoden 1972 alussa. 
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19. Väestönsuojelu toimisto 

Väestönsuojelu toimis to ei kyennyt työ-
vo imapuut teen vuoksi edelleenkään rii t tä-
väst i t a rk i s tamaan ja avus tamaan kaupun-
gin omien virastojen ja laitosten väestönsuo-
jelun suunni t te lu työtä . Suunnitelmat olisi 
t a rk i s t e t t ava ao. kohteissa. 

Viesti-ja hälytystoiminta. Kertomusvuonna 
suoritet t i in radio yhteyskokeilut suojeluosas-
tojen suunnitelluille ryhmitysalueille. Yhtey-
det to imivat hyvin. 

Ker tomusvuonna täydennet t i in ja laajen-
net t i in I I I suojelupiirin toimiston sisäistä 
viestiverkkoa siten, e t t ä se palvelee hyvin 
myös koulutustarkoi tus ta . Vuoden lopulla 
aloitetti in VI suojelupiirin ja 64. suojelu-
lohkon sisäisten viestiverkkojen asennus-
työt . 

Lisäksi t i lat t i in kaksi u u t t a suurtehohäly-
t inkoneistoa, pys ty te t t i in Strömbergin tien 
lai tesuojan yhteyteen 25 m:n korkuinen alu-
miiniprofiilista rakennet tu ristikkotorni suur-
tehohäly t in tä var ten sekä suoritetti in lop-
puun suur tehohälyt t imen koneiston asen-
nukse t Munkkiniemen laitesuojassa. 

Väestönsuojelumateriaali. Materiaalihan-
kintoihin oli ker tomusvuonna käyte t tävissä 
kaikkiaan 430 262 mk, josta 149 529 mk oli 
hälytys- ja viestiverkoston hankin tamäärä-
rahoja . 

Palveluihin t a rv i t t ava t materiaali laj i t oli-
va t seuraavat : henkilökohtaiset suojaväli-
neet, t iedustelu- ja valvontavälineet , pelas-
tus-, puhdis tus- ja sammu tus välineet, viesti-
jä sähkötekniset välineet sekä talous- ja lää-
kintäväl ineet . 

Ker tomusvuonna hankit t i in pääasiassa 
sammutus - ja talous välineitä. 

Valmis tunut kokonaishankintaohjelma ra-
hoi te taan v. 1972 osittain edellisiltä vuosilta 
k ä y t t ä m ä t t ä jääneillä varoilla. Naulakallion 
ja Strömbergintien ensiapuasemien varus ta -
miseksi osoitettiin terveydenhoi tolautakun-
nan käy t töön 210 000 mk. 

Koulutustoiminta. Väestönsuojelutoimisto 
jär jes t i ker tomusvuonna 58 laitossuojelun 
kurssia, joilla oli oppilaita 1 371 sekä 29 

yleisen väestönsuojelun kurssia, joihin osal-
listui 701 henkilöä. 

Yleisen väestönsuojelun kursseista on eri-
tyisesti syy tä mainita kaksi vss-johtajiston 
jatkokurssia, kaksi suojeluosastojen johta-
jien kurssia ja evakuoinnin johto- ja suori-
tushenkilöstön kurssit. Vuoden aikana kou-
lutuksen saanut henkilöstö valittiin ja sijoi-
te t t i in väestönsuojelun toimeenpano-organi-
saation eri tehtäviin koulutuksensa mukai-
sesti. T ä t ä menet te lyä on tarkoitus ja tkaa 
edelleen lisäämällä erityisesti vapaaehtoisen 
sektorin osuut ta . Evakuoint isuunnitelman ja 
siihen li i t tyvien toimintaohjeiden valmistut-
tua voitiin todeta koulutuksen edenneen 
r innan suunni telman valmistumisen kanssa. 

Virasto- ja laitossuojelun kurssien luku-
määrä ja oppilasmäärät kasvoivat huomat -
tavast i . T ä m ä johtui lähinnä sairaala- ja 
huolto viraston suojelu valvo jakursseist a, jot-
ka jär jes te t t i in ao. laitoksissa työpaikkakou-
lutuksena. Tällainen järjestely säästi koulu-
te t tavien aikaa ja mahdollisti suuremman 
oppilasmäärän samanaikaisen irroit tamisen. 
Lisäksi koulutus tehostui, kun a ihe t ta voi-
tiin käsitellä ao. laitoksen puitteissa. 

Kaupungin tärkeimpien laitosten sekä eri-
tyisesti teollisuuslaitosten suojelujohtaj ia 
koulu t t i edelleen Suomen Väestönsuojelujär-
jestö. 

Väestön omatoimisen suojelun koulu tuk-
sesta huoleht ivat edelleen Helsingin Väestön-
suojeluyhdistys ja Suomen Punaisen Rist in 
Helsingin ja Uudenmaan piiri. 

Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksen jär-
jes tämiä väestön talosuojelun kursseja oli 
yhteensä 100, joihin osallistui 1 909 henkilöä. 
Teollisuuden ja li ikeyritysten suojelun kurs-
seja pidet t i in yhteensä 25, joilla oli yhteensä 
865 osano t t a j aa . 

Näiden lisäksi yhdistys jär jes t i yh teensä 
36 esitelmä- ja informoint i t i la isuut ta , joi-
hin osallistui 1 802 henkilöä. 

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja 
U u d e n m a a n piirin j ä r j e s t ämää ensiapu- ja 
kot i sa i raanhoi tokoulutus ta annet t i in yh-
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19. Väestönsuojelu toimisto 

teensä 254 kurssilla 4 634 henkilölle. Lisäksi 
jär jestet t i in laitoksissa yhteensä 4 ensiapu-
luentoa, joilla oli 47 osanot ta jaa . 

K u n edellisinä vuosina ei saa tu kalliosuo-
jien teknillisen hoitohenkilöstön kursseille 
vapaaehtois ta t ie tä r i i t täväst i oppilaita, 
kään ty i väestönsuojelutoimisto sellaisten 
kaupungin laitosten puoleen, joiden palve-
luksessa on teknillisen koulutuksen saanu t ta 
henki lökuntaa. Ker tomusvuonna saatiin tä-
ten koulutetuksi 16 suojanhoi ta jaa . Lähivuo-
sien kokonaistarve (95) saataneen koulute-
tuksi kuuden vuoden kuluessa. 

Pelastuskoirista oli loppukokeen suorit ta-
nei ta 6, peruskokeen 12 ja näiden lisäksi so-
pi vuuskokeen suori t tanei ta koiria 12. 

Väestönsuojat. Ker tomusvuoden syksyllä 
valmistui Strömbergintien kalliosuoja ensi-
apuasemaa sekä suojelupiirin ja lohkon toi-
mistoa var ten. Rakentamises ta huolehti ra-
kennusvirasto pääasiassa omana työnään. 
Samoihin aikoihin valmistui väestönsuojelu-
toimiston t ee t t ämänä myös Kus taankar ta -
non laitesuoja suojelupiirin ja lohkon toi-
mistoa var ten . 

Kaupunginhal l i tuksen 1.6. tekemän pää-
töksen perusteella siirrettiin Gunillanpolun 
varrella Laajasalossa si jaitseva korsurakenne 
ki inte is tölautakunnal ta väestönsuoj elulauta-
kunnan hallintoon. Tiloihin on tarkoi tus ra-
kentaa suur tehohäly t t imen konehuone tilat. 

Valmiissa kalliosuojissa, joiden suojahuo-
neala oli 35 074 m 2 , oli vuoden lopulla 45 225 
suojapaikkaa yleisöä va r ten sekä 1 845 suo-
japaikkaa vss-organisaatiolle. Suojapaikkojen 
lukumäärä l isääntyi edelliseen vuoteen ver-
r a t t una 795 paikalla. 

Rakentei l la oleviin kah teen kalliosuojaan, 
suojahuoneala 10 257 m 2 , on suunnitel tu 
15 100 suojapaikkaa yleisölle ja 210 suoja-
paikkaa vss-organisaatiolle. Suunnitteil la oli 
kaikkiaan 22 kalliosuojaa, joissa olisi ti laa 
51 230 m 2 sekä yhteensä 80 380 suojapaik-
kaa yleisölle ja 641 paikkaa vss-organisaa-
tiolle. 

Talokohtaisissa suojissa, suojahuoneala 
155 194 m 2 , oli v:n 1971 lopussa 250 261 
suojapaikkaa. Lisäystä edelliseen vuoteen 
ve r r a t tuna oli 14 590 suojapaikkaa. Talo-
kohtaisia suojia oli ker tomusvuoden lopussa 
yhteensä 2 308. 

Väestönsuojeluasetuksen 21 § 7 kohdan 
edel lyt tämä talokohtais ten suojien valvonta-
t a rkas tus teh tävä kuului ker tomusvuonna pa-
lolaitokselle. Väestönsuojelutoimistolle ilmoi-
tet t i in vain 89:stä väestönsuojien ta rkas tuk-
sesta, joten on siis todet tava , e t tä palolai-
tos ei voinut suor i t taa teh tävää . 

Tiedotus- ja yhteistoiminta. Helsingin kau-
pungin väestönsuojelun jär jes te ly jä ja val-
miu t t a pyri t t i in edelleen tekemään tunne tuk-
si mm. jär jes tämäl lä esittelytilaisuuksia mo-
nille kaupungin omille hallintoelimille, kuten 
kaupunginval tuustol le sekä ulkopuolisille jär-
jestöille ja yhteisöille. Tutus tumiskäynnin 
tekivät mm. väestönsuojelun ylijohdon tak-
tillinen ja evakuoint i jaosto, nel jä maanpuo-
lustuskorkeakoulukurssia, Ruotsin maanpuo-
lustuskorkeakoulu, Nor jan teollisuussuojelun 
yli johdon edus ta j a t , Sveitsin väestönsuoje-
lun yli johdon edus ta ja t , ulkovaltojen Suo-
meen va l t uu t e tu t sotilasasiamiehet, Porvoon 
mlk:n väestönsuojeluviranomaiset , poliisi-, 
palo- ja sotilasviranomaiset, useat väestön-
suo jelukurssit sekä monet helsinkiläiset yhdis-
tykset , yhteisöt ja vapaa t kansalais jär jestöt . 

Kaupungin evakuoint isuunni te lman julkis-
tamiseksi annet t i in lehdistölle haas ta t t e lu ja 
ja informaat io ta rakenteellisesta suojelusta 
ja kalliosuojien normaal ia jan käy tös tä sekä 
jär jes te t t i in erilaisia tu tus tumiskäynte jä . 

Tulot ja menot. T u l o j a oli ker tomus-
vuonna yhteensä 1 230 030 mk. Määrärahoja 
oli käy te t t äv i ssä kaikkiaan 3 791 277 mk, 
m e n o t olivat 3 462 778 mk, joten k ä y t t ä -
m ä t t ä jäi 328 499 mk. 

Avustuks ina suori tet t i in Suomen Punaisen 
Rist in Helsingin ja Uudenmaan piirille ja 
Helsingin Väestönsuojeluyhdistykselle yh-
teensä 151 250 mk. 
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