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

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 

Lautakunnan puh.johtajana to imi v. 1974 rak.mest. 
Onni Vanhala ja varapuh.johtajana rak.mest. Leo Wilk-
man sekä jäseninä olivat peltiseppä Armas Hieta, prof. 
Claes Holm, joht. Reino Jokilehto, tekn. Keijo Niemi-
nen, tekn. Rainer Partanen, paloesim. Väinö Nisonen, 
päätoimitt. Mikko Pohtola ja rak.tark. Aulis Salo. Kau-
punginhallituksen edustajana oli piirisiht. Aulis Leppä-
nen ja sihteerinä to imi oikeustiet.kand. Kari Lehtokan-
gas. 

Palolautakunta kokoontui vuoden aikana 22 kertaa. 
Kokousten pöytäkirjojen pykäläluku oli 351. Kirjeitä 
saapui 491 ja niitä luetti in 168. 

Päätökset 

Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seuraavia asioi-
ta koskevat päätökset: 
— avustusten myöntäminen vapaaehtoisille palokun-
nille ja Suomen Meripelastusseura r.y:lle (12.2.25 §, 
26.3.96,97 §, 16.4.112 §, 27.8.213 §, 24.9.253 §) 
— hankinnat: kaluston ja tarvikkeiden hankinta 
(15.1.20 §, 12.2.37 §, 26.2.59 §, 21.5.156 §,4.6.176 
§, 19.6.200 §, 8.10.265 §), varastohankintojen suorit-
taminen ja tilausten tekeminen varastoista v. 1975 se-
kä hankintavaltuuksien vahvistaminen v:ksi 1975 
(3.12.333,334 §) 
— henkilökunta: kunniapalkkion myöntäminen 25 
vuoden palveluksesta (16.4.105 §, 30.4.121 §, 21.5. 
148 §), oikeus asua kaupungin ulkopuolella (8.10. 
263 §), virkavapauden myöntäminen (15.1.14 § , 4 . 6 . 
169, 171 §), rangaistuksen määrääminen (15.1.18, 
19 §), vuosilomien myöntäminen palo- ja apul.palo-
päällikölle ja sijaisten määrääminen (30.4.133 §, 19.6. 
198 §), äitiysloman myöntäminen (19.11.309 §) 
— hätäpuhelinjärjestelmää koskevan kokeilusopimuk-
sen allekirjoittaminen Helsingin puhelinyhdistyksen 
kanssa (19.11.313 §) 
— Kallion keskuspaloaseman tont in käyttäminen met-

ron puhallin kuilua rakennettaessa (26.3.92 §) 
— koulutus: valtion palo-opiston koulutusmahdolli-
suuksien hyväksikäyttö pelastussukeltajakoulutuksen 
osalta (30.4.131 §), palomestariluokan oppilaiden va-
linta (21.5.158 §), kahden palokorpraalin komentami-
nen opiston palomestariluokan l-jaksolle ja kahden pa-
lomiehen määrääminen paloesimiesluokalle sekä kah-
den sairaankuljetuskursseille (27.8.214 §, 17.12.343 §, 
24.9.256 §) ja eräiden viranhaltijoiden komentaminen 
sairaanhoit.opiston sair.kuljettajakursseille (12.2.27 §) 
— laskujen ja maksumääräysten hyväksyminen, arvo-
postin kuittaaminen (19.6.198 §, 3.12.334 §) 
— määrärahat: alamomenttien käyttötarkoituksen 
muuttaminen (15.1.12, 13 §, 12.2.32 §, 19.11.303 §, 
3.12.320 §, 17.12.344 §) ja kalustomäärärahojen jako 
(15.1.20 §) 
— nuohoustoimi: i lmastointihormien puhdistustyö 
(4.6.188 §), v. 1972 nuohoussopimuksen mukaisten 
korvausten käyttöön ottaminen 1.1.1975 lukien (16.4. 
109 §), I I I ja V I I I nuohouspiirin hoito sekä etumiehen 
hyväksyminen (21.5.153 §, 4.6.188 §, 19.11.297, 298 
§, 3.12.399 §), nuohousta koskevat i lmoitukset ja vali-
tukset (4.6.185 §, 3.12.326 §) 
— oman auton käyttö virka-ajoihin (12.2.28 §, 3.12. 
335 §) 
— opinto- ja neuvottelupäivät: keskuspaloaseman ison 
auditorion luovuttaminen luentosaliksi ja palolaitok-
sen osallistuminen järjestelyihin (19.11.312 §) 
— palolautakunnan varapuh.johtajan valitseminen ja 
kokoukset ym. (15.1.2,11 §) 
— paloturvallisuus: Valmet Oy:n Vuosaaren telakan 
paloturvallisuus (21.5.154 §), yleisen palotarkastuksen 
suorittaminen v. 1974 ja 1975 (4.6.178 §, 27.8.233 §, 
17.12.348 §) 
— rahastot: laskujen, avustusten ym. maksaminen Hel-
singin kaupungin palolaitoksen rahaston varoista 
(15.1.10 §, 12.2.33, 34 §, 26.2.50, 55 §, 16.4.114 §, 
30.4.121, 129 §, 4.6.174, 175 §, 10.9.247 §, 24.9. 
255 §, 8.10.264 §, 22.10.276 §, 19.11.299 §, 3.12. 
332 §, 17.12.347 §), rahaston pääoman kartuttaminen 
ja ohjeluontoisen talousarvion hyväksyminen (26.3. 
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82 § , 8 3 §) sekä Gösta VVaseniuksen rahaston pääoman 
kartuttaminen, matka-apurahan myöntäminen rahas-
ton varoista (26.3.82 §, 16.4.113 §, 27.8.229, 237 §) 

— talousarvion v. 1975 laatiminen ja hyväksyminen 
(26.3.84 §, 7.5.138 §) 
— virkaan sidotut vuokra-asunnot: irtisanominen, 
vuokraaminen (26.2.52 §, 26.3.95 §,4.6.193 §, 22.10. 
281 §,27.8 .234 §) 
— virat: uudelleen haettavaksi julistaminen (8.10. 
270 §) 
— v. 1973 vuosikertomuksen hyväksyminen (30.4. 
125 §) 

— muut asiat: päivä- ja ammatti lehtien tilaaminen 
v. 1975 (27.8.215 §), muistolaatan ki innittäminen 
Erottajan paloaseman kivijalkaan (27.8.230 §). 

Lisäksi merk i t t i in tiedoksi 
— palolaitoksen laatima yleisohje sammutus-, pelas-
tus- ja sairaankuljetustoimen vaatimusten huomioon 
ottamisesta kaavoituksessa, rakennussuunnittelussa ja 
rakentamisessa (5.3.64 §) 

— palotoimen peruskurssin lopputi l i tys ja piir inuo-
hoojien toimintakertomus v. 1973 (26.3.85,91 §) 

— taloussuunnitelma 1976—1985 koskevat ohjeet 
(7.5.143 §) 
— lääkäriautokokeilusta annettu selvitys (4.6.184 §) 
— sairaankuljetusajoneuvojen varusteista ja mi to i tuk-
sesta annetut ohjeet (8.10.261 §) 
— kaasuvaaran yleisestä hälytysmerkistä annetut oh-
jeet (8.10.262 §) 

Esitykset 

Palolautakunta teki kertomusvuoden aikana muille 
kaupungin elimille mm. seuraavia asioita koskevat esi-
tykset: 

— avustuksen myöntäminen edustajien lähettämiseksi 
palomiesten pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin Köö-
penhaminaan (26.2.54,106 §) 
— henkilökunta: Helsinki-mitalin ja kaupunkil i i ton 
ansiomerkin myöntäminen (12.2.29, 30 §), opinto-
matka-apurahojen myöntäminen (12.2.41 §), virkava-
pauden myöntäminen (15.1.14 §), vuokra-asuntojen 
varaaminen hälytysvalmiuteen kuuluvalle henkilökun-
nalle (26.3.86 §) 

— hälytysajoneuvojen yksinoikeus käyttää punaista 
päiväloistoväriä (12.2.45 §) 
— hätäpuhelinjärjestelmää koskevan sopimuksen irti-
sanominen ja uuden solmiminen (26.3.90 §) 

— jäämäluettelo, perimättä jääneiden saatavien poista-
minen (27.8.228 §) 

— kalustohankinnat: ennakkotilausluvan anominen 
keskuspaloaseman hankintoja varten (7.5.142 §) 

— kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kevätkaudella 
1975 tulevat tärkeät ja laajamittaiset asiat (3.12. 
324 §) 

— määrärahat: käyttötarkoituksen osittainen muutta-
minen (15.1.13 §), käyttöluvan saaminen (26.2.58 §), 

lisämäärärahoja, t i l ien ylitystä ja määrärahojen siirtoa 
koskevat esitykset (21.5.165 §, 27.8.212 §, 5.11.287 
§,3.12.321 §), tai.arvioon otettavat alle 200 000 mk:n 
määrärahat perusparannustöitä varten (12.2.35 §, 
27.8.206 §) 

— palkat ja palkkiot: palkkaluokkien ja palkkojen tar-
kistaminen (4.6.173, 192 §, 3.12.340 §), palkanlisän 
maksaminen (12.2.42 §), palolain 39 §:n mukaisten 
palkkioiden vahvistaminen (27.8.210 §), virkaehtoso-
pimuksen mukaisten paikkaluokkatarkistusten ja koro-
tusesitysten tekeminen sekä kuoppakorotukset (17.10. 
272 ,273 §) 

— paloasemat: tontt ien varaaminen (5.3.79 §, 3.12. 
325 §) 

— paloautojen luovuttaminen ja myyminen (16.4. 
112 §, 5.11.288 §) 

— palotoimen talous- ja toimintasuunnitelmat: keski-
pitkän tähtäyksen suunnitelma v:ksi 1976-1980 (4.6. 
183 §), pitkän tähtäimen suunnitelma v:ksi 1976 — 
1985 ja 1976-1980 (26.3.94 §, 31.12.350 §) ja tar-
kistettu toimintasuunnitelma v. 1974 talousarvion pe-
rustaksi sekä talousarvio v. 1975 (26.2.56 §, 7.5.138 
§,21.5.1 57 §) 

— työaika: lisäys palomiesten työaikaa koskevaan 
työneuvoston päätökseen (12.2.36 §) 

— vahingonkorvaukset ym.: henkilökunnalle makset-
tavat (26.2.53 §, 27.8.209 §, 24.9.251 §, 21.5.149 §, 
24.9.252 §), autojen yhteenajon aiheuttamasta vahin-
gon korvaustuomiosta vapauttaminen (4.6.172 §, 24.9. 
254 §), tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden korvaa-
minen opiskelijalle kaup. varoista (4.6.182 §) 
— valtionavustusten anominen (4.6.179, 180, 181 §) 
— virkamatkat (4.6.191 § ,27.8 .229,238 §) 
— virkapuhelimen asentaminen (27.8.216 §) 
— virkojen lakkauttaminen ja perustaminen (15.1. 
7 §, 16.4.117 §, 30.4.122 §, 21.5.166 §, 5.11.289 §), 
vakinaistaminen (12.2.31 §), täyttämättä jättäminen 
(30.4.124 §, 27.8.227 §,5.11.291 §) 
— vuokraukset: Haagan paloaseman virvokekioskin 
vuokraaminen (15.1.9 §) 
— vuosikertomus v.1973 (30.4.125 §) sekä Ikn tärkei-
den päätösten julkaiseminen kirjassa »Kertomus Hel-
singin kaupungin kunnallishallinnosta (15.1.8 §, 3.12. 
324 §) 

Lausunnot 

Palolautakunta antoi kertomusvuonna muille kaupun-
gin elimil le mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: 
— koulutus: palotoimen peruskurssin valtionavun 
suuruus (12.2.38 §) valtion palo-opiston paloesimies-
luokalle hakeneiden hakuasiakirjat sekä palomestari-
luokan palomestariharjoittel¡joiden sijoittaminen palo-
laitokseen (5.11.294 §, 19.11.302 §) 
— metroasemien piirustukset ym.: (15.1.15, 16 §, 
26.3.87 §,4.6.190 §, 27.8.231, 232 §, 19.11.305 §) 
— nuohoustoimi: kunnallisen nuohoustoimen perusta-
misedellytykset (4.6.186 §) ja nuohoustaksasuositus 
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(17.12.345 §) 
— palontor junta: palavien nesteiden varastot (21.5. 
161 §) 
— palo- ja henkilöturvall isuus: majoitus- ja ravitsemus-
l i ikkeet, huvi- ja kokoontumishuoneistot, suurmyymä-
lät ja tavaratalot (15.1.21 §) Rastilan ja Tullisaaren lei-
rintäalueet (4.6.189 §) 
— puhelinverkosto: väestönsuojelun ja palokuntien 
radiopuh.verkkojen kanavajaon muuttaminen (26.2. 
57 §) r hätäpuhelinten asentaminen Pohjois-Jakomä-
keen (5.11.293 §) 
— sairaankuljetusmaksujen perinnän tehostaminen 
(12.2.40 §) 
— työturvall isuus Erottajan paloasemalla ja Keskuspa-
loasemalla (4.6.170 §) 
— vapaaehtoiset palokunnat: avustusanomukset (27.8. 

211 §), Hgin VPK:n vuotuisavustus (24.9.258 §, 
19.11.311 §) ja Pukinmäen VPK.n tarpeellisuuus sopi-
muspalokuntana (27.8.217 §) 
— öljyvahinkojen tor juntatyön I osamietintö (21.5. 
159 §) 
— muita asioita koskevia lausuntoja: Länsisatamaan 
rakennettava varastorakennuksen palohälytysjärjestel-
mä (19.11.304 §), A lko Oy:n uudisrakennus (3.12. 
331 §) sekä taloussuunnitelman alustava tasapainotta-
minen (3.12.338 §). 
Lisäksi palolautakunta antoi vuoden aikana lausunnon 
Itäkeskusprojektin yleiskaavasta ja Malmin aluekes-
kuksen kaavarunkosuunnitelmasta (5.3.70, 75 §) sekä 
39 asemakaava- ja tonttijakoehdotuksesta. 
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