
10. Palolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Palolautakunnan kokoonpanossa tapahtuivat 
v:n 1968 aikana seuraavat muutokset: jäse-
ninä olivat toim.joht. Herman Lindgren 24.1. 
saakka ja 6.3. lukien dipl.ins. Claes Holm, 
sorvaaja Lauri Santanen 20.2. saakka ja siitä 
lähtien traktorinkulj. Hannu Peltonen, ent. 
palokorpr. Pauli Kaja 16.3. saakka ja 17.4. 
lukien peltiseppä Armas Hieta sekä palkka-
siht. Nils Westerberg 19.12. saakka. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 14 
kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen py-
käläluku oli 264. 

Saapuneita kirjeitä oli 355 ja lähetettyjä 
139. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: kunniapalkkion myön-
täminen 25-vuotisesta palveluksesta palolai-
toksen henkilöstöön kuuluville (6.2. 39 §, 
19.3. 72 §); Helsingin kaupungin palokunnan 
rahaston ja Gösta Waseniuksen rahaston 
pääomien kartuttaminen (27.2. 42, 43 §); 
erään viranhaltijan pidättäminen virantoi-
mituksesta määräajaksi (16.1. 19 §, 30.4. 
107 §); vuosiavustusten maksaminen Vaki-
naisten palomiesten osuusruokalalle, Suomen 
Meripelastusseuralle ja useille vapaaehtoisille 
palokunnille (27.2. 57 §, 16.4. 90 §, 30.4. 
109 §, 4.6. 144 §, 3.9. 158 §, 15.10. 211 §, 
26.11. 230 §); vuosikorjaus- ja kalustonhan-
kintamäärärahojen jaon hyväksyminen (16.1. 
14, 15 §, 3.9. 162 §); laskujen, avustusten ym. 
menojen maksaminen palokunnan rahaston 
varoista (16.1. 12, 13 §, 6.2. 29 §, 21.5. 

138 §, 4.6. 148 §, 3.9. 157, 177 §, 15.10. 208 §, 
5.11. 220 §, 26.11. 236 §, 17.12. 251, 252 §); 
palolaitoksen eräiden viranhaltijain oikeutta-
minen osallistumaan alan kursseille (27.2. 
64 §, 19.3. 71 §, 30.4. 108 §); apulaispalopääl-
likön virka-asunnon vuokraaminen toistai-
seksi ulkopuolisille (19.3. 70 §); luvan myön-
täminen erään palolaitoksen viranhaltijan 
irtisanomiseen (19.3. 75 §, 30.4. 111 §); ka-
luston, tarvikkeiden ja korjaustöiden tilaa-
minen (19.3. 76, 77 §, 16.4. 92—98, 100 §, 
15.10. 206 §); pääpaloaseman putkiston uusi-
misen jättäminen tehtäväksi aseman sanee-
raamisen yhteydessä (19.3. 79 §); nuohous-
piirien hoidon järjesteleminen (21.5. 120 §, 
3.9. 180 §, 24.9. 195 §, 17.12. 263, 264 §); 
opintomatka-apurahan myöntäminen Gösta 
Waseniuksen rahaston varoista (3.9. 161 §); 
yleisen palotarkastuksen suorittaminen v. 
1968 ja 1969 (3.9. 174 §, 17.12. 256 §); paine-
ilma-, hengitys- ja happilaitteista sekä naa-
mareista tehtyjen tarjousten hylkääminen 
(3.9. 175 §); Munkkiniemen vapaaehtoisen 
palokunnan kanssa tehtyjen sammutus- ja 
vuokrasopimusten irtisanominen (3.9. 176 §); 
erään nuohoojan osaeläkkeen muuttamista 
täydeksi eläkkeeksi koskeva ehdotus (15.10. 
204 §); kaluston hankkiminen vapaaeh-
toisille palokunnille (19.3. 81 §); Helsingin 
nuohoojain ammattiosaston oikeus lausun-
tojen antamiseen nuohoustointa koskevissa 
asioissa (5.11. 217 §); huomaavaisuuden 
osoittaminen Helsingin palomiesyhdistyk-
selle sen täyttäessä 30 v 14.11. (5.11. 
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220 §) sekä sammutusvahvuuden lisäämisestä 
miehistön osalta kalustoa vastaavaksi tehdyn 
esityksen hylkääminen (17.12. 249 §). 

Esitykset. Lautakunta teki esityksiä kau-
pungin muille elimille mm. asioista, jotka 
koskivat: avustuksen myöntämistä palo-
miesten pohjoismaisten opintopäivien sekä 
Helsingin Palokunnan Urheilijoiden toimin-
nan tukemiseen (6.2. 30 §, 19.3. 78 §); Haagan 
paloasemalla olevan virvokekioskin vuokraa-
mista Helsingin palokunnan urheilijoille (6.2. 
31 §); rikkoutuneiden silmälasien sekä kellon 
korvaamista (6.2. 32 §, 27.2. 49 §, 3.9. 167 §); 
väestönsuojan vuokraamista väestönsuojelua 
varten hankitun palokaluston varastointia 
varten (6.2. 34 §); ansiomerkkien myöntä-
mistä eräille palolaitoksen viranhaltijoille ja 
työntekijöille (27.2. 45, 46 §); opintomatka-
apurahan myöntämistä vt. palotarkastajalle 
Reykjavikissa pidettäviin pohjoismaisiin ra-
kennuspäiviin osallistumista varten (27.2. 
47 §, 5.11. 218 §); palolaitoksen viranhaltijain 
vapauttamista suorittamasta heille autojen 
yhteenajon johdosta maksettavaksi tuomittu-
ja korvauksia (27.2. 50—52 §, 4.6. 143 §, 
3.9. 172, 173 §, 15.10. 203 §, 26.11. 225, 226 §, 
17.12. 250 §); valtionavun anomista eräisiin 
v. 1967 suoritettuihin palokalustohankintöi-
hin (27.2. 58 §); v:n 1969 talousarvion pää-
omamenoihin merkittäviä uudisrakennus- ja 
perusparannustöitä (27.2. 59 §); Helsingin 
kaupungin palokunnan rahaston ja Gösta 
Waseniuksen rahaston sääntöjen muuttamis-
ta (27.2. 61 §); palolaitoksen kapellimestarin 
palkkiovirasta maksettavan palkkion korot-
tamista (27.2. 63 §); Kallion paloaseman ja 
Herttoniemen palovartioaseman piirustusten 
huonetilaohjelmia (19.3. 80 §); eräiden ris-
teyskatujen varustamista liikennevaloilla ja 
tarpeellisilla liikennemerkeillä ym. (16.4. 
99 §, 3.9. 164 §); hydraulisen työlava-auton 
alustaa koskevaa markan devalvoinnin joh-
dosta aiheutunutta lisälaskua (4.6. 149 §, 
5.11. 222 §); tp. toimistoapulaisen palkkaa-
mista palolaitoksen toimistoon (3.9. 171 §, 
26.11. 241 §); v:n 1968 ao. määrärahoista 

vuosiavustusten ja kalustonhankintojen jäl-
keen jäävän säästön käyttämistä sekä vapaa-
ehtoisten palokuntien että palolaitoksen hen-
kilökunnan koulutustarkoituksiin (24.9. 
190 §); eestiläisille paloviranomaisille osoite-
tusta vieraanvaraisuudesta aiheutuneiden 
kustannusten korvaamista vt. apulaispalo-
päällikölle (24.9. 193 §); kahden palomesta-
rin lähettämistä Valtion väestönsuojelukou-
lussa järjestettäville tuhoalueen johtajakurs-
seille (24.9. 194 §); pitkän tähtäyksen talous-
suunnitelman hyväksymistä v:iksi 1970— 
1979 (3.9. 184 §, 15.10. 202 §); valituksen te-
kemistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen Uu-
denmaan lääninhallituksen paloteknikon vi-
ran täyttämistä koskevan päätöksen kumoa-
misesta (15.10. 205 §); lisäavustuksen myön-
tämistä Vakinaisten palomiesten osuusruoka-
lalle sekä toimikunnan asettamista tutki-
maan palolaitoksen henkilökunnan ruokailu-
kysymystä (5.11. 216 §); vuosiloman ja yli-
määräisten palkallisten vapaapäivien kor-
vaamista rahassa (21.5. 121 §, 5.11. 221 §); 
palokersantin viran täyttämättä jättämistä 
(5.11. 215 §); uuden nuohoussopimuksen hy-
väksymistä ja v. 1953 vahvistetun nuohous-
toimen johtosäännön kumoamista (26.11. 
238 §) ja täyden eläkkeen myöntämistä erääl-
le palomiehelle poikkeustapauksessa (17.12. 
260 §). Lisäksi tehtiin esityksiä, jotka koski-
vat lisämäärärahoja, tilien ylitysoikeutta ja 
määrärahojen siirtämistä (26.11. 231—233 §, 
17.12. 246, 248 §). 

Lausunnot, joita lautakunta antoi kaupun-
gin muille elimille, koskivat mm. seuraavia 
asioita: moottoriajoneuvoasetuksen muutta-
mista kunnallisen sairaankuljetustoiminnan 
liikenneluvan osalta (16.1. 8 §); sähkölaitok-
sen rakennuslupapäätöksessä olevan öljy-
säiliöiden palosuojelua koskevan 7) kohdan 
poistamista rakennuslupaehdoista (16.1. 
21 §); Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan pää-
konttorirakennuksen kivirakenteisen savu-
piipun muuttamista sisäosiltaan metallira-
kenteiseksi (6.2. 38 §); invalidien kuljetus-
kysymyksen erityisjärjestelyä (27.2. 62 §); 
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väestönsuojelutoimiston anomusta Penger-
puiston kalliosuojan käyttämiseksi huvitilai-
suuksien järjestämiseen (19.3. 83 §, 21.5. 
136 §); valtionrautateiden poikkeuslupa-
anomusta 17. kaupunginosan Vähä-Huopa-
lahden ja Kumpulan kyliin kuuluvan alueen 
osalta (30.4. 112 §); palolaitoksen organisaa-
tiota sekä palolautakunnan ja -laitoksen joh-
tosääntöjä tarkistamaan asetetun komitean 
mietintöä (4.6. 145, 146 §); paloteknikon 
viran täyttämistä koskevaa valitusta (4.6. 

147 §); Helsingin VPK:n, esikaupunkien va-
paaehtoisten palokuntien, Vakinaisten palo-
miesten osuusruokalan ja palolaitoksen hen-
kilökunnan kesäkodin hoitokunnan avustus-
anomuksia ville 1969 (3.9. 178 §) sekä Länsi-
sataman talletusvaraston palohälytys järjes-
telmää (17.12. 257 §). 

Lisäksi palolautakunta antoi 11 lausuntoa 
asemakaavan ja tonttijaon vahvistamis- ja 
muutosehdotuksista sekä seitsemän lausuntoa 
rakennuspiirustuksista. 
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