
10. Palolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Palolautakuntaan kuuluivat v. 1965 uusina 
jäseninä: dipl.ins. Atso Haitto, toim.joht. 
Herman Lindgren, tekn. Keijo Nieminen, 
sekä palkkasiht. Nils Westerberg. Kaupun-
ginhallituksen edustajana oli toim.joht. Arne 
Berner. Sihteerinä toimi valtiot.maist. Panu 
Suominen 3.5. saakka ja 3.6.—13.10. välisenä 
aikana palokers. Martti Narvanne sekä 15.10. 
alkaen valtiot.maist. Juhani Mäkelä. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 21 
kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen pykälä-
luku oli 336. 

Saapuneita kirjeitä oli 418 ja lähetettyjä 
144. Palolaitoksen diariin merkittiin 967 saa-
punutta ja 1 180 lähtenyttä kirjettä. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: hankintavaltuuksien 
vahvistaminen kertomusvuodeksi (19.1. 6 §, 
22.6. 195 §); kaluston hankintamäärärahojen 
käyttö (19.1. 9 §); palolaitoksen rakennusten 
vuosikorjausmäärärahojen jako eri kiinteis-
töille (2.2. 21 §, 23.11. 289 §); eräiden määrä-
rahojen käyttötarkoituksen muuttaminen ja 
uudelleenjärjestely (19.1. 17 §, 2.2. 26 §, 30.3. 
94 §); Kallion paloasemalle tulevan auto-
maattisten hälytyslaitteiden vastaanottokes-
kuksen laajennuksen tilaaminen (19.1. 10 §); 
laskujen, avustusten ym. maksaminen palo-
kunnan rahaston varoista (2.2. 22 §, 16.2. 
31 §, 8.6. 164, 165 §, 14.9. 201 §, 12.10. 245, 
246 §, 9.11. 272 §, 7.12. 311, 312 §); eräiden 
palolaitoksen viranhaltijain oikeuttaminen 
asumaan kaupungin rajojen ulkopuolella 
(2.2. 20 §, 27.4. 123 §, 25.5. 147 §, 21.12. 329 §); 

palokunnan rahaston ja Gösta Waseniuksen 
rahaston pääomien kartuttaminen sekä palo-
laitoksen stipendirahaston varat v:n 1964 lo-
pussa (16.2. 32—34 §); erään rahalahjoituk-
sen siirtäminen palokunnan rahastoon (27.4. 
118 §); etumiesten. hyväksyminen eräisiin 
nuohouspiireihin (2.2. 28 §, 11.5. 141 §); nuo-
houstyön laiminlyönnistä ja nuohoojan sopi-
mattomasta käyttäytymisestä tehdyn vali-
tuksen hylkääminen sekä määräysten anta-
minen nuohoustyön suorittamisesta ja laskut-
tamisesta (16.2. 36, 37 §); vuosiavustusten 
jakaminen vapaaehtoisille palokunnille ja 
Suomen Meripelastusseuralle (2.3. 49 §, 22.6. 
189 §, 12.10. 259 §, 7.12. 322 §); avustusten 
myöntäminen palolaitoksen henkilökunnan 
kerhoille yms. palokunnan rahaston varoista 
(12.10. 245, 246 §, 9.11. 272 §, 7.12. 311, 312 
§); palkattoman virkavapauden myöntämi-
nen eräille viranhaltijoille (16.2. 43 §, 27.4. 
124 §, 14.8. 213 §, 12.10. 248 §, 26.10. 262 §, 
9.11. 274 §); talouspäällikön viran haetta-
vaksi julistaminen ja täyttäminen (9.3. 65 §, 
27.4. 135 §, 11.5. 143 §, 25.5. 156 §, 14.9. 227 §, 
12.10. 249 §); laskujen ja maksumääräysten 
hyväksyminen, arvopostin kuittaaminen ym. 
(16.3. 69 §, 27.4. 119 §, 22.6. 194, 195 §, 12.10. 
250, 257 §); virka-asuntojen luovuttaminen 
kolmelle palolaitoksen viranhaltijalle (16.3. 
70 §, 9.11. 277 §); virka-asunnon vuokraami-
nen tilapäisesti yksityiselle liikkeelle (12.10. 
256 §); III, V, VIII ja XI -XII I nuohouspii-
rien väliaikaisen hoidon järjestäminen (16.3. 
80 §, 25.5. 154 §, 23.11. 304-306 §, 7.12. 319 §); 
tutkimuksen suorittaminen öljykaminoiden 
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ja kuumailmakehittimien nuohoustarpeesta 
ym. (30.3. 89 §); kaluston, tarvikkeiden ja 
korjaustöiden tilaaminen (2.3. 48 §, 30.3. 92, 
93 §, 8.6. 168-172 §, 14.9. 226 §, 9.11. 281 §, 
23.11. 291-303 §; kesäpuseroiden hankkimi-
nen (27.4. 130 §); kaluston hankkiminen va-
paaehtoisille palokunnille (22.6. 190 §); sai-
raankuljetusauton poistaminen ja sisustami-
nen sammakkomiesautoksi (30.3. 94 §); sam-
mutussopimuksen tekeminen Suomen Meri-
pelastusseuran kanssa (13.4. 105 §); Suomen-
linnan palontorjunnan järjestely (27.4. 129 §, 
12.10. 254 §); yleisen palotarkastuksen suo-
rittaminen (14.9. 221 §, 7.12. 321 §); palotek-
nikoiden käyttäminen palomestaripäivystyk-
sessä ja heille maksettava korvaus (11.5. 
142 §); erään nuohoojan oikeuttaminen jat-
kamaan nuohoustyötä eläkeiän saavuttami-
sen jälkeen (7.12. 313 §); eräiden viranhalti-
j öiden komentaminen Valtion palokoulun ali-
päällystöluokalle (1.10. 239 §, 21.12. 331 §) 
ja sivutoimilupakysymysten alistaminen pa-
lolautakunnan käsiteltäväksi (23.11. 284 §). 

Esitykset. Lautakunta teki esityksiä kau-
pungin muille elimille mm. asioista, jotka kos-
kivat: palkattoman virkavapauden myöntä-
mistä (19.1. 5 §, 27.4. 126 §, 22.6. 191, 192 §, 
14.9. 214, 217, 218 §, 12.10. 247 §, 9.11. 273 §, 
23.11. 285 §, 21.12. 334 §); palomieslisän 
maksamista (19.1. 8 §); lisämäärärahojen ja 
eräiden tilien ylittämisoikeuden myöntämistä 
ym. (19.1. 11 §, 30.3. 90 §, 13.4. 104 §, 27.4. 
129 §, 8.6. 167 §, 9.11. 278 §, 21.12. 333 §); 
määrärahan ottamista v:n 1966 talousarvioon 
emännän ja kahden ruokalanhoitajan palk-
kaamista varten Vakinaisten palomiesten 
osuusruokalaan ym. (13.4. 108 §, 9.11. 282 §, 
1.10. 232, 233 §); v. 1966 hankittavaksi suun-
nitellun väestönsuojelukaluston perushan-
kintamäärärahan saamista käytettäväksi jo 
kertomusvuonna (1.10. 231 §); eräiden mää-
rärahojen siirtämistä käytettäväksi v. 1966 
(9.11. 279 §, 21.12. 335 §); eräiden avustusten 
myöntämistä (2.2. 23 §, 16.3. 72, 74, 78 §, 
30.3. 90 §, 8.6. 166 §); käytettyjen autojen 
poistamista ja myymistä huutokaupalla ym. 

(16.2. 42 §, 30.3. 98 §, 12.10. 251 §); ansio-
merkkien myöntämistä viranhaltijoille (2.3. 
46, 47 §); eräiden laitoksen viranhaltijain 
vapauttamista suorittamasta heille tuomittu-
ja korvauksia (30.3. 84 §, 25.5. 148, 149 §, 
21.12. 327 §); toimenpiteitä mahdolliseen 40-
tuntiseen työviikkoon siirtymisen johdosta 
(25.5. 150 §); eräiden viranhaltijain lähettä-
mistä Lontooseen paloalan kansainväliseen 
konferenssiin osallistumista varten (8.6. 163 §, 
22.6. 183 §); tonttien varaamista uusia palo-
ja palo vartio asemia varten (14.9. 204 §); vah-
vistetun palojärjestyksen voimaantuloajan-
kohdan siirtämistä (14.9. 222 §); täysien 
palkkaetujen myöntämistä urheilukilpailui-
hin osallistumista varten (14.9. 215, 216 §, 
1.10. 235 §, 7.12. 320 §); nokkapumpun luo-
vuttamista Puistolan vapaaehtoiselle palo-
kunnalle (7.12. 314 §); Haagan paloasemalla 
olevan virvokekioskin vuokraamista (21.12. 
330 §) sekä sivutoimiluvan myöntämistä (21. 
12. 336 §). 

Lausunnot, joita lautakunta antoi kaupun-
gin muille elimille, koskivat mm. seuraavia 
asioita: eräiden liikkeiden varastotilojen ra-
kennuslupa-anomuksia (19.1. 16 §, 16.2. 38 §); 
öljysäiliöiden, -johtojen, pumppuhuoneen ym. 
rakennuslupa-anomuksia (16.2. 39 §, 2.3. 55, 
56 §, 30.3. 92 §, 27.4. 131, 132 §, 8.6. 175, 
176 §); palojärjestysehdotukseen tehtyjä 
muistutuksia ja palomestarin viran täyttä-
mistä koskevan päätöksen johdosta tehtyä 
valitusta (16.2. 40, 41 §, 8.6. 174 §); sähkölai-
toksen polttoainevarastojen yleissuunnitel-
maa Hanasaaren, Suvilahden ja Salmisaaren 
alueille (16.3. 77 §); Yleisradion anomusta 
kalliosuojan rakentamiseksi ja rakennusmuu-
toksen suorittamiseksi Pasilan Ilmalassa 
(16.3. 77 §, 27.4. 133 §); korottoman lainan 
myöntämistä Lauttasaaren vapaaehtoiselle 
palokunnalle (27.4. 128 §); harjoitteluradan 
rakentamista Herttoniemen palovartioase-
man tontille (8.6. 173 §); Vuosaaren alueen 
liittämisestä kaupunkiin aiheutuvia lisäyksiä 
tai muutoksia v:n 1966 talousarvioon (14.9. 
223 §); satamalaitoksen paloturvallisuutta 
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sekä ehkäisevää palosuojelua ja palonsammu-
tusvälineitä kaupungin laitoksissa yleensä 
(14.9. 224 §) sekä yksityisten sairaankuljetus-
liikkeiden sairaankuljetustaksan vahvista-
mista palolaitoksen sairaankuljetustaksaa 
vastaavaksi (12.10. 252 §). 

Lisäksi palolautakunta antoi 13 lausuntoa 
asemakaavan ja tonttijaon vahvistamis- ja 
muutosehdotuksista sekä yhden lausunnon 
rakennuspiirustuksista. 
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