
Xl. Palotoimi 
Palolautakunnan kertomus vakinaisen palokunnan toiminnasta v. 1940 

oli seuraavan sisältöinen: 

Palolautakunnan jäsenet ja toiminta. Palolautakuntaan kuuluivat v. 1940 
puheenjohtajana filosofiantohtori B. Nybergh, varapuheenjohtajana tek-
nologiantohtori Y. Talvitie, jäseninä viilaaja Hj. Horniemi, nuohoojames-
tari K. Lindström ja ylijunailija A. Österlund sekä itseoikeutettuna jäsenenä 
rakennustarkastaja A. Toivonen. Varajäseninä olivat apulaisrakennustar-
kastaja I. Ahonen, itseoikeutettuna, sekä nuohooja P. Lehikoinen ja insi-
nööri E. Lucander. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli 
varatuomari E. Tulenheimo ja sihteerinä toimi kansliasihteeri G. V. Brothe-
rus. 

Palolautakunta kokoontui kertomusvuonna 15 kertaa ja käsitteli 123 
varsinaista asiaa, jotka antoivat aihetta lausuntoihin tai esityksien tekemi-
seen. Pöytäkirjaan merkittiin 133 tiedonantoa. Erinäisille kaupungin viran-
omaisille ja yksityisille annettiin sitä paitsi palopäällikön toimesta 825 
kirjallista lausuntoa, esitystä tai todistusta. Asemakaava- ja rakennusasioita 
koskevia lausuntoja palolautakunta antoi 35 ja palopäällikkö 76. Palolaitok-
sen toimintaan löivät sotatapahtumat leimansa, kuten talvisodankin aikana. 
Tärkeimmistä palolautakunnassa käsitellyistä asioista mainittakoon seu-
raavat: 

Helmikuun 2 p:nä lautakunta palopäällikön esityksestä päätti julistaa 
Pasilan ja XV kaupunginosan piirinuohoojan toimen haettavaksi valiten 
maaliskuun 7 p:nä sanottuun toimeen nuohoojamestari A. N. Koposen 3 
kuukauden irtisanomisajoin. 

Kesäkuun 3 p:nä esiteltiin kaupunginhallituksen tiedonanto, jonka mu-
kaan The Finland Fund oli lahjoittanut 2 paloautoa Helsingin kaupungille. 

Syyskuun 5 p:nä esiteltiin toukokuun 7 p:nä 1937 asetetun komitean 
laatima, palokunnan miesvahvuuden lisäämistä ja palomiesten työajan ly-
hentämistä koskeva mietintö. Palolautakunta päätti äänestyksen jälkeen 
kaupunginhallitukselle ehdottaa, että palokuntaan saataisiin ylimääräisinä 
lokakuun 1 p:stä 1940 lukien sekä vakinaisiksi tammikuun 1 p:stä 1941 
lukien ottaa 4 palokersanttia ja 31 nuorempaa palomiestä lisää, jotta jokai-
nen palomies 9 vuorokauden aikana olisi 5 vuorokautta työssä ja 4 vuoro-
kautta vapaana. Vähemmistö taasen puolsi ehdotusta, että palokuntaan 
otettaisiin edellä mainitulla tavalla 2 palokersanttia ja 18 nuorempaa palo-
miestä lisää, jotta jokainen palomies 8 vuorokauden aikana olisi 5 vuoro-
kautta työssä ja 3 vuorokautta vapaana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
vähemmistön ehdotuksen. Palokuntaan otettiin tämän perusteella 16 vii-
purilaista palomiestä. 

Marraskuun 26 p:nä esiteltiin maistraatin lähete ynnä piirinuohoojien 
nuohoustaksan korottamista koskeva esitys. Palolautakunta päätti puoltaa 
sanotun taksan korottamista 10 %:lla. Maistraatti hyväksyi esityksen. 
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Samana päivänä esiteltiin kaupunginhallituksen lähete ynnä ehdotus 
Herttoniemen teollisuus- j a ölj ysatama-alueen rakennusj är j estykseksi. 
Palolautakunta päätti puoltaa ehdotuksen hyväksymistä. 

Joulukuun 23 p:nä esiteltiin palopäällikön Töölön paloaseman rakenta-
mista koskeva esitys. Palolautakunta päätti kaupunginhallitukselle lähetet-
tävässä kirjelmässä esittää, että lautakunta saisi asettaa komitean tutki-
maan palotoimen kehittämistä yleensä ehdottaen komiteaan valittaviksi 
palolautakunnan puheenjohtajan B. Nyberghin, varapuheenjohtajan Y. 
Talvitien ja palopäällikkö W. Bergströmin. 

Palokunta. Viranhaltijat. Kertomusvuoden aikana erosi palokunnan pal-
veluksesta 6 sääntöpalkkaista viranhaltijaa. Vakinaiseen palvelukseen otet-
tiin 5 sääntöpalkkaista viranhaltijaa. 

Palokunnan terveydentila oli kertomusvuoden aikana tyydyttävä. 
52 miestä sairasti yhteensä 832 päivää. 

Kalusto. Palokunnan kalustossa tapahtui vuoden aikana erinäisiä muu-
toksia. Uusi kuorma-auto sekä 9 uutta moottoriruiskua hankittiin. Lahjoi-
tuksina saatiin 1 paloauto, 1 kalustoauto, 7 moottoriruiskua, 2,641 m palo-
letkua sekä erilaista palokalustoa, kuten happinaamareita, kemiallisia sam-
muttajia, liittimiä y.m. pienempää palokalustoa. 

Palokunnan miesvahvuus ja moottoriajoneuvojen luku oli seuraava: 

Paloasema 

Pääpaloasema ... 
Kallio 
Käpylä 
Pasila 
Sörnäisten niemi 

Yhteensä 

Henkilökunta 

10 
4 
1 

15 

79 
44 

8 
6 
6 

143 

93 
49 

9 
6 
6 

163 

Moottoriajoneuvot 

12 
8 
2 
1 
1 

24 
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26 
11 
2 
1 
1 

41 

Palokunnalla oli yksi vaahtosammutusauto, joka oli varustettu 1,000 
min./litr. pumpulla, kolme letkuautoa, kaksi konetikapuuautoa, kaksi 
savusukellus- ja valaistusautoa ja kuusitoista ruiskuautoa, joista viimeksi 
mainituista kolme oli varustettu 500, yksi 800, neljä 1,000, kaksi 1,500 ja 
yksi 1,700 min./litr. pumpulla sekä viisi 2,000 min./litr. pumpulla. Moottori-
ruiskuista, joita oli 25, oli yksi 250, yksi 400, viisi 600 ja yksitoista 700, 
neljä 800, yksi 1,400, yksi 1,900 ja yksi 2,000 min./litr. tehoista. • 

Palokunnan kaikkien moottoriajoneuvojen yhteinen ajomatka oli 
90,075 km. 

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

Käytännössä oli palokelloja kaikkiaan 253. Lennätinverkkoon kytket-
tyjä yksityisiä palokelloja oli kaikkiaan 26 paikassa. Automaattihälyttäjiä 
oli kuudessa paikassa. Palohälytyspuhelin oli kytkettynä puhelinkeskukseen 
erikoisnumerolla 500, johtoja oli kolme. Paloasemien välisiä tiedoituksia 
varten oli asemien välillä suoraan kulkeva puhelinjohto. 
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Palopostit ja muut vedenottopaikat. Vesijohdon paloposteja tuli lisää 
30, kaikkiaan niitä oli 1,641. Yksityisiä, vesijohtolaitoksen hoidossa ole-
via posteja oli 36. Palokaivoja oli 6. 

Vapaaehtoinen palokunta. Vapaaehtoisen reservipalokunnan päällystön 
miesluku oli 32, alipäällystön ja miehistön 287. 

Kalustoon kuului neljä ruiskuautoa ja kaksi irrallista moottoriruiskua 
sekä 4,100 m letkuja. 

Vapaaehtoisen palokunnan lentävään osastoon kuului 40 miestä. Sen 
hälytys oli järjestetty tapahtuvaksi puhelinkeskuksen kautta kulkevalla 
hälytyspuhelimella. Kaupunki avusti kertomusvuonna vapaaehtoista palo-
kuntaa 50,000 mk:lla. Vapaaehtoinen palokunta kutsuttiin vuoden aikana 
47 kertaa antamaan n.s. kaukoavustusta tulipaloissa kaupungin lähiympä-
ristössä. 

Palotarkastukset. Kaikkien kaupungin alueella olevien kiinteistöjen 
yleisen palotarkastuksen suoritti palokunnan palotarkastaja. Paitsi näitä 
tarkastuksia piiripalomestarit suorittivat 397 tarkastusta tulen- ja henkilö-
turvallisuuteen nähden vaarallisissa laitoksissa kukin omassa piirissään. 
Näistä tarkastuksista apulaispalopäällikkö suoritti 87, palotarkastaja T. 
Sundqvist 30, palomestari C.-W. Åström 104 ja palomestari A. Harne 176. 
Tämän ohella palopäällikkö toimitti tarkastuksia yleisissä kokoussaleissa, 
teattereissa, bensiininsäilytyspaikoissa, filmivarastoissa, suurehkoissa auto-
vajoissa y.m. tulenaroissa paikoissa. 

Turvavartio teattereissa. Teattereissa y.m.s. huoneistoissa oltiin vartiossa 
näytäntöjen aikana seuraavasti: Kansallisteatterissa 2—3 miestä 178 ker-
taa, Kansanteatterissa 1—2 miestä 176 kertaa, Ruotsalaisessa teatterissa 
2 miestä 181 kertaa, Koiton näyttämöllä 1 mies 119 kertaa, Suomalai-
sessa oopperassa 2—3 miestä 93 kertaa ja Balderin juhlahuoneistossa 1 
mies 2 kertaa. 

Nuohoustoimi. Kaupunki oli nuohoustöiden suorittamista varten jaettu 
14 nuohouspiiriin. 

Nokivalkeiden lukumäärä v. 1929—40 oli seuraava: 

1929 68 
1930 41 
1931 31 
1932 28 

1933 20 
1934 19 
1935 16 
1936 29 

1937 18 
1938 17 
1939 16 
1940 45 

Tulipalot Palokunta hälytettiin kertomusvuoden aikana 518 kertaa, 
niistä 302 kertaa todellisen tulipalon tai tulipalonvaaran johdosta, 45 kertaa 
nokivalkean tähden 37 kertaa käryn ja savun takia, 10 kertaa happikoje-
tai pulmoottoriavustuksen antamista varten, 23 kertaa erehdyksestä, 6 
kertaa yksityisen hoidossa olevassa palolennätinverkostossa esiintyneen 
vian takia, 12 kertaa ilkivaltaisuudesta (edellisenä vuonna 16 kertaa), 9 
kertaa veden pumppuamista varten sekä 74 kertaa muista syistä. Edelli-
seen vuoteen verraten hälytysten lukumäärä pieneni 56:11a, tulipalojen luku-
määrä 75:llä. 

Tulipaloja oli Helsingissä tammikuussa 43, helmikuussa 31, maaliskuussa 
13, huhtikuussa 24, toukokuussa 25, kesäkuussa 21, heinäkuussa 34, elo-
kuussa 26, syyskuussa 17, lokakuussa 15, marraskuussa 23 ja joulukuussa 30. 

*) V:n 1939 kertomukseen merkittyyn palopostien lukumäärään, 1,665:een, sisältyy 
54 Munkkiniemen postia. Kaupunkialueella oli 1,611 palopostia ja lisäys v. 1939 oli 84. 
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Ensimmäinen tieto tulen irtipääsystä saatiin 213 tapauksessa puheli-
mitse, 81 tapauksessa palolennättimellä ja 8 tapauksessa suullisen sanan-
tuojan kautta, 201 tulipaloa sattui päivällä klo 6—18 ja 101 tulipaloa yöllä 
klo 18—6 välisenä aikana. 

Tulipalojen jakautuminen tulen irtipääsypaikan mukaan näkyy seu-
raavasta yhdistelmästä: 

Kivi- Puu-
raken- raken- Y h " 
nuksia nuksia t e e n s ä 

Asuinhuoneita 25 21 
Keittiöitä 8 1 
Kylpyhuoneita 3 — 
Eteisiä 3 — 
Vaatekomeroita 2 4 
Elokuvateattereita . . 2 — 
Ravintoloita 2 —• 
Konttorirakennuksia — 4 
Tehtaita ja työpajoja 19 2 
Leipomoita 1 — 
Laboratorioita 2 — 
Myymälöitä 5 — 
Saunoja 2 — 
Rakenteilla olevia ta-

loja 8 — 

Kivi- Puu-
raken- raken-
nuksia nuksia 

46 Kellareita 15 
9 Ullakoita 16 
3 Mankelihuoneita 1 
3 Porrashuoneita 4 
6 Hissimoottoreita 2 
2 Autovajoja 5 
2 Kattilahuoneita 4 
4 Ilmanvaihtokanavia 7 

21 Varastohuoneita — 
1 Var ast osuo j ia j a ulko-
2 huonerakennuksia 1 
5 Muita tulen irtipääsy-
2 paikkoja — 

Yh-
teensä 

19 
16 

1 
4 
2 
5 
4 
8 
1 

10 11 

— 115 
Yhteensä 137 48 300 

Kaukoavustus 2 

Taulukossa luettelemattomat muut tulen irtipääsypaikat olivat hiili-
varastoja 17, autoja ja moottoripyöriä 21, laivoja ja moottoriveneitä 6, 
ruohikkoja y.m. maa-alueita 13, rikkalaatikoita 6, valomainoksia 2, kaato-
paikkoja 12, raitio- ja rautatievaunuja 8, halkopinoja 6, lautakasoja 1, 
kaasu- ja sähköpylväitä 2, metsämaita 15, paperipaaleja 1, ruokailukop-
peja 2, siltoja 1, sirpalesuojia 1 ja parvekkeita 1. 

Eri palopiirien, kaupunginosien, esikaupunkien ia kaupungin ulkopuolel-
la sijaitsevien alueiden kesken tulipalot jakautuivat seuraavasti: I palopiiri 
81, II palopiiri 99, III palopiiri 111 ja palopiirien ulkopuolella 9 eli yhteensä 
300. Lisäksi annettiin kaukoavustusta 2 tapauksessa. 

I kaupunginosa 10 
II » 15 

III » 15 
IV » 27 
V » 14 

VI » 19 
VII » 13 

VIII » 12 
IX » 1 
X » 19 

XI » 26 
XII » 14 

XIII » 12 

XIV kaupunginosa 17 
XV » 1 

XVI » 1 
XX » 20 

XXI » 8 
XXII » 12 

XXIII » 8 
x x v » 11 

Pasila 11 
Meilahti 
Palopiirien ulkopuolella olevat 

alueet 

Kaukoavustus 
Yhteensä 300 

2 
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Tulen irtipääsyn syyt olivat seuraavat: 

Avotulen varomaton käsittely 21 Hehkuva metalli 2 
Lampun, tulitikkujen tai kynt- Viallinen naftan säilytysastia... 1 

tilän varomaton käsittely ... 2 Filmipalo 1 
Öljy- tai primuskeittiön räjäh- Itsesytytys 33 

dys 1 Oikosulku 19 
Lämmityskamiinan huolimaton • Sähkökeittokoje, -silitysrauta 

hoito j a sij oitus 16 tai -lämmittäj ä 5 
Uunista singonneet kipinät ja Moottorin kaasuttajan, pako-

kekäleet 12 putken, generaattorin y.m. 
Uunin ylikuumeneminen 8 sytyttämä 15 
Viallinen savukanava tai ka- Kaasuliekistä syttynyt 7 
miinan savutorvi 13 Varomaton tupakointi 17 
Puhalluslampun varomaton Lasten leikkiminen tulella 11 
käyttö 32 Katolle lentäneet kipinät 2 
Uuttauskojeen varomaton käyt- Veturista lentäneet kipinät 6 
tö 9 Sammuttamaton kalkki 1 
Tulensekaisen tuhkan huolima- Salaman sytyttämä 1 

ton säilytystapa 17 Murhapoltto 7 
Tulenarkojen aineiden huolima- Pommitus 8 

ton käsittely 7 Selville saamaton syy 18 
Tulenarkojen aineiden liiallinen Yhteensä 300 

kuumeneminen 8 Kaukoavustus 2 

Kertomusvuoden aikana sattuneesta 302 tulipalosta oli 172 eli 57. o % 
pientä eli sellaisia, että ne sammutettiin pönttöruiskulla tai muulla ensiapu-
ruiskulla, 114 eli 37.7% keskikokoisia, jotka sammutettiin käyttämällä 
yhtä vesijohdon, moottoriruiskun tai n.s. säiliöauton suihkua, sekä 16 eli 
5.3 % vakavampaa laatua, joissa tarvittiin suurempi määrä vesisuihkuja 
tulen sammuttamiseen. 

Vakavaluontoisimpiin tulipaloihin kuuluviksi voidaan lukea seuraavat 
tulipalot: 

Tammikuun 9 p:nä pääsi tuli irti puhalluslampun varomattoman käsitte-
lemisen johdosta Unioninkadun talon n:o 15 ullakolla. Tuli levisi ilmakana-
via myöten myös seuraavaan alempaan asuinkerrokseen, joka turmeltui 
käyttökelvottomaksi. Sammutustyössä käytettiin 6 vesisuihkua. Vahingot 
olivat n. 1,150,000 mk. 

Tammikuun 13 p:nä syttyi Hietalahden telakan puinen konttori-
rakennus tuleen palaen kokonaan. Sammutuksessa käytettiin 12 vesi-
suihkua. 

Tammikuun 16 p:nä syttyi Kaivokadun 10:ssä sijaitsevassa Korpivaara 
& Hallan autokorjaamossa tulipalo, joka siellä olleiden maalaustarvikkei-

den vaikutuksesta sai heti alussa suuren vallan. Palossa tuhoutui osa korjaa-
mon sisustuksesta m.m. pari siellä ollutta autoa. Sammutuksessa käytettiin 
11 vesisuihkua. Vahingot olivat n. 585,000 mk. 

Tammikuun 18 p:nä pääsi tuli irti puhalluslampun varomattoman käsit-
telemisen johdosta Intiankadun tontilla n:o 36 sijaitsevassa puisessa raken-
nuksessa. Palo levisi melko laajalle alalle. Sammutustyössä käytettiin 8 
vesisuihkua. Vahingot olivat n. 270,000 mk. 
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Heinäkuun 17 p:nä syttyi Satamakadun tontilla n:o 11 sijaitsevassa 
Gustav Paulig ja K:ni nimisen toiminimen kahvipaahtimossa ullakkopalo, 
joka vaati palokunnalta useampituntisen sitkeän sammutustyön. Alapuo-
lella olevissa varastohuoneissa aiheutti sammutustyö vesivahinkoja, jotka 
kuitenkin palon laajuuteen nähden jäivät pieniksi. Sammutuksessa käytet-
tiin 8 suihkua. Vahingot nousivat n. 750,000 mkiaan. 

Tapaturmat. V:n 1940 aikana ei sammutustyössä sattunut palomiehistön 
keskuudessa yhtään vaikeamman laatuista tapaturmaa, savumyrkytysta-
pauksia lukuunottamatta. 

Heinäkuun 3 p:nä oli Dunckerinkadun 2:ssa tulipalo, jossa eräs mies sai 
niin vaikeita palohaavoja, että hän niihin sairaalassa myöhemmin kuoli. 

Syyskuun 4 p:nä Punavuorenkadun 4:ssä sattuneessa tulipalossa eräs 
naishenkilö sai niin pahoja palohaavoja ja savumyrkytyksen, että hän niihin 
oli jo kuollut palokunnan saapuessa paikalle. 

Joulukuun 31 p:nä oli Neljännen linjan talossa n:o 6 tulipalo, jossa eräs 
leskivaimo yrittäessään sammuttaa palon alkua sai niin pahoja palohaavoja, 
^että hän niihin myöhemmin sairaalaan vietynä kuoli. 

Palovahingot ja niiden korvaaminen. Tulen välittömästi uhkaaman irtai-
men omaisuuden arvo oli 73,779,100 mk ja kiinteän omaisuuden arvo 
•405,034,994 mk eli yhteensä 478,814,094 mk. Vahingon suuruus tai palo-
vahingon korvauksen määrä irtaimistosta nousi 2,271,714: 80 mk:aan ja 
kiinteimistöstä 2,434,135: 85 mk:aan eli yhteensä 4,705,850: 65 mk:aan. 

Palovahingonkorvauksia kotimaiset vakuutuslaitokset suorittivat 
4,457,759: 95 mk ja ulkomaiset vakuutuslaitokset 248,090: 70 mk eli yh-
teensä 0.9 8 % uhatun omaisuuden arvosta. 

Vertailun vuoksi on seuraavassa merkitty palovahingon korvauspro-
sentit v:n 1929—40 väliseltä ajalta: 

1929 0.9 
1930 l . o 
1931 O.e 

1932 0 . 9 
1933 2 . 3 
1934 0 .6 

1935 0.4 
1936 l . i 
1937 1 . 3 

1938 0 . 8 
1939 0 .8 
1940 l . o 

Sairaankuljetustoiminta. Sairaankulj etusautoj a käytettiin kertomus-
vuoden aikana yhteensä 7,101 kertaa, joista 6,681 kertaa sairaiden ja 420 
kertaa tapaturmaisesti vahingoittuneiden henkilöiden kuljettamiseen. Vas-
taavat luvut v. 1939 olivat 5,706, 5,416 ja 290. Kuljetusten lukumäärä 
lisääntyi 1,395 :llä. Ajojen lukumäärä päivää kohden oli 19.4 eli 3.8 suu-
rempi kuin edellisenä vuonna. 

Kuljetukset jakautuivat eri kuukausien kesken seuraavasti: 

Sairaus-
ICuukausi tapauk-

sia 

Tammikuu ... 342 
Helmikuu .... 384 
Maaliskuu 515 
Huhtikuu 544 
Toukokuu 540 
Kesäkuu 492 

Tapa- Yhteensä Kuukausi 
Sairaus-
tapauk- Tapa- Yhteensä turmia sia turmia 

43 385 Heinäkuu 510 30 540 
30 414 Elokuu 559 34 593 
74 589 Syyskuu 710 26 736 
33 577 Lokakuu . 620 38 658 
25 565 Marraskuu .., .. 728 28 756 
23 515 Joulukuu .. 737 36 773 

Yhteensä 6,681 420 7,101 
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Kuljetusmatkojen pituus oli 59,487 km, edellisenä vuonna 49,558 km. 
Kuljetuksista suoritettiin kaupunginkassaan yhteensä 224,820 mk, edelli-
senä vuonna 185,903 mk. 

Palolaitoksen todelliset kustannukset v. 1940 käyvät ilmi seuraavasta 
taulukosta: 

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

Palkkiot 36,000: — 29,936:50 + 6,063:50 
Sääntöpalkkaiset virat ... x)4,862,356: — 4,912,542: — — 3)50,186: — 
Tilapäistä työvoimaa 20,400: — 112,410: — — 4)92,010: — 
Kesälomasij aiset 186,300:— 225,405:— — 5)39,105: — 
Vuokra 890,920: — 890,920: — 
Lämpö 358,985:— 860,408:25 —6)501,423:25 
Valaistus a)73,500: — 55,664:60 + 17,835:40 
Siivoaminen 11,885: — 7,447: 20 + 4,437: 80 
Vedenkulutus 36,200:— 31,849:90 + 4,350:10 
Puhtaanapito 11,800:— 8,216:50 + 3,583:50 
Kaluston hankinta 1,152,375: — 1,666,861: 90 —•7)514,486: 90 
Kaluston kunnossapito .... 346,500: — 324,533: 25 + 21,966: 75 
Painatus ja sidonta 6,000: — 4,077: — + 1,923: — 
Tarverahat 29,000:— 27,270:35 + 1,729:65 
Vaatteiden pesu 22,500: — 42,976: — — 8)20,476: — 
Lääkkeet ja sairaanhoito-

tarvikkeet 7,000:— 5,977:95 + 1,022:05 
Yleisten laitteiden kunnos-

sapito 5,000: — 4,532:85 + 467: 15 
Käyttövoima 2) 15,300:— 12,804:90 + 2,495:10 
Autojen käyttö 140,000:— 218,634:95 — 9)78,634: 95 
Hevosten elatus 3,000: — — + 3,000: — 
Vakuutusmaksut 60,000:— 72,960:35 — 12,960:35 
Väestönsuojelutarvikkeet.. 10)500,252: — 889,506: 50 — 389,254: 50 

Yhteensä 8,775,273: — 10,404,935: 95 —1,629,662: 95 

Kutakin kaupungin henkikirjoissa olevaa asukasta kohden kustannukset 
nousivat 41:20 mk:aan. 

Avustus- ja huvirahasto. Palokunnan avustus- ja huvirahasto sai alkunsa 
siitä, että kaupunginvaltuusto myönsi palokunnalle määrätyn osan kerty-
neistä sairaankuljetusmaksuista. Rahaston pääoma oli kertomusvuoden 
alussa 347,461:01 mk. 

Rahasto lisääntyi vuoden aikana sairaankuljetusmaksuista 21,330 mk, 
koroista 14,615: 86 mk, lahjoista sekä palotornin sisäänpääsy- y.m. maksuis-
ta 1,386: 25 mk eli yhteensä 37,332: 11 mk. 

Menot, käsittäen kirjojen sekä urheilupalkintojen ostot, tarjoilun mie-

x) Tähän sisältyy vuoden aikana myönnetty lisämääräraha 12,828 mk. — 2) Tililtä 
Valaistus 4,500 mk on siirretty tilille Käyttövoima. — 8) Joulukuun 5 p:nä kaupun-
ginhallitus oikeutti ylittämään määrärahan 55,000 mk:lla. — 4) Syyskuun 18 p:nä 
kaupunginvaltuusto oikeutti ylittämään määrärahan 108,300 mk:11a. — 5) S:n s:n 
40,000 mk:lla. —. 6) S:n kesäkuun 19 p:nä 530,000 mk.lla. — 7) S:n tammikuun 15 p:nä 
1941 529,326:05 mkilla. — 8) S:n kesäkuun 19 p:nä 32,000 mk:lla. — 9) S:n s:n 
130,000 mk:11a. — 10) Tästä 252 mk siirretty v:sta 1939. 
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histölle juhlapäivinä, palokunnan kesäkodin vuokraan ja ylläpitoon tarvit-
tavat maksut y.m. nousivat 24,794:60 mk:aan. 

Joulukuun 31 p:nä 1940 rahaston pääomamäärä oli 359,998: 82 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 
103,905: 90 mk talletustilillä ja 142,192: 92 mk säästötilillä. 




