
20. P a l o l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Palolauta-
kunnan puh.johtajana to imi v. 1973 rak.mest. Onni 
Vanhala, varapuh.johtajana rak.mest. Leo VVilkman ja 
jäseninä peltiseppä Armas Hieta, tekn.lis. Claes F. 
Holm, toimitusjoht. Reino Jokilehto, tekn. Reijo Nie-
minen, tekn. Rainer Partanen, palokers. Väinö Niso-
nen, os.pääll. Mikko Pohtola ja rak.tark. Aulis Salo. 
Khn edustajana oli piirisiht. Aulis Leppänen ja sihtee-
rinä toimi ekon. Oll i V. Alho ja 1.9. lukien oik.kand. 
Kari Lehtokangas. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 24 kertaa ja ko-
kousten pöytäkir jojen pykäläluku oli 318. 

Saapuneita kirjeitä oli 489 ja lähetettyjä 123. Palolai-
toksen diaariin merki t t i in 740 saapunutta ja 938 läh-
tenyttä kirjettä. 

Päätökset. Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seu-
raavia asioita koskevia päätöksiä: 
— automaattisen paloilmoituksen valvontajärjestel-

män rakentaminen ja ylläpitäminen, sopimus Hgin 
Puhelinyhdistys ry:n kanssa (16.3. 91 §, 11.9. 
219 §) 

— autopaikat: Vanha Turunmaantie 2, kk-vuokran 
vahvistaminen 5 mk.ksi 1.3. lukien (6.2. 19 §) 

— avustuken myöntäminen vapaaehtoisille palokun-
nille jaSuomen Meripelastusseura ry:lle (27.2. 55 §, 
8.5. 140 §,21.8. 199 §,30.10. 258 §) 

— Haagan paloasema: juhlasalin ja palokaluston luo-
vuttaminen ajaksi 4 . -7 .6 . palomiesten pohjoismais-
ten opintopäivien järjestelytoimikunnan käyttöön 
korvauksetta ehdolla, ettei tästä aiheudu palolai-
tokselle kustannuksia (27.2. 48 §), 

— hankintavaltuuksien vahvistaminen palopäällikölle 
ja I apulaispalopäällikölle vuodeksi 1974 (27.11. 
275 §) 

— kaluston, tarvikkeiden ym. tilaaminen (27.2. 62 §, 
13.3. 81 §, 10.4. 112, 113 §, 22.5. 160, 161 §, 
16.10. 251, 253 §, 30.10. 261, 262 §, 27.11. 
280 §) 

— keskuspaloasema: elintarvikeautomaattien vuokraa-
minen 1.9. lukien Helsingin palomiesten metsästys-
seura ry:lle (21.8. 193 §), hälytyskeskuksen muut-
taminen (27.11. 277 §) ja 450 m^-.n suuruisen tsto-
tilan vuokraaminen terveydenhoitovirastolle ja lää-
kärivälityksen käyttöön vuokrattujen tilojen vuok-
ra (4.9. 214 §,27.11. 278 §) 

— Koulutus: Ikn puh.johtajan lähettäminen Suomen 
Kaupunkil i i ton kursseille Kuopioon (13.3. 89 §), 
apul.palopääll. Äke Grönmarkin ja jaospääll. vs. 
Bo Winqvistin komentaminen eräin ehdoin Valt ion 
palo-opiston pelastustyönjohtajien peruskurssille 
(27.2. 52 §), kolmen palokorpraalin ja palomiehen 
komentaminen palo-opiston paloesimiesluokalle 
eräin ehdoin ym. (21.8. 204 §,2.10. 237 §, 11.12. 
285 §), kahden palomiehen komentaminen sairaan-
kuljettajakurssille (18.9. 30 §) ja palolaitoksen 
eräiden viranhaltijain suositteleminen Valt ion palo-
opiston 3.9. alkavalle paloesimiesluokalle (8.5. 
138 §) 

— kunniapalkkion myöntäminen 25 vuotisesta palve-
luksesta (6.2. 12 §, 27.2. 47 §, 8.5. 141 §, 22.5. 
151 §) 

— laskujen ja maksumääräysten hyväksyminen, arvo-
postin kuittaaminen ja hankinnat varastoista (6.2. 
36 §, 22.5. 155 §, 27.11. 276 §) sekä laskujen ja 
avustusten maksaminen palokunnan rahaston va-
roista (6.2. 39 §, 27.2. 56 §, 13.3. 80 §, 10.4. 101 
§, 8.5. 133 §, 22.5. 150, 170 §,29.5. 176 §,21.8. 
198 §, 4.9. 212 §, 18.9. 226 §, 16.10. 242 5, 
30.10. 260 §, 27.11. 273 §, 18.12. 309, 312 §) 

— lautakunnan kokousajat ja pöytäkir jojen nähtävänä 
pitäminen (6.2. 40 §, 10.4. 116 §) 

— lehtien tilaaminen v:iksi 1973 ja 1974 (27.2. 54 §, 
4.9. 210 §) 

— määrärahat: vuosikorvausmäärärahojen jako ja 
10 000 mk:n suuruisen määrärahan varaaminen ar-
vaamattomia korjauksia varten, lisämäärärahojen 
anomista koskeneen anomuksen hyväksyminen pa-
lopäällikön toimesta tehdyksi, eräiden tilien alamo-
menttien käyttötarkoituksen muuttaminen sekä 
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18. Nuorisolautakunta 

kalustonhankintamäärärahojen jako(6.2. 32, 34, 38 
§, 16.10. 246 §, 11.12. 290 §) 

- nuohoustoimi: etumiesten hyväksyminen nuohous-
piireihin (27.2. 45, 46 §, 10.4. 108 §, 8.5. 136 §) 
ja nuohouspiirien toimintakertomuksen hyväksy-
minen (24.4. 122 §), nuohouskertojen vähentämis-
tä ym. koskeva valitus, nuohousta kiinteistöstä 
Laajasalon kaari 38 koskeva kirje (6.2. 17, 18 §) 

— oman auton käyttöoikeus virkatehtävissä (6.2. 16 
§,27.11. 281 §) 

— palo- ja apulaispalopäällikkö: tavoitettavuuden täs-
mentäminen heidän päivystysvuorossa ollessaan 
(5.6. 186 §), vuosilomat (22.5. 155§) , t p . apulais-
palopäällikön virkaan kuuluvien tehtävien vahvista-
minen (13.3. 86 §) 

— palonehkäisyosaston toimintaedellytysten paranta-
minen ym. (11.12. 295, 296 §, 18.12. 315 §) 

- rahastot: palolaitoksen rahastojen ohjeluontoisen 
talousarvion hyväksyminen vuodelle 1973 (13.3. 
77 §) Helsingin palomiesyhdistys ry:n Helsingin pa-
lokunnan rahaston varoista anoman avustuksen 
hylkääminen (24.4. 128 §), sekä Gösta Waseniuk-
sen rahaston ja Helsingin kaupungin palokunnan ra-
haston ja stipendirahaston varojen käytöstä v. 1972 
tehdyn ilmoituksen merkitseminen tiedoksi (27.2. 
4 9 - 5 1 §, 13.3. 82 §) 

- talousarvio v. 1974 laatiminen ja hyväksyminen 
(13.3. 69 §, 17.4. 118 §, 24.4. 125 §,22.5. 163 §), 

— virka-asunnot: vuokraaminen talosta Korkeavuo-
renkatu 39 (18.9. 224 §) 

— virkavapauksien myöntäminen (27.2. 57 §, 10.4. 
103 §,8.5. 137 §, 18.9. 229 §, 18.12. 316 §) 

— väestönsuojelulautakunnan kutsuminen tutustu-
maan palolaitoksen uuteen hälytyskeskukseen 
(30.10. 265 §) 

— yleisen palotarkastuksen suorittaminen (22.5. 159 
§,21.8. 200 §, 11.12. 295 §) 

— viranhalti jat: palolaitoksen 64 viranhaltijan ja toi-
mihenkilön oikeuttaminen asumaan kaupungin alu-
een ulkopuolella vv. 1974—75 aikana, kehotus pa-
lopäällikölle tutkimuksen suorittamiseksi, voitai-
siinko kaupungin alueen ulkopuolella asuville palo-
henkilöstöön kuuluville viranhaltijoille hankkia 
henkilökohtainen kutsulaite palvelukseen kutsu-
mista varten hätätilanteessa (27.22. 274 §). 

Esitykset. Palolautakunta teki kertomusvuonna muille 
elimille mm. seuraavia asioita koskevan esityksen: 
— ajoneuvojen poistaminen liikenteestä ja kalustokir-

janpidosta ja niiden myyminen kaupungin julkisel-
la huutokaupalla (6.2. 37 §, 27.2. 61 §, 11.12. 
301 §) 

— ammattioppilaitoksen perustaminen palolaitokseen 
(4.9. 213 §) 

— ansiomerkit: Helsinki-mitalin ja kaupunkil i i ton an-
siomerkin myöntäminen eräille palolaitoksen viran-
halti joil le (6.2. 26, 27 §) 

— avustuksen myöntäminen kaupungin varoista Hel-
singin palokunnan urheilijat ry :lle (13.3. 74 §,5.6. 
183 §), palomiesten pohjoismaisten opintopäivien 
järjestämistä varten (27.3. 95 §) 

— erikoisautojen lainauksesta perittävien kilometri-
maksujen vahvistaminen (8.5. 135 §) 

— ETYKin järjestelyistä palolaitokselle aiheutuva yli-
tystarve t i l i l le 02 20 03 (5.6. 184 §) 

— Haagan paloasemalla olevan virvokekioskin vuok-
raaminen (6.2. 14 §) 

— irtaimen omaisuuden poistaminen kalustokirjanpi-
dosta ja sen myyminen romuna sekä käyttöarvotto-
man poistoirtaimiston hävittäminen (13.3. 79 §) 

— kaupunginvaltuuston kevät- 1973/1974 ja syysis-
tuntokaudella 1973 käsiteltäväksi tulevat laajamit-
taiset tai muuten tärkeät asiat (6.2. 20 §,4.9. 209 
§, 11.12. 291 §) 

— keskuspaloasemalta valmistuvien toimistoti lojen 
tarjoaminen vuokrattavaksi aikanaan vahvistettavaa 
vuokraa vastaan (24.4. 127 §) 

— koulutus: toimistopäällikön lähettäminen ATK-
koulutuksen ensimmäiselle jaksolle (10.4. 114 §), 

— lääkäriambulanssitoiminnan häiriöttömän jatkami-
sen turvaamiseksi tarvittavien ti lojen järjestäminen 
(18.12 311 §) 

— maksut, taksat: avunannosta, turvavartioinnista, ka-
luston lainauksesta ja ilkivaltaisesta hälyttämisestä 
perittävien maksujen vahvistaminen (11.12. 286 §) 

— määrärahat: lisämäärärahoja, ti l ien ylitysoikeuksia 
ym. koskevat esitykset (6.2. 34, 35 §, 21.8. 202, 
203 §,4.9. 216 §, 18.9. 225 §, 16.10. 245 §, 30.10. 
259 §, 11.12. 288, 289 ,302 §, 18.12. 313 §) pe-
rusparannusluontoisten töiden aloittamista varten 
tarkoitettujen määrärahojen ottaminen vuoden 
1974 talousarvioon (21.8. 205 §) 

— pääomamenoihin kuuluvien määrärahojen ottami-
nen yleisten töiden lautakunnan vuoden 1974 ta-
lousarvioon (27.2. 63 §) 

— nuohoustaksojen korottaminen Helsingin Nuohoo-
jamestariyhdistys ry:n anomukseen perustuvasii 
ym. (13.11. 267 §) 

— palkat, palkkiot : kapellimestarin palkkioviran pal-
kan tarkistaminen takautuvasti virkaehtosopimuk-
sen mukaisesti (29.5. 175 §), palolaitoksen oikeut-
taminen suorittamaan yl i 12 kuukautta kestäneen 
sairausloman jälkeiseltä ajalta palkkaa eräälle palo-
laitoksen viranhaltijalle kunnes kysymys työkyvyt-
tömyyseläkkeelle siirtämisestä on ratkaistu (5.6. 
187 §) 

— palolautakunta: rakennusjaoston oikeuttaminen 
kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa ja tar-
vittaessa kuulemaan asiantuntijoita (13.11. 268 §) 

— palotoimen toimintakertomus: v. 1972 aikana teh-
tyjen tärkeimpien päätösten julkaiseminen kirjassa 
»Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnos-
ta» (6.2. 15 §), palotoimen v. 1972 kertomuksen 
lähettäminen Uudenmaan lääninhallitukselle ja 
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17. Musiikkilautakunta 

khlle (24.4. 123, 126 §) 
— perimättä jääneiden saatavien poistaminen saama-

luettelosta ja tileistä (21.8. 192 §) 
— vuoden 1974 talousarvioehdotus (24.4. 125 §, 22.5. 

163 §) 
— vahingonkorvaukset: palolaitoksen viranhaltijain 

vapauttaminen suorittamasta autojen yhteenajon 
johdosta heidän maksettavakseen tuomit tuja kor-
vauksia (6.2. 22, 23 §), sairaankuljetuksessa rik-
koutuneen kellon ja sammutustyössä rikkoutuneen 
rannekellon korjauskustannusten suorittaminen 
kaupungin varoista (29.5. 174 §, 5.6. 182 §) ja tuli-
palossa likaantuneiden siviilivaatteiden ym. korvaa-
mista palolain 40 §:n mukaisesti (27.6. 60 §, 18.9. 
223 §) 

— valtionapu: 50 %:n suuruisen valtionavun anominen 
palosuojelurahastolta li ikkuvan johtokeskuksen 
hankintaa varten (13.3. 78 §) 

— vart ioint i : teatterivartioinnista perittävän maksun 
korottamista (22.5. 169 §) 

— virat: palokersantin virkanimikkeen muuttaminen 
paloesimieheksi ja palokorpraalin ylipalomieheksi 
(13.3. 76 §), palomestarin viran täyttäminen sitä 
aukijulistamatta (22.5. 153 §), uusien jaospäälli-
kön, talouspäällikön ja teknikon virkojen jättämi-
nen toistaiseksi täyttämättä (6.2. 33 §, 11.12. 303 
§, 8.5. 144 §), kuuden naispuolisen työntekijän 
palkkaaminen Keskuspaloaseman hätäkeskukseen 
(4.9. 216 §) 

— virka-asunnot: Korkeavuorenk. 39 asunnon A 4 
muuttaminen vuokra-asunnoksi (27.2. 64 §) 

— virkamieslipun hankintaa varten tarvittavan mää-
rärahan myöntäminen (6.2. 13 §, 27.11. 282 §) 

— virkavapaudet: palkattoman virkavapauden myön-
tämistä toisen viran hoitamista varten (6.2. 10 §, 
10.4. 104 §,5.6. 180 §) 

— öljyvahinkojen tor junta: palopäällikön määräämi-

nen Helsingin kaupungin alueella aiheutuvien öljy-
vahinkojen torjumisesta annetun lain tarkoittamak-
si vastuuhenkilöksi (6.2 24 §). 

Lausunnot. Kertomusvuonna annetut lausunnot koski-
vat mm. seuraavia asioita: 
— apulaispalomestarin päivystysoikeutta ja tästä joh-

tuvaa taloudellista menetystä ym. koskeva asia (6.2. 
28 ,29 ,27 .11 . 272 §) 

— esikaupunkien vapaaehtoisten palokuntien v. 1974 
talousarvioon tarkoitetut avustusanomukset (4.9. 
211 §) 

— kiinteän omaisuudentarkastajien kertomukessa 
v. 1972 tehdyt huomautukset (5.6. 181 §) 

— palo- ja henkilöturvallisuus: majoitus- ja ravitsemus-
li ikkeet, huvi- ja kokoontumishuoneistot sekä suur-
myymälät ja tavaratalot (16.10. 252 §) 

— sairaankuljetus: sairaankuljettajakoulutuskomitean 
mietintö ja sen soveltuvuus v. 1972 käynnistettyyn 
palomiesten uuteen peruskoulujärjestelmään (27.3. 
98 §) terveysviraston valtuuttaminen yhteistoimin-
nassa palolaitoksen kanssa neuvottelemaan yksi-
tyisten sairaankuljetusliikkeen harjoittajien kanssa 
tehtävästä sairaan kuljetussopimuksesta ja hälytys-
järjestelmän keskittämisestä ym. (6.2. 25 §) sekä 
yksityisten sairaankuljetusliikkeiden anomus sai-
raan kuljetustaksojen korottamisesta sekä sairaan-
kuljetusmaksujen poistoja, korotusta sekä perinnän 
tehostamista koskeva kaup.reviisorin kehotus 
(11.12. 299, 300 §) 

— väestönsuojien tämänhetkinen tarkastustoiminta ja 
väestönsuojien tarkastajan palkkaaminen väestön-
suojakeskukseen (11.12. 297 §). 

Lisäksi palolautakunta antoi 17 lausuntoa asemakaa-
van ja tontt i jaon vahvistamis- ja muutosehdotuksista ja 
yhden lausunnon rakennuspiirustuksista. 
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