
10. Palolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Palolautakunnan kokoonpanossa tapahtui 
v. 1969 seuraavat muutokset: varapuheen-
johtajaksi tal.tireht. Jalmari Hopeavuoren 
tilalle valittiin rak.mest. Leo Wilkman sekä 
jäseniksi Wilkmanin, palkkasiht. NilsWester-
bergin ja rak.mest. Teuvo Punkan tilalle 
joht. Reino Jokilehto, tekn. Rainer Parta-
nen ja os.pääll. Mikko Pohtola. Kaupungin-
hallituksen edustajana lautakunnassa oli 
dipl.ins. Kari Rahkamo. Lautakunnan sih-
teerinä toimi valtiot.maist. Juhani Mäkelä 
31.7. saakka, yhteiskuntat, maist. Kerttu 
Kirves 1.8.—30.9. välisenä aikana ja ekon. 
Olli Alho 1.10. lukien. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 15 
kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen pykä-
läluku oli 243. 

Saapuneita kirjeitä oli 310 ja lähetettyjä 
103. Palolaitoksen diaariin merkittiin 866 
saapunutta ja 955 lähtenyttä kirjettä. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: eräiden asioiden pois-
taminen ratkaisemattomien asioiden luette-
losta niiden tultua ratkaistuksi muussa yh-
teydessä (21.1. 5 §); kalustonhan.kintamäärä-
rahojen jako (21.1. 6 §); laskujen, avustusten 
ym. maksaminen Helsingin kaupungin palo-
kunnan rahaston varoista (21.1. 7, 16 §, 
11.2. 22 §, 4.3. 43 §, 15.4. 81 §, 27.5. 102 §, 
16.9. 139 §, 30.9. 167 §, 21.10. 187 §, 11.11. 
205 §, 16.12. 236, 242 §); palolain 26 §:n 
velvoittamiin toimenpiteisiin ryhtyminen 
nuohousmaksuj en laiminlyömisen j ohdosta 

ekon. V. Häggmania vastaan ym. (21.1. 
9 §, 25.3. 63, 64 §, 21.10. 190 §, 11.11. 201 
§, 2.12. 220 §); v:n 1968 talousarvion eräiden 
tilien alamomenttien käyttötarkoituksen 
muuttaminen (11.2. 25—27, 31 §); Helsingin 
kaupungin palokunnan rahaston ja Gösta 
Waseniuksen rahaston pääomien kartutta-
minen (4.3. 34, 35 §); avustusten maksaminen 
vapaaehtoisille palokunnille, Suomen Meri-
pelastusseuralle ja Vakinaisten palomiesten 
osuusruokalalle (4.3. 42 §, 25.3. 62 §, 27.5. 
101 §, 16.9. 149 §, 2.12. 226 §); palolaitoksen 
rakennusohjelman hyväksyminen ja jaoston 
asettaminen tutkimaan rakentamis järjestys-
tä ym. (4.3. 47 §, 25.3. 66 §, 27.5. 113 §); 
vuokralaisten valitseminen palolaitoksen 
asuintalon kahteen huoneistoon (4.3. 48 §, 
10.6. 129 §); kaluston, tarvikkeiden ja kor-
jaustöiden tilaaminen (4.3. 50, 52 §, 27.5. 
114, 115 §, 16.9. 162 §, 11.11. 207, 208 §, 
16.12. 243 §); lautakunnan edustajan nimeä-
minen Tukholmassa pidettävälle suojelu-
viikolle (15.4. 70 §); kunniapalkkion myöntä-
minen eräille palolaitoksen viranhaltijoille 
ja työntekijöille 25-vuotisen palveluksen pe-
rusteella (27.5. 103 §, 2.12. 217 §, 16.12. 
232 §); eron myöntäminen eräille piirinuo-
hoojille ja V nuohouspiirin yhdistäminen 
muihin nuohouspiireihin (27.5. 107 §, 10.6. 
131 §, 16.12. 239 §); etumiesten hyväksymi-
nen ja eräiden nuohouspiirien väliaikainen 
hoitaminen (4.3. 49 §, 27.5. 116 §, 16.12. 
241 §); apulaispalopäällikön ja palotarkasta-
jan virkojen haettavaksi julistaminen (27.5. 
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117 §); yleisen palotarkastuksen suoritta-
minen v. 1969 ja 1970 (16.9. 157 §, 16.12. 
231 §); eräiden palolaitoksen viranhaltijain 
komentaminen Valtion palokoulun alipääl-
lystöluokalle (16.9. 163 §); kaluston hankki-
minen vapaaehtoisille palokunnille ja kor-
jauskustannusten suorittaminen niille (25.3. 
61 §, 21.10. 193 §, 11.11. 212 §); palolaitok-
sen eräiden viranhaltijain komentaminen 
Uudenmaan lääninhallituksen järjestämille 
palopäällystön täydennyskoulutuspäiville 
(11.11. 210 §); huoneiston vuokraaminen Kal-
lion paloasemalta elintarvikekeskuksen pal-
veluksessa olevalle paloaseman ruokalanhoi-
tajalle (11.11. 213 §); eräiden viranhaltijain 
oikeuttaminen käyttämään omaa autoa vir-
ka-ajoissa (16.12. 235 §). 

Esitykset. Lautakunta teki esityksiä kau-
pungin muille elimille mm. asioista, jotka 
koskivat: Haagan paloasemalla olevan vir-
vokekioskin. vuokraamista edelleen Helsingin 
palokunnan urheilijoille (11.2. 24 §); lisä-
määrärahoja, tilien ylitysoikeutta, määrära-
hojen siirtämistä ym. (11.2. 28 §, 11.11. 212 
§); avustuksen myöntämistä palomiesten 
pohjoismaisille opintopäiville sekä pohjois-
maisiin urheilumestaruuskilpailuihin osallis-
tuville palomiehille (11.2. 23 §, 4.3. 41 §, 
27.5. 106 §); toimikunnan ja jaoston asetta-
mista tutkimaan Valtion palokoulun ali-
päällystöluokalle komennettavien viranhal-
tijain pätevyysvaatimuksia (21.1. 11 §, 
11.2. 29 §, 25.3. 58 §); Helsinki-mitalin ym. 
myöntämistä eräille viranhaltijoille (4.3. 
37, 38 §); nostolava-auton käytöstä perittä-
vää maksua (4.3. 44 §); irtaimen omaisuu-
den poistamista palolaitoksen irtaimisto-
luettelosta (25.3. 57 §); palokorpraalin ja 
apulaispalomestarin palkkoja sijaisuus- ja 
päivystystehtävien hoitamisesta (25.3. 59, 
60 §); eräiden lautakunnan jäsenten ja palo-
laitoksen viranhaltijain lähettämistä virka-
matkalle Ruotsiin (25.3. 67 §); kahden vi-
ranhaltijan osallistumista paloalan luento-
päiville (5.5. 96 §); neljän uuden paloker-
santin viran perustamista sekä eräiden palo-

laitoksen virkojen vakinaistamista (15.4. 
72, 73 §); valtionavun anomista v. 1967 ja 
1968 hankitun palokaluston kustannuksiin 
(15.4. 74 §); Uudenmaan lääninhallitukselle 
lähetettävän v:n 1968 toimintakertomuksen 
vahvistamista (15.4. 77 §); autovahingon kor-
vaamista eräälle palomiehelle (15.4. 84 §); 
palolaitoksen työsääntöjen muuttamista (5.5. 
89 §); katolta pudonneen lumen vahingoitta-
man auton ja tulipalossa sekä sammakko-
mieshälytyksessä särkyneen kellon korjaus-
kustannusten suorittamista kaupungin va-
roista (27.5. 104, 105 §, 21.10. 182 §); 
uusien palomiesten virkojen perustamista 
sekä ympärivuotisten palomiehen sairaus-
ja vuosilomasijaisten palkan korottamista 
(5.5. 87 §, 27.5. 108 §); palopäällystön työ-
ajan järjestämistä (3.6. 122 §); tilapäisen 
toimistoapulaisen palkkaamista sairaankul-
jetustoiminnan aiheuttamiin tehtäviin (16.9. 
155 §); eräiden viranhaltijain vapauttamista 
suorittamasta heille autojen yhteenajon joh-
dosta maksettavaksi tuomittuja korvauksia 
(30.9. 170 §); erään paloauton poistamista 
liikenteestä ja kunnostamista museoesineenä 
säilytettäväksi ym. (21.10. 188, 189 §); 
lisäyksen tekemistä taksaan palolaitoksen 
sairaankuljetusautojen käyttämisestä sai-
raalain potilaskuljetuksissa (21.10. 195 §); 
vapaiden kesälauantaiden korvaamista yli-
määräisillä palkallisilla vapaapäivillä eräille 
viranhaltijoille (21.10. 196 §) sekä vuokra-
asunnon osoittamista kaupungin kiinteis-
töstä eläkkeelle siirtyvälle palomestarille 
(2.12. 224 §). 

Lausunnot, joita lautakunta antoi kau-
pungin muille elimille, koskivat mm. seu-
raavia asioita: palokersantin palkkaa vas-
taavan palkan maksamista sammutusyksi-
kön vaihtuvina varaesimiehinä toimiville 
palokorpraaleille (21.1. 12 §); Etu-Töölössä 
rakenteilla olleen opiskelija-asuntolan kella-
rissa suoritettavia muutostöitä (21.1. 19 §); 
Munkkiniemen vapaaehtoisen palokunnan 
toiminnan lopettamisen aiheuttamia toi-
menpiteitä (4.3. 45 §); kaasulaitoksen neste-
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kaasun varastointia ja teknillistä käyttöä 
koskevaa varastointianomusta (4.3. 51 §); 
rakennusjärjestyksen muutosehdotuksia (5.5. 
94 §); kaupunginhallituksen diaariin ratkaise-
mattomaksi merkittyä palolautakunnan esi-
tystä anoa valtionapua palolaitoksen v. 
1965—1966 hankkimasta väestönsuojelupa-
lokalustosta (27.5. 110 §); valtionrautateiden 
Pasilan alueelle rakennettavan junahallin I 
rakennusvaihetta (10.6. 132 §); vapaaehtois-
ten palokuntien ja palolaitoksen henkilö-
kunnan kesäkodin hoitokunnan avustusano-
musta (16.9. 137 §); vanhusten ja invalidien 
kylvetyskomitean mietinnössä kuljetusten 
osalta tehtyä esitystä (16.9.153 §); valtuusto-
aloitteita tehokkaan paloaseman saamiseksi 
itäisille asuntoalueille ja Laajasalon öljysa-

tamaan sekä ambulanssitilanteen korjaami-
seksi em. asuntoalueilla (30.9. 172, 173 §); 
palkkalautakunnan palopäällystön työaikoja 
koskevaa lausuntoa (11.11. 202 §); Penger-
puiston kalliosuojan käyttämistä nuoriso-
ja avomyymälätiloina (11.11. 204 §); Haagan 
paloasemalla olevan voimistelusalin luovut-
tamista Haagan poliisiaseman liikunnanhar-
joittajien käyttöön (2.12. 221 §) sekä Pukin-
mäen vapaaehtoisen palokunnan v. 1948 
kaupungilta saaman lainan lainaehtoja 
(16.12. 238 §). 

Lisäksi lautakunta antoi 10 lausuntoa 
asemakaavan ja tonttijaon vahvistamis- ja 
muutosehdotuksista sekä yhden lausunnon 
rakennuspiirustuksista. 
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