
VIII. Paloto i m i ku nta. 

Palotoimikunnan Kaupunginvaltuustolle antama kertomus Helsingin 
palosammutustoimen tilasta ja hallinnosta vuonna 1904 on, paitsi tauluja, 
joiden pääsisällys esitetään liitteissä, näin kuuluva: 

„Palokuntaa on vuoden kuluessa häivytetty 120 kertaa, nimittäin 77 Häiyytyksiä ja 
" J J J 7 todellisia tuii-

kertaa todellisen tulipalon taikka sen alun johdosta, 17 kertaa nokival- paloja, 

keain, 5 kertaa palosavun tähden, 1 kerran palotelegraafin vian joh-
dosta ja 20 kertaa ilkivaltaisuudesta. 

Mainituista 77 tulipalosta tai tulipalon alusta on 72 sattunut kau-
pungin maalla paloalueen piirissä, 4 kaupungin maalla paloalueen uiko" 
puolella ja 1 Helsingin pitäjässä, 6 tapahtunut l:ssä, 15 2:ssa, 8 3:ssa, 
12 4:ssä, 1 5:ssä, 4 6:ssa, 5 7:ssä, 1 8:ssa, 2 9:ssä, 3 10:ssä, 13 ll:ssä ja 
2 12:ssa kaupunginosassa, 4 Töölössä ja 1 Fredriksbergissä; 8 niistä sat-
tui tammikuussa, 4 helmikuussa, 7 maaliskuussa, 6 huhtikuussa, 4 touko-
kuussa, 5 kesäkuussa, 4 heinäkuussa, 9 elokuussa, 2 syyskuussa, 8 loka-
kuussa, 9 marraskuussa ja 11 joulukuussa; 13 tapahtui sunnuntaina, 8 
maanantaina, 8 tiistaina, 10 keskiviikkona, 8 torstaina, 16 perjantaina ja 
14 lauantaina; 35 syntyi puutaloissa, niistä 29 asuinhuoneissa, 3 ulkohuo-
neissa tahi makasiineissa, 1 liikehuoneustossa, 1 leikkituvassa ja 1 sisus-
tettavassa rakennuksessa, 32 kivirakennuksessa, niistä 16 asuinhuoneissa, 
6 teollisuuslaitoksessa, 5 liikehuoneustossa, 2 ulkohuonerakennuksissa, 2 
sisustettavissa rakennuksissa ja 1 kellarissa, 2 hiilivarastossa, 2 höyry-
laivoissa, 2 metsässä, 2 puutelineissä, 1 pihamaalla ja 1 risukasassa. 

Syynä tulen irtipääsemiseen on 14:ssä tapauksessa ollut tulisijasta tulen irti" pääsemiseen. 

pudonneet kekäleet, hiilet tai säkenet, 13:ssa tapauksessa varomaton pa-
lavan kynttilän, lampun tai tulitikkujen piteleminen, 5:ssä tapauksessa 
varomaton rasvaaineiden (keitettäissä) tahi tulenvaarallisten öljyjen pi-
teleminen, 5:ssä tapauksessa viallinen savujohto, 4:ssä räjähtänyt lamppu, 
2:ssa sähkövalojohtojen lyhytsulku, 2:ssa itsestäänsyttyminen, 2:ssa tulen 
varomaton piteleminen jäätyneitä vesijohtoputkia sulatettaissa, l:ssä huoli-
mattomuus rakennustelineitä pystytettäissä peltisavupiippujen kohdalle 
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ja l:ssä tapauksessa tulensekaisen tuhkan säilyttäminen sopimattomaan 
säilytysastiaan; 2:ssa tapauksessa tuli oli sytytetty ja 26:ssa tapauksessa 
syytä sen irtipääsemiseen ei ole voitu varmasti saada selville, 

vahingoittu- g e n paloalueen piirissä olevan omaisuuden arvo tai vakuutusmäärä, 
neen omaisuu- x x 7 

den arvo tahi joka tulen kautta on enemmän tai vähemmän vahingoittunut, oli: 
vakuutusmäärä. 

kiinteän omaisuuden dhnf. 7,666,188: — 
irtaimiston 1,532,167:— 9,198,355: — 

kun taas vahingon suuruus tai palovahingonkorvauksen määrä oli: 

kiinteästä omaisuudesta %wf 31,553: 35 
irtaimistosta 72,855: 50 104,408: 85 

siis 1,14 prosenttia omaisuuden arvosta. 

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

kiinteän omaisuuden cJ))if. 62,000: — 
irtaimiston 51,050:— 113,050: 

kun taas vahingon suuruus tahi palovahingonkorvauksen määrä oli: 

kiinteästä omaisuudesta . ä / 35,370:71 
irtaimistosta 12,139:58 47,510:29 

siis 42,03 prosenttia omaisuuden arvosta. 

Palovahingonkorvauksista on 85,666 markkaa 93 penniä suorittanut 
kotimainen ja 66,252 markkaa 21 penniä ulkomainen palovakuutusyhtiö. 

Nokivalkeain Paitsi yllämainittuja 17 noki valkeata, joiden tähden palokunta koko-
sammuttam,nen'naisuudessaan on kutsuttu paikalle, on 43:ssa tapauksessa pienempiä palo-

kunnan osastoja lähtenyt sammuttamaan nokivalkeata. 
vapaaehtoinen Vapaaehtoista palokuntaa on hälyytetty 2 kertaa, mutta ainoastaan 

palokunta. 
kerran on sen tarvinnut avustaa palon sammutuksessa. 

Muuten viitataan tähän kertomukseen liitettyihin yhteenvetotau-
luihin. 

paioteiegraafi. Palotelegraafi, jonka hoito ja kokoonpano on palomiehistön asiana, on 
toiminut varsin tyydyttävästi. Ainoastaan kerran on palokunnan tarvinnut 
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lähteä liikkeelle palotelegraafin vian johdosta, joka on aiheutunut yhteen-
sattumisista telefonijohtojen kanssa. 

Niistä 20:sta tapauksesta, iolioin palokuntaa on ilkivaltaisuudesta ifcivaitaisuu-x ° r desta tehtyjä 

hälyytetty, on kolmessa tekijä tavattu ja saatettu lailliseen edesvastuuseen, häiyytyksiä. 

Vuoden kuluessa llreen kaupunginosaan rakennettu paloasema on11:n kaupungin-x 0 x osan paloasema. 
näyttäytynyt hyvin vastaavan tarkotustaan. 

Palomiehistön terveydentila on ylimalkaan ollut hyvä; kuitenkin on Palomiehistön 
° d J terveydentila. 

yksi kersantti 8 1/2 kuukautta ollut sairaalassa sisätaudin takia ja 4 mie-
histöstä niinikään hoidettu sairaalassa yhteensä 109 sairaspäivää. Omin 
päin tehdyissä voimisteluharjotuksissa on yksi miehistöstä taittanut toisen 
säärensä ja on hän sen johdosta ollut hoidettavana kotona sekä ollut 
palvelukseen kykenemätön 2 kuukautta. 

Palomiehistön harjotukset ja toimet ovat jatkuneet entiseen tapaansa. 
Kaikki työkalujen korjaukset on suoritettu palokunnan keskusase-

man verstaassa, missä myös palolaitoksen hevoset on kengitetty. 
Sitä kaupungille kuuluvaa irtaimistoa, joka Palotoimikunnalla on hoi- Palokunnan irtaimisto. 

dossaan, on lisätty 6,584 markan arvosta, kun taas kalustoa on poistettu 
ja sen arvoa alennettu 26,024 markkaa 15 penniä, ja oli mainitun irtai-
miston arvo tämän vuoden Tammikuun 2 p:nä 100,714 markkaa 90 penniä. 

Palotoimikunnalla on vuoden kuluessa ollut 8 kokousta." palotoimikun-
nan kokoukset. 

K un.keri. 1904. 


