
10. Palolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Palolautakunnan kokoonpano v. 1966 oli sa-
ma kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäse-
neksi ins. Atso Haiton tilalle valittiin rak. 
mest. Teuvo Punkka. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 19 
kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen pykä-
läluku oli 276. 

Saapuneita kirjeitä oli 357 ja lähetettyjä 
134. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä 
päätöksistä mainittakoon: kunniapalkkion 
myöntäminen 25-vuotisesta palveluksesta pa-
lolaitoksen henkilöstöön kuuluville (11.1. 6 §, 
10.5. 125 §, 13.9. 176 §); nuohoustyön jatka-
misanomuksen epääminen (11.1. 15 §); ylei-
sen palotarkastuksen suorittaminen v. 1966 
ja 1967 (11.1. 18 §, 13.9. 194 §, 13.12. 269 §); 
sammutussopimusluonnoksen hyväksyminen 
vapaaehtoisten palokuntien kanssa tehtävää 
sopimusta varten (18.1. 29 §); palokunnan ra-
haston ja Gösta Waseniuksen rahaston pää-
omien kartuttaminen (15.2. 47, 48 §); kalus-
ton ja tarvikkeiden tilaaminen ym. (15.2. 53, 
54 §, 29.3. 91 §, 26.4. 111, 112 §, 7.6. 157 §, 
13.9. 187 §, 11.10. 214 §, 13.12. 268 §); Haagan 
paloaseman automaattisen hälytyskeskuksen 
laajennustyön tilaaminen (1.3. 71 §, 13.9. 
186 §); vuosiavustusten jakaminen vapaa-
ehtoisille palokunnille, Suomen Meripelastus-
seuralle ja Vakinaisten palomiesten osuus-
ruokalalle (15.3. 79 §, 24.5. 140 §, 13.9. 183 §, 
11.10. 218 §, 8.11. 234 §); avustuksen myöntä-
minen Malmin vapaaehtoiselle palokunnalle 

paloauton hankintaa varten (15.3. 80 §); 
kertomusvuoden määrärahoilla hankittavan 
kaluston tilaaminen vapaaehtoisille palokun-
nille ja Suomen Meripelastusseuralle (24.5. 
141 §); palonehkäisyosaston henkilökunnan 
kesälauantain vapaaksi järjestämisestä teh-
dyn anomuksen epääminen (24.5. 144 §); 
nuohouspiirien hoitaminen (7.6. 153 §, 27.9. 
201 §, 13.12. 270 §); väestönsuojelua varten 
varatun kalustonhankintamäärärahan käyt-
tötarkoituksen muuttaminen (11.10. 211 §); 
nuohoojien eläkekassan sääntöjen laatimista 
koskeva asia (11.10. 215 §, 8.11. 233 §); tutki-
muksen suorittamista sammutushenkilöstön 
sammutuspuvuista ja -varusteista koskeva 
kysymys (8.11. 235 §); Suomenlinnan palon-
torjunnan järjestäminen ja tarkoitusta var-
ten tarvittavan määrärahan varaaminen v:n 
1967 talousarvioon (22.11. 247 §) sekä eräi-
den viranhaltijain komentaminen räjähdys-
vaarallisten aineiden turvallisuustekniikkaa 
käsitteleville kursseille ja kurssimaksun suo-
rittaminen Gösta Waseniuksen rahaston va-
roista (13.12. 267 §). 

Esitykset. Lautakunta teki esityksiä kau-
pungin muille elimille mm. asioista, jotka 
koskivat: lisämäärärahan ja eräiden tilien 
ylitysoikeuden myöntämistä ym. (1.2. 38 §, 
24.5. 150 §, 27.9. 204 §, 22.11. 246 §, 13.12. 
263, 264 §); käytettyjen autojen poistamista 
ja myymistä huutokaupalla ym. (15.2. 50 §, 
15.3. 81 §, 7.6. 158 §, 27.9. 203 §, 25.10. 223 §); 
valtiolle esitettävää kulontorjuntasuunnitel-
maa (15.2. 52 §); ansiomerkkien myöntämistä 
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eräille palolaitoksen viranhaltijoille ja työn-
tekijöille (1.3. 64, 65 §); eräiden laitoksen 
viranhaltijain vapauttamista suorittamasta 
heille tuomittuja korvauksia (1.3. 66 §, 29. 
3. 87 §, 24.5. 135 §, 7.6. 156 §, 13.9. 178— 
181 §); eräiden talousarvion määrärahojen 
käyttötarkoituksen muuttamista tai niiden 
siirtämistä käytettäväksi v. 1967 (1.3. 67 §, 
13.9. 185 §, 11.10. 212, 213 §); avustuksen 
myöntämistä palomiesten ammattiosastolle 
edustajien lähettämistä varten palomiesten 
pohjoismaisille opintopäiville (1.3. 70 §); 
määrärahan anomista Varis- ja Pitkäsää-
ressä sijaitsevan kesäkodin kertomusvuoden 
vuokrien maksamista varten (15.3. 84 §); 
yksilöidyn nuohoustaksakorotusehdotuksen 
antamista nuohoustoimen järjestelyä tutki-
maan asetetun komitean tehtäväksi (26.4. 
113, 116 §); sairaankuljetuksesta, avunan-
nosta, vartioinnista ja kaluston lainauksesta 
perittävien maksujen korottaminen (24.5. 
145, 146 §); sairaankuljetusautojen täysva-
kuuttamista ja tarvittavan lisämäärärahan 
sisällyttämistä v:n 1967 talousarvioon (27.9. 
204 §); tonttien varaamista uusien paloase-
mien rakentamista varten (11.10. 216 §, 8.11. 
237 §); pitkän tähtäyksen taloussuunnitel-
maa vuosiksi 1968—1977 (22.11. 241 §) ja 
sammutustyössä rikkoutuneen kellon ja sil-
mälasien korvaamista (22.11. 244 §, 13.12. 
262 §). 

Lausunnot, joita lautakunta antoi kaupun-
gin muille elimille, koskivat mm. seuraavia 
asioita: Helsingin maalaiskunnan palojärjes-
tyksen kumoamista Vuosaaren alueen osalta 

sen tultua liitetyksi kaupunkiin sekä sen pa-
lopiirin rajan vahvistamista (11.1. 19 §, 12.4. 
101 §); eräille laitoksen viranhaltijoille määrä-
tyn rangaistuksen poistamista (18.1. 30 §); 
tulipalon aiheuttamien vahinkojen korvaa-
mista seitsemälle liikkeenharjoittajalle kau-
pungin varoista (18.1. 31 §); Shell Oy:n ra-
kennuslupa-anomusta nestekaasusuojan ra-
kentamiseksi (1.2. 41 §); palomiesten sairaus-
ja vuosilomasijaisten palkkojen tarkistamis-
ta (15.2. 55 §, 8.11. 236 §); nuohoustoimen jär-
jestelyä tutkimaan asetetun komitean mie-
tintöä, sen sisältämää nuohoustaksaehdotus-
ta ja nuohoustoimen johtosääntöehdotusta 
sekä nuohoustaksan esittämistä vahvistetta-
vaksi (12.4. 102, 103 §, 10.5. 130 §); keskus-
tan asemakaavatoimikunnan mietintöä (26. 
4. 108 §); määrärahan myöntämistä juhlail-
lallisten tarjoamista varten pohjoismaisten 
paloteknikkopäivien päättäjäisjuhlilla (10.5. 
131 §); huoltoasematoimikunnan mietintöä 
jakelu- ja huoltoasemien perustamisesta ja 
rakentamisesta (27.9. 205 §); hissikuilujen 
rakentamista puusta (22.11. 253 §); tuomio-
kirkon kellaritilojen muuttamista kerhoti-
loiksi (13.12. 274 §); laitoksen sammakkomies-
ten ns. sukelluslisän korottamista (13.12. 
273 §) sekä Valtion palokoulun palopäällystö-
luokan oppilaiden sijoittamista harjoitteli-
joiksi palolaitokseen (13.12. 272 '§). 

Lisäksi palolautakunta antoi 19 lausuntoa 
asemakaavan ja tonttijaon vahvistamis- ja 
muutosehdotuksista sekä neljä lausuntoa ra-
kennuspiirustuksista. 
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