
10. Palolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Palolautakunnan kokoonpanossa ei v. 1970 
tapahtunut muutoksia. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 20 
kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen pykä-
läluku oli 332. 

Saapuneita kirjeitä oli 345 ja lähetettyjä 
110. Palolaitoksen diaariin merkittiin 687 
saapunutta ja 886 lähtenyttä kirjettä. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: viranhaltijain oikeut-
taminen käyttämään omaa ajoneuvoa virka-
ajoihin (13.1. 9 §, 3.2. 25 §); autotallin vuok-
raaminen palopäällikölle asuintalosta Kor-
keavuorenkatu 39 tammi-toukokuun ajaksi 
(13.1. 10 §); eräiden palolaitoksen viranhalti-
jain nimeäminen oppilaiksi Valtion palo-
opistossa järjestettävälle palomestariluokalle 
sekä eräiden anomusten katsominen aiheet-
tomiksi (13.1. 11 §, 24.2. 43 §, 8.6. 147, 155, 
164 §, 25.8. 183 §, 3.11. 264 §); palopäällikön 
kerralla suoritettavien hankintojen arvon ylä-
rajan ja muiden hankintavaltuuksien vahvis-
taminen kertomusvuodeksi ja v:ksi 1971 
(13.1. 13 §, 4.9. 203 §, 15.12, 307 §); kaluston-
hankintamäärärahojen jaon ja käytön hy-
väksyminen (13.1. 15 §, 19.5. 125 §, 25.8. 
172 §, 17.11. 270 §, 15.12. 310 §); eräiden ti-
lien alamomenttien käyttötarkoituksen muut-
taminen (13.1. 18-20 §, 3.2, 31, 35 §); palo- ja 
apul.palopäällikön \uosilcman määrääminen 
(13.1. 22 §, 24.2. 39 §, 19.5. 119 §); ruisku-
mestari Leo Mäkisen oikeuttaminen asumaan 

omassa osakehuoneistossaan virka-asunnon 
asemesta (3.2. 28 §, 17.3. 70 §, 19.5. 126 §); 
etumiehen hyväksyminen IV ja VIII nuo-
houspiireihin (3.2. 32 §, 22.9. 220 §); laskujen, 
avustusten ym. maksaminen palokunnan ra-
haston varoista (24.2. 40, 50, 51 §, 17.3. 65 §, 
7.4. 88 §, 19.5. 120, 123 §, 8.6. 160 25.8. 
195, 197 §, 22.9. 219 §, 17.11. 269 §, 15.12. 
312 §); palolaitoksen stipendirahaston varo-
jen käyttö (3.2. 30 §, 24.2. 49, 54 §, 19.5. 
121 §, 6.10. 236 §); Helsingin kaupungin pa-
lokunnan rahaston ja Gösta Waseniuksen 
rahaston pääomien kartuttaminen sekä las-
kujen maksaminen vm. rahastosta (24.2. 
52, 53, 58 §, 8.6. 156 §); jaoston asettaminen 
suunnittelemaan Kallion paloaseman lopul-
lista huonetilaohjelmaa ja palolaitoksen koko 
rakennusohjelman yleisjärjestelyä sekä pää-
paloaseman saneeraussuunnitelman hyväksy-
minen luonnospiirustuksineen (24.2. 55, 56 §, 
7.4, 95 §); v:n 1971 talousarvion laatiminen 
sekä sen hyväksyminen (17.3. 64 §, 28.4. 
112 §); kunniapalkkion myöntäminen eräille 
palolaitoksen viranhaltijoille ja työntekijöille 
tunnustuksena 25-vuotisesta nuhteettomasta 
palveluksesta palolaitoksessa (17.3. 65 §,. 
7.4, 88 §, 19.5. 120 §, 8.6. 142 §, 4.9. 202 §); 
avustusten maksaminen vapaaehtoisille pa-
lokunnille ja Suomen Meripelastusseuralle 
(17.3. 77 §, 8.6. 148 §, 22.9. 217 §, 15.12. 306 
§); kaluston, tarvikkeiden ja korjaustöiden 
tilaaminen (17.3. 78 §, 7.4. 89, 90, 91 §, 19.5. 
124 §, 8.6. 159 §, 25.8. 198 §); selvityksen an-
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taminen ekon. Häggmanin tiedusteleman 
nuohouslaskelman muodostumisesta (17.3. 
79 §); avustuksen myöntäminen Helsingin 
vapaaehtoiselle palokunnalle paloauton han-
kintaa varten (28.4. 105 §); Valtion palo-
opiston lukuvuoden 1970/71 opetusohjelman 
saattaminen palolaitoksen henkilökunnan 
tietoon (28.4. 113 §); paloteknikko-virkani-
mikkeen muuttamisesta apulaispalotarkasta-
jan virkanimikkeeksi tehdyn esityksen siir-
täminen organisaatiota tutkivan komitean 
käsiteltäväksi (28.4. 114 §); yhtenäisten nor-
mien määritteleminen paloletkujen tilaami-
seksi ja vastaanottamiseksi (28.4. 116 §); 
maan vilj elysinsinööripiirin ölj y vahinko j en 
torjuntaan varautumisesta lähettämän kir-
jelmän merkitseminen tiedoksi (19.5. 122 §); 
I, II, V ja IX nuohouspiirien piirinuohoojien 
vapauttaminen tehtävistään (19.5. 127 §, 
8.6. 157 §, 3.11. 263 §, 17.11. 275 §); palolai-
toksen asuintaloissa sijaitsevien huoneistojen 
osoittaminen virkaan sidotuiksi vuokra-
asunnoiksi palolaitoksen viranhaltijoille (8.6. 
145 §, 25.8. 184 §, 29.12. 326 §); I, III , VI, 
VII ja IX nuohouspiirien väliaikainen hoita-
minen (8.6. 149 §, 1.12. 282 §); yleisen palo-
tarkastuksen suorittaminen v. 1970 ja 1971 
(8.6. 151 §, 4.9. 207 §, 29.12. 324 §); eläkkeelle 
siirtyvien palomestarin ja palokorpraalin 
irtisanominen palolaitoksen asuinhuoneistos-
t a (8.6. 158 §); II nuohouspiirin yhdistäminen 
I, I I I ja V nuohouspiireihin 1.7. lukien sekä 
suositus työntekijäin sijoittamiseksi (8.6. 
163 §, 25.8. 170 §); toimikunnan asettaminen 
lausunnon antamista varten palolaitoksen 
organisaatiota tutkimaan asetetun ns. sään-
tökomitean mietinnöstä (25.8. 191 §); uuden 
nuohouspiirijaon vahvistaminen (1.12. 281 
§); jouluruDkailun järjestäminen palolaitok-
sen henkilökunnalle (15.12. 304 §); saadun 
lahjoituksen liittäminen palokunnan rahas-
ton varoihin (15.12. 305 §) sekä kevytvaah-
tosinkojen hankinta sopimuspalokunnille 
<29.12. 327 §). 

Esitykset. Lautakunta teki esityksiä kau-
pungin muille elimille mm. asioista, jotka 

koskivat: sivutoimiluvan myöntämistä palo-
laitoksen viranhaltijoille (13.1. 12 §, 24.2. 
46 §, 17.3. 74 §, 6.10. 235 §); lisämäärärahoja, 
tilien ylitysoikeutta, määrärahojen siirtä-
mistä ym. (13.1. 21 §, 8.6. 153 §, 25.8. 196 
§, 1.12. 290 §); avustuksen myöntämistä 
Helsingin palomiesyhdistykselle ja Helsingin 
palolaitoksen esimiehet -yhdistykselle edus-
tajien lähettämistä varten palomiesten poh-
joismaisille opintopäiville (24.2. 41 §, 7.4. 
87 §); eräiden palolaitoksen viranhaltijain 
lähettämistä virkamatkalle Osloon (24.2. 
42 §); palkallisen virkavapauden myöntämis-
tä palolaitoksen viranhaltijoille Valtion palo-
koulussa suoritettavaa palomestariluokan tut-
kintoa sekä ulkomailla tapahtuviin urheilu-
kilpailuihin osallistumista varten (24.2. 44, 
45 §, 28.4. 111 §, 20.10. 246 §); irtaimen omai-
suuden poistamista irtaimen omaisuuden tar-
kastajien hyväksymän poistoluettelon mukai-
sesti (24.2. 47 §); talousarvion pääomamenoi-
hin merkittäviä uudisrakennus- ja peruspa-
rannustöitä (24.2. 55, 57 §); ansiomerkkien 
myöntämistä eräille palolaitoksen viranhal-
tijoille ja työntekijöille (17.3. 66, 67 §); pal-
kattoman virkavapauden myöntämistä toi-
sen viran hoitamista varten ym. (13.1. 8 §, 
17.3. 69 §, 8.6. 144, 166 §, 1.12. 283, 284 §, 
15.12. 299 §); avustuksen myöntämistä ur-
heilutyön tukemista varten Helsingin palo-
kunnan urheilijoille (17.3. 82 §); palomiehen 
vuosiloma- ja sairauslomasijaisten palkkauk-
sen tarkistamista (28.4. 100, 101 §); Suomen-
linnan palontorjuntahenkilöstön varuillaolo-
ajan korvauksen nostamista 50 %:sti (28.4. 
102 §); neljän siivoojan palkkaamista palo-
asemille (28.4. 103 §); Uudenmaan läänin-
hallitukselle lähetettävän v:n 1969 toiminta-
kertomuksen vahvistamista (28.4. 106 §); 
valtionavun anomista eräille v. 1969 suori-
tetuille palokalustohankinnoille (28.4. 109 §)i 
palolaitoksen viranhaltijain vapauttamista 
suorittamasta heille autojen yhteenajon joh-
dosta maksettavaksi tuomittuja korvauksia 
(8.6. 146 §, 25.8. 173 §, 22.9. 216 §, 6.10. 
237 §, 29.12. 319 §); palolaitoksen vesis uih-
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kusta kuraantuneiden asusteiden puhdistus-
laskun hyväksymistä maksettavaksi (8.6. 
154 §); eräiden virkojen täyttämistä niitä 
avoimeksi julistamatta (20.10. 252 §); palo-
insinöörin viran jättämistä avoimeksi siihen 
saakka kunnes palopäällikön virka täytetään 
(25.8. 182 §); sammutustyössä rikkoutuneen 
kellon korvaamista (3.11. 262 §); pitkän täh-
täyksen taloussuunnitelmaa vuoksiksi 1972 
-1981 (17.3. 63 §, 17.11. 271 §); kahvitarjoi-
lusta Suomen Palopäällystöliiton II jaostolle 
syntyneen laskun maksamista (1.12. 291 §) 
sekä palolautakunnan ja -laitoksen johto-
sääntöjä tarkistamaan asetetun jaoston teh-
täväpiirin laajentamista (29.12. 317 §). 

Lausunnot, joita lautakunta antoi kaupun-
gin muille elimille, koskivat mm. seuraavia 
asioita: piirinuohoojilta vaadittavasta uudes-
ta toimiluvasta nuohoustoimen hoitamiseksi 
tehtyä valitusta (13.1. 14 §); palolaitoksen 
sairaus- ja vuosilomasijaisten palkkausta 
sekä palomies virkojen lisäämistä (13.1. 16 §); 
väestönsuojien kunnossapitotarkastusten siir-
tämistä palolaitoksen tehtäväksi (24.2. 48 §); 
Oy Iso Roobertinkatu 10 -nimisen yhtiön 
anomusta liikerakennuksen muuttamiseksi 

majoitustiloiksi (7.4. 92 §); Helsingin Yli-
opiston asuntolarakennuksen kellaritilojen 
käyttötarkoituksen muuttamista (7.4. 93 §); 
sukellusrahan korottamista (28.4. 104 §);: 
autolle aiheutuneen vahingon korvaamista 
(25.8. 177 §); I ja II nuohouspiirin piirinuo-
hoojien Uudenmaan lääninhallitukselle te-
kemiä valituksia heidän irtisanomistaan nuo-
houspiirin piirinuohoojan tehtävistä koske-
vassa asiassa (25.8. 189, 190 §); kiinteän omai-
suuden tarkastajien v:n 1969 kertomuksessa 
esitettyjä huomautuksia (25.8. 194 §); palo-
toimen avustuksia v:lle 1971 anoneiden yh-
distyksien anomuksia (25.8. 199 §); palopääl-
likön viran hakijoita (4.9. 206 §, 22.9. 227 §, 
20.10. 254 §); valtionrautateiden Pasilan 
alueelle rakennettavan junahallin pääpiirus-
tuksia (22.9. 222 §); Pengerpuiston kalliosuo-
jan käyttöä nuoriso- ja avomyymälätiloina 
(22.9. 224 §) sekä Helsingin vakinaisten palo-
miesten osuusruokalan tilinpäätöstä (15.12. 
311 §). 

Lisäksi lautakunta antoi 15 lausuntoa ase-
makaavan ja tonttijaon vahvistamis- ja 
muutosehdotuksista. 
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