
VIII. Palotoimikunta. 

Palotoimikunnan Kaupunginvaltuustolle antama kertomus Heisin- Häiyytyksiä 
. . j a todellisia 

g m palosammutustoimen tilasta ja hallinnosta vuonna 1905 on paitsi tulipaloja, 

tauluja, jotka pääasiallisesti julaistaan liitteissä, seuraava: 
»Palokuntaa on vuoden kuluessa hälyytetty 162 kertaa, niistä 82 ker-

taa todellisen tulipalon tai sen alun johdosta, 45 kertaa nokivalkeain ja 
13 kertaa palosavun takia, kerran haljenneen vesijohtotorven vuoksi, ker-
ran palotelegraafin vian tähden sekä 20 kertaa ilkivaltaisuudesta. Ver-
rattuna edelliseen vuoteen on häiyytyksiä yhtä vähemmän (163) ja tuli-
paloja 5 enemmän (77). Todelliset tulipalot ja tulipalon alut, joista 71 
on tapahtunut kaupungissa tai sen paloalueella ja 11 sen ulkopuolella, ja-
kaantuvat eri kaupunginosiin seuraavasti: 16 ILssa, 16 IV:ssä, 7 X:ssä, 6 
XI:ssä, 6 I:ssä, 4 III:ssa, 3 Xll.ssa, 3VII:ssä, 2 V:ssä, 2 VT.ssa, 2 VIILssa 
ja 2 IX:ssä kaupunginosassa, 1 I,apinlahdessa ja 1 Kampin vuorilla. Kau-
pungin tai sen paloaluen ulkopuolella on 6 tulipaloa tapahtunut eri pai-
koilla Töölössä, 2 Sörnäisissä, 1 Hietaniemellä, 1 Sumparnin saarella sekä 
I Helsingin pitäjässä. 

Jos tulipalot jaetaan kuukausille ja viikonpäiville, niin on 5 tulipaloa 
sattunut tammikuussa, 4 helmikuussa, 4 maaliskuussa, 5 huhtikuussa, 7 
toukokuussa, 7 kesäkuussa, 11 heinäkuussa, 4 elokuussa, 7 syyskuussa, 
10 lokakuussa, 3 marraskuussa, ja 15 joulukuussa sekä 12 sunnuntaina 
I I maanantaina, 13 tiistaina, 11 keskiviikkona, 10 torstaina, 12 perjantaina 
ja 13 lauantaina. Vuorokauden aikaan nähden on 44 tulipaloa sattunut 
yöllä, k:lo 6:sta i. p. k:lo 6:een a. p. sekä 38 päivällä laskettuna klo 6:sta 
a. p. k lo 6:een i. p. 

Ensimäinen tieto tulen irtipääsystä on 38 tapauksessa saapunut tele-
fonilla, 32 tapauksessa palotelegraafilla, 10 tapauksessa suullisella tiedonan-
nolla, jonka ohessa tulen on yhdessä tapauksessa ensin huomannut tähys-
tysvahti palotornista, ja yhdessä tapauksessa paloaseman miehistö. 

Paikkaan nähden on 34 tulipaloa ja alkua sattunut kivitalossa, — 
niistä 19 asuinhuoneissa, 8 tehtaissa tai käsityöhuoneissa, 5 liikehuoneus-
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toissa ja 2 ulkohuonerakennuksissa tai varastohuoneissa, — 33 puura-

kennuksissa— joista 20 asuinhuoneissa, 3 tehtaissa, 6 ulkohuoneissa, 3 

tarjoilukojussa ja 1 sisustuksenalaisessa asuinhuoneessa, — 6 metsämaalla, 

3 pihalla olevissa rilckalaatikoissa, 2 pihalla olevissa tavara- tai puuvaras-

toissa, 1 hiekka-aluksessa, 1 kaatopaikkalla, 1 tavaravaunussa ja 1 raitio-

tievaunussa. 
syyt tuien irti- Syynä tulen irtipääsemiseen on 10 tapauksessa ollut puutteelliset tai 

pääsemiseen. 

huonosti eristetyt tulisijat ja savujohdot, 9 tapauksessa varomaton kyntti-

län, lampun tai tulitikkujen käytteleminen, 7 tapauksessa lampun tai prii-

muskeittiön räjähtäminen, 7 tapauksessa tulisijasta pudonneet kekäleet 

tai kipinät, 3 tapauksessa väärään säilytyspaikkaan pantu tulensekainen 

tuhka, 3 tapauksessa liian lähelle kattoa ripustettu lamppu, 3 tapauksessa 

sähkövoima- tai valoj ohtojen lyhytsulku, 1 tapauksessa huolimattomuus 

tupakkaa poltettaissa, 1 tapauksessa kinematograafin varomaton käsittele-

minen, 1 tapauksessa itsesytytys, 1 tapauksessa liian lähelle kamiinia ripus-

tetut vaatteet, 1 tapauksessa varomaton vahankeittäminen ja 1 tapauk-

sessa veturin kipunat. 34 tapauksessa ei tulen irtipääsemisen syytä ole voitu 

varmuudella saada selville, 

vahingoittu- Palo vahinkotilasto vuodelta 1905 on seuraava: 
neen omaisuu-
den arvo tahi A. Kaupungissa ja sen paloalueella. 

V£määrä.S Suuremmassa tai vähemmässä määrässä tulen vahingoittaman omai-

suuden palovakuutusmäärä oli: 

kiinteästä omaisuudesta Smk 5,841,563: — 

irtaimistosta » 1,172,850: — 7,014,413: — 

Vahingon suuruus tai palovahingon korvausmäärä oli: 

kiinteimistöjen Smk 138,969: 07 

irtaimistojen » 43,381: 26 182,350: 33 

Vahinko teki siis 2,60 % omaisuuden arvosta. 

B. Vuoden kuluessa kaupungille kuuluvalla m?.?Ala paloalueen ulko-

puolella sattuneiden tulipalojen tilasto on seuraava: 

Omaisuuden arvo tai palovakuutusmäärä oli: 

kiinteistöjen Smk 69,700: — 

irtaimistojen » 101,000: — 170,700: — 



VITI. Palotoimikunta. 3 

vahinko taas oli: 
kiinteistöjen Smk 8,215: 50 
irtaimistojen » 5 6 ,3 i 8 : x7 64,533: 67 

siis 37,81 % omaisuuden arvosta. 
Kaikista vuoden kuluessa sattuneista palovahingoista, jotka nousevat 

Smk:aan 246,884: — ovat kotimaiset paloapuyhtiöt maksaneet korvauksia 
Smk 123,600: 56, ulkomaiset paloapuyhtiöt Smk 121,382: 74, jonka ohessa 
vakuuttamatonta omaisuutta, mikäli on voitu saada selville, on hävitetty 
1,900 markan 70 pennin arvosta. 

Suuruuteensa nähden on vuoden tulipaloista 10 ollut suurta, siis sen- Tulipalojen 
. . laajuus. 

luontoista että tulen tukahuttamiseen on vaadittu vähintäin kaksi letku-
johtoa paloposteista, höyryruisku tai suuri käsiruisku, 22 keskikokoista 
tai senlaatuista että yksi letkujohto äskenmainitusta kalustosta on riittä-
nyt tulen sammuttamiseen, sekä 50 pientä, siis sellaisia että ne on tuka-
hutettu käsiruiskulla tai olleet palokunnan saapuessa sammutettuja. Kah-
desti on vapaaehtoinen palokunta avustanut sammutustyössä, nim. Hel-
singin Puuseppä O. Y:n tehtaan palossa Eerikinkadun n:o 54:ssä 7 päi-
vänä syyskuuta ja Svenssonin konepajan palossa Sörnäisissä 13 päivänä 
syyskuuta. 

Tulipaloihin nähden viitataan muuten tauluihin, jotka liitetään tähän 
kertomukseen ja joissa myös on merkittyinä 39 tulipalonalkua, joiden 
tukahuttamiseen ei ole vaadittu palokunnan apua, mutta jotka kummin-
kin ovat olleet senluontoisia että palovahingon korvaus on tullut kysy-
mykseen. 

Tulipaloon lähdettäessä on sattunut yksi tapaturma siten että pohjoi- TAPATURMA-
sen paloaseman letkukärry Pitkällä sillalla 13 päivänä syyskuuta tulipa-
loon mentäessä Sörnäisiin törmäsi yhteen erään maalaisen kanssa, jonka 
hevonen oli pelästynyt palokunnan varotusmerkeistä. Yhteentörmäyk-
sessä syöksi palokorpraali M. Suomi kadulle ja sai siinä niin suuria vammoja, 
että hän oli kolmen kuukauden ajan kykenemätön palvelukseen ja hoi-
dettiin kotona kasarmissa. Mies on nyt kumminkin täydellisesti parantu-
nut. 

Sisällisen sairauden takia on palolaitoksen miehistöstä yksi mies ollut Paiomiehistön 
terveydentila. 

sairashuoneessa 34 päivää ja nyrjähdyksen takia on yksi mies saanut hoi-
toa kotona kuukauden ajan. Muuten on miehistön terveydentila ollut 
hyvä. 
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Palomiehisten Miehistön vaihdos on vuoden kuluessa ollut sangen suuri, kun 67 mie-
vaihdos. k e n lukumäärässä on tapahtunut 50 vaihdosta. Sittenkun palomiehistön 

palkkaetuja nyttemmin on melkoisesti korotettu, voidaan toivoa ettei 
tällaista häiriötä vastaisuudessa enää satu. 

palomiehistön Palomiehistön toiminta on tapahtunut samalla tavoin ja saman ohjel-
toimmta. m a n m u ^ a a n kuin edellisinäkin vuosina. Kaupungin kaikissa teatte-

reissa ja Siltasaaren sirkuksessa on päivystänyt 2 tai 3 miehinen vartija-
joukko näytäntöjen aikana. Kahdessa tilaisuudessa ovat nämä vahdit 
osottautuneet olevan suureksi hyödyksi, nim. 28 päivänä tammikuuta kun 
tulipalonalku sattui Ruotsalaisessa Teatterissa näyttämölattian alaisessa 
korjauspajassa sekä 16 päivänä helmikuuta, kun Folkteatern'issa näytän-
nön aikana kaatui palava väkiviinakattila näyttämölle. Kummassakin 
tapauksessa tukahutettiin tuli palosotamiesten toimesta. 

Palokunnan Tänä vuonna palokunnalle hankittua sairasvaunua on yleisö käyttä-
^ruih^aarit& Pa^3on- Vaunu on ollut käytännössä 10 päivästä maaliskuuta ja on 

se lähtenyt ulos: maaliskuussa 8 kertaa, huhtikuussa 12 kertaa, toukokuussa 
9 kertaa, kesäkuussa 21 kertaa, heinäkuussa 19 kertaa, elokuussa 17 kertaa, 
syyskuussa 13 kertaa, lokakuussa 18 kertaa, marraskuussa 36 kertaa ja 
joulukuussa 32 kertaa eli yhteensä 185 kertaa 9 \ kuukauden kuluessa. 
Palokunnan hallussa olevat sairaiden ja vahingoittuneiden kulettamista 
varten aiotut rullapaarit ovat olleet käytännössä 18 kertaa ja 10 tapauk-
sessa, kun erityinen varovaisuus on ollut tarpeen, on sairaita kannettu sai-
rashuoneesen erityisillä sitä tarkotusta varten palokunnan hallussa ole-
villa paareilla. 

palolaitoksen Paitsi yllämainitulla sairasvaunuöa ja kahdella rullapaarilla on palo-
iustonViiäys l a i t°ksen liikkuvaa kalustoa vuoden kuluessa lisätty pääasiallisesi hank-

kimalla neljäs höyryruisku tai höyrypumppu, aiottu pääasiallisesti tyh-
jennyspumpuksi sekä jäätyneiden likaviemärijohtojen sulattamiseen, josss 
viimemainitussa työssä palokunta viime vuosina on avustanut kaupungir 
Rakennuskonttoria. Kysymyksenalainen höyrypumppu on varustetta 
alustalla ja on sen asettanut paikoilleen palolaitoksen henkilökunta, 

palolaitoksen Palolaitoksen hallussa olevan kaluston arvoa on vuoden kuluessa kuo 
kalUpoisnto^V°nletettu Smk 17,895:10 ja on sen nykyinen arvo kirjoissa Sml 

92,769: —. 
Kaupungin Kaupungin vakinaisen palolaitoksen kustannukset olivat vuoden ku 
vakinaisen 1 

palolaitoksen hiessä seuraavat: 
kustannukset. 
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I. Palkkoja ja muita etuja Smk 80,699: 39 
II. Palotalli » 9,597: 59 
III. Lämpö ja valo » 10,313: 07 
IV. Kalustoa ja irtaimistoa » 8,854:41 
V. Sekalaista » 3,591:53 113,055:99 

Ainoastaan II:sen kohdan Palotallin määräraha on noussut Smk 
137:59 yli määrän, jota vastoin muissa kohdissa on tehty seuraavat sääs-
töt, nim.: 

I kohdassa Smk 30:61 
III » » 46: 93 
IV » » 145: 59 
V » » 88:47 311:60 
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