
222 

VIII. Palotoimikunta. 
Palotoimikunnan Kaupunginvaltuustolle antama kertomus Helsingin 

palosammutustoimen tilasta ja hallinnosta vuonna 1902 on, paitsi tauluja, 
joiden pääsisällys esitetään liitteissä, suomennettuna näinkuuluva: 

Häivytyksiä ja „Palokuntaa on vuoden kuluessa hälyytettv 118 kertaa, nimittäin 72 
todellisia tuli- J J J i 

paioia. kertaa todellisten tulipalojen taikka sellaisten alun johdosta, 10 kertaa 
nokivalkeain ja 9 kertaa palosavun tähden, 24 kertaa ilkivaltaisuudesta ja 
3 kertaa palotelegraafin vikojen johdosta. 

Mainituista 72 tulipalosta tai tulipalon alusta on 63 sattunut palo-
alueen piirissä ja 9 sen ulkopuolella, 16 syntynyt 4:ssä, 9 2:ssa, 7 7:ssä, 
6 l:ssä, 5 3:ssa, 4 5:ssä ja 8:ssa sekä 1 9:ssä kaupunginosassa, 7 Kalliossa, 
5 Sörnäisissä, 3 Siltasaarella, 2 Töölössä, 1 Munkkisaarella, 1 Hermannin-
kaupungissa ja 1 Fredriksbergissä, 35 ilmestynyt puutaloissa, niistä 23 
asuinhuoneissa, 10 ulkohuoneissa tai makasiinirakennuksissa ja 2 teolli-
suuslaitoksissa, 30 kivitaloissa, niistä 24 asuinhuoneissa, 1 ulkohuoneessa 
ja 5 teollisuuslaitoksissa, 2 talonpihalla, 1 höyrylaivassa, 1 rautatienvaunussa, 
1 puisella asemasillalla, 1 rikkalaatikossa ja 1 roskaläjässä, 13 on sattunut 
huhtikuussa, 10 toukokuussa, 7 kussakin tammi-, marras- ja joulukuussa, 
6 helmikuussa, 5 kussakin heinä-, syys- ja lokakuussa, 4 elokuussa, 2 kesä-
kuussa ja 1 maaliskuussa, 16 on päässyt irti perjantaina, 13 tiistaina ja 
torstaina, 9 maanantaina, 8 keskiviikkona, 7 sunnuntaina ja 6 lauantaina 
sekä 37 yön aikaan, lukien kl. 6:sta i. p. kl. 6:een a. p., ja 35 päivällä. 

Ensimmäinen tieto tulen irtipääsemisestä on 34:ssä tapauksessa saapu-
nut palotelegraafin kautta, 28:ssa tapauksessa telefoonilla ja 10:ssä tapauk-
sessa suullisen sanantuojan kautta, 

syy tuien irti- Syynä tulen irtipääsemiseen on 12:ssa tapauksessa ollut tulisijasta pääsemiseen. 

pudonneet kekäleet, hiilet tai säkenet, 7:ssä tapauksessa varomaton palavan 
kynttilän tai lampun piteleminen, 6:ssa tapauksessa varomaton tulitikkujen 
piteleminen, 5:ssä tapauksessa viallinen tulisija tai savujohto, 4:ssä tapauk-
sessa kaatunut tai pudonnut ja räjähtynyt lamppu, 4:ssä tapauksessa varo-
mattomuus hartsia, tervaa ja sellaista keitettäessä, 3:ssa tapauksessa huoli-



223 

mattomuus tupakanpoltossa, 2:ssa tapauksessa itsestään syttyminen, l:ssä 
tapauksessa kamiinin liiaksi kuumentaminen, l:ssä tapauksessa tulensekai-
sen tuhkan paneminen puiseen säilytysastiaan ja l:ssä tapauksessa sähkö-
valojohtojen lyhytsulku. 26:ssa tapauksessa syytä tulen irtipääsemiseen 
ei ole voitu varmasti saada selville. 

Sen paloalueen piirissä olevan omaisuuden arvo tai vakuutusmäärä, vahingoitta-1 1 neen omaisuden 
joka tulen kautta on enemmän tai vähemmän vahingoittunut, oli: arvo tahi va-

kuutusmäärä. 

kiinteän omaisuuden &mfi 7,243,725: — 
irtaimiston „ 1,839,100:— 9,082,825: — 

kun taas vahingon suuruus tai palovahingonkorvauksen määrä oli: 

kiinteästä omaisuudesta %mf 26,722: 81 
irtaimistosta „ 51,384:98 78,107:79 

siis 0,86 prosenttia omaisuuden arvosta. 
Kaupungin maalla paloalueen ulkopuolella tulipalossa enemmän tai 

vähemmän vahingoittuneen omaisuuden arvo tai vakuutusmäärä oli: 
kiinteän omaisuuden %mfc 140,200: — 
irtaimiston „ 131,000:— 271,200: — 

kun taas vahingon suuruus tahi palovahingonkorvauksen määrä oli: 

kiinteästä omaisuudesta 11,402: 06 
irtaimistosta „ 10,864:05 30,266:11 

siis 11,16 prosenttia omaisuuden arvosta. 

Palovahingonko rvauksista on 55,271 markkaa 15 penniä tullut koti-
maisten ja 52,802 markkaa 75 penniä ulkomaisten palovakuutusyhtiöiden 
osalle. Omaisuutta 300 markan arvosta on ollut vakuuttamatta. 

Muuten viitataan tähän kertomukseen liitettyihin taulunmuotoisiin 
yhteenvetoihin. 

Paitsi yllämainittuja 10 nokevalkeata, joiden tähden palokunta koko- Nokivalkeain 

naisuudessaan on kutsuttu paikalle, on 26:ssa tapauksessa pienempiä palo-sammuttaminen-
kunnan osastoja lähtenyt sammuttamaan nokivalkeata. 

Palotelegraafi, jonka hoito ja kokoonpano on palomiehistön asiana, Palotelegraafi 

on toiminut hyvin. Niinä 3:na kertana, jolloin palokunnan on ollut pakko 
lähteä liikkeelle palotelegraafin vian johdosta, ovat väärät merkit johtu-



224 

Palomiehistön 
terveydentila. 

Palokunnan 
irtaimisto. 

Palotoimikun-
nan kokoukset. 

neet telegraafijohdon }diteensattumisesta telefoonilankain, peltistä tehtyjen 
savupiippujen ja sellaisten kanssa. 

Palomiehistön terveydentila on ollut hyvä; kuitenkin on yksi ker-
santti 3 kuukautta ollut sairaalassa. 

Sitä kaupungille kuuluvaa irtamistoa, joka Palotoimikunnalla on 
hoidossaan, on lisätty 8,136 markan 75 pennin arvosta, kun taas kalustoa 
on poistettu ja muun kaluston arvoa alennettu 2,097 markan 40 pennin 
arvosta, ja mainitun irtamiston arvo oli tämän vuoden Tammikuun 2 p:nä 
119,198 markkaa 35 penniä. 

Palotoimikunnalla on vuoden kuluessa ollut 11 kokousta." 


