
9. Palolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Palolautakunnan kokoonpanossa tapahtui v. 
1971 seuraava muutos: jäseneksi trakt. 
kuljett. Hannu Peltosen tilalle tuli palokers. 
Väinö Nisonen 24.2. lukien. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 23 
kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen pykä-
läluku oli 352. 

Saapuneita kirjeitä oli 446 ja lähetettyjä 
135. Palolaitoksen diaariin merkittiin 773 
saapunutta ja 995 lähtenyttä asiakir-
jaa. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: kunniapalkkion myön-
täminen 25-vuotisesta palveluksesta palo-
laitoksen henkilöstöön kuuluville sekä palo-
kunnan rahaston varoista maksettavan ko. 
palkkion korottaminen 200 mk:ksi (19.1. 
10 §, 2.2. 31 §, 30.3. 95 §, 13.4. 117 §, 1.6. 
155 §, 7.9. 224 §, 2.11. 286 §)kalustohankinta-
määrärahojen jaon ja käytön hyväksymi-
nen (19.1. 13 §, 18.5. 142 §, 16.11. 293 §, 
14.12. 343 §); avustusten maksaminen va-
paaehtoisille palokunnille ja Suomen Meri-
pelastusseuralle (19.1. 15 §, 16.3. 87 §, 1.6. 
164 §, 5.10. 253 §, 30.11. 306 §); huoneistojen 
vuokraaminen henkilöstöön kuuluville lai-
toksen asuintalosta Korkeavuorenkatu 39 
ja Vanha Turunmaantie 2 (19.1. 16 §, 4.5. 
133 §, 1.6. 156 §, 8.6. 173 §, 24.8. 214 §, 7.9. 
226 §, 2.11. 288, 289 §, 30.11. 326 §); lasku-
jen, avustusten ym. maksaminen palokun-
nan rahaston varoista (19.1. 18, 27 §, 16.2. 

49 §, 4.5. 134 §, 18.5. 150 §, 10.8. 191 §, 
7.9. 227 §, 16.11. 298 §, 30.11. 324 §, 14.12. 
344 §); eräiden v:n 1970 ja kertomusvuo-
den määrärahojen käyttötarkoituksen muut-
taminen (19.1. 19, 20 §, 2.2. 34, 40, 41 §, 
16.2. 53 §, 7.9. 225 §, 19.10. 273 §); Pitäjän-
mäen VPK:n paloauton pumpun ja Laaja-
salon VPK:n paloauton kytkimen korjaus-
laskun suorittaminen (16.2. 51 §, 30.11. 
318 §); etumiesten hyväksyminen nuohous-
piireihin sekä I, II, VI ja VIII nuohouspiirien 
väliaikainen hoitaminen (2.3. 57 §, 4.5. 131 
§, 24.8. 212 §); hankintavaltuuksien vahvis-
taminen (2.3. 62 §); laskujen ja maksumää-
räysten hyväksyminen, arvopostin kuittaa-
minen, varastohankintojen ja tilausten suo-
rittaminen (2.3. 63 §, 30.3. 108 §, 7.9. 228 
§, 30.11. 307 §, 14.12. 340 §); Helsingin kau-
pungin palokunnan rahaston ja Gösta Wa-
seniuksen rahaston pääomien kartuttaminen 
(2.3. 67, 68 §); kaluston, tarvikkeiden ja kor-
jaustöiden tilaaminen (16.3. 86 §, 30.3. 100 
§, 24.8. 216 §, 19.10. 270 §, 30.11. 313, 331, 
332 §, 14.12. 350, 351 §); valtion palo-opis-
ton lukuvuoden 1971/72 opetusohjelman 
saattaminen palolaitoksen henkilökunnan tie-
toon (16.3. 88 §); Kallion paloaseman kor-
jaustyöt, siellä asuvien viranhaltijoiden asun-
toasia ym. (30.3. 96 §, 13.4. 122 §, 19.10. 
269 §); autotallin vuokraaminen palopäälli-
kölle laitoksen asuintalosta Korkeavuoren-
katu 39 (30.3. 99 §); nuohoustaksan koro-
tusasia ja nuohoussopimusten tekeminen pii-
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rinuohoojien kanssa (30.3. 103 §, 8.6. 175 
§); palotoimen v:n 1970 vuosikertomuksen 
hyväksyminen ja sen lähettäminen Uuden-
maan lääninhallitukselle (30.3. 104 §, 4.5. 
128 §); apulaispalopäällikön viran aukijulis-
taminen, väliaikainen hoitaminen ja täyt-
täminen (30.3. 107 §, 1.6. 157 §); palopäälli-
kön määrääminen osanottajaksi I I I osasto-
päällikköseminaariin (13.4. 121 §, 7.9. 228 
§); lisäjäsenten nimittäminen palolautakun-
nan asettamiin rakennus- ja johtosääntö-
jaostoihin (13.4. 123 §); Kaarlenkadun kal-
liosuojan varaaminen Kallion paloaseman 
hälytyskeskuksen sijoituspaikaksi (18.5. 145 
§); Suomenlinnan palo vartioaseman suunnit-
telun jatkaminen (10.8. 198 §); palkattoman 
virkavapauden myöntäminen (24.8. 210, 
211 §, 19.10. 271, 272 §, 14.12. 337 §); päivä-
ja ammattilehtien tilaaminen v:ksi 1972 
(7.9. 227 §); yleisen palotarkastuksen suo-
rittaminen v. 1971 ja 1972 (7.9. 232 §, 14.12. 
341 §); palolaitoksen virkapukuun kuulu-
van uuden kenttälakin ottaminen koekäyt-
töön (5.10. 256 §); pelastustoimintaa kos-
kevan kurssin järjestäminen sekä sammu-
tus- ja pelastusnäytöksen toimeenpanemi-
nen ja luentopäivien järjestäminen (19.10. 
267, 268 §); eräiden laitoksen asuintaloissa 
sijaitsevien huoneistojen vuokrasopimusten 
irtisanominen ym. (2.11. 287 §, 30.11. 327 §); 
öljylämmitteisten pienkiinteistöjen nuohous-
kertojen vähentämisasia (16.11. 295 §); 
ylimääräisen avustuksen myöntäminen Laut-
tasaaren VPK :lle sammutus- ja meripelas-
tusveneen hankkimista varten ja Puistolan 
VPK:lle säiliöauton hankintaa varten (30.11. 
317, 319 §); letkukalustoa koskevan kysy-
myksen selvittämisen antaminen palopääl-
likön tehtäväksi (30.11. 329 §); eräiden 
palolaitoksen viranhaltijain oikeuttaminen 
asumaan kaupungin alueen ulkopuolella 
(14.12. 339 §) sekä jouluruokailun tilaa-
minen laitoksen henkilökunnalle (14.12. 344 
§)· 

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

koskivat: palkattoman virkavapauden myön-
tämistä toisen viran hoitamista varten (19.1. 
6 §, 16.2 46 §, 13.4. 112, 113 §, 10.8. 190 §. 
24.8. 215 §, 21.9. 236 §, 5.10. 249, 250, §, 
14.12. 338 §); sivutoimiluvan myöntämistä 
eräille palolaitoksen viranhaltijoille (19.1. 
11 §, 13.4. 120 §, 24.8. 213 §); lisämääräraho-
ja, tilien ylitysoikeutta, määrärahojen siir-
tämistä ym. (19.1. 21-25 §, 16.11. 292, 
299 §); avustuksen myöntämistä edustajien 
lähettämiseksi palomiesten pohjoismaisille 
opintopäiville (16.2. 48, 50 §); sammutus-
töissä rikkoutuneiden silmälasien, kellojen 
ym. korvaamista kaupungin varoista (2.3. 
59 §, 16.3. 83 §, 4.5. 130 §, 10.8. 192 §, 21.9. 
241 §, 19.10. 266 §); kapellimestarin palkkio-
viran palkan korottamista (2.3. 60 §); Hel-
sinki-mitalin ja Kaupunkiliiton ansiomerk-
kien myöntämistä eräille palolaitoksen vi-
ranhaltijoille ja työntekijöille (2.3. 71, 72 §); 
irtaimen omaisuuden poistamista (2.3. 73 
§); pääomamenoihin kuuluvien määräraho-
jen ottamista v:n 1972 talousarvioon (2.3. 
74 §); avustuksen myöntämistä Helsingin 
Palokunnan Urheilijat -yhdistykselle (16.3. 
84 §); eräiden palolaitoksen viranhaltijain 
lähettämistä virkamatkalle Ruotsiin ja Nor-
jaan (16.3. 90 §, 7.9. 229 §); Kaarlenkadun 
kalliosuojan varaamista palolaitoksen häly-
tyskeskuksen sijoituspaikaksi (30.3. 94 §); 
asuntojen osoittamista Kallion paloaseman 
saneerauksen vuoksi asuntonsa menettä-
neille laitoksen viranhaltijoille (30.3. 96 §); 
palolaitoksen käyttöön varattujen eräiden 
tonttien varausaikojen jatkamista (30.3. 
97 §); heikkovirta-alan insinöörin palkkaa-
mista palolaitokseen (30.3. 106 §); palolai-
toksen viranhaltijain vapauttamista mak-
samasta autojen yhteenajon johdosta tuo-
mittuja korvauksia (13.4. 118, 119 §, 10.8. 
193, 194 §, 7.9. 231 §, 19.10. 262 §); lisämää-
rärahan anomista sammutuspukujen ja pa-
lo vöiden hankkimiseksi (4.5. 136 §); Helsin-
gin Nuohoojamestariyhdistyksen nuohous-
taksan korottamisesitystä (4.5. 137 §); päät-
tä jäisillallisten tarjoamista kaupungin va-
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roista Palomiesten Pohjoismaisten Mesta-
ruuskilpailujen osanottajille (18.5. 143 §); 
virka-asuntojen poistamista virka-asunto-
luettelosta (18.5. 146 §, 8.6. 174 §); palkalli-
sen virkavapauden myöntämistä eräille palo-
laitoksen viranhaltijoille urheilukilpailuihin 
osallistumista varten (18.5. 148, 149 §, 
1.6. 159, 161, 165 §, 21.9. 244 §); pääpaloase-
man ja Kallion paloaseman luonnospiirus-
tusten sisältämän ohjelman ehdottamista 
hyväksyttäväksi palolaitoksen rakennusoh-
jelmaksi (1.6. 162 §); palotarkastajan viran 
jättämistä toistaiseksi täyttämättä (10.8. 
197 §); savutuulettimen myymistä Hämeen-
linnan palolaitokselle (10.8. 199 §); nuohous-
toimen johtosäännön kumoamista (10.8. 200 
§); palolaitoksen rakennusohjelman ja joh-
tosääntö jaoston tämänhetkistä vaihetta kos-
kevan tiedotustilaisuuden järjestämistä kau-
punginvaltuuston, -hallituksen ja tiedotus-
välineiden jäsenille (10.8. 205 §); kahden sai-
raankuljetusauton poistamista liikenteestä 
(24.8. 217 §); määrärahan myöntämistä palo-
laitoksen 110-vuotis juhlien järjestämiseen 
(24.8. 218 §); lautakunnan johtosääntöjaos-
ton sihteerin vapauttamista tehtävistään, 
uuden sihteerin kutsumista sekä uuden jäse-
nen nimittämistä (24.8. 221 §); valtionavun 
anomista eräille v. 1970 suoritetuille palo-
kalustohankinnoille (5.10. 252 §); virkapu-
helimen yhdistämistä palolaitoksen puhelin-
vaihteesta paloinsinöörin asuntoon (5.10. 
254 §); liikuntavammaisten kuljetustoimin-
nan aloittamista ym. (19.10. 274 §); Kallion 
paloaseman rakennushankkeen kiirehtimistä 
(16.11. 296 §); palolaitoksen järjestysmuodon 
muuttamista, palolautakunnan ja -laitok-
sen johtosääntöjen ja sisäpalvelussäännön 
uusimista ym. (23.11. 303 §) sekä Vuosaa-
ressa sijaitsevan palavien nesteiden kokeilu-
säiliön kunnostustöiden loppuunsaattamista 
ja koetoiminnan rahoittamista varten tar-
vittavan avustuksen anomista palosuojelu-
rahastolta (30.11. 321 §). 

Lausunnot, joita lautakunta antoi kaupun-
gin muille elimille, koskivat mm. seuraavia 

asioita: autoa merestä nostettaessa aiheutu-
neiden vaurioiden korvaamista kaupungin 
varoista (19.1. 14 §); avustuksen myöntä-
mistä Helsingin Palopäällystö -yhdistykselle 
palopäällystön jatkokoulutusta varten (30.3. 
101 §); revisio viraston kirjelmää palokunnan 
rahaston varojen kartuttamisesta (30.3. 102 
§); nuohouksen laiminlyöntiä kiinteistössä 
Laajasalonkaan 38 koskevaa valitusta (30.3. 
105 §); sairaankuljetuskomitean mietintöä 
(10.8. 201 §); Helsingin palokunnan ja Gösta 
Waseniuksen rahaston sääntöjen muutta-
mista (10.8. 202 §); ensiapupalvelujen radio-
puhelinverkon järjestämistä ym. (10.8. 203 
§); Helsingin VPK:lle ja Esikaupunkien va-
paaehtoisille palokunnille sekä eräille yhtei-
söille talousarvioon varattavia määrärahoja 
(10.8. 204 §); Vartiokylän Naiset -yhdistyk-
sen itäisten kaupunginosien puutteellista 
sairaankuljetusta koskevaa kirjelmää (21.9. 
237 §); Itä-Pasilan yhteisväestönsuojan ra-
kentamista (21.9. 238 §); Espoon kauppalan-
hallituksen esitystä kaupungin omistamien 
HYKS:n sairaalapaikkojen luovuttamisesta 
(21.9. 239 §); palojärjestyksen 21 §:n muutta-
mista (21.9. 240 §); metrotunneliosuuden 
Siltasalmi-Junatie linjauksen ja korkeus-
aseman hyväksymistä (21.9. 242 §); Suomen-
linnan uuden paloaseman pääpiirustuksia 
ja parannustöitä (19.10. 264 §); liikennelai-
toksen pelastusauton luovuttamista palo-
laitokselle (19.10. 265 §); palavien nesteiden 
varastoja koskevaa palontorjuntatoimikun-
nan mietintöä (26.10. 281 §); paloteknikon 
virkanimikkeen muuttamista (30.11. 316 
§); kiinteän omaisuuden tarkastajien kerto-
musta Käpylän paloaseman autotallin osalta 
(30.11. 330 §); Helsingin Yliopiston uuden 
hammaslääketieteen laitoksen paloturvalli-
suutta (30.11. 334 §); ammoniakin käyttöä 
lämpökeskuksissa rikin poistamiseen (14.12. 
345 §); jätteenpolttouunien kuntoonsaat-
tamista tai näiden käytöstä luopumista kos-
kevaa Helsingin Asuntoyhtiöiden yhdistyk-
sen ym. kirjelmää (14.12. 346 §); Merihaka-
nimistä rakennussuunnitelmaa (14.12. 347 
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§); Hanasaaren B-voimalaitoksen ja Suvi-
lahden sähköaseman rakennussuunnitelman 
pääpiirustuksia (14.12. 348 §) sekä väestön-
suojelun suunnittelua (14.12. 349 §). 

3. Palkka lautakunta 

Lisäksi lautakunta antoi 12 lausuntoa 
asemakaavan ja tonttijaon vahvistamis- ja 
muutosehdotuksista. 
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