
X. Palolaitos. 
Palotoimikunnan kertomus vakinaisen palokunnan toiminnasta vuonna 

1932 oli seuraavan sisältöinen: 

Palotoimikunnan jäsenet ja toiminta. Palotoimikuntaan, joka maistraatin 
alaisena valvoo palolaitosta, kuuluivat vuonna 1932 seuraavat henkilöt: 
puheenjohtajana johtaja G. Idström tammikuun 1 p:stä maaliskuun 1 p:ään 
sekä siitä lähtien vuoden loppuun asti filosofiantohtori B. Nybergh, varapu-
heenjohtajana varatuomari L. Pesonen sekä jäseninä rappari H. Ahmala, vii-
laaja Hj. Blomqvist ja veturinkuljettaja F. B. Gröndahl. Kaupunginhalli-
tuksen edustajana palotoimikunnassa oli pankinjohtaja E. Hj. Rydman. 
Sihteerinä toimi ent. lääninsihteeri A. Th. Möller. Vuoden kuluessa palo-
toimikunta kokoutui 16 kertaa ja käsitteli tällöin 59 varsinaista asiaa, jotka 
antoivat aihetta lausuntoihin tahi esityksien tekemiseen viranomaisille; pöy-
täkirjaan merkittiin 39 tiedonantoa. Erinäisille kaupungin viranomaisille ja 
yksityisille annettiin sitäpaitsi palopäällikön toimesta 208 kirjallista lausun-
toa, esitystä tahi todistusta. 

Tärkeimmistä palotoimikunnan vuoden kuluessa käsittelemistä asioista 
mainittakoon seuraavat: 

Kysymys kolmannen palomestarin toimen tarpeellisuudesta oli eri otteissa 
esillä palotoimikunnassa ja ratkaistiin lopullisesti kesäkuun 16 p:nä, jolloin 
kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen sanotun toimen haettavaksi julista-
misesta. 

Palopäällikön esityksen tarpeellisen määrärahan ottamisesta vuoden 1933 
talousarvioon Kallion paloaseman laajentamista ja uudelleenrakentamista 
varten palotoimikunta elokuun 9 p:nä päätti puoltolausein lähettää kaupun-
ginhallitukselle. Talousarvioon otettiinkin sittemmin tarkoitusta varten 
3,000,000 markkaa. 

Toisen palomestarin L. Gustafssonin tekemä ehdotus siitä, että vuo-
sittain kesäkuukausien ajaksi n. 30 asevelvollista komennettaisiin palokun-
taan saamaan koulutusta palosammutusasioissa, ei antanut aihetta toimen-
piteisiin. 

Sörnäs aktiebolag nimisen yhtiön tekemää hakemusta saada rakentaa 
uusi sahalaitos Verkkosaaren alueelle päätettiin elokuun 9 p:nä puoltaa palo-
päällikön asettamin erinäisin ehdoin. 

Sörnäs aktiebolagin Uudenmaan läänin maaherralle sittemmin tekemästä 
Verkkosaaren saharakennushanketta koskevasta valituksesta antamassaan 
lausunnossa palotoimikunta ilmoitti, ettei sen mielestä valittaja ollut esiin-
tuonut syytä maistraatin päätöksen muuttamiseen, jonka mukaan maistraatti 
oli asettanut eräitä palopäällikön ehdottamia ja paloturvallisuuden kannalta 
välttämättömiä ehtoja rakennusluvan saamiseksi. 

Palotoimikunnan kokouksessa huhtikuun 4 p:nä esiteltiin insinööri 
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J. Wiesen ehdotus Sörnäisten sataman uudestaanjärjestämiseksi. Päätet-
tiin yhtyä palopäällikön antamaan lausuntoon. 

Palokunnan virkailijat. Kolmanneksi palomestariksi nimitettiin syyskuun 
1 p:nä insinööri C.-W. Åström. 

Palvelusjärjestys. Palopäällystön palvelusjärjestys oli järjestetty siten, 
että palokunnan kolmesta palomestarista yksi koko vuorokauden oli var-
tiossa paloasemalla, jota vartiovuorokautta seurasi vapaa-päivä. Kolman-
tena vuorokautena toimi sama palomestari tarkastajana, jolloin hän suo-
ritti kaikki sinä päivänä tehtävät tarkastukset, niin vakinaiset kuin ylimää-
räisetkin, sekä muut paloaseman ulkopuolella olevat tehtävät. 

Tarkastavan ja päivystävän palomestarin pääasiallisiin velvollisuuk-
siin paloasemalla kuului palokunnan kalusto-, voimistelu-, urheilu- y. m. 
harjoitusten, sekä alipäällystön ja miehistön teoreettisen ja käytännöl-
lisen kasvatuksen hoitaminen sekä taloustöiden säännöllisen kulun lai-
toksessa valvominen; ellei ollut harjoituksia eikä tarkastuksia, tarkastava 
ja päivystävä palomestari oli velvollinen määrättynä aikana työskentele-
mään palokunnan toimistoissa, ottamaan osaa järjestyksen ylläpitämiseen 
y.m. laitoksessa esiintyviin tehtäviin. 

Kesän aikana, kesäkuun l:stä lokakuun 1 p:ään, kun palopäällystöstä 
aina yksi vuoron mukaan oli kesälomalla tai muulloin jonkun palomestarin 
ollessa sairaana, palopäällikkö tuli hänen tilalleen ja hoiti oman toimensa 
ohella poissaolevan juoksevia tehtäviä. 

Alipäällystölle ja miehistölle kuului kahden vuorokauden komennuk-
sessa olon jälkeen yhden vuorokauden kestävä vapaa aika. 

Palokunnan terveydentila oli verraten hyvä. Kuitenkin on merkittävä 
palomiesten keskuudessa kaksi kuolemantapausta. Palokorpraali O. Nissi-
nen kuoli Marian sairaalassa elokuun 13 p:nä syöpään, kun taasen vanhempi 
korpraali V. K. Karlsson pitkällisen taudin jälkeen kuoli oman käden kautta 
syyskuun 22 p:nä. Vakavia tapaturmia ei sattunut, ei tulipaloissa eikä har-
joituksissa. 

Miesluku ja kalusto. Palokunnan kalusto ei vuoden kuluessa muuttunut. 
Letkuvarastoa täydennettiin ja palokellojen lukua lisättiin. Lisäännys on 
arvoltaan 200,362 markkaa. Poistoja ja siirtoja tehtiin 429,581 markan 
arvosta, joista todelliset poistot tekivät 31,545 markkaa. Joulukuun 31 
p:nä 1932 palolaitoksen kaluston ja tarvekalujen kirjoihin merkitty arvo 
oli 5,750,243 markkaa. 

Palolaitoksen miesluku ja tärkein teknillinen varustus oli seuraava: 

Paloasema. 

Henki lökunta . 

M 

Moottor ia joneuvot . 

£ 5 e-h o 

f B • P 

3 ? O: S-

F S 

Pääpaloasema 
Kallion 
Käpylän 
Pasilan 
Pohjoinen 
Sörnäisten niemen ... 

Yhteensä 

11 
4 
1 

73 [ 84 
24 j 28 

7 

16 

10,253 
2,930 

406 
856 

10 
5 
1 
1 

760 

117 133 15,205 18 



X. Palolaitos. 53* 

Paloautoja oli 1 vaahtosammutusauto, 2 letkuautoa, 2 konetikapuu-
autoa, 1 kaasu- ja valaistusauto ja 12 ruiskuautoa, joista viimeksimaini-
tuista 1 ä 450, 2 ä 700, 3 ä 950," 2 ä 1,100, 1 ä 1,200, 2 ä 1,500 ja 1 ä 
1,800 min/litr. Moottoriruiskuja oli 1 ä 250, 1 ä 500 ja 1 ä 600 min/litr. 7 i. k. 
paineella. 

Paloilmoituslaitos. Palolennätinkeskuksia oli pääpaloasemalla sekä Kal-
lion, Käpylän, Pasilan ja Sörnäisten niemen asemilla. Yleisiä palokelloja 
oli tullut lisää yksi; niitä oli vuoden lopussa 213. Lennätinverkkoon kytket-
tyjä yksityisiä palokelloja oli kaikkiaan 16 paikassa, automaattihälyyttäjiä 
1 paikassa; niiden luku ei lisääntynyt kertomusvuonna. Palohälyytyspuhe-
lin oli kytketty puhelinkeskukseen erikoisnumeroineen 500, johtoja oli kolme. 
Paloasemien välisiä tiedoituksia varten oli asemien välillä suoraan kulkeva 
puhelinjohto. 

Palopostit ja muut vedenottopaikat. Vesijohdon paloposteja oli tullut 
lisää 18, poistettu 2, joten niitä vuoden lopussa oli kaikkiaan 1,363. Palo-
kaivojen luku ei lisääntynyt, niitä oli kolme. 

Vapaaehtoinen palokunta. Vapaaehtoisen reservipalokunnan päällystön 
miesluku oli 33 ja miehistön 377. 

Kalustoa oli 4 paloautoa, joista 1 ruiskuauto, ja 3 autoruiskua sekä 
4,060 m letkuja. 

Vapaaehtoisen palokunnan lentävään osastoon kuului 40 miestä; sen 
hälyytys oli järjestetty tapahtuvaksi puhelinkeskuksen kautta kulkevalla 
hälyytyspuhelimella. Yleinen hälyytys tehdään palotorvella pääpaloaseman 
palotornista. 

Palotarkastukset. Sellaisten säädöksien puutteessa, joiden mukaan kun-
nan paloviranomainen olisi velvollinen ryhtymään erikoistoimenpiteisiin 
paloturvallisuuden järjestämiseksi, harjoitettiin palosuojelua kaupungissa 
yksinomaan voimassa olevan palojärjestyksen, rakennusjärjestyksen sekä 
muiden vahvistettujen paikallisten asetusten nojalla. 

Huomattavaa haittaa palotarkastustoiminnalle tuotti se seikka, että 
kolmannen palomestarin toimi täytettiin vasta syyskuussa. Koska näin ollen 
palotarkastuksiin käytettävä työvoima oli melko supistunut, päähuomio 
kiinnitettiin kaikkien paloalueella sijaitsevien kiinteistöjen vakinaisiin, vuotui-
siin palotarkastuksiin sen toteamiseksi, että palojärjestyksen palo- ja hengen-
pelastuskalustoa koskevia määräyksiä sekä voimassa olevia kokoushuoneita, 
teattereita y.m.s. samoin kuin öljyjen ja muiden tulenarkain nesteiden varas-
toimista y.m.s. koskevia ohjeita oli noudatettu. 

Useammankin kerran tarkastettiin kuitenkin vuoden kuluessa teatte-
reita, elokuva-, näyttely-, messu-ja myyjäishuoneistoja, autovajoja, bensiinin-
jakeluasemia, filmitoimistoja, hotelleja, matkustajakoteja, autokorjaamoja, 
ruiskumaalaamoja y.m., vaikkei siinä laajuudessa, kuin olisi ollut tarpeen. 
Tarkastavat palomestarit toimittivat jokavuotiset palotarkastukset, joita 
varten kaupunki oli jaettu kolmeen tarkastuspiiriin; tulisijain, savujohtojen, 
kattotikapuiden, kaasunpoistotorvien y.m.s. tarkastukset asianomaiset piiri-
nuohoojamestarit suorittivat. 

Palojärjestyksen mukaisen kaikkien kiinteistöjen vuotuisen tulisijakat-
selmuksen palopäällikön tarkoitusta varten valitsemat katselmusmiehet 
suorittivat maistraatin määräämänä aikana. 

Kuten mainittiin, tarkastettiin vuoden kuluessa kaikki kiinteistöt. Lisäksi 
palomestarit suorittivat 1,432 tulen- ja henkilöturvallisuuteen nähden vaaral-
listen laitosten n.k. ylimääräistä tarkastusta, nimittäin ensimmäinen palo-
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mestari A. Leskinen 455, toinen palomestari L. Gustafsson 504 ja kolmas 
palomestari C.-W. Åström 473 tarkastusta, jonka ohella palopäällikkö toimitti 
yleisten kokoussalien, teatterien, bensiininsäilytyspaikkojen, lilmivarasto-
jen, suurehkojen autovajojen y .m. tulenvaarallisten laitosten kontrollitar-
kastuksia. 

Lausuntoja. Asemakaava- ja rakennusasioita koskevia lausuntoja palo-
toimikunta antoi 21 ja palopäällikkö 27. 

Turuavartio teattereissa. Teattereissa y.m.s. huoneistoissa oltiin vartiossa 
näytäntöjen aikana seuraavasti: 

Suomalaisessa oopperassa 3 miestä 153 kertaa, Ruotsalaisessa teatterissa 
2 miestä 172 kertaa, Kansan Näyttämöllä 2 miestä 109 kertaa, Kansallisteat-
terissa 3 miestä 253 kertaa, Koiton näyttämöllä 1 mies 175 kertaa, Kaivohuo-
neella 1 mies 64 kertaa ja Tivolissa 1 mies 5 kertaa. 

Nuohoustoimi. Kaupunki oli nuohoustöiden suorittamista varten jaettu 
11 nuohouspiiriin, joissa kussakin piirinuohooja oli velvollinen tarpeel-
lisine apumiehineen maistraatin vahvistaman taksan maksusta toimittamaan 
savutorvien ja tulisijojen puhdistuksen sekä pyynnöstä nuohoamaan kaakeli-
uunien putket ja muut pienehköt savujohdot. 

Palojärjestyksen mukaan piirinuohooja on vastuunalainen nuohoomisen 
tapahtumisesta oikeaan aikaan ja niin huolellisesti, ettei nokivalkeaa synny. 
Hän on myös velvollinen korvaamaan tulisijoihin tai savutorviin ilmesty-
neen vahingon, johon hän on syyllinen. 

Piirinuohooja ottaa itse palvelukseensa tarvittavan miehistön ja maksaa 
sille palkan. Hän ei nauti palkkaa kaupunginkassasta, vaan kantaa nuohoo-
mistöiden suorittamiseen tarpeelliset varat suoraan talonomistajilta edellä-
mainitun taksan mukaan. Nokivalkeitten lukumäärä vuosina 1921—32 oli 
seuraava: 

192 1 121 
1922 82 
1923 102 
1924 88 

1925 89 
1926 44 
1927 58 
1928 47 

1929 68 
1930 41 
1931 31 
1932 28 

Tulipalot. Palokunta hälyytettiin vuoden kuluessa 352 kertaa, josta 
205 kertaa todellisen tulipalon tai tulipalonuhkan johdosta, 28 kertaa noki-
valkean takia, 24 kertaa käryn ja 2 kertaa valonheijastuksen takia, 25 kertaa 
pulmoottoriavustuksen antamista varten, 18 kertaa erehdyksestä, 2 kertaa 
vedentulvan tähden, 5 kertaa palolennätinvian takia, 30 kertaa ilkivaltai-
suudesta sekä 13 kertaa muista syistä. Edelliseen vuoteen verrattuina hä-
lyytykset vähentyivät 4 ja tulipalot 25. 

Vuoden eri kuukausien kesken tulipalot jakaantuivat seuraavasti: tam-
mikuussa oli 18, helmikuussa 24, maaliskuussa 18, huhtikuussa 13, touko-
kuussa 18, kesäkuussa 12, heinäkuussa 22, elokuussa 22, syyskuussa 17, 
lokakuussa 15, marraskuussa 15 ja joulukuussa 11. Ensimmäinen tieto 
tulen irtipääsystä saatiin 112 tapauksessa puhelimitse, 89 tapauksessa 
palolennättimellä ja 4 tapauksessa suullisen sanantuojan ilmoittamana. 
131 tulipaloa sattui päivällä, laskien klo 6—klo 18, ja 74 yöllä, klo 18— 
klo 6. 

Tulipalojen jakautuminen tulen irtipääsypaikan mukaan käy selville 
seuraavista numeroista: 
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Kivi- Puu- Y h -
tälöjä, taloja. teensä. 

Kivi- Puu- Y h -
tälöjä. taloja.teensä. 

Asuinhuoneita 41 12 53 Ravintoloita 2 — 2 
Autoja tai moott.pyör. — — 27 Konttorihuoneistoj a 2 2 
Tehtaita tai työpaj oj a . 21 4 25 Kylpyhuoneita . . . . 2 — 2 
Varastosuojia tai ulko- Aluksia — — . 2 

huoneita — 15 15 Rautatievaunuja . . — . — 2 
Ullakoita 10 3 13 Autovajoja 1 — 
Kellareita 7 3 10 Elokuvateattereita.. 1 — 
Ruokailu- tai työaine- Matkustajakoteja . . 1 — 

kojuja — 7 7 Sairaaloita 1 — 
Hissimoottorikomeroita 4 — 4 Kouluja 1 — 
Rakenteilla olevia ta- Näyttelyhuoneistoja. 1 — 

loja 4 — 4 Puhelinkeskuksia . . 1 — 
Myvmälöitä 4 — 4 Tervapatoja — — 

Rikkalaatikoita . . . . — — 4 Ruohikkoja — . — . 

Hiilivarastoja — — 4 Kanervikkoja — . — 

Kaatopaikkoja — — 3 Puuaineita tai halko-
Valimolta 2 — 2 varasto ja — . — 

Kattilahuoneita 2 — 2 Hissikoreja — — 

Pukukomeroita 1 1 2 Lentokoneita . . . . — — . 

Säilytyshuoneita 1 1 2 Pesutupia — 1 
Yhteensä 110 47 205 

Eri kaupunginosien ja alueiden kesken tulipalot jakautuivat seuraa-
vasti: 

II 
III 
IV 
V 

V I 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 
X X 

Pasila 

I kaupunginosa 18 
13 
13 
19 
15 
7 
7 
4 
4 

17 
10 
11 
8 

14 
3 
8 

Meilahti 
Ruskeasuo 
Uusipelto . 
Vallila . . . 

2 
. . . . . . 1 

1 
1 1 

Hermanni 2 
Toukola 2 
Kumpula 1 
Käpylä 2 
Pukkisaari 1 
Tervasaari 1 
Korkeasaari 1 
Haaga 1 
Lauttasaari 1 
Malmi 1 
Oulunkylä . 1 
Kulosaari 1 
Herttoniemi 1 

Yhteensä 205 

Tulipaloihin lähdettiin pääpaloasemalta 141 kertaa, Kallion asemalta 57 
kertaa, Käpylän asemalta 2 kertaa, Pasilan asemalta 3 kertaa ja Sörnäisten 
niemen asemalta 2 kertaa. 
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Tulen irtipääsemisen syyt käyvät selville allaolevista luvuista: 

Varomaton lampun, kynttilän tai 
tulitikkujen käytteleminen . . 25 

Varomaton tulenarkojen nestei-
den ja tavaroiden käytteleminen 25 

Räjähdysmoottorin syttyminen 21 
Tulisijoista pudonneet kekäleet 

ja kipinät 20 
Sähköj ohtoj en lyhytsulku 16 
Tulisijan tai savujohdon liialli-

nen kuumeneminen 14 
Itsesytytys 10 
Sähkökoje tai silitysrauta 8 
Puutteellinen tulisija tai savu-

j ohto 7 

Varomattomuus jäätyneitä vesi-
johtoputkia sulatet taessa . . . . 6 

Varomaton tupakanpoltto . . . . 6 
Syttyminen kaasujohdosta . . . . 5 
Sähkömoottori 5 
Varomaton uuttauskojeen käyt-

teleminen 3 
Murhapoltto 3 
Lasten leikkiminen tulella . . . . 1 
Sopimattomassa paikassa säily-

tetty tulensekainen tuhka . . 1 
Nokituli 1 
Primuskeittiön räjähtäminen . . 1 
Tuntematon (selville saamaton) 27 

Yhteensä 205 

205:stä vuoden kuluessa sattuneesta tulipalosta 112 oli pientä eli senlaa-
tuista, että ne sammutettiin käyttämällä pönttöruiskua tai muuta ensiapu-
ruiskua, 66 keskikokoista, jotka sammutettiin käyttämällä 1 vesijohdon-
moottoriruiskun- tai n.s. hiilihapporuiskun suihkua sekä 27 niin vakavaa laa-
tua, että tarvittiin useampia vesisuihkuja tulen sammuttamiseen. 

Tulipaloista ei mikään ollut niin suuri, että palokunnan olisi kokonaisuu-
dessaan tarvinnut ryhtyä toimimaan. Helsingin vapaaehtoinen palokunta 
kutsuttiin vuoden kuluessa harjoituksen vuoksi kerran tulipalopaikalle. 
Vakavaluontoisiksi tulipaloiksi voidaan sanoa seuraavia: 

Helmikuun 6 p:nä tulipalo syttyi valtionrautateiden Pasilan konepajalle 
kuuluvassa lavettirakennuksessa. Tuli sai alkunsa puhalluslampun käyttä-
misestä ruiskumaalaamossa, josta se silmänräpäyksessä levisi rakennuksen 
toisiin osiin palokunnan onnistumatta sitä estää. Rakennus paloi poroksi. 
Sammutukseen ottivat osaa pääpaloaseman ja Kallion paloaseman sekä Hel-
singin vapaaehtoisen palokunnan kalustot ynnä valtionrautateiden paikalli-
nen palokunta. Käyttäen 20 vesisuihkua onnistui palokunnan kuitenkin estää 
tulen leveneminen muihin rakennuksiin. Palovahingot nousivat 3 milj. mark-
kaan. Omaisuus oli vakuuttamaton. 

Elokuun 4 p:nä tulipalo syttyi Suomen valkoisen kaartin kasarmirakennuk-
sen ullakolla, joka oli korjauksen alaisena ja johon oli koottu paljon helposti 
palavaa puuainetta. Tuli oli saanut alkunsa uuttauskojeen varomattomasta 
käyttämisestä. Osa ullakosta ja vesikatto turmeltui. Käyttäen 6 vesisuihkua 
palokunta sai nopeasti tulen rajoitetuksi. Kiinteän omaisuuden vahingot nou-
sivat 75,000 markkaan. 

Tapaturmat. Tulipalojen yhteydessä sattuivat seuraavat tapaturmat: 
Maaliskuun 15 p:nä ilmoitettiin tulipalon syttyneen Laivanvarustajan-

kadun varrella. Palokunnan lähtiessä tulipalopaikalle sattui Korkeavuoren-
kadun ja Pienen Roobertinkadun kulmassa yhteenajo. Puolustuslaitoksen 
sairaankuljetusauto yritti ajaa palokunnan editse onnistumatta kuitenkaan, 
josta seurasi, että paloauto ajoi yhteen sairaankuljetusauton kanssa. Molem-
mat autot vahingoittuivat. Sairaankuljetusauto oli tyhjä. Palomiehistä ei 
kukaan loukkaantunut. 



X. Palolaitos. 57* 

Maaliskuun 22 p:nä syttyi filmirulla palamaan elokuvateatteri Arenan 
konehuoneessa. Yrittäessään sammuttaa palon, koneenkäyttäjä sai palohaa-
voja kasvoihinsa ja käsiinsä sekä menetti tajuntansa savumyrkytyksestä. 
Saatuaan keinotekoista hengitystä potilas virkistyi ja siirrettiin sairaalaan 
hoidettavaksi. 

Maaliskuun 26 p:nä lentokone oli syöksynyt alas jäälle Kruunuvuoren 
selälle ja syttynyt palamaan. Lentokoneen ohjaaja ja tähystäjä paloivat 
pahoin; heidät kuljetettiin sairaalaan, jossa he kuolivat. Lentokoneen palavat 
jäännökset sammutettiin säiliöauton suihkulla. 

Palovahingot ja niiden korvaaminen. Tulen suuremmassa tai pienemmässä 
määrässä vahingoittaman irtaimiston arvo oli 89,091,900 markkaa ja kiinteän 
omaisuuden arvo 409,360,200 markkaa, yhteensä 498,452,100 markkaa, kun 
taas vahingon suuruus eli palovahingonkorvauksen määrä irtaimistosta 
nousi 2,765,512: 55 markkaan ja kiinteimistöstä 1,845,745: 18 markkaan, 
yhteensä 4,611,257: 73 markkaan tehden 0.93 % turmeltuneen omaisuuden 
arvosta. 

Palovahingonkorvauksia kotimaiset vakuutuslaitokset suorittivat 
1,501,112: 68 markkaa ja ulkolaiset vakuutuslaitokset 7,259: 05 markkaa, kun 
taas vakuuttamatonta omaisuutta, mikäli on saatu selville, turmeltui 
3,102,886 markan arvosta. 

Vertailun vuoksi annetaan alempana tietoja palovahinkojen arvosta 
prosenteissa koko vakuutussummasta 12-vuotiskaudelta 1921—32: 

1921 1.7 1924 1.4 1927 1.6 1930 l.o 
1922 2 . 8 1925 0 .9 1928 3.o 1931 O.e 
1923 l.o 1926 1.5 1929 0.9 1932 0.9 

Sairaankuljetustoimi. Sairaankuljetus vaunuja ja-autoja käytettiin vuo-
den kuluessa yhteensä 4,576 kertaa, joista 4,505 kertaa sairaiden ja 71 kertaa 
tapaturmaisesti vahingoittuneiden henkilöiden kuljetukseen. Vuoden 1931 
vastaavat luvut olivat 4,998, 4,931 ja 67. Kuljetukset vähenivät siis 422. 
Ajojen lukumäärä päivää kohden oli 12.5, sen ollessa edellisenä vuonna 13.7. 
Kuljetusmatkojen pituus oli 28,360 km., edellisenä vuonna 29,219 km. 
Kuljetuksista suoritetut maksut, yhteensä 110,600 markkaa, jätettiin kau-
punginkassaan. 

Vaunujen ja autojen käyttö eri kuukausina käy selville seuraavasta ase-
telmasta: 

Sairaus- Tapa- Yh- Sairaus-• Tapa- Yh-tapauk- tu rmis - teensä. tapauk- turmis- teensä. sissa. sa. sissa. sa. teensä. 

Tammikuu 433 6 439 Heinäkuu , 259 10 269 
Helmikuu 517 12 529 Elokuu 283 4 287 
Maaliskuu . . . , 553 6 559 Syyskuu 284 4 288 
Huhtikuu 439 6 445 Lokakuu 353 7 360 
Toukokuu 414 5 419 Marraskuu , 356 4 360 
Kesäkuu 297 1 298 Joulukuu 317 6 323 

Yhteensä 4,505 71 4,576 

Palolaitoksen kustannukset vuonna 1932 selviävät seuraavasta taulu-
kosta: 
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Määräraha talous- Kustannukset kir- Yli jäämä ( - f ) 
arvion mukaan, jojen mukaan, ta i va jaus (-

Smk, • Smk. Smk. 

Palkkiot 24,500 — 18,726: 65 + 5,773: 35 
Luokitellut palkat 3,789,740 — 3,708,228: — + 81,512: — 

Kesälomasijaiset 100,000 — 98,460: — + 1,540: — 

Vuokra 24,000 — 21,300: — + 2,700: — 

Lämpö 219,000 — 188,834: 95 + 30,165: 05 
Valaistus 53,000 — 50,582: 60 + 2,417: 40 
Siivoaminen 12,000 — 8,435: 05 + 3,564: 95 
Vedenkulutus 30,000 — 26,068: 40 + 3,931: 60 
Puhtaanapito 6,000 — 5,950: 15 + 49: 85 
Kaluston hankinta 330,000 — 311,575:05 + 18,424: 95 
Kaluston kunnossapito 200,000 — 205,054: 60 

+ 
5,054: 60 

Painatus ja sidonta 1,500 1,466: 30 + 33: 70 
Tarverahat 18,000 — 19,769: 75 1,769: 75 
Pesu 28,000 — 24,639: 50 + 3,360: 50 
Lääkkeet ja sairaanhoitotarvik-

keet 10,000 — 1,809: 30 + 8,190: 70 
Hevosten elatus 16,346 — 10,415: 80 + 5,930: 20 
Autojen käyttö 75,000 — 74,606: 40 + 393: 60 
Rakennusten korjaukset 6,000 — 4,898: 20 + 1,101: 80 
Vakuutukset 40,000 — 38,532: 45 + 1,467: 55 

Yhteensä 4,983,086 — 1)4,819,353: 15 + 163,732: 85 

Bruttokustannukset kutakin henkikirjoissa olevaa henkilöä kohden 
nousivat n. 22: 51 markkaan. 

Avustus- ja huvirahasto. Palokunnan avustus- ja huvirahasto on saanut 
alkunsa siten, että palolaitos, kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan, saa 
määrätyn osan kertyneistä sairaankuljetusmaksuista. Sen pääomamäärä nousi 
vuoden alussa 369,379: 96 markkaan ja lisääntyi vuoden kuluessa sairaan-
kuljetusmaksujen, korkojen palotornin sisäänpääsymaksujen, lahjojen y.m. 
kautta yhteensä 45,989: 27 markkaa, kun taasen menot, käsittäen kapelli-
mestarin palkkaamisen palokunnan soittokuntaa varten, kirjojen ja sanoma-
lehtien sekä urheilukilpailupalkintojen ostot, tarjoilun miehistölle juhlapäi-
vinä, kesäkodin vuokran ja ylläpidon y.m., nousivat 51,471: 85 markkaan. Pää-
omamäärä väheni vuoden aikana 5,482: 58 markkaa, johtuen tulojen vähenty-
misestä ja menojen lisääntymisestä, joista viimeksimainituista mainittakoon 
m.m. radiokoneen osto Käpylän uudelle paloasemalle, musiikkikojeiden osto 
Kallion paloasemalle sekä kahden palomiehen leskille myönnetty avustus. Jou-
lukuun 31 p:nä 1932 rahaston pääomamäärä nousi 363,897: 38 markkaan, josta 
95,000 markkaa oli sijoitettuna lainana kiinnitystä vastaan kaupunkitalossa, 
9,100 markkaa pankkiosakkeina, 127,247: 20 markkaa pankin talletustilille 
sekä 132,550: 18 markkaa pankin säästötilille. 

Tähän sisältyvät viranhaltijain palkat vähentämättöminä. Kaupunginval-
tuuston kertomusvuodeksi määräämä vähennys, 205,472 markkaa, sekä luontois-
etujen korvaukset, 506,820 markkaa, vietiin kirjoihin tulona. 




