
10. Palolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Palolautakunnan kokoonpano v. 1967 oli 
sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 19 
kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen pykälä-
luku oli 276. 

Saapuneita kirjeitä oli 404 ja lähetettyjä 
123. Palolaitoksen diaariin merkittiin 903 
saapunutta ja 1 131 lähtenyttä kirjettä. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: nuohouspiirien hoita-
jien määrääminen (17.1. 8 §, 25.4. 116 §, 23.5. 
146 §, 19.12. 265 §); kadonneista vaate- ja 
varusesineistä perittävien maksujen vahvis-
taminen 1.1.1967 lukien (17.1. 11 §); kalus-
tonhankintamäärärahojen jako (17.1. 15 §); 
kaluston, tarvikkeiden ym. hankinta (17.1. 
16—18 §, 31.1. 38 §, 2.5. 128, 129 §, 26.9. 
208 §); rakennusten vuosikorjausmääräraho-
jen käyttö (17.1. 19 §, 19.12. 267 §); eräiden 
määrärahojen käyttötarkoituksen muutta-
minen (17.1. 23 §, 31.1. 35, 36 §, 7.11. 233 §, 
19.12. 266 §); kapellimestarin työajan järjes-
täminen ym. (31.1. 29 §, 28.3. 89 §); laskujen, 
avustusten ym. maksaminen Helsingin kau-
pungin palokunnan rahaston varoista (17.1. 
12 §, 31.1. 30, 31 §, 11.4. 99 §, 12.9. 176, 178 §, 
19.12. 252, 268 §); em. rahaston ja Gösta 
Waseniuksen rahaston pääomien kartutta-
minen sekä Suomen Höyrylaiva Oy:n lah-
joittaman 3 000 mk:n siirtäminen ko. rahas-
toihin (14.2. 47, 48 §, 19.12. 251 §); kunnia-
palkkion myöntäminen kahdelle palokorpraa-

lille 2 5-vuotisen nuhteettoman palveluksen 
perusteella (14.2. 52 §); avustuksen myöntä-
minen Puistolan ja Haagan vapaaehtoiselle 
palokunnalle paloauton hankintaa ym. var-
ten (14.3. 84 §, 12.9. 196 §); vuosiavustusten 
maksaminen kaupungin alueella toimiville 
vapaaehtoisille palokunnille, Suomen Meripe-
lastusseuralle ja Vakinaisten palomiesten 
osuusruokalalle (14.2. 53 §, 11.4. 102 §, 23.5. 
142 §, 12.9. 177 §, 7.11. 238 §, 19.12. 257 §); 
kaluston ja tarvikkeiden hankinta vapaa-
ehtoisille palokunnille ym. (21.11. 248 §); 
eräiden virkojen haettavaksi julistaminen 
(11.4. 103 §, 25.4. 115 §, 23.5. 144 §); yleisen 
palotarkastuksen suorittaminen v. 1967 ja 
1968 (23.5. 147 §, 12.9. 199 §, 19.12. 273 §); 
oman auton käyttäminen virka-ajoissa (13.6. 
161 §, 26.9. 214 §, 19.12. 271 §); nuohoojien 
eläkekassan sääntöjen laatiminen ym. (14.2. 
57 §, 13.6. 165 §); talonmiehen toimialaan 
kuuluvien töiden ja siivoustöiden poistamista 
palomiesten työohjelmasta koskeva kysymys 
(13.6. 166 §); luopuminen palolautakunta-
päivien järjestämisestä toistaiseksi (13.6. 
167 §); yksityisten sairasautoilijain sairaan-
kuljetuksia koskeva asia (10.10. 219 §); kau-
pungin rajojen ulkopuolelle tapahtuvien sai-
raankuljetusten hoitaminen ym. (10.10. 221 §, 
19.12. 256 §); palopäällystön kursseille osal-
listumis- ja valitsemistavan selvittäminen 
(10.10. 222 §, 24.10. 226 §); korjaussuunni-
telman laatiminen pääpaloaseman välttä-
mättömiksi katsottavista korjauksista (10.10. 
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223 §, 19.12. 270 §); tutkimuksen suorittami-
nen palolaitoksen sääntökomitean ehdotta-
man uuden organisaation palkkakustannuk-
sista verrattuna nykyisen organisaation palk-
kakustannuksiin (24.10. 229 §); vapaaehtois-
ten palokuntien toimintaa koskevan selostuk-
sen hyväksyminen (7.11. 236 §); XIV nuo-
houspiirin lopettaminen erillisenä ja liittämi-
nen 1.1.1968 lukien XII I nuohouspiiriin tois-
taiseksi (21.11. 246 §) sekä erään palomiehen 
komentaminen Valtion palokoulun alipääl-
lystöluokalle kevätlukukaudeksi 1968 (19.12. 
274 §). 

Esitykset. Lautakunta teki esityksiä kau-
pungin muille elimille mm. asioista, jotka kos-
kivat: Haagan paloasemalla olevan virvoke-
kioskin vuokraamista (17.1. 10 §); lisämäärä-
rahojen ja eräiden tilien ylitysoikeuden 
myöntämistä, määrärahojen siirtämistä ym. 
(17.1. 13, 14, 22 §, 31.1. 37 §, 14.2. 55 §, 12.9. 
192 §, 26.9. 206 §, 24.10. 228 §, 19.12. 258, 
259 §); avustuksen myöntämistä Helsingin 
palomiesten ammattiosastolle ja Helsingin 
palolaitoksen esimiehet -yhdistykselle edus-
tajien lähettämistä varten palomiesten poh-
joismaisille opintopäiville Tukholmaan (31.3. 
32 §, 14.3. 86 §), Suomen Palopäällystöliitolle 
Jehu-Malja -kilpailujen järjestämiseksi (28.3. 
92 §) sekä Helsingin palokunnan urheilijat 
-yhdistykselle urheilujoukkueen lähettämistä 
varten pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin 
Göteborgiin (23.5. 140 §); opintomatka-apu-
rahan myöntämistä kahdelle viranhaltijalle 
Moskovaan tehtävää opintomatkaa varten 
(14.3. 83 §); apulaispalotarkastajan oikeutta-
mista suorittamaan kesäsiirtoloiden kuntoon 
kohdistuvia tutkimuksia palo- ja henkilötur-
vallisuuden kannalta ym. (31.1. 39 §, 28.3. 
90 §); palolaitoksen korjaamon hienomekaa-
nikon lähettämistä virkamatkalle Lyypekkiin 
Drägerverkin tehtaille paineilmalaitteiden 
ym. huoltajille tarkoitetulle kurssille (26.9. 
210 §); palolaitoksen kahden palo- ja sairaan-
kuljetusauton sekä yhden henkilöauton pois-
tamista liikenteestä (14.2. 51 §, 2.5. 130 §, 
13.6. 164 §, 26.9. 209 §); eräiden laitoksen vi-

ranhaltijain vapauttamista suorittamasta 
heille maksettavaksi tuomittuja korvauksia 
(28.2. 69 §, 25.4. 120—122 §, 12.9. 191 §, 
10.10. 218 §, 24.10. 227 §); vapaiden kesä-
lauantaiden ja vuosiloman korvaamista ra-
hassa (28.2. 73 §, 23.5. 136,141 §); ansiomerk-
kien myöntämistä eräille laitoksen palveluk-
sesta eläkkeelle siirtyneille viranhaltijoille 
(14.3. 79 §); valtionavun anomista v:ien 1965 
ja 1966 aikana hankitun palo- ja väestönsuo-
jelukaluston kustannuksiin (14.3. 81, 82 §); 
palolaitoksen asuintalon pihamaalla henkilö-
autolle sattuneen vahingon korvaamista 
omistajalle (11.4. 101 §); erään Pukinmäellä 
olevan palokaivon poistamista (28.3. 93 §); 
kahden uuden kassakoneen hankkimista Va-
kinaisten palomiesten osuusruokalalle (23.5. 
143 §); kaupungin alueella toimivien vapaa-
ehtoisten palokuntien ym. vuosiavustuksia 
(23.5. 149 §, 13.6. 156 §); tonttien varaamista 
paloasemia ja harjoitustaloa varten (13.6. 
163 §); työssä rikkoutuneiden silmälasien 
korvaamista (21.11. 242 §); palolaitoksen an-
tamasta avunannosta, vartioinnista ja kalus-
ton lainauksesta perittävien maksujen korot-
tamista (21.11. 244 §); sairaankuljetuksesta 
perittävien maksujen korottamista (19.12. 
260 §); määrärahan osoittamista v:lle 1968 
heikkovirta-asentajan palkkaamista varten 
(19.12. 255 §) sekä palolaitoksen sääntökomi-
tean mietintöä käsittelevän toimikunnan oi-
keuttamista kokoontumaan enemmän kuin 
kolme kertaa ym. (19.12. 262 §). 

Lausunnot, joita lautakunta antoi kaupun-
gin muille elimille, koskivat mm. seuraavia 
asioita: pienien sisäisien seinä- ja ovimuutok-
sien suorittamista Strömberg Oy:n tehtaan 
oppilastyöpajan ja mekaniikan työhuoneissa 
(17.1. 20 §); Helsingin Nuohoojamestari-
yhdistyksen esittämää Nuohoustoimen Elä-
kevarat -nimisen eläkejärjestelmän sääntöjä 
ja organisaatiota tutkimaan asetettavaa toi-
mikuntaa ja sen kokoonpanoa (14.2. 57 §); 
Haagan paloasemalla olevan palomuseon 
materiaalin säilyttämistä palolaitoksen hal-
lussa (14.2. 58 §); lääninhallituksen päätöstä 
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kaupunginvaltuuston 22.6.1966 vahvistaman 
nuohoustoimen johtosäännön kumoamisesta 
sekä väliaikaisen nuohoussäännön laatimisen 
antamista nuohoustoimen järjestelyä tutki-
van komitean tehtäväksi (21.2. 63 §); virka-
sääntökomitean mietintöä ja ehdotusta uu-
deksi virkasäännöksi (21.2. 62 §); paloali-
päällystön ja -miehistön työaikaa koskevan 
työneuvoston päätöksen täytäntöönpanoa 
(28.2. 70 §); lääninhallituksen tiedustelua 
yleisen palotarkastuksen suorittamisesta 
(11.4. 105 §); käyttöomaisuuden arvostus-
toimikunnan mietintöä (23.5. 148 §); nuo-
houstoimen järjestelyä koskevia Helsingin 
Pienkiinteistöyhdistysten Paikallis j är j estön 
ja liitosalueitten omakotitalojen omistajain 
esityksiä (12.9. 198 §); suojavallin rakenta-

mista Laajasalon öljysatamaan Oy Gulf Oil 
Ab:n ja Oy Esso Ab:n vuokra-alueiden ra-
jalle ym. (12.9. 200, 201 §); Länsisataman tal-
letusvaraston rakennustoimikunnalle annet-
tavaa selvitystä ao. varasto-osan palohälytys-
järjestelmästä (12.9. 202 §); kauppa- ja teol-
lisuusministeriön päätösluonnosta palavien 
nesteiden varastojen palontorjunnasta (26.9. 
211 §) sekä valitusta lautakunnan 12.9. teke-
mästä, avoinna olevan paloteknikon viran 
täyttämistä koskevasta päätöksestä (10.10. 
220 §). 

Lisäksi antoi palolautakunta 7 lausuntoa 
asemakaavan ja tonttijaon vahvistamis- ja 
muutosehdotuksista sekä yhden lausunnon 
rakennuspiirustuksista. 
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