
VIII. Palotoimikunta. 

„Palokuntaa on vuoden kuluessa hätyytetty 133 kertaa, nimittäin 77 Häiyytyksiä ja 
todellisia tuii-

kertaa todellisten tulipalojen taikka sellaisten alun johdosta, 11 kertaa paloja, 
nokivalkean, 7 kertaa palosavun tähden ja 38 kertaa ilkivaltaisuudesta. 

Mainituista 77 tulipalosta tai tulipalon alusta on 68 sattunut kaupun-
kiin kuuluvalla maalla paloalueen piirissä, 8 kaupungin maalla sen ulko-
puolella ja 1 Helsingin pitäjässä, 11 on sattunut Tammikuussa, 9 Helmi-
kuussa, 6 Maaliskuussa, 2 Huhtikuussa, 6 Toukokuussa, 6 Kesäkuussa, 9 
Heinäkuussa, 4 Elokuussa, 9 Syyskuussa, 4 Lokakuussa, 4 Marraskuussa 
ja 7 Joulukuussa, 5 on syttynyt sunnuntaina, 11 maanantaina, 12 tiistaina, 
10 keskiviikkona, 11 torstaina, 12 perjantaina ja 16 lauantaina, 45 on sat-
tunut yön aikaan, lukien kl. 6:sta i. p. kl. 6:een a. p., ja 32 päivällä sekä 
43 syntynyt puutalossa, niistä 3.1 asuinhuoneessa, 6 ulkohuoneessa, 2 myy-
mälässä, 1 sirkusrakennuksessa, 1 tehtaassa, 1 kellarissa ja 1 ullakolla, 30 
kivitalossa, niistä 15 asuinhuoneessa, 6 kellarissa, 3 ulkohuoneessa tahi 
makasiinissa, 2 myymälöissä, 2 tehtaissa ja 2 ullakolla, 1 rikkalaatikossa, 
1 maapenkereessä, 1 pihalla ja 1 metsässä. 

Ensimmäinen tieto tulen irtipääsemisestä on saapunut 37 tapauksessa 
palotelegrafin kautta, 20:ssä tapauksessa telefoonilla, 19:ssä tapauksessa 
suullisen sanantuojan kautta ja 1 tapauksessa eteläisen paloaseman vah-
timieheltä. 

Syynä tulen irtipääsemiseen on 12:ssa tapauksessa ollut varomaton syynä tuien 
. , . , . . . , . , irtipääsemiseen. 

palavan kynttilän, lampun tai petroolikeittiön piteleminen, l'Z:ssa tapauk-
sessa tulisijasta pudonneet kekäleet tai säkeneet, 6:ssa tapauksessa räjäh-
tänyt lamppu, 3:ssa tapauksessa huolimaton tupakanpoltto, 2:ssa tapauk-
sessa itsestäänsyttyminen, 2:ssa tapauksessa puutteelliset savujohdot, 2:ssa 
tapauksessa varomaton tulenvaarallisten nesteiden piteleminen, 2:ssa ta-
pauksessa tulisijain liiaksi kuumentaminen, l:ssä tapauksessa huolimaton 
tervanpoltto, l:ssä tapauksessa sähkövalojohtojen lyhytsulku ja l:ssä ta-
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pauksessa murhapoltto. Yhteensä 33:ssa tapauksessa syytä tulen irtipää-
semiseen ei ole voitu varmasti saada selville. 

Sen paloalueen piirissä olevan omaisuuden arvo tai vakuutusmäärä, Vahingoittu-
neen omaisuu-
den arvo tahi joka tulen kautta on enemmän tai vähemmän vahingoittunut, oli: 

vakuutusmäärä. 

kiinteän omaisuuden &mf 7,144,400: — 

irtaimiston „ 876,761: — 8,021,161: — 

kun taas vahingon suuruus tai palovahingonkorvauksen määrä oli: 

kiinteästä omaisuudesta cJmf. 53,241: 15 irtaimistosta „ 32/245: 53 85,486: 68 

siis 1,07 prosenttia omaisuuden arvosta. 

Paloalueen ulkopuolella tulipalossa enemmän tai vähemmän vahin-
goittuneen omaisuuden arvo tai vakuutusmäärä oli: 

kiinteän omaisuuden <5%: 119,900: — 
irtaimiston „ 21,700: — 141,600: — 

kun taas vahingon suuruus tahi palovahingonkorvauksen määrä oli: 

kiinteästä omaisuudesta ffinf 21,712: — 
irtaimistosta 6,794: 81 28.506: 81 

siis 20,13 prosenttia omaisuuden arvosta. 

Palovahingonkorvauksista ovat kotimaiset palovakuutusyhtiöt suo-
rittaneet 95,115 markkaa 18 penniä ja ulkomaiset yhtiöt 16,737 markkaa 
68 penniä. Vakuuttamatonta tavaraa on hävinnyt 2,140 markan 43 pen-
nin arvosta. 

Nokivaikeain Paitsi yllämainittuja 11 nokivalkeata, joiden tähden palokunta koko-
sammuttaminen. 

naisuudessaan on kutsuttu paikalle, on 34:ssä tapauksessa pienempiä palo-
kunnan osastoja lähtenyt sammuttamaan nokivalkeata. 

vapaaehtoinen Vapaaehtoinen palokunta on 3 kertaa kutsuttu tulipaloon eteläisestä 
palokunta. x L 

palotornista annetuilla merkeillä ja 2 kertaa ollut apuna tulen sammut-
tamisessa. 

Muuten viitataan tähän kertomukseen liitettyihin taulunmuotoisiin 
yhteenvetoihin. 
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Palotelegrafi, jonka hoito ja kokoonpano on palokunnan asiana, on paioteiegrafi. 

toiminut erittäin hyvin, niin ettei palokunnan kertaakaan ole tarvinnut 
lähteä liikkeelle telegrafin vian johdosta; tämä ilahuttava asianhaara on 
pääasiallisesti johtunut siitä, että eristetty linjalanka nyt on tullut yhä 
enemmän käytäntöön. Ilkivallasta tehtyjen hälyytysten luku on sitä vas-
toin vuoden kuluessa noussut hämmästyttävän suureksi, 38:aan, joista 16 
Joulukuun kuluessa ja 5 yhtenä ainoana yönä eli Joulukuun 26 ja 27 päivän 
välisenä yönä. Alaikäisiä poikia on 2:ssa tapauksessa tavattu ilkivallan 
tekijöiksi ja vuoden loppupuolella tapahtuneista hälyytyksistä on täkäläi-
nen Raastuvanoikeus äskettäin tuominnut kaksi entistä palokonstaapelia 
kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen. 

Terveydentila palokunnassa on ollut hyvä; yksi alipäällystöön kuu- Palokunnan 
. . . . . terveydentila. 

luva on kuitenkin tartuntataudin tähden ollut suurimman osan vuotta sai-
raalassa hoidettavana ja yksi palokonstaapeli on kuukauden ajan ollut 
sairaalassa. 

Tulipaloon lähtiessä on letkukärryn akselin katkeamisen johdosta Tapaturma, 

yksi vanhempi korpraali loukannut itsensä niin pahoin, että häntä kolme 
viikkoa täytyi hoitaa sairaalassa ja hän vielä kolme viikkoa ollut työhön 
kykenemätön. 

Miehistön harjoitukset ja toimet on suoritettu samalla tavoin kuin Paiomiehistön harjoitukset. ennenkin. 
Palokunnan työpajoissa on säännöllisesti 6 miestä palomiehistöstä ollut Palokunnan 

työpajat. 

työssä, niistä 2 tehden sepän- ja viilaajantöitä, 1 tai 2 puusepän- ja kir-
vesmiehentöitä, 1 maalarintöitä sekä 1 suutarin- ja 1 räätälintöitä. Enim-
mät palosammutuslaitoksen suureen kalustoon tarvittavat korjaukset on 
myöskin toimitettu pääpaloasemalla. Myöskin erinäisiä uusia tarvekaluja, 
niinkuin työrekiä ja kärryjä, miehistönrekiä ja vaunuja, letkukärryjä, keksi-
jä jatkotikapuita, valmistaa nyt palomiehistö. Räätälin työpajassa, joka on 
pohjoisella paloasemalla, on jo monta vuotta valmistettu miehistön kaikki 
vaatetuskappaleet, paitsi päähineitä. 

Jotta onnettomuustapauksissa palomiehistöstä olisi niin suurta hyö- samariitti-kurssi. 

tyä kuin suinkin, on vuoden kuluessa pääasemalla toimeenpantu samariit-
tikurssi, johon 22 miestä on ottanut osaa. 

Palosammutuskalusto on lisäytynyt pääasiallisesti sen kautta, että on Palokunnan irtaimisto. 

hankittu uusi Königin järjestelmän mukainen savukone, joka koeteltaessa 
on näyttäytynyt erittäin hyvin vastaavan tarkoitustaan, minkä ohessa 
palotelegrafin keskuskone pääasemalla on varustettu Morsen järjestelmän 
tarkastuskoneella. 
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Palotoimikan- Kaupungin omistama irtaimisto, joka on Palotoimikunnan hallussa, 
nan o ou se. ̂  v u o i m a 1903 lisäytynyt 3,345 markan 20 pennin arvolla, kun taas 

kalustoa on poistettu 2,388 markan 50 pennin arvosta, ja mainitun irtai-
men omaisuuden arvo nousi tämän vuoden Tammikuun 2 p:nä 120,155 
markkaan 5 penniin. 

Palotoimikunnalla on vuonna 1903 ollut 11 kokousta." 


