
28. Palolaitos 

Yleiskatsaus 

Palolaitoksen tehtäväkenttää koskevaa 
tutkimus- ja suunnittelutoimintaa tehostet-
tiin v. 1973. Operatiivisen suunnittelun pe-
rustan muodostavaa hälytysyksiköiden ajo-
aikatutkimusta jatkettiin koko kertomus-
vuoden ajan. Lisäksi valmistuivat kertomus-
vuonna seuraavat selvitykset: 

Automaattisten paloilmoituslaitosten han-
kintaa valmistelleen palolautakunnan jaos-
ton mietintö 

Tutkimus Helsingin kaupungin alueella 
toimivista majoitus-ja ravitsemusliikkeistä 

Johto-, sammutus- ja pelastusyksiköiden 
hälytykset vuonna 1973 

Selvitys asutuskeskusten vakinaisten palo-
kuntien suorittamasta sairaankuljetustoi-
minnasta, erityisesti kustannusten määräy-
tymisen kannalta 

Sairaankuljetustoimen taloutta tutkineen 
työryhmän selvitys 

Aerosolituotteiden polttokoe 
Helsingin kaupungin palolaitoksen yleis-

ohjeet sammutus-, pelastus ja sairaankulje-
tustoimen vaatimusten huomioon ottami-
sesta kaavoituksessa, rakennussuunnitte-
lussa ja rakentamisessa. 

Keskuspaloaseman (Kallio) rakennustyöt 
jatkuivat kertomusvuonna täydessä laajuu-
dessaan. Ensimmäisen rakennusvaiheen muo-
dostava uusi hälytyskeskus valmistui ja otet-
tiin käyttöön 1.11. Suomenlinnan paloaseman 
rakennustyöt käynnistyivät myös kertomus-
vuonna. Vuoden loppuun mennessä tämä 

asema oli lähes valmis. Aseman käyttöön-
otto siirtyi kuitenkin v:n 1974 puolelle. 

Vuonna 1972 kokeilunluonteisesti perus-
tettu tilapäinen koulutuskeskus jatkoi toimin-
taansa koko kertomusvuoden ajan. Muutoin-
kin noudatettiin palomiesten työhönotossa 
v. 1972 valmistuneen rekrytoin ti työryhmän 
mietinnössä esitettyjä periaatteita. Koulu-
tuskeskuksessa opiskeli näin ollen kaksi kurs-
sia, nuorempi ja vanhempi palotoimen perus-
kurssi. Uuteen koulutusjärjestelmään liittyen 
toimeenpantiin kertomusvuonna Helsingin 
kaupungin sairaankuljettajakoulutuskomi-
tean mietinnön mukaisesti kaksi uudenlaista 
sairaankuljettajakurssia, jotka kestivät 12 
viikkoa. Ne toteutettiin yhteistoiminnassa 
Helsingin kaupungin sairaanhoito-oppilai-
toksen ja palolaitoksen koulutuskeskuksen 
kanssa. Täten käynnistettiin kertomusvuonna 
Helsingin kaupungin ensiapu- ja sairaan-
kuljetuskomitean esittämä sairaankuljetta-
jien koulutustason perusteellinen paranta-
minen. 

Erityisen tärkeänä on pidettävä ammatti-
kasvatushallituksen kertomusvuonna teke-
mää päätöstä, jolla palolaitoksen koulutus-
keskuksen toiminta saatettiin valtionavun 
piiriin. Helsingin kaupungin palolaitos on 
näin ollen ensimmäinen kunnallinen palo-
kunta, joka saa valtionapua tähän tarkoi-
tukseen. 

Palolaitoksen jatko- ja täydennyskoulu-
tuksessa noudatettiin vanhaa käytäntöä. 

Ulospäin suuntautuvassa tiedotustoimin-
nassa pyrittiin lehdistön, television ja radion 
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välityksellä selkeyttämään palolaitoksen »yri-
tyskuvaa» kaupungin yleisenä pelastusorgani-
saationa. Lisäksi julkaistiin viikkolehdissä 
sekä alan ammattilehdissä palolaitosta ja sen 
kehittämistä koskevia artikkeleita. Yleisesti 
voidaan todeta palolaitosta koskevan infor-
maation kiinnostavan tiedotusvälineitä. Eri-
tyisen mielenkiinnon kohteena oli uusi häly-
tyskeskus, jonne pyrkivien vierailijoiden 
määrä oli rajoitettava kahden ensimmäisen 
toimintaviikon jälkeen. 

Sisäistä tiedotustoimintaa tehostettiin 
myös kertomusvuonna. Palopäällikön toi-
mesta julkaistiin sisäistä tiedotetta »Helsin-
gin kaupungin palolaitos tiedottaa», jossa 
selostettiin palolautakunnan ja palopäälli-
kön tekemiä tärkeimpiä päätöksiä sekä laa-
dittuja suunnitelmia. Lisäksi toimeenpantiin 
tiedotustilaisuuksia, joista mainittakoon erik-
seen Helsingin palolaitoksen esimiehet -yh-
distykselle ja Helsingin palomiesyhdistyk-
selle järjestetyt tiedotus- ja neuvottelutilai-
suudet. Näissä tilaisuuksissa selostettiin mm. 
palolaitoksen yleisiä kehitysnäkymiä, ta-
loutta ja rakennussuunnitelmia. 

Palopäällystöä informoitiin virallisten pää-
tösten ja ohjeiden ohella kuukausittain pide-
tyissä laajennetuissa päällystökokouksissa, 
joihin myös ruiskumestarit osallistuivat. 

Tanskan prissi Henrik tutustui Tanskan 
kuningashuoneen Suomen virailun yhtey-
dessä palolaitoksen uuteen johtokeskusau-
toon sekä viesti- ja johtamistoimintaan. 

Kertomusvuonna valmistui palopäällikön 
johdolla toimineen työryhmän laatima ohje 
operatiivisten näkökohtien huomioonotta-
misesta suunnittelussa. Säännöstön nimenä 
on Helsingin kaupungin palolaitoksen yleis-
ohjeet sammutus-, pelastus- ja sairaankulje-
tustoimen vaatimusten huomioonottamisesta 
kaavoituksessa, rakennussuunnittelussa ja 
rakentamisessa. Ohjeiden tarkoituksena on 
valtakunnallisten säännösten puuttuessa yh-
dentää rakenteellisen palontorjunnan ja ope-
ratiivisen valmiuden tavoitteet tähänastista 
aikaisemmassa suunnitteluvaiheessa. Ohjei-

den toivotaan myös tehostavan palolaitoksen 
ja muiden viranomaisten sekä suunnittelijoi-
den yhteistoimintaa. 

Kertomusvuonna Finlandia-talossa järjes-
tetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö-
konferenssin johdosta jouduttiin mainitussa 
rakennuksessa toteuttamaan sellaisia raken-
teellisia tilapäisratkaisuja, joiden johdosta 
palo- ja henkilöturvallisuus huononi oleelli-
sesti. Tästä syystä konferenssin turvallisuu-
den lisäämiseksi palolaitos perusti ulkoasiain-
ministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mu-
kaisesti konferenssipaikalle tilapäisen palo-
aseman hälytys- ja viestikeskuksineen. Palo-
asemana ja hälytyskeskuksena toimi johto-
keskusauto, jonka lisäksi alueelle oli sijoi-
tettu yksi ylimääräinen sammutusyksikkö ja 
lääkäriambulanssi. Järjestelyn kustannukset 
suoritti valtio. 

Henkilökunta 

Palolautakunta nimitti kertomusvuonna 
tp. apulaispalopäällikön virkaan paloins. Sa-
kari Lehtisen sekä täytti 9 virkaa seuraavasti: 
2 tp. apul.palotarkastajan, paloinsinöörin, 
tp. suunnitteluinsinöörin, kaksi palomesta-
rin, joista toinen tilapäinen ja kolme palo-
kersantin* virkaa. Edelleen lautakunta täytti 
kirjaajan ja kolmen toimistoapulaisen virat, 
joista kaksi tilapäistä. 

Palopäällikkö täytti 12 palokorpraalin ja 
16 palomiehen virkaa. Lisäksi palopäällikkö 
nimitti tp. palomiehen virkoihin 16 miestä 
ja viisi sairaankuljettajaa sekä valitsi palotoi-
men peruskursseille työsopimussuhteeseen 
22 palomiesoppilasta. 

Edelleen palopäällikkö palkkasi työsopi-
mussuhteisiin toimiin neljä toimistoapulaista, 
siivoojan, neljä puolipäivätoimista talon-
miestä, lähetin, puhelinvaihteenhoitajan ja 
kolme hälytyskeskuksen hoitajaa. 

Palolaitoksen palveluksesta erosi kerto-
musvuoden aikana 12 henkilöä, joista siirtyi 
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eläkkeelle kuusi palokorpraalia, palomestari, 
apul. palomestari sekä autonasentaja. 

Sammutusosastoon on tässä luettu kuulu-
vaksi neljä työsopimussuhteista sairaankul-
jettajaa ja talousosastoon palkkiovirkainen 
kapellimestari. 

Terveydentila. Kertomusvuoden aikana 
sattui sammutushenkilökunnan keskuudessa 
sammutustyössä 11 tapaturmaa ja harjoi-
tuksissa työpalveluksessa 79 tapaturmaa. 
Niiden aiheuttamat työpäivämenetykset oli-
vat 1 090 päivää ja niistä suoritettiin kor-
vauksia 28 446 mk. Teknillisen osaston ja 
palonehkäisyosaston henkilökuntien keskuu-
dessa ei sattunut yhtään tapaturmaa. Ta-
lousosaston henkilökunnan keskuudessa sat-
tui 1 tapaturma, josta aiheutui 11 työpäivän 
menetys. 

Sairauden tai tapaturman perusteella 
myönnettiin viranhaltijoille ja vuosilomasi-
jaisille sairauslomaa 534 kertaa; sairauspäi-
viä oli yhteensä 4 799. Työsopimussuhteessa 
olevien vastaavat luvut olivat 18 ja 115 sekä 
palomiesoppilaiden 96 ja 678. 

Henkilökunnan eri ryhmien sairauspäivien 
keskimääräinen luku sairaustapausta ja hen-
kilöä kohti oli seuraava : 

S a 
k 

i r a u s p ä i 
e s k i m- l i 

v i e n 
u k u 

Henkilökuntaryhmä Sai- v u o d e s s a 

pausten 
määrä 

rausta-
pausta 
kohti pv 

henkilöä 
kohti 

Viranhaltijat 
Päällystö . . 1 1 2 3 . 8 2 6 2 3 2 . 8 

Alipäällystö 1 7 3 8 . 7 6 5 8 1 8 . 8 

Miehistö . . . . 4 6 9 8 . 8 4 1 1 2 1 7 . 3 

Palomies-
oppilaat . . 1 1 7 5 . 9 6 8 5 1 3 . 7 

Talous- ja 
huoltohen-
kilök 9 7 . 6 6 8 4 . 0 

Työsopimussuh-
teessa olevat 5 3 1 0 . 6 5 6 0 2 5 . 5 

Koulutus. Koulutuskeskuksessa jatkui ope-
tus ensimmäisellä palotoimen peruskurssilla 
koko kertomusvuoden ajan. Toinen palotoi-
men peruskurssi aloitettiin 15.1. ja sen oppi-
lasmäärä oli 22. Huhti—toukokuussa toi-
meenpannun 84 opetustuntia käsittäneen al-
keiskurssin suoritti 15 oppilasta, jotka nimi-
tettiin palomiehen vuosi- ja sairaslomasijai-
siksi. 

Kertomusvuoden aikana palolaitoksen 
henkilökunta toimi opetustyössä koulutus-
keskuksen kursseilla yli 2 800 tuntia. 

Palotoimen kaksivuotisen peruskurssin 
opetusohjelma koostuu palotoimen sammu-
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tus- ja pelastustoiminnan sekä sairaankulje-
tus- ja palo tarkastustoiminnan aineyhdistel-
mistä. Kurssiohjelmaan sisältyvät Valtion 
palo-opiston palomiesluokan ja kuntien pa-
lotarkastajakurssin sekä Helsingin kaupun-
gin sairaankuljettajakoulutuskomitean mie-
tinnön mukaiset oppiennätykset. 

Ammattikasvatushallitus myönsi koulu-
tuskeskuksen järjestämille kahdelle palotoi-
men peruskurssille ja yhdelle sammutustoi-
men alkeiskurssille valtionavustusta yhteensä 
48 224 mk. 

Koulutuskeskuksen toimintaa johti vuo-
den alussa palolautakunnan jaospäällikön 
viransijaiseksi nimeämä palomest. Bo Win-
qvist. Palopäällikkö päätti 16.4. määrätä 
koulutustoimen vastuuhenkilön koulutuskes-
kuksen toiminnan johtamisen lisäksi mm. 
huolehtimaan palolaitoksen muun koulutus-
toiminnan suunnittelusta ja valvonnasta, 
johtamaan koulutuskeskuksen oppilasyksi-
köiden toimintaa sammutus- ja pelastusteh-
tävissä sekä osallistumaan päivystystoimin-
taan tai varallaoloon. Palopäällikkö määräsi 
lisäksi 30.10. palolaitoksen suojelutehtävien 
siirtämisestä koulutuskeskukseen ja mää-
räsi jaospäällikön vs. Bo Winqvistin toimi-
maan oman toimensa ohella palolaitoksen 
suojelujohtajana 1.11. lukien. 

Palolaitoksen apul.palomest. Jouko Jär-
vinen määrättiin koulutuskeskuksessa toi-
mimaan koulutustoimen vastuuhenkilön apu-
laisena samoin kuin 1.11. lukien toimimaan 
oman toimensa ohella palolaitoksen suojelu-
johtajan apulaisena. 

Apulaispalopäällikkö Äke Grönmark ja 
jaospäällikön vs. Bo Winqvist suorittivat 
Valtion palo-opistossa pelastustyönjohtajien 
peruskurssin aikana 26.2.—9.3. 

Palolautakunnan puheenjohtaja Onni Van-
hala osallistui Suomen kaupunkiliiton kurs-
sille Kuopiossa aikana 19.—20.3. 

II apulaispalopäällikkö Sakari Lehtinen 
osallistui alueelliseen maanpuolustuskurssiin 
aikana 15.—19.10. 

Autosähköasentaja Veikko Kemppi suo-

ritti Ammattienedistämislaitoksen kurssin 
aikana 1.—5.10. 

Valtion palo-opiston paloesimiesluokan 
suorittivat Väinö Enlund ja Oula-Matti Kuk-
kamäki aikana 8.1.—19.4. sekä Unto Blom 
ja Pertti Nisonen aikana 3.9.—14.12. 

Valtion väestönsuojelukoulussa Lohjalla 
suorittivat sammutuskomppanian päälliköi-
den peruskurssin seuraavat palolaitoksen vi-
ranhaltijat: Jouko Häivä, Lasse Mether, 
Raimo Janhunen, Väinö Nisonen, Vilho 
Kuokkanen, Allan Lönnqvist, Veikko Ky-
länpää, Väinö Enlund, Osmo Nurmio, Ernst 
Aasholm, Usko Pöyry, Leo Riihelä, Martti 
Narvanne, Jouko Järvinen, Pauli Poutanen, 
Kalevi Laakso, Väinö Hämäläinen ja Matti 
Viikki. 

Kaupungin koulutusosaston järjestämille 
eri kursseille osallistui laitoksen henkilökun-
nasta kuusi henkilöä. 

Kalusto 

Vuonna 1971 aloitettiin palolaitoksen sai-
rasautokaluston täydellinen uusiminen. 
Koska palolaitoksen tehtävänä on erityisesti 
kiireellisen, vaativan sairaankuljetuksen jär-
jestäminen, on hankittujen autojen työs-
kentelytilat, ilmastointi, jousitus, äänieristys 
sekä hoitokalusto suunniteltu mahdollisim-
man hyvää ja tarkoituksenmukaista potilaan 
kuljetusta varten. Kertomusvuonna hankit-
tiin kaksi sairasautoa, jotka täyttävät so-
siaali· ja terveysministeriön sairaankuljetus-
toimikunnan mietinnössä ehdotetut vaati-
mukset. Tämän ajankohdan jälkeen palo-
laitoksen kaikki ensilähdön sairasautot ovat 
tulevien valtakunnallisten normien mukaiset 
ja sairasautokaluston perusparannusohjelma 
saatiin täten toteutetuksi. 

Keväällä otettiin käyttöön suuronnetto-
muuksien ja katastrofien varalle hankittu 
johtokeskusauto, joka hälytettiin kertomus-
vuoden aikana kahdeksan kertaa. Touko-
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kuussa johtokeskusauto osallistui Kokko-
lassa tapahtuneen Esso Oy:n tuontivaraston 
palon sammutuksen johtamistoimintaan. 
Johtokeskusauto oli sammutustyön johtajien 
käytössä useita päiviä ja siitä aiheutuneet 
kulut korvasi Kokkolan kaupunki. Tämän 
lisäksi johtokeskusauto osallistui heinäkuussa 
järjestetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteis-
työkonferenssin johdosta järjestettyihin tur-
vallisuustoimiin. 

Palolaitoksen pelastussukeltajille hankit-
tiin tehtävää varten suunniteltu uusi ajo-
neuvo. Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä 
huomiota yksikön liikkuvuuteen sekä maassa 
että vesistöissä. Kalustoon kuuluu mm. erik-
seen talvi- ja kesäkäyttöön tarkoitetut ve-
neet, moottorikelkka ja erityisvalmisteinen 
ahkio. Yksiköllä on erilaiset paineilmanaa-
marit vesisukellusta ja kaasusukellusta var-
ten. Pelastussukeltajien laajentuneet tehtä-
vät huomioon ottaen ajoneuvoon on sijoi-
tettu täydellinen mittausvarustus. Se sisäl-
tää räjähdysvaaramittarin, kaasun to teamis-
laitteen sekä radioaktiivisen säteilyn yleis-
mittarin. Viestivälineistä mainittakoon kau-
pungin palo- ja pelastustoimen kanavalla 
toimiva ajoneuvoasema, vesisukelluksessa 
käytettävä sukeltajapuhelin sekä kaasusu-
kellusvarustukseen kuuluvat paineilmanaa-
mareihin liitetyt mieskohtaiset radiopuhe-
limet. Kalustoon kuuluu lisäksi opastus- ja 
varoitusvälinesarja. 

Uutta pelastusautoa varten hankitttiin 
diesel-moottorilla varustettu Sisu BK-84-
alusta. Ajoneuvon korityö tilattiin Kiitokori 
Oy :ltä, mutta ajoneuvon valmistumisen ajan-
kohta ajoittuu v:lie 1974. 

Kolarivaurioituneen sammutusauton tilalle 
hankittiin yksi uusi sammutusauto. Palolai-
toksen ruiskuveneeseen ostettiin uudet diesel-
moottorit sekä niihin liittyvät vesipumput. 
Moottoreiden ja pumppujen asennustyö suo-
ritetaan talvikautena siten, että se on valmis 
jäiden lähdettyä keväällä 1974. 

Palolaitoksen moottoriajoneuvojen, sam-
mutus- ja pelastusalusten sekä moottoriruis-

kujen lukumäärä ja sijoitus vuoden lopussa 
ilmenee seuraavan sivun taulukosta: 

Palolaitoksella oli siis 31 varsinaista sam-
mutus- ja pelastusautoa. Näistä oli 12 au-
tossa yhdistetty korkea-matalapainepumppu. 
Pumpulla varustetuista autoista oli yhdessä 
3 500, kuudessa 2 800, yhdessä 1 000 l/min 
-tehoinen pumppu sekä seitsemässä yhdiste-
tyt 1 500 l/min (8 ik) matalapaine- ja 250 
l/min (46 ik) korkeapainepumppu sekä nel-
jässä vastaavasti 2 200 l/min (8 ik) ja 200 
l/min (60 ik) ja yhdessä 2 800 l/min (8 ik) 
ja 300 l/min (50 ik) sekä yhdessä 1 400 l/min 
(8 ik) tehoinen pumppu. Mainituissa autoissa 
oli lisäksi vaahtosammutuslaitteet, joiden 
teho kahdessatoista autossa oli 1 000 l/min, 
yhdessä 16 000 l/min ja yhdessä 32 000 l/min. 

Moottoriruiskuista oli kaasuturbiinipump-
pu teholtaan 2 200 l/min, 15 ruiskua teholtaan 
2 000, kaksi 1 500, neljä 1 400, kolme 1 000, 
kuusikymmentäkolme 800, kaksi 600, neljä 
500 ja kuusi 230 l/min. 

Ruiskuveneen pumppujen teho oli yh-
teensä 8 000 l/min. Veneessä oli lisäksi kor-
keapainepumppu ja vaahtosammutuslaitteet. 
Hyökkäysveneessä oli yksi kannettava moot-
toriruisku teholtaan 2 000 l/min sekä yksi 
pienoisruisku teholtaan 500 l/min. 

Palolaitoksen kaikkien pumppujen yhteen-
laskettu vesiteho oli 159 930 l/min. 

Käyttökelvotonta letkua poistettiin 
1 115 m. Letkuvarastossa oli vuoden lopulla 
yhteensä 88 959 m paloletkua, josta 51 745 m 
oli 3" liittimellä varustettua pääjohtoa sekä 
37 020 m 2" liittimellä varustettua työjoh-
toa. 

Palopostit ja vedenottopaikat. Kertomus-
vuoden aikana valmistui kaupungin vesijoh-
toverkostoon 110 uutta palopostia. Niiden 
yhteinen lukumäärä vuoden lopussa oli 
6 168. Esikaupunkialueilla oli lisäksi palo-
kaivoja ja -altaita. 

Hälytys- ja viestivälineet. Marraskuussa 
otettiin käyttöön palolaitoksen uusi hälytys-
keskus. Se sijaitsee keskuspaloaseman alla 
olevassa kalliosuojassa 16 m maanpinnan 
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Sijoituspaikka 
Placering 
Location 

M o o t t o r i a j o n e u v o j a 
M o t o r f o r d o n 

M o t o r v e h i c l e s 

* i l 
I 

Sammutusosasto 
SUiekningsavdelningen 
Fire fighting division 

Keskuspaloasema 
Erottajan paloasema . . . 
Suomenlinnan paloase-

ma 
Haagan paloasema 
Meilahden lääkäriambu-

lanssiasema 
Käpylän paloasema . . . 
Malmin paloasema 
Herttoniemen paloasema 
Liikennelaitoksen raitio-

vaunukorjaamo 
Varalla ja koulutuskäy-

1') 

Teknillinen osasto . . . 
Tekniska avdelningen . 
Te e Imi cal Department. 

3 
l1) 

8 
17 

1 
4 
-) 

3 

I 

10 

Yhteensä · Summa · Total 14 3 1 17 59 

1 ) Lääkäriambulanssi • Läkarambulans · Doctor ambulance 

alapuolella. Hälytyskeskuksen lattiapinta-
ala on 650 m2 , josta varsinaista toiminta-alaa 
on 350 m 2 ja 300 m 2 teknillisiä laitetiloja sekä 
sosiaalitiloja. Kokonaistilavuus on 5 100 m3 . 
Hälytyskeskuksen lattia on kokonaisuudes-
saan ns. asennuslattia. 

Hälytyskeskuksen toiminta jakaantuu kah-
teen selvästi erilliseen osatoimintaan, ilmoi-
tusten vastaanottamiseen ja yksiköiden hälyt-
tämiseen. Hätäkeskus siirrettiin Helsingin pu-
helinyhdistykseltä hälytyskeskukseen. Palo-
laitoksen uusi hälytyskeskus toimii myös kau-
pungin yleisenä hätäkeskuksena jonka puhe-
linnumero on 000. Keskukseen on lisäksi yh-
distetty kaupungin alueella olevat yli 800 
hätäpuhelinta. Hätäkeskuksesta voidaan pu-
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helut tarvittaessa yhdistää suoria KK-lin-
joja pitkin myös poliisille sekä sähkö-, kaasu-, 
vesi- tai liikennelaitokselle. Siitä huolimatta, 
että palolaitoksen tavoitteena on ainoastaan 
yksi hälytysnumero, johon kaikki ilmoitukset 
tehdään, katsottiin aiheelliseksi säilyttää 
vanhatkin hälytysnumerot toistaiseksi. Palo-
ja pelastuskeskuksen hälytysnumero on 005 
ja sairaankuljetuskeskuksen 0066. Terveys-
keskuksen lääkäripäivystys 008 sijoitettiin 
myös uuteen hälytyskeskukseen, jota tarkoi-
tusta varten tarvittavat tilat palolautakunta 
vuokrasi terveyslautakunnalle. 

Automaattisia paloilmoitus- ja sprinkler-
laitteita oli palolaitoksen vastaanottokeskuk-
siin yhdistetty kertomusvuoden lopussa 581. 
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Vastaanottokeskukset sijaitsivat Erottajan 
paloaseman, keskuspaloaseman sekä Haagan 
paloaseman yhteydessä. Uuden automaattis-
ten paloilmoituslaitteiden valvontajärjestel-
män hankkimisesta tehtiin sopimus Helsin-
gin Puhelinyhdistyksen kanssa. Sopimuksen 
mukaan uuden järjestelmän rakentamisesta 
ja ylläpidosta ei palolaitokselle aiheudu kus-
tannuksia. Sovittu toimitus tapahtuu v:n 
1975 aikana ja valvontajärjestelmä tulee 
olemaan Autophon-TUS-35. 

Hälytyskeskuksen yhteyteen hankittiin 
palolaitokselle uusi puhelinvaihde, 73141. 
Tähän vaihteeseen yhdistettiin kaikki palo-
asemat. Puhelinvaihteeseen liittyy kaksi 
välityskojetta, ja se sisältää myös ohivalinta-
mahdollisuuden. Uudessa hälytyskeskuksessa 
ovat myös sammutus- ja pelastustoimen sekä 
sairaankuljetustoimen radiokeskukset. Näi-
den tukiasemat sijaitsevat Myllypuron vesi-
tornissa sekä Helsingin teknillisen oppilai-
toksen katolla. Kertomusvuoden aikana saa-
tiin kokonaisuudessaan käyttöön uusi sai-
raankuljetuspalvelujen radiopuhelinverkosto, 
mihin liittyy kaikkien Helsingin sairaaloiden 
ensiapuasemille asennettu pikapuhelinjärjes-
telmä. Sammutus- ja pelastustoimen sekä 
sairaankuljetustoimen radioverkostoon han-
kittiin kumpaankin 10 uutta liikkuvaa ajo-
neuvoasemaa. 

Hälytyskeskus on liitetty Helsingin kau-
kolämpöverkostoon, ja sillä on oma lämmön-
jakokeskuksensa. Ilmastointi on täydellinen 
koneellinen ilmastointi. Sähkönjakeluhäiriöi-
den varalta on hälytyskeskus varustettu 
170 kVA:n varavoimakoneella, joka pystyy 
tuottamaan hälytyskeskuksen sähkönkulu-
tustarpeen kokonaisuudessaan. Varavoima-
koneen polttoainesäiliöiden yhteinen tila-
vuus on 10 000 litraa. Lisäksi hälytyskeskus 
on varustettu akustolla toimivalla varava-
laistuksella. Kokonaisuutena hälytyskeskus 
on suunniteltu siten, että se pystyy toimi-
maan eristettynä täysin itsenäisesti vähin-
tään kaksi viikkoa. 

Sammutusavunanto- ja 
sairaankuljetustoiminta 

Sammutus toiminta. Palolaitos hälytettiin 
v. 1973 sammutus-ja pelastustehtäviin kaik-
kiaan 2 592 kertaa. Aineellisten vahinkojen 
puolesta muodostui Keskusosuusliike Hank-
kijan palo tuhoisimmaksi. Hälytysten syyt 
ja määrä kuukaudessa olivat seuraavat: 

Hälytysten syyt Luku-
määrä 

Tulipalo 1 018 
Nokipalo 15 
Savu tai kaasu 26 
Erehdys 223 
Automaattisten hälytyslaitt. vast.ot-

tokeskukseen tulleet vikahälytykset: 
vika hälytyslaitteissa 117 
linjaviasta aiheutunut 83 
vahingon aiheuttama 107 

Ilkivalta 89 
Avustaminen liikenneonnettomuuk-

sissa 217 
Sammakkomiesavustus 68 
Muut avustukset 591 
Lainaukset 37 
Ei lähtöä 1 

Yhteensä 2 592 

Koko vuonna sattuneista 1 018 tulipalosta 
oli pieniä eli sellaisia, jotka sammutettiin 
sankoruiskulla, muilla käsisammuttimilla tai 
paloauton säiliösuihkulla kaikkiaan 84.0%, 
keskikokoisia tulipaloja 8.0%, suuria tuli-
paloja 2.9% sekä loput eli 5.1 % palonalkuja, 
jotka oli sammutettu ennen palokunnan pai-
kalle tuloa. 

Tulipaloista sattui 578 klo 06—18 ja 438 
klo 18—06 välisenä aikana. 

Kertomusvuonna sattuneiden tulipalojen 
jakaantuminen syttymispaikan ja syttymis-
syyn mukaan selviää liitteenä olevasta tau-
lukosta. 

Avunanto- ja pelastustyöt. Avunanto- ja 
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pelastustöitä suoritettiin kertomusvuonna 
1 574 tapauksessa. Tämän lisäksi suoritettiin 
vedenpumppausta ja annettiin tikapuu- tai 
muuta avustusta sekä lainattiin kalustoa 
633 kertaa. 

Tulipaloista johtuneet hälytykset suoritet-
tiin 218 tapauksessa puhelimitse ja 750 ta-
pauksessa Puhelinyhdistyksen hätäkeskuk-

Palojen suuruus 

Palona lku ja . . 
Pieniä 
Keskikokoisia 
Suuria 

Palolaitoksen sammakkomiehet hälytettiin 
sukellustehtäviä varten 68 kertaa, joista 
kuitenkaan ei 30 tapauksessa ollut sukellus-
toimintaa. Toiminta koski hukkuvan pelas-
tamista tai hukkuneen etsimistä. 

Kertomusvuoden aikana oli Suomenlinnan 
palopäivystäjällä 5 palohälytystä, 7 pelastus-
hälytystä, 60 sairaankuljetusta, 5 ensiapu-
toimintaa, 5 ovenavausta sekä yksi ilkival-
tainen hälytys. Toiminnasta pidettiin erillistä 
hälytyspäiväkirjaa. 

Sairaankuljetustoiminta. Kertomusvuoden 
toiminnassa oli merkillepantavaa terveyden-
hoito- ja sairaalaviranomaisten sekä palo-
laitoksen välisen yhteistyön kehittyminen 
sairaankuljetustoimintaa koskevissa asioissa. 
Yhteistyön tuloksena palolaitos kehitti sai-
raankuljetustoimintaansa potilaiden edun 
mukaiseksi. Myös kaluston, lääkinnällisten 
välineiden ja henkilökunnan koulutuksen 
osalta tapahtui jatkuvaa kehitystä. Palolai-
tos noudatti edelleen sairaankuljetustoimin-
taa varten laadittuja suosituksia sekä kalus-
tonormeja, joten toimintavalmius täytti kii-
reelliselle kuljetustoiminnalle asetettavat 
vaatimukset. Lisäksi kehitettiin myös kau-
pungissa toimivien yksityisten sairaankulje-
tusliikkeiden ja palolaitoksen välistä yhteis-

sen kautta joko hätäpuhelimesta tai muista 
puhelimista numerolla 000. Tulipalohälytys 
suoritettiin automaattisella hälytyslaitteella 
17 tapauksessa ja suullisesti 55 kertaa. 

Tulipalot. Kertomusvuoden eri kuukausina 
sattuneet tulipalot jakautuivat suuruuden 
mukaan seuraavasti: 

työtä etenkin valvonta-, informaatio- ja neu-
vontatoiminnan osalta. 

Kertomusvuoden aikana palolaitoksen sai-
raankuljetuskeskus siirtyi Erottajan paloase-
malta keskuspaloseman uusiin ja ajanmu-
kaisiin hälytyskeskustiloihin, mikä tehosti 
huomattavasti sairaankuljetus toiminnan yh-
teistyötä palo- ja pelastusyksikköjen kanssa. 

Lääkäriambulanssi osoittautui tehokkaaksi 
yksiköksi. Hätäensiapuja potilaan hoito voi-
tiin aloittaa useissa onnettomuustapauksissa 
jo tapahtumapaikalla entistä tehokkaammin. 
Lääkäriambulanssin ja sairaankuljetusyksik-
köjen yhteistoiminta hälytystilanteissa muo-
dostui myös varsin tehokkaaksi. 

Hälytysten kokonaismäärästä oli 19.6% 
sellaisia hälytyksiä, joiden perusteella ei eri 
syistä suoritettu kuljetuksia. Kertomusvuo-
den hälytysmäärä oli 8.2% suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Kiireellisten kuljetusten 
osuus oli 89.2%. 

Palolaitos hankki kertomusvuoden aikana 
kaksi uutta sairasautoa, joten sairasautojen 
kokonaismäärä oli 14, joista 2 lääkäriambu-
lanssia. Jatkuvassa hälytysvalmiudessa 
näistä oli 8—10 sairasautoa. Jokaiseen kii-
reellisiä kuljetuksia suorittavaan sairasau-
toon sijoitettiin ns. lääkäripakki, joka oli 

T u l i p a l o j e n m ä ä r ä k u u k a u d e s s a 

Tammi- Helmi- Maalis- Huhti- Touko- Kesä- Heinä- Elo- Syys- Loka- Marras- Joulu- Yh-
kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu kuu teensä 

4 6 6 8 3 3 3 3 — 3 8 4 51 
54 42 47 55 90 120 173 99 33 47 57 38 855 

8 5 6 2 8 8 9 6 11 9 3 7 82 
— 3 1 2 5 4 8 2 3 1 1 — 30 
66 56 60 67 106 135 193 110 47 60 69 49 1 018 
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tarkoitettu lääkärien käyttöön. Pakin väli-
neisiin kuuluvat mm. verenpainemittari, 
stetoskooppi, intubaatiovälineet sekä nes-
teensiirto välineet nesteineen. 

Kertomusvuoden aikana tehostettiin edel-
leen palolaitoksen sairaankuljetustoimintaa 
koskevaa tilastointi- ja tutkimustoimintaa. 

Kertomusvuoden aikana sairaankuljetus-
keskus otti vastaan 25 024 eri asteista sai-

28. Palolaitos 

raankuljetuspyyntöä. Ilmoitusten perus-
teella palolaitoksen sairaankuljetusyksiköt 
hälytettiin 22 873 kertaa. Naapurikunnille 
tai yksityisille sairaankuljetusliikkeille väli-
tettiin 2 151 kuljetusta, joista oli kiireellisiä 
111. 

Sairaankuljetushälytykset jakaantuivat eri 
kuukausien kesken seuraavasti : 

H ä l y t y k s e t 

Kuukausi Lukumäärä Josta määrästä Naapurikunnille 
kiireellisiä tai yksityisille 

Tammikuu 1 774 
/o 

80.8 193 
Helmikuu 1 801 80.9 208 
Maaliskuu 2 028 86.3 240 
Huhtikuu 1 776 86.7 199 
Toukokuu 2 030 88.3 174 
Kesäkuu 1 834 92.9 190 
Heinäkuu 1 932 87.0 171 
Elokuu 1 919 91.4 173 
Syyskuu 1 850 90.7 201 
Lokakuu 1 907 88.5 145 
Marraskuu 1 900 91.7 123 
Joulukuu 2 122 91.7 134 

Yht. 22 873 89.2 2 151 

Palolaitoksen sairaankuljetusyksikköjen 
yhteinen ajokilometrimäärä oli 280 696 km 
eli keskimäärin 12.3 km kuljetusta kohden. 

Sairaankuljetushälytykset jakaantuivat eri 
paloasemien kesken seuraavasti: 

Häly-
tyksiä 

Erottajan paloasema 9 243 
Keskuspaloasema 4 482 
Haagan paloasema 2 392 
Käpylän paloasema 1 986 
Herttoniemen paloasema 1 982 
Lääkäriambulanssiasema 1 543 
Malmin paloasema 1 165 
Suomenlinnan vartioasema 60 

Yhteensä 22 853 

Naapurikunnille, yksityisille sairaankulje-
tusliikkeille tai muille välitetyt kuljetuspyyn-
nöt jakaantuivat seuraavasti : 

Kulje-
tuksia 

Espoon palolaitos 15 
Keravan palolaitos 2 
Vantaan palolaitos 24 
Nurmijärvi 1 
Poliisi 18 
Yksityiset sairaankuljetusliikkeet . . 2 090 
Taksi 1 

Yhteensä 2 151 

Palovahingot. Tulen välittömästi uhkaa-
man irtaimen omaisuuden arvo oli v. 1972 
141 065 000 mk ja kiinteän omaisuuden arvo 
698 170 000 mk eli yhteensä 839 235 000 mk. 
Vahingon suuruuden tai palovahingon kor-
vauksen määrä oli irtaimiston osalta 
1 149 829 mk ja kiinteistön osalta 3 063 026 
mk, siis yhteensä 4 212 855 mk eli 0.5% 
uhatun omaisuuden arvosta. 
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Palovahinkojen korvausprosentit vv. 
1963—1972 ovat olleet seuraavat: 

1963 0.6 
1964 1.0 
1965 0.5 
1966 0.5 
1967 0.4 

1968 0.4 
1969 0.5 
1970 0.4 
197 1 0.4 
1972 0.5 

Kertomusvuonna sattuneissa tulipaloissa 
kuoli 8 ihmistä sekä tuhoutui 14 rakennusta 
kokonaan ja 20 osittain. 

Palonehkäisytoiminta 

Palonehkäisyosaston toimintaa on vaikeut-
tanut jatkuva ja yhä lisääntyvä henkilökun-
nan puute. Sammutusosastolta saatu tilapäi-
nen apu ei riittävästi korvannut puuttuvaa 
ammattitaitoista palotarkastushenkilöstöä. 

Rakennuspiirustusten tarkastus. Palotar-
kastaja tai apulaispalotarkastaja osallistui 
viikottain rakennustarkastustoimikunnan 
kokouksiin. Tämän lisäksi kaikista suurem-
mista rakennusprojekteista neuvoteltiin 
useamman kerran palotarkastajan kanssa. 
Uudisrakennusten lopputarkastuksissa palo-
laitoksen edustaja ei ollut mukana. 

Lausuntoja annettiin palonehkäisyyn liit-
tyvistä asioista kaupunginhallitukselle 13, 
maistraatille 71, rakennusvirastolle 40, ra-
kennustarkastusvirastolle 14, terveydenhoi-
tovirastolle 5, urheilu- ja ulkoiluvirastolle 4, 
sähkölaitokselle 3, metrotoimistolle 6 sekä 
muille yhteensä 14. 

Palotarkastukset ja valistustoiminta. Ylei-
nen palotarkastus toimitettiin asuinkiinteis-
töissä I, III, IV, VI, VII ja IX nuohouspii-
rien alueilla aikana 1.2.—30.4., jolloin tar-
kastuksen kohteena oli 7 500 kiinteistöä. 
Erikoiskohteiden tarkastus, joka koski yk-
sinomaan teollisuus- ja virastotaloja, kou-
luja, sairaaloita sekä muita kuin asuinkiin-
teistöjä koko kaupungin alueella toimitettiin 

aikana 27.8.—13.12. Tarkastuskohteiden lu-
kumäärä oli 2 603, Saarilla ja ranta-alueen 
kesähuvila-alueilla suoritettiin aikana 3.7.— 
1.8. yleinen palotarkastus, jonka kohteena 
oli n. 350 asuinkiinteistöä. Uudisrakennus-
työmailla ja työsiirtoloissa suoritettiin myös-
kin tarkastuksia. Todettujen puutteellisuuk-
sien johdosta annettiin 1 942 kirjallista kor-
jausmääräystä. 

Tavarataloissa, alennushalleissa, suurmyy-
mälöissä sekä ravitsemus- ja majoitusliik-
keissä suoritettiin lukuisia ylimääräisiä jär-
jestystarkastuksia. Ennen vappua ja juhan-
nusta, jolloin erilaisten ilotulitusvälineiden 
myynti on hyvin vilkasta sekä jouluruuhkan 
aikana tarkastustoiminta keskitettiin tavara-
taloihin, alennushalleihin ja suurmyymälöi-
hin. 

Lisäksi suoritettiin öljylämmityslaitoksien, 
palavien nesteiden varastojen, ruiskumaalaa-
moiden ja nestekaasulaitosten katsastuksia 
yhteensä 218, joista kaupungille katsastus-
maksuina kertyi 9 560 mk. Pyydettyjä tar-
kastuksia oli 2 265. 

Vuoden aikana pidettiin palotoimen perus-
kursseilla, sairaaloissa ja teollisuus- ym. lai-
toksissa sekä opintopäivillä, kursseilla j a 
valtion palo-opistossa oppitunteja ja valistus-
tilaisuuksia palo- ja henkilöturvallisuudesta. 

Nuohoustoimi. Nuohouspiirien lukumäärä 
oli 9. Kussakin piirissä toimi piirinuohooja-
mestari ja hänen sijaisenaan ja apunaan etu-
mies. Piireissä oli nuohoojamestareiden li-
säksi yhteensä 30 nuohoojaa ja 16 oppilasta. 
Tilapäistä työvoimaa käytettiin 274 työ-
päivää. Nuohous suoritettiin palojärjestyk-
sen mukaisesti jokaisessa piirissä. Erikois-
kohteissa suoritettiin lisäksi pyynnöstä nuo-
housta erikoissopimuksen mukaan. 

Piirinuohoojamestarit osallistuivat nuo-
houspiireissään yleiseen palotarkastukseen 
yhteensä 501 päivää eli keskimäärin 56 päi-
vää piiriä kohden. Pyydettyjä tarkastuksia 
oli yhteensä 1 460 eli keskimäärin 162 tar-
kastusta piiriä kohden. Tarkastusten perus-
teella kirjoitettiin usein myöskin tulisijoja j a 
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savuhormeja koskevia lausuntoja. Lisäksi 
piirinuohoojamestarit suorittivat kukin vuo-
rollaan nokipalopäivystystä, joista kertyi 
40.5 vrk piirinuohoojamestaria kohden. 

Kertomusvuoden aikana sattui yhteensä 
19 nokipaloa. Viimeisenä kymmenvuotiskau-
tena niiden lukumäärä on vaihdellut seuraa-
vasti : 

1964 27 
1965 31 
1966 29 
1967 19 
1968 14 

1969 20 
1970 16 
197 1 17 
1972 20 
1973 19 

Piirinuohoojamestarien nuohousluettelot 
tarkastettiin palotarkastajan toimesta 12 
kertaa. 

Talous ja yleinen hallinto 

Menot ja tulot. Palolaitoksen menot olivat 
kertomusvuonna yhteensä 14.92 mmk, josta 
palkkamenojen osuus oli 12.77 mmk ja ka-
lustohankintojen osuus 0.41 mmk. 

Määrärahoja siirrettiin käytettäväksi seu-
raavana vuonna 0.32 mmk. Menojen nousu 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 2.19 mmk, 
mikä lähinnä johtui lisääntyneistä palkka- ja 
sosiaalikustannuksista. 

Avustuksena myönnettiin Helsingin va-
paaehtoisille palokunnille ja Suomen Meri-
pelastusseuralle yhteensä 91 465 mk ja va-
paaehtoisten palokuntien kilpailutoiminnan 

tukemiseen 1 153 mk eli yhteensä 92 618 mk. 
Tulojen yhteismäärä oli kertomusvuonna 

810 193 mk, mikä merkitsi n. 25.6%:n li-
säystä edelliseen vuoteen verrattuna. Tulot 
kertyivät eri tulolähteistä seuraavasti: var-
sinaisista sairaankuljetuksista 505 919 mk, 
luontoisetukorvauksista 32 123 mk, vuokrista 
78 919 mk ja kaluston lainauksista sekä avun-
antotehtävistä ym. 193 236 mk. 

Rahastot. Helsingin kaupungin palokun-
nan rahaston menot olivat kertomusvuonna 
13 470 mk. Tuloja kertyi sairaankuljetusmak-
suista 15 729 mk ja korkotuloja 14 710 mk 
sekä pääoman indeksihyvitystä ym. 14 456 
mk eli yhteensä 44 895 mk. Kun käyttöva-
roista siirrettiin 50% eli 22 447 mk pää-
omaan, se nousi vuoden lopussa 173 814 
mk :aan. Käyttämättömiä varoja eli ts. säästö 
v:lle 1974 oli vuoden lopussa 23 309 mk. 

Gösta Waseniuksen rahaston pääoma oli 
vuoden alussa 15 923 mk ja käyttövaroja 
2 942 mk. Korkotuloja kertyi kertomusvuo-
den aikana 1 823 mk ja sairaankuljetusmak-
suja 2 621 mk sekä pääoman indeksihyvi-
tystä ym. 1 521 mk, eli tuloja yhteensä 
5 965 mk. Kun tuloista siirrettiin pääomaan 
50% eli 2 983 mk, eikä menoja ollut, pää-
oman määrä oli vuoden lopulla 18 906 mk 
ja v:lle 1974 jäi käyttövaroja 5 925 mk. 

Vakuutusyhtiöiden palolaitoksen 100-vuo-
tispäivänä tekemästä 10 000 mk:n suurui-
sesta lahjoituksesta perustetusta stipendira-
hastosta oli v:n 1973 alussa jäljellä 51 mk. 
Rahastolla ei ollut menoja kertomusvuonna, 
mutta korkotuloja oli 4.93 mk, joten rahas-
ton varat vuoden lopussa olivat 55.93 mk. 
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Syttymispaikka 
Brandplats 

Location of fires 

S y t t y m i s s y y · Brandorsak · Causes of fires 
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Asuinhuone • Bostadsrum · Living accom-
modation  

Asuinrakennus · Bostadshus · Residential 
building  

Auto ym. moottoriajoneuvo · Bil e.a. motor-
fordon · Car or other motor vehicle  

Autotalli · Garage · Garage  
Eteinen • -Tambur · Hall  
Halkopino · Vedtrave · Wood pile  
Hiilivarasto · Kollager · Coal yard  
Hissi + moottori · Hiss · Lift or its eng ine . . . . 
Hotelli, sairaala ym. yleinen huoneisto · Hotell, 

sjukhus mm. allmän lokal · Hotel, hospital 
etc. public premises  

Kaatopaikka · Avstjälpningsplats · Dump 
Katto · Tak · Roof  
Kellari · Källare · Basement  
Keittiö, keittokomero · Kök, kokvrå * Kitchen, 

kitchenette  
Kioski, putka · Kiosk, cell · Kiosk, jail  
Laiva, moottorivene • Fartyg, motorbåt · Ship, 

motorboat  
Lautatarha · Brädgård · Lumber yard  
Liikehuone • Affärsrum · Business premises . . 
Metsä · Skog · Woods  
Muuntaja • Transformator · Transformer . . . . 
Neonvalomainos · Neonljusreklam · Neon 

lights  
Nurmikko, maasto · Gräsmatta, markbrand · 

Lawn, terrain  
Pannuhuone · Pannrum · Boiler room  
Parakki · Barack · Barracks  
Pesutupa · Tvättstuga · Laundry room  
Pölyhormi · Dammhorn · Dust flue  
Raitiovaunu · Spårvagn · Tram  
Rakennustyömaa · Byggnadsarbete · Con-

struction site  
Rautatievaunu · Järnvägsvagn · Railway 

carriage or waggon  
Roskakuilu · Förvaringsrum för sopor 

Garbage chute  
Roskalaatikko · Soplår · Dust bin  
Sauna · Bastu · Sauna bath  
Silta · Bro · Bridge  
Sähköpylväs, mittari • Elstolpe · Pylon  
Tehdaslaitos • Fabrik · Factory  
Tervapata • Tjärgryta · Tarpot  
Työhuone · Arbetsrum · Workshop  
Ullakko · Vind · Attic  
Vaja tai ulkorakennus • Skjul eller uthusbygg-

nad · Outbuilding  
Varasto · Lager · Store  

Yhteensä · Summa · Total 

10 

5 

58 

5 

19 

5 

25 18 28 139 
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Itsesytytys 

Självantändning 
Spontaneous combustion 

in 
v: 

K, 1 -P* 1 1 - o 1 — I I 1 N) 1 M 1 1 - 1 1 1 1 LO N) 1 1 N> 1 M 1 1 1 1 u> Ui Ui 
Hitsaus 

Svetsning 
Welding 

3 

to - 1 1 1 1 - 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 M i l l 1 1 

Tehdastoiminnasta aiheutunut 
kipinä tai kaasunmuodostus yms. 

Vid fabrikationen uppkommen 
gnista eller gasbildning mm. 

A spark from machinery or gas 
due to a manufacturing process 

v; 

DO 
3 
û. 
O 

o 1 1 1 1 1 - 1 I I I I 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 < . 1 -
Koneenosien liikakuumeneminen 

Överhettade maskindelar 
Parts of engines overheated Q 

Ui o 1 1 1 1 1 1 1 1— 1 1 1 1 I I 1 S 1 I I I I 1 1 1 OS 1 1 1 I M U Ni LO 
Lasten aiheuttamat 

Av barn förorsakade bränder 
Caused by children 

s 
o 
a 
3 

On 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 - 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I I 1 1 1 1 - 1 M i l - N) -

Tuho- ja murhapoltto 
Pyroman- och mordbränder 

Arson 

UJ 
NO LO - 1 1 1 1 I I - 1 1 1 1 w i s 1 I I I I 1 1 1 1 * 1 l i l l e ON LO 

Juopuneen tai mielisairaan 
aiheuttama 

Av alkoholpåverkade eller sinnes-
sjuka förorsakade bränder 

Caused by a drunken or insane 
person 

O M 1 - 1 1 - 1 I I I I 1 1 1 1 M 1 1 1 M I I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I LO 1 
Poliisi tutkii asiaa 

Polisen undersöker saken 
Under police investigations 

UJ 
—1 K- LO - 1 1 1 1 1 O V - 1 <~>i I N N S 1 1 i—4 K) 1 1 1 1 K) — 1 I I I I ^ -P> LO 

Syy tuntematon 
Orsaken okänd 

Unknown or undetermined 

1 
018 

— LO 
LO o - -

LO 
— LO K) 

— Ui ^ W O O O Ui 
Ui -J 

LO 
NO 

Os W - OO Ui -
Ni 

LO 4̂ · Ui LO 
u> 

4^ 4^ O 
K) — 
O OO N> 

o 
M K) - U) vO 

Ui 
Ui 

OO o 

Yhteensä 
Summa 
Total 

P 
o 
p* 



28. Palolaitos 

Varapalokunnat 

Sopimuksen mukaan kaupungin palotoi-
meen kuuluvina varapalokuntina toimi 16 
vapaaehtoista palokuntaa ja Suomen Meripe-
lastusseura Joiden yhteinen toimiva miesvah-
vuus oli 554 miestä ja kalustovahvuus seuraa-
va: paloautoja kiintopumppuineen 19, moot-
toriruiskuja 20, vesisäiliöitä 19, joiden yhtei-
nen tilavuus oli 39 500 1, 3":n letkua 3 970 m, 
2":n letkua 700 m ja 1 1/2" :n letkua 4 970 m. 

Näiden lisäksi toimi kaupunkialueella yksi 
tehdaspalokunta, yksi laitospalokunta ja te-
lakkapalokunta. 

Varapalokunnilla oli palotoimintaa kerto-
musvuoden aikana seuraavasti: 

Degerön 
Haagan 
Helsingin 
Karjalaisten 
Lauttasaaren 
Malmin 
Marjaniemen 
Oulunkylän 
Pakinkylän 
Pitäjänmäen 
Puistolan 
Pukinmäen 
Tammisalon 
Tapanilan 
Vanhan Käpylän 
Vartiokylän 

VPK 

Hälytysten 
lukumäärä 

6 
6 
9 
3 

10 
5 
3 
6i) 

15 
7 
4 
4 
1 

Yhteensä 1031) 

1) näistä 3 hälytystä kaupungin alueen ulko-
puolella 

Hälytystoiminta vv. 1963-1973 
Luku-
määrä 

3000-r 

2500 

2000 

1500 

1000 -

500 -

Hälytykset 

Tulipalot ^ ^ 

Pelastushälytykset ja avunannot 

Vuosi 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Sairaankuljetusyksikköjen hälytykset 
vuosina 1963-1973 
Luku-
määrä 
23000 22873 

22000 

21000 

20000 

19000 

18000 

17000 

16000 

15000 
Vuosi 19631964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

196 


