
9. Palolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Palolautakunnan puheenjohtajana toimi 
edelleen rak.mest. Onni Vanhala eikä ko-
koonpanossa tapahtunut v. 1972 muutoksia. 
Kaupunginhallituksen edustajana oli edel-
leen apul.kaup.joht. Aarne Leskinen ja lau-
takunnan sihteerinä ekon. Olli Alho. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuoden 
aikana 26 kertaa ja kokouspöytäkirjoihin tuli 
355 pykälää. Saapuneita kirjeitä oli 460 ja 
lähetettyjä 127. 

Palolaitoksen diaariin merkittiin 718 saa-
punutta ja 956 lähtenyttä kirjettä. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä 
päätöksistä mainittakoon kalustonhankin-
tamäärärahojen jaon ja käytön hyväksymi-
nen sekä kaluston hankkiminen vapaaehtoi-
sille palokunnille (11.1. 6 §, 9.5. 158 §, 12.12. 
345, 353 §); hankintavaltuuksien vahvista-
minen kertomusvuodeksi ja v:ksi 1973 (11.1. 
7 §, 12.12. 339 §); vuosikorjausmäärärahojen 
jako ja rahasumman varaaminen arvaamat-
tomia korjauksia varten (11.1. 8 §); eräiden 
viranhaltijain oikeuttaminen asumaan kau-
pungin ulkopuolella (11.1. 9 §, 31.10. 289 §); 
rekrytointityöryhmän mietinnön käyttöön ot-
taminen eräin täsmennyksin (18.1. 16 §); 
opintomatka-apurahan myöntäminen Gösta 
Waseniuksen rahaston ja Helsingin kaupun-
gin palokunnan rahaston varoista eräille pa-
lolaitoksen viranhaltijoille sekä erään matka-
kertomuksen hyväksyminen (1.2. 23, 24 §, 
13.6. 178 §); vuosilomasijaisten palkkaami-

nen määrärahojen puitteissa sekä palo- ja 
apul.palopäällikön vuosiloman määräämi-
nen (1.2. 25 §, 23.5. 172 §); eräiden v:n 1971 
ja kertomusvuoden määrärahojen käyttötar-
koituksien muuttaminen (1.2. 30 §, 15.2. 46, 
56—59 §, 29.2. 70 §, 5.9. 222, 228 §, 12.12. 
338, 354 §); laskujen, avustusten ym. maksa-
minen palokunnan rahaston varoista (1.2. 
31 §, 29.2. 84 §, 28.3. 113 §, 13.6. 179, 180 §, 
5.9. 224, 225 §, 12.12. 348 §); kunniapalkkion 
myöntäminen 25-vuotisesta palveluksesta pa-
lolaitoksen henkilöstöön kuuluville (15.2. 44 
§,3.10. 255 §); palkattomien virkavapauksien 
myöntäminen (15.2. 47 §, 14.3. 90 §, 25.4. 
143 §, 20.6. 195 §, 5.9. 214 §, 17.10. 274, 
275 §); hankintaohjeiden tarjousten avaajien 
nimeäminen (15.2. 55 §); avustusten maksa-
minen vapaaehtoisille palokunnille ja Suo-
men Meripelastusseuralle (29.2. 72 §, 9.5. 
150 §, 5.9. 233 §, 19.9. 243 §, 12.12. 331 §); 
Helsingin kaupungin palokunnan rahaston ja 
ja Gösta Waseniuksen rahaston pääomien 
kartuttaminen, sekä niiden käyttö v. 1971 
ym. (29.2. 79, 80 §, 9.5. 154 §); palolaitoksen 
stipendirahaston varojen käyttö v. 1971 (29.2. 
81 §); kaluston, tarvikkeiden ym. tilaaminen 
(29.2. 82, 85 §, 23.5. 173 §, 20.6. 200 §, 5.9. 
234 §, 12.12. 353 §); talousarvion laatiminen 
v. 1973 ja sen hyväksyminen (14.3. 91 §, 
18.4. 132 §, 25.4. 144 §, 23.5. 170 §); laskujen 
ja maksumääräysten hyväksyminen sekä ar-
vopostin kuittaaminen ym. (14.3. 98 §, 23.5. 
172 §, 12.12.340 §); työturvallisuustoiminnan 
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organisaation toteuttaminen (28.3. 103 §); 
palontorjunta viikon viettäminen (28.3. 105 
§); nuohoustaksaa ym. koskevat asiat sekä 
etumiehen hyväksyminen VII nuohouspiiriin 
ja nuohoussopimusmallin hyväksyminen (28. 
3. 109 §, 25.4. 136 §, 13.6. 188 §); hallinto-
valitusosoituksen antaminen (28.3. 110 §); 
vuositilintarkastajien ym. kutsuminen palo-
laitoksen toimesta järjestettäviin tilaisuuk-
siin (11.4. 121 §); vuoden 1971 vuosikerto-
muksen sekä talous- ja toimintasuunnitel-
man hyväksyminen vv. 1974—1983 (25.4. 
139, 145 §, 21.11. 308 §); matkakertomusten 
sekä nuohouspiirien v:n 1971 toimintakerto-
musten hyväksyminen (9.5. 149, 157 §, 5.9. 
231 §); eräiden avustusanomuksien hylkää-
minen sekä erään nuohoojan toimiluvan pe-
ruuttaminen (9.5. 155 §, 23.5. 168 §, 19.9. 
244 §, 3.10. 259 §); satama-alueiden palo-
turvallisuuden parantamisesta käydyt neu-
vottelut (9.5. 160 §); kulontorjuntasuunnitel-
man hyväksyminen (13.6. 183 §); lisätutki-
muksien suorittaminen sairaankuljetuksen 
laskutus-ja perimistoimen siirtämisestä ATK-
järjestelmään (20.6. 197 §, 5.9. 223 §); viran-
haltijain oikeuttaminen käyttämään omaa 
ajoneuvoa virka-ajoihin (5.9. 232 §, 3.10. 
254 §); yleisen palotarkastuksen suorittami-
nen v. 1972 ja 1973 (5.9. 237 §, 12.12. 343 §); 
eräiden palolaitoksen viranhaltijain nimeä-
minen oppilaiksi Valtion palo-opistossa jär-
jestettäville paloesimiesluokille eräin ehdoin 
ym. (5.9. 239 §, 17.10. 283 §, 12.12. 350 §); 
Valtion palo-opiston palomestari- ja palo-
esimiesluokalle komennettavien viranhalti-
jain uusien pätevyysvaatimusten vahvistami-
nen ja entisten kumoaminen (19.9. 246 §); 
asukkaan irtisanominen virkaan sidotusta 
vuokra-asunnosta sekä eräiden autopaikko-
jen vuokran vahvistaminen (19.9. 245 §, 3.10. 
258 §); päivä-ja ammattilehtien tilaaminen 
v:ksi 1973 (19.9. 247 §); eräiden piirinuohoo-
jain vapauttaminen tehtävästään sekä nuo-
houssopimuksen hyväksyminen (3.10. 256 §, 
31.10. 290 §, 14.11. 304 §); palkkaa ja päi-
vystysoikeutta koskeva Kuntien Palopäällys-

tön kirjelmä (3.10. 266 §); palolaitoksen tila-
päiseen koulutuskeskukseen tutustuminen 
ym. (8.11. 294, 295 §); hätäpuhelinkeskuksen 
siirtäminen ja siirtotyön tilaaminen 1.2. 29 §, 
28.11. 314 §); eräiden nuohouspiirien uudel-
leen järjestäminen (12.12. 334 §) sekä perus-
teellisen suursiivouksen toimittaminen Erot-
tajan paloasemalla ym. (12.12. 351 §). 

Esitykset. Lautakunta teki esityksiä kau-
pungin muille elimille asioista, jotka mm. 
koskivat Haagan paloaseman virvokekioskin 
vuokraamista Helsingin palokunnan urheili-
jat -yhdistykselle (11.1. 12 §); lisämäärära-
hoja, tilien ylitysoikeutta, määrärahojen siir-
tämistä ja niiden käyttötarkoituksen muutta-
mista (11.1. 13 §, 11.4. 125 §, 9.5. 153 §, 5.9. 
221, 230 §, 3.10. 257, 269 §, 17.10. 276, 277 §, 
14.11. 302, 306 §, 12.12. 349 §); palolaitoksen 
määräämistä koulutuspalokunnaksi (1.2. 27 
§); määrärahojen ja kulujen ottamista v:n 
1973 talousarvioon (1.2. 28 §, 20.6. 197 §); 
ansiomerkkien myöntämistä eräille palolai-
toksen viranhaltijoille (15.2. 42, 43 §); avus-
tuksen myöntämistä Helsingin palolaitoksen 
esimiehet -yhdistykselle ja Helsingin Palo-
miesyhdistykselle edustajien lähettämiseksi 
palomiesten pohjoismaisille opintopäiville 
(15.2. 48 §, 29.2. 75 §); eräiden viranhaltijain 
lähettämistä virkamatkalle Länsi-Saksaan 
ym. (15.2.65 §, 28.3.117 §); irtaimen omaisuu-
den poistamista (29.2. 83 §, 11.4. 123, 124 §, 
23.5. 165 §); paloauton luovuttamista Nikki-
län sairaalalle (14.3. 93 §); tonttien varaamis-
ta paloasemia varten (14.3. 95 §); opintomat-
ka-apurahan myöntämistä eräille viranhalti-
joille (14.3. 96 §); avustuksen myöntämistä 
Helsingin Palokunnan Urheilijat «yhdistyk-
selle (14.3. 97 §); nuohoustoiminnan järjeste-
lyjä (28.3. 112 §); ensiapu-ja sairaankuljetus-
palvelusten tehostamista ym. (1.2. 20 §, 28.3. 
114 §); palotoimen v:n 1971 vuosikertomuk-
sen lähettämistä Uudenmaan lääninhallituk-
selle (11.4. 128 §); palkattoman virkavapau-
den myöntämistä toisen viran hoitamista var-
ten (25.4. 141 §, 20.6. 196 §, 3.10. 253 §, 12.12. 
326 §); ehdotusta palotoimen v :n 1973 talous-
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arvioksi sekä pitkän tähtäyksen talous-ja toi-
mintasuunnitelmaksi vv. 1974—1983 (25.4. 
144, 145 §, 23.5. 170 §, 28.11. 313 §); palolai-
toksen viranhaltijain vapauttamista maksa-
masta autojen yhteenajon johdosta tuomittu-
ja korvauksia (23.5. 164 §, 17.10. 278 §); ka-
pellimestarin palkan tarkistamista (5.9. 219 
§); tarvittavan määrärahan myöntämistä lää-
käriambulanssitoiminnan aloittamiseen (5.9. 
221 §); palotarkastuksessa rikkoutuneen pu-
helimen sekä sammutustyössä rikkoutunei-
den rannekellojen korvaamisia (5.9. 229 §, 
12.12. 332, 333 §); Kvston kertomusvuoden 
syysistuntokaudella käsiteltäviä asioita (5.9. 
236 §); Järvenpään palolaitoksen paloauton 
saamista Helsingin palomuseoon sekä kol-
men sairasauton ja yhden pakettiauton pois-
tamista liikenteestä (3.10. 260, 261 §, 12.12. 
342 §); satamajäänmurtajaan hankittavan 
palokaluston tilausoikeutta ym. (14.11. 303 §) 
sekä valtionavun anomista palolaitoksen 
koulutustoiminnan menojen peittämiseksi 
(28.11. 317 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kertomusvuonna 
kaupungin muille elimille antamat lausunnot 
koskivat mm. seuraavia asioita: Kallion pa-
loaseman pääpiirustusten hyväksymistä (1.2. 
36 §); katastrofitoimikunnan perussuunnitel-
maa (15.2. 49 §); rakennusjärjestyksen muu-
tosta (15.2. 54 §); poikkeuslupa-anomusta 

eräälle vesikattorakenteelle (15.2. 61 §); Suo-
malaisen yhteiskoulu Oy :n sprinklerlaitoksen 
tarpeellisuutta ja muutospiirustuksia (15.2. 
62 §, 28.11. 315 §); toimikunnan asettamista 
tutkimaan öljyvahinkojen torjumista (28.3. 
115 §); Kaarlenkadun kalliosuojan siirtä-
mistä väestönsuojelulautakunnan hallinnosta 
palolautakunnan hallintoon (11.4. 126 §); 
kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomusta 
v:lta 1971 (9.5. 148 §); valitusta nuohouksen 
laiminlyönnistä ja nuohouskertojen vähentä-
misestä ym. (9.5. 151 §, 13.6. 186 §); eräiden 
palolaitoksen viranhaltijain hakuasiakirjoja 
paloesimiesluokalle pääsystä (23.5. 174 §); 
Helsingin vapaaehtoisen palokunnan avus-
tusanomuksen pienentämistä (13.6. 184 §); 
Itäisen sairaalan toiminnallista suunnitelmaa 
ja huonetiloja (13.6. 185 §); satamajäänmur-
tajan palontorjuntalaitteita (3.10. 262 §); pa-
lokersantin palkan järjestelyä (3.10. 264 §); 
ensiapukoulutuksen tehostamistoimenpiteitä 
(3.10. 267 §); Helsingin kaupungin rakennus-
järjestyksen uudistamiskomitean osamietin-
töä I ja II (12.12. 336 §) sekä Tähtitornin-
mäelle rakennettavan maanalaisen laitesuo-
jan pääpiirustuksia (12.12. 337 §). 

Lisäksi lautakunta antoi 22 lausuntoa ase-
makaavan ja tonttijaon vahvistamis- ja muu-
tosehdotuksista. 
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