
XI. Palolaitos 
Palolautakunnan kertomus vakinaisen palokunnan toiminnasta v. 1938 

oli seuraavan sisältöinen: 

P a l o l a u t a k u n n a n j ä s e n e t j a t o i m i n t a . Palolautakuntaan, joka maistraa-
tin alaisena valvoo palotointa, kuuluivat v. 1938 seuraavat henkilöt: pu-
heenjohtajana filosofiantohtori B. Nybergh, varapuheenjohtajana teknolo-
giantohtori Y. Talvitie sekä jäseninä viilaaja Hj. Horniemi, asentaja H. 
Puukko ja ylijunailija A. Österlund. Kaupunginhallituksen edustajana 
lautakunnassa oli johtaja J. Louhivaara. Sihteerinä toimi kansliasihteeri 
G. V. Brotherus. 

Palolautakunta kokoontui kertomusvuonna 18 kertaa ja käsitteli 113 
varsinaista asiaa, jotka antoivat aihetta lausuntoihin tai esityksien tekemi-
seen viranomaisille. Pöytäkirjaan merkittiin 95 tiedonantoa. Erinäisille 
kaupungin viranomaisille ja yksityisille annettiin sitä paitsi palopäällikön 
toimesta 714 (edellisenä vuonna 549) kirjallista lausuntoa, esitystä tai 
todistusta. Asemakaava- ja rakennusasioita koskevia lausuntoja palo-
lautakunta antoi 66 ja palopäällikkö 253. 

Tärkeimmistä palolautakunnan kertomusvuoden aikana käsittelemistä 
asioista mainittakoon palopäällikön ehdotus Käpylän palolennätinverkoston 
laajentamiseksi, joka lähetettiin puoltolauseineen kaupunginhallitukselle. 

Syyskuun 7 p:n ja 10 p:n välisenä aikana palopäällikkö ja palomestari 
Harne osallistuivat Tukholmassa pidettyihin väestönsuojeluharjoituksiin. 

Palokunta . Viranhaltijat. Kertomusvuoden aikana erosi palokunnan 
palveluksesta kuolemantapauksen kautta 2 sääntöpalkkaista viranhaltijaa 
ja vakinaiseen palvelukseen otettiin niin ikään 2 sääntöpalkkaista viran-
haltijaa. 

Vanhempi palomies K. Suominen kuoli heinäkuun 9 p:nä Yrjönkadun 
29:ssä sattuneessa tulipalossa saamansa vaikean savumyrkytyksen joh-
dosta. Nuorempi korpraali K. Andersson kuoli hänen vapaa-aikanaan 
sattuneessa liikenneonnettomuudessa Kulosaaressa heinäkuun 28 p:nä. 

Terveydentila palokunnassa kertomusvuoden aikana oli vähemmän 
tyydyttävä. Suuressa yleisessä lääkärintarkastuksessa todettiin kaksi tu-
berkuloositapausta sekä useita sydäntautitapauksia. 79 miestä sairasti 
yhteensä 1,956 päivää. 

Kalusto. Palokunnan kalustossa tapahtui vuoden aikana erinäisiä 
muutoksia. Vanhentuneena ja käyttöön kelpaamattomana myytiin eräs 
sairas vaunu huutokaupalla. Uusia ruiskuautoja hankittiin kaksi kpl, 
samoin uusi ja ajanmukainen savusukellus- ja valaistusauto. Eräs tarkas-
tusautoista korvattiin myös uudella, ajanmukaisella moottoriajoneuvolla. 

Väestönsuojelutarkoituksiin hankittiin vuoden aikana erinäistä kalus-
toa kuten yksi moottoriruisku, 2" ja 3" paloletkuja, liittimiä y.m. 

Joulukuun 31 p:nä 1938 oli palokunnan kaluston ja tarvekalujen kirjoi-
hin merkitty arvo 10,167,607 mk. 
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Letkujen määrä jakautui eri paloasemille seuraavasti: 

Liittimien 
suuruus 

Pääpalo-
asema Kallio Käpylä Pasila Sörnäisten 

niemi Yhteensä 

M e t r i ä 

2 " 
3 " 

4,907 
6,600 

3,220 
3,820 

560 
510 

340 
510 

200 
510 

9,227 
11,950 

Yhteensä 11,507 7,040 1,070 850 710 21,177 

Väestönsuojelutarkoituksiin hankitut letkut 2" 2,340 m ja 3" 2,430 m 
sisältyvät pääpaloaseman letkujen yhteissummaan. 

Palokunnan miesvahvuus ja moottoriajoneuvojen luku oli seuraava: 

Henkilökunta Moottoriajoneuvot g 

Paloasema 

Päällystöä 

A
lipäällystöä 

M
iehistöä 

K
aikkiaan 

Paloautoja 

V
esivahinkojen 

suojeluautoja 

H
enkilöautoja 

Sairaan-
kuljetusautoja 

Linja-
korjausautoja 

K
uorm

a-
autoja 

K
aikkiaan 

0 
0 t 
1 Cfi 
B. P* 

Pääpaloasema 
Kallio 

4 
1 

8 
4 

70 
35 

8 

82 
40 

12 
7 

1 5 
1 

3 
1 

1 2 
1 

24 
10 

4 

Käpylä 1 

70 
35 

8 9 1 1 2 1 
Pasila 6 6 1 1 

1 

Sörnäisten niemi . . . . — — 6 6 1 1 — 

Yhteensä 5 13 125 143 22 1 6 5 1 3 38 5 

Palokunnalla oli yksi vaahtosammutusauto, joka oli varustettu 1,000 
min./litr. pumpulla, kolme letkuautoa, kaksi konetikapuuautoa, kaksi 
savusukellus- ja valaistusautoa ja viisitoista ruiskuautoa, joista viimeksi 
mainituista kolme oli varustettu 500, yksi 800, neljä 1,000, kaksi 1,500 ja 
yksi 1,700 min./litr. pumpulla sekä neljä 2,000 min./litr. pumpulla. Moot-
toriruiskuista, joita oli viisi, oli yksi 250, yksi 600 ja kolme 700 min./litr. 
tehoista. 

Palokunnan kaikkien moottoriajoneuvojen yhteinen ajomatka oli 
88,477 km. 

Paloilmoitus. Palolennätinkeskuksia oli pääpaloasemalla sekä Kallion, 
Käpylän, Pasilan ja Sörnäisten niemen paloasemilla. 

Yksityisiä palokelloja tuli kaksi lisää. Käytännössä oli palokelloja 
kaikkiaan 252. Lennätinverkkoon kytkettyjä yksityisiä palokelloja oli kaik-
kiaan 25 paikassa. Automaattihälyttäjiä oli viidessä paikassa. Palohäly-
tyspuhelin oli kytkettynä puhelinkeskukseen erikoisnumerolla 500, johtoja 
oli kolme. Paloasemien välisiä tiedoituksia varten oli asemien välillä suo-
raan kulkeva puhelinjohto. 

Palopostit ja muut vedenottopaikat. Vesijohdon paloposteja tuli lisää 63 
kpl, kaikkiaan niitä oli 1,527. Yksityisiä, vesijohtolaitoksen hoidossa olevia 
paloposteja oli 32. Palokaivoja oli kolme. 

Vapaaehtoinen palokunta. Vapaaehtoisen reservipalokunnan päällystön 
miesluku oli 32 ja miehistön 305. 
Kunnall. kert. 1938 
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Kalustoon kuului neljä paloautoa, joista kolme ruiskuautoa, yksi ka-
lustoauto ja kaksi irrallista moottoriruiskua sekä 4,420 m letkuja. 

Vapaaehtoisen palokunnan lentävään osastoon kuului 40 miestä. Sen 
hälytys oli järjestetty tapahtuvaksi puhelinkeskuksen kautta kulkevalla 
hälytyspuhelimella. Yleinen hälytys tehtiin palotorvella pääpaloaseman 
tornista. Kaupunki avusti kertomusvuonna vapaaehtoista palokuntaa 
20,000 mk:lla. Vapaaehtoinen palokunta kutsuttiin vuoden aikana kaksi 
kertaa avustamaan tulipaloissa varsinaisella kaupungin alueella ja 34 ker-
taa kutsuttiin antamaan n.s. kaukoavustusta tulipaloissa kaupungin lähi-
ympäristössä. 

Palotarkastukset. Kaikkien kaupungin alueella olevien kiinteistöjen 
yleisen palotarkastuksen suoritti palokunnan palotarkastaja. Paitsi näitä 
tarkastuksia palotarkastaja ja palomestarit suorittivat 893 ylimääräistä 
tarkastusta tulen- ja henkilöturvallisuuteen nähden vaarallisissa laitoksissa. 
Näistä tarkastuksista palotarkastaja suoritti 173, ensimmäinen palomes-
tari 143, toinen palomestari 284 ja kolmas palomestari 293. Tämän ohella 
palopäällikkö toimitti tarkastuksia yleisissä kokoussaleissa, teattereissa, 
bensiininsäilytyspaikoissa, filmivarastoissa, suurehkoissa autovajoissa y.m. 
tulenaroissa paikoissa. 

Turvavartio teattereissa. Teattereissa y.m.s. huoneistoissa oltiin var-
tiossa näytäntöjen aikana seuraavasti: Kansallisteatterissa 2—3 miestä 
273 kertaa, Kansanteatterissa 1—2 miestä 238 kertaa, Ruotsalaisessa teatte-
rissa 2—3 miestä 305 kertaa, Koiton näyttämöllä yksi mies 193 kertaa, 
Suomalaisessa oopperassa 2—3 miestä 144 kertaa, Balderin juhlahuoneis-
tossa yksi mies 8 kertaa ja Kaartin maneesissa (Tivoli) yksi mies 13 kertaa. 

Nuohoustoimi. Kaupunki oli nuohoustöiden suorittamista varten 
jaettu 11 nuohouspiiriin. Jokaisessa piirissä oli piirinuohooja velvollinen 
tarpeellisine apumiehineen maistraatin vahvistaman taksan mukaan toi-
mittamaan savutorvien ja tulisijojen puhdistuksen sekä pyynnöstä nuohoa-
maan kaakeliuunien putket ja muut pienehköt savujohdot. 

Palojärjestyksen mukaan piirinuohooja oli vastuunalainen siitä, että 
nuohoaminen tapahtui oikeaan aikaan ja niin huolellisesti, ettei jäänyt 
nokivalkean vaaraa. Hän oli myöskin velvollinen korvaamaan itse aiheut-
tamansa vahingot tulisijoissa tai savuhormissa. 

Piirinuohooja otti itse palvelukseensa tarvittavan miehistön ja maksoi 
sille palkan. Hän ei nauttinut palkkaa kaupunginkassasta. Nuohoamisesta 
tulevat palkkiot piirimestari kantoi edellä mainitun taksan mukaan suo-
raan talonomistajilta. 

Nokivalkeiden lukumäärä v. 1927—38 oli seuraava: 

1927 58 
1928 47 
1929 68 
193 0 41 

1931 31 
1932 28 
1933 20 
193 4 19 

1935 16 
1936 29 
1937 18 
1938 17 

Tulipalot. Palokunta hälytettiin kertomusvuoden aikana 504 kertaa, 
niistä 324 kertaa todellisen tulipalon tai tulipalon vaaran johdosta, 17 ker-
taa nokivalkean tähden, 21 kertaa käryn ja savun takia, 22 kertaa happi-
koje- tai pulmoottoriavustuksen antamista varten, 17 kertaa erehdyksestä, 
6 kertaa yksityisten hoidossa olevassa palolennätinverkostossa esiintyneen 
vian takia, 32 kertaa ilkivaltaisuudesta (edellisenä vuonna samoin 32 ker-
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taa), yhden kerran veden pumppuamista varten sekä 64 kertaa muista 
syistä. Edelliseen vuoteen verraten hälytysten lukumäärä kasvoi 34:llä 
ja tulipalojen lukumäärä 42:11a. 

Tulipaloja oli tammikuussa 25, helmikuussa 15, maaliskuussa 26, huhti-
kuussa 19, toukokuussa 22, kesäkuussa 20, heinäkuussa 37, elokuussa 32, 
syyskuussa 25, lokakuussa 32, marraskuussa 31 ja joulukuussa 40. 

Ensimmäinen tieto tulen irtipääsystä saatiin 198 tapauksessa puheli-
mitse, 119 tapauksessa palolennättimellä ja 7 tapauksessa suullisen sanan-
tuojan kautta. 193 tulipaloa sattui päivällä klo 6—18 ja 131 tulipaloa yöllä 
klo 18—6 välisenä aikana. 

Tulipalojen jakautuminen tulen irtipääsy paikan mukaan näkyy seu-
raavasta yhdistelmästä: 

Kivi- Puu- Yh_ 
raken- raken- teensä 
nuksia nuksia 

Asuinhuoneita 36 12 48 
Kellareita 17 1 18 
Työhuoneita 12 2 14 
Ullakolta 8 — 8 
Tehtaita tai työpajo-

ja 12 — 12 
Varastosuojia tai ul-

kohuonerak — 19 19 
Myymälöitä 3 1 4 
Ravintoloita 2 — 2 
Rakenteilla olevia ta-

loja 23 1 24 
Hissimoottoreita 3 — 3 
Asuinrakennuksia .... — 2 2 
Mankelihuoneita 1 — 1 
Elokuvateattereita ... 1 — 1 
Ilmakanavia 4 — 4 

Kivi- Puu- yjj 
raken- raken- t e e n s ä 
nuksia nuksia 

Juhlasaleja 1 — 1 
Luokkahuoneita ... 1 — 1 
Kylpyhuoneita 3 — 3 
Vaatekomerolta ... 1 — 1 
Varastohuoneita ... 5 — 5 
Autovajoja ja -kor-

jaamoja 5 — 5 
Bensiinin j akelu-

asemia 2 — 2 
Eläinsuojia — 2 2 
Kattilahuoneita ... 6 — 6 
Kasvihuoneita — 1 1 
Moottorikoppeja ... 7 — 7 
Porraskäytäviä .... 2 — 2 
Saunoja 1 — 1 
Muita tulen irti-

pääsypaikkoja ... — — 127 
Yhteensä 156 41 324 

Taulukossa luettelemattomat muut tulen irtipääsypaikat olivat: hiili-
varastoja 13, autoja ja moottoripyöriä 29, laivoja ja moottoriveneitä 6, 
ruohikkoja y.m. maa-alueita 17, kasvavia puita 2, rikkalaatikoita 7, valo-
mainoksia 8, tervapatoja 8, kaatopaikkoja 11, lautakasoja 6, vesikouruja 
1, kaapelikanavia 1, sähkömittareita 1, hissikuilunpohjia 1, raitio- ja rauta-
tievaunuja 3, ilmakaapeleita 1, muuntajia 1, halkopinoja 1, kaasu- ja sähkö-
pylväitä 2, ahjoja 1, kääntösiltoja 3, metsämaita 3 ja kattoja 1. 

Eri palopiirien, kaupunginosien, esikaupunkien ja kaupungin ulko-
puolella sijaitsevien alueiden kesken tulipalot jakautuivat seuraavasti: 
I palopiiri 88, II palopiiri 108, III palopiiri 1.17 ja palopiirien ulkopuolella 
II eli yhteensä 324. 

I kaupunginosa 13 
II » 30 

III » 20 
IV » 36 

V kaupunginosa 6 
VI » 10 

VII » 10 
VIII » 4 
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IX kaupunginosa 2 
X » 27 

XI » 28 
XII » 17 

XIII » 19 
XIV » 19 
XV » 4 

XVI » 1 
XX » 20 

XXIII » 10 

XXV kaupunginosa 10 
Pasila 4 
Vallila 14 
Hermanni 7 
Sompasaari 1 
Korkeasaari 1 
Kaupungin ulkopuolella olevat 

alueet 11 
Yhteensä 324 

Tulen irtipääsyn syyt näkyvät alla olevasta yhdistelmästä: 

Oikosulku sähköjohdoissa 44 
Avotulen varomaton käsittele-

minen 39 
Itsesytytys 33 
Lämmityskaminan huolimaton 

hoito ja sijoitus 27 
Varomaton tupakanpoltto 23 
Moottorin kaasuttajan, pako-

putken tai jarrujen sytyttä-
mä 22 

Lasten leikkiminen tulella 13 
Puutteellinen tulisija tai savu-

johto 12 
Tulenaran aineen varomaton 

käsitteleminen 11 
Lampun, tulitikun tai kynttilän 

varomaton käsitteleminen .... 11 
Tulisijasta pudonneet kekäleet 

tai kipinät 8 
Ylikuumentunut tulenarka aine 8 
Tulisijan tai savujohdon liial-

linen kuumentuminen 7 
Uuttauskojeen varomaton kä-

sitteleminen 5 

Hankauksesta syntyneet kipi-
nät 5 

Sopimattomassa paikassa säily-
tetty tulensekainen tuhka .... 4 

Syttyminen kaasuliekistä 4 
Lämpö j oht o j en puutteellinen 

eristys 3 
Puhalluslampun varomaton kä-

sitteleminen 3 
Sorvista singonneet hehkuvat 

rautalastut 3 
Veturista lentäneet kipinät 3 
Lääkereiden liiallinen kuumen-

tuminen 3 
Salaman sytyttämä 2 
Sähkömoottori 2 
Kaasuräjähdys 2 
Sähkökeittokoje tai silitysrauta 1 
Katolle lentäneet kipinät 1 
Öljy- tai primuskeittiön räjäh-

dys 1 
Paineliekki keskuslämmitystu-

lisijasta 1 
Selville saamaton syy 23 

Yhteensä 324 

Kertomusvuoden aikana sattuneesta 324 tulipalosta oli 179 eli 55.2 % 
pientä eli sellaista, että ne sammutettiin pönttöruiskulla tai muulla ensi-
apuruiskulla, 100 eli 30.9 % keskikokoista, jotka sammutettiin käyttämällä 
yhtä vesijohdon, moottoriruiskun tai n.s. säiliöruiskun suihkua, sekä 45 eli 
13.9 % vakavampaa laatua, joissa tarvittiin suurempi määrä vesisuihkuja 
tulen sammuttamiseen. Kolme tulipaloista oli niin suurta, että palokun-
nan piti kokonaisuudessaan osallistua sammutustyöhön. 

Vakavaluontoisimpiin tulipaloihin kuuluviksi voidaan lukea seuraavat 
tulipalot: 
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Maaliskuun 15 p:nä pääsi tuli irti puhalluslampun varomattoman 
käsittelemisen johdosta Lönnrotinkadun talon n:o 39 ullakolla. Tuli sai 
nopeasti suuren vallan ja levisi ilmakanavien kautta laajalle alalle ennen 
palokunnan saapumista paikalle. Paitsi tulen aikaansaamaa vahinkoa, tur-
meli sammutuksessa käytetty vesi rakennuksen ylimmässä kerroksessa 
sijaitsevia asuinhuoneita. Sammutuksessa käytettiin 5 suihkua. Vahin-
got nousivat n. 100,000 mk:aan. 

Toukokuun 7 p:nä syttyi Saukonkadun varrella olevassa varastossa tuli-
palo, jonka sammutukseen osallistui Helsingin palokunta kokonaisuudes-
saan sekä Helsingin vapaaehtoinen palokunta. Tuli oli saanut alkunsa Oy. 
Elmgren & Co:n varastoalueella, jossa oli varastoituina terva- ja öljy-
tynnyreitä y.m. tulenarkoja tavaroita ja levisi sieltä Telko oy:n varastoon, 
missä säilytettiin erilaisia happoja y.m. Palossa tuhoutui varastojen lauta-
seiniä ja kattoja sekä suuret määrät tärpättiä y.m. Sammutuksessa käy-
tettiin n. 20 minuutin ajan vaahtoa sekä 12 vesisuihkua. Vahingot olivat 
n. 200,000 mk. 

Toukokuun 19 p:nä hälytettiin palokunta Arkadiankadun n:o 19:ään, 
jossa ullakko oli syttynyt palamaan. Tuli tuhosi paitsi väliseiniä ja kattoa 
myöskin ullakkokomeroissa varastoitua tavaraa. Sammutuksessa käytet-
tiin 5 suihkua. Tehokkaan vesisuojeluksen ansiosta jäivät vesivahingot 
vähäisiksi. Vahingot nousivat n. 215,000 mk:aan. 

Heinäkuun 9 p:nä pääsi tuli irti Elimäenkadun 24:ssä sijaitsevassa Me-
talliteos oy:n tehdasrakennuksessa. Palossa tuhoutui rakennuksen ylin 
kerros kokonaan. Alakerran koneita vesi turmeli osittain aiheuttaen tuntu-
via vahinkoja. Sammutuksessa käytettiin 15 suihkua. Sammutukseen 
osallistui kaupungin palokunta kokonaisuudessaan. Vahingot nousivat 
n. 1,270,000 mk:aan. 

Heinäkuun 13 p:nä syttyi Jätkäsaaren tullimakasiinissa tulipalo, jonka 
sammuttamiseen Helsingin palokunnan lisäksi osallistui myöskin Helsingin 
vapaaehtoinen palokunta. Tuli sai alkunsa makasiinin viereisestä paalu-
kasasta varomattoman tulen käsittelemisen takia. Tuli levisi nopeasti 
laudoista rakennettuun makasiinirakennukseen, joka jo palokunnan saa-
puessa oli kauttaaltaan tulessa. Suurista ponnistuksista huolimatta paloi-
vat sekä rakennus että siinä olleet 80 autoa piloille. Sammutuksessa käy-
tettiin 15 suihkua. Vahingot nousivat n. 1,445,000 mk:aan. Myöhemmin 
löydettiin raunioista hiiltynyt miehen ruumis. 

Tapaturmat. Tulipalojen sammutustyön yhteydessä sattuneista tapa-
turmista on huomattava jo aikaisemmin mainittu palomies Suomisen kuo-
lemantapaus. Muita, laadultaan lievempiä loukkaantumisia sattui vuoden 
aikana useita. 

Marraskuun 18 p:nä Kivenhakkaajankadun l:ssä syttyneessä tulipa-
lossa menetti kaksi lasta henkensä. Tuli oli saanut alkunsa lasten leikkimi-
sestä tulella. 

Palovahingot ja niiden korvaaminen. Tulen välittömästi uhkaaman ir-
taimen omaisuuden arvo oli 120,407,445 mk ja kiinteän omaisuuden arvo 
455,748,364 mk eli yhteensä 576,155,809 mk. Vahingon suuruus tai palo-
vahingon korvauksen määrä irtaimistosta nousi 3,310,348: 95 mk:aan ja 
kiinteimistöstä 1,480,187: 50 mk:aan eli yhteensä 4,790,536: 45 mk:aan. 

Palovahingonkorvauksia kotimaiset vakuutuslaitokset suorittivat 
4,488,874:90 mk ja ulkomaiset vakuutuslaitokset 301,661:55 mk eli 
yhteensä 0.8 % uhatun omaisuuden arvosta. 
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Vertailun vuoksi on seuraavassa merkitty palovahingon korvauspro-
sentit v:n 1927—38 väliseltä ajalta: 

1927 1 .6 1930 1 . 0 1933 2 . 3 1936 1.1 
1928 3.o 1931 0 . 6 1934 0.6 1937 1 . 3 
1929 0.9 1932 0 . 9 1935 .. 0.4 1938 0.8 

Sairaankuljetustoimi. Sairaankulj etusautoj a käytettiin kertomusvuo-
den aikana yhteensä 5,778 kertaa, joista 5,593 kertaa sairauden ja 185 
tapaturmaisesti vahingoittuneiden henkilöiden kuljettamiseen. Vastaavat 
luvut v. 1937 olivat 5,684, 5,540 ja 144. Kuljetusten lukumäärä lisääntyi 
94:llä. Ajojen lukumäärä päivää kohden oli 15.8 eli 0.2 suurempi kuin 
edellisenä vuonna. 

Kuljetukset jakautuivat eri kuukausien kesken seuraavasti: 

Sairaus-
tapauk-

sia 
Tapa-

turmia Yhteensä 
Sairaus-
tapauk-

sia 
Tapa-

turmia 

580 21 601 Heinäkuu ... . 390 14 
445 19 464 Elokuu . 401 16 
522 9 531 Syyskuu . 393 15 
514 10 524 Lokakuu . 483 18 
528 20 548 Marraskuu . . 467 15 
410 12 422 Joulukuu ... . 460 16 

404 
417 
408 
501 
482 
476 

Yhteensä 5,593 185 5,778 

Kuljetusmatkojen pituus oli 50,807 km, edellisenä vuonna 42,358 km. 
Kuljetuksista suoritettiin kaupunginkassaan yhteensä 196,725: 75 mk, 
edellisenä vuonna 178,115 mk. 

Palolaitoksen todelliset kustannukset v. 1938 käyvät ilmi seuraavasta 
taulukosta: 

Määräraha, Kustannukset kir- Säästö(+) tai 
mk jojen mukaan, mk ylitys (—) mk 

Palkkiot 25,500:— 26,157:— — 657: — 
Sääntöpalkkaiset virat 2)4,500,894:— 4,471,328:— + 29,566: — 
Kesälomasi] aiset 186,300:— 179,010:— + 7,290: — 
Vuokra 890,920: — 890,920: — — 
Lämpö 404,335: — 324,476: 45 + 79,858:55 
Valaistus 49,000: — 48,385: 70 + 614: 30 
Siivoaminen 12,000:— 11,385:85 + 614:15 
Vedenkulutus 36,200: — 32,667:20 + 3,532: 80 
Puhtaanapito 10,200:— 8,295:— + 1,905: — 
Kaluston hankinta 1,177,603:— 1,108,243:10 + 69,359:90 
Kaluston kunnossapito .... 216,000:— 362,999:55 — 3) 146,999: 55 
Painatus ja sidonta 4)26,000: — 25,815:— + 185: — 
Tarverahat 22,400:— 22,383:— + 17: — 
Vaatteiden pesu 25,000: — 18,314: 50 + 6,685: 50 

1) Marraskuun 23 p:nä kaupunginvaltuusto oikeutti ylittämään määrärahan 8,000 
mk:lla. — 2) Tähän sisältyy vuoden aikana myönnetty lisämääräraha 228,424 mk. — 
s) Määrärahaa oikeutettiin ylittämään 150,000 mk:lla. — 4) Tästä 20,000 mk on siirretty 
v:sta 1937. 



XI. Palolaitos 87* 

Määräraha, Kustannukset kir-
mk jojen mukaan, mk 

Säästö (+) tai 
ylitys (—) mk 

Lääkkeet ja sairaanhoito-
tarvikkeet 7,000: : — 5,580: 05 + 1,419: 95 

Yleisten laitteiden kunnos-
sapito 5,000 — 4,756:35 + 243: 65 

Käyttövoima 10,800 — 7,653:60 + 3,146:40 
Autojen käyttö 95,000 — 94,783:65 + 216: 35 
Hevosten elatus 3,000 — — + 3,000: — 
Vakuutusmaksut 55,000 — 56,762:95 1,762: 95 
Väestönsuojelutarpeet 241,290 — 172,113: — + !) 69,177: — 

Yhteensä 7,999,442 — 7,872,029:95 + 127,412: 05 

Kutakin kaupungin henkikirjoissa olevaa asukasta kohden kustannukset 
nousivat 31:90 mk:aan. 

Avustus- ja huvirahasto. Palokunnan avustus- ja huvirahasto sai 
alkunsa siitä, että kaupunginvaltuusto myönsi palokunnalle määrätyn 
osan kertyneistä sairaankuljetusmaksuista. Pääomamäärä oli kertomus-
vuoden alussa 358,005: 75 mk. 

Rahasto lisääntyi vuoden aikana sairaankuljetusmaksuista 20,145 mk, 
koroista 17,651: 81 mk, lahjoista sekä palotornin sisäänpääsy-, puhelin-
y.m. maksuista 864 mk eli yhteensä 38,660: 81 mk. 

Menot, käsittäen kapellimestarien palkkaamisen palokunnan soitto-
kuntia varten, kirjojen, sanomalehtien sekä urheilupalkintojen ostot, 
tarjoilun miehistölle juhlapäivinä, palokunnan kesäkodin vuokraan ja yllä-
pitoon tarvittavat maksut y.m. nousivat 47,785: 85 mk:aan. 

Joulukuun 31 p:nä 1938 rahaston pääomamäärä oli 348,881:01 mk, 
josta 97,500 mk oli sijoitettuna Helsingin kaupungin v:n 1934 5 % %-n 
obligatioihin, 10 kpl. litt. B, 16,400 mk pankkiosakkeina sekä pankissa 
120,206:95 mk talletustilillä ja 114,774:06 mk säästötilillä. 

Siirretti in v:een 1940. 




