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Palonehkäisytoiminta 

Palonehkäisyosaston toimintaa on vaikeuttanut jatkuvat ja yhä lisääntyvä^henkilökunnan puute. 
Sammutusosastolta saatu tilapäinen apu ei riittävästi korvannut puuttuvaa ammattitaitoista palo-
tarkastushenkilöstöä. 

Rakennus- Palotarkastaja tai apulaispalotarkastaja osallistui viikoittain rakennustarkastustoimikunnan koko-
piirustus- uksiin. Tämän lisäksi kaikista suuremmista rakennusprojekteista neuvoteltiin useamman kerran 
ten tarkas- palotarkastajan kanssa. Uudisrakennusten lopputarkastuksissa palolaitoksen edustaja ei ollut mu-
tus kana. 

Lausunnot Lausuntoja annettiin palonehkäisyyn liittyvissä asioissa: kaupunginhallitukselle 22, Helsingin 
maistraatille 63, Rakennusvirastolle 27, Rakennustarkastusvirastolle 4, Terveyden hoit o virasto Ile 4, 
Urheilu- ja ulkoiluvirastolle 1, Sähkölaitokselle 4, Metrotoimistolle 1, Palolautakunnalle 24 sekä 
muille yhteensä 14. 

Palotar-
kastuk-
set ja 
valistus-
toiminta 

Lakisääteinen, yleinen palotarkastus suoritettiin asuinkiinteistössä ll f V, V I I ja V I I I nuohouspii-
rien alueilla 7.1.-31.5. välisenä aikana. Tarkastuksen kohteina oli 5 900 kiinteistöä. Tarkastushenki-
löstön vähälukuisuudesta johtuen tarkastuksia ehdittiin suorittaa vain noin 1 100 asuinkiinteistössä. 

Rakennuskohteiden tarkastus, joka koski yksinomaan teollisuus- ja virastotaloja, kouluja, sairaa-
loita sekä muita kuin asuinkiinteistöjä koko kaupungin alueella suoritettiin 9.9.-31.12. välisenä 
aikana, 2 600 erikoiskohteesta tarkastettiin noin 1 200 kohdetta. Saarilla ja ranta-alueen kesähuvi-
la-alueilla suoritettiin yleinen palotarkastus 1.7.-24.7. välisenä aikana ja tarkastuksen kohteena oli 
noin 200 asuinkiinteistöä. Uudisrakennustyömailla todettujen puutteellisuuksien johdosta annet-
tiin 670 kirjallista korjausmääräystä. Pyydettyjä tarkastuksia suoritettiin 1 540. 

Tavarataloissa, alennushalleissa, suurmyymälöissä sekä ravitsemus- ja majoitusliikkeissä suoritet-
tiin lukuisia ylimääräisiä järjestystarkastuksia. Ennen vappua ja juhannusta, jolloin erilaiset ilo-
tulitusvälineiden myynti on hyvin vilkasta, sekä jouluruuhkan aikana tarkastustoiminta keskitet-
tiin tavarataloihin, alennushalleihin ja suurmyymälöihin. 

Lisäksi suoritettiin öljylämmityslaitoksien, palavien nesteiden varastojen, ruiskumaalaamoiden ja 
nestekaasu laitosten katsastuksia yhteensä 366 kappaletta, joista kaupungille katsastusmaksuina 
kertyi 16 070 mk. 

Vuoden aikana pidettiin palotoimen peruskursseilla, sairaaloissa ja teollisuus- ym. laitoksissa sekä 
opintopäivillä, kursseilla ja Valtion palo-opistossa oppitunteja ja valistustilaisuuksia palo- ja henki-
löturvallisuudesta. 

Nuohous- Nuohouspiirien lukumäärä oli 9. Kussakin piirissä toimi nuohoojamestari ja hänen sijaisenaan ja 
toimi apunaan etumies. Piireissä oli 9 nuohoojamestarin lisäksi 26 nuohoojaa ja 12 oppilasta. Tilapäistä 

työvoimaa käytettiin 342 työpäivää. Nuohous suoritettiin kaupungin pa/ojärjestyksen mukaisesti 
jokaisessa piirissä. Erikoiskohteissa suoritettiin lisäksi pyynnöstä nuohousta erikoisopimuksen 
mukaan. 

Piirinuohoojamestarit osallistuivat nuohouspiireissään yleiseen palotarkastukseen yhteensä 105 päi-
vää eli keskimäärin 11.5 päivää piiriä kohden. Palotarkastajan määräämiä tarkastuksia oli yhteensä 
143. Pyydettyjä tarkastuksia oli 621 eli keskimäärin 70 tarkastusta piiriä kohden. Tarkastusten 
perusteella kirjoitettiin usein tulisijoja^ savuhormeja ja ilmahormeja koskevia lausuntoja. Lisäksi 
piirinuohoojamestarit suorittivat kukin vuorollaan noki palo päivystystä, joista kertyi 40.5 vuoro-
kautta piirinuohoojamestaria kohden. 
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llmanvaihtohormistoissa sattui kertomusvuonna yht. 11 hormipaloa. Viimeisenä kymmenvuotis-
kautena on nokipalojen lukumäärä vaihdellut seuraavasti: 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

31 
29 
19 
14 
20 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

16 
17 
20 
19 
18 

Piirinuohousmestarien nuohousluettelot tarkastettiin palotarkastajan toimesta 12 kertaa. 

Talous ja yleinen hallinto 

Palolaitoksen käyttötalousarvion mukaiset menot olivat kertomusvuonna yhteensä 18.46 mmk. Menot 
josta palkkamenojen osuus oli 15.96 mmk. Rakennusmenoja oli 5 .13 mmk ja irtaimen omaisuuden 
perushankintojen kustannukset nousivat 0 .41 mmkaan. 

Tulojen yhteismäärä oli kertomusvuonna 896 999 (ed. v. 810 193) mk eli 10.7 % enemmän kuin Tulot 
edellisenä vuonna. Tulot kertyivät eri tulolähteistä seuraavasti: 

Valtionavustuksia saatiin 33 900 mk. 

Avustuksena jaettiin Helsingin vapaaehtoisille palokunnille ja Suomen Meripelastusseuralle yhteen- Avustukset 
sä 114 186 mk ja vapaaehtoisten palokuntien kilpailutoiminnan tukemiseen 1 166 mk eli yhteensä 
115 352 mk. 

Helsingin kaupungin palokunnan rahaston menot olivat kertomusvuonna 17 593 mk. Tuloja ker- Rahastot 
tyi sairaankuljetus maksuista 15 293 mk ja korkotuloja 17 572 mk sekä pääoman indeksihyvi-
tystä ym. 1 768 mk eli tuloja yhteensä 34 633 mk, jolloin se vuoden lopussa nousi 191 131 mkaan. 
Käyttämättömiä varoja eli säästö vuodelle 1975 oli vuoden lopulla 23 033 mk. 

Gösta Waseniuksen rahaston pääoma oli vuoden alussa 18 906 mk ja käyttövaroja 5 925 mk. 
Korkotuloja kertyi kertomusvuoden aikana 2 166 mk ja sairaankuljetusmaksuja 2 549 mk sekä 
pääoman indeksi hyvitystä ym. 192 mk eli tuloja yhteensä 4 907 mk. Käyttövaroja siirrettiin pää-
omaan 50 % eli 2 454 mk, menot olivat 2 700 mk. Vuoden lopulla oli pääoman määrä 21 359 mk 
ja vuodelle 1975 jäi käyttövaroja 5 679. 

Vakuutusyhtiöiden palolaitoksen 100-vuotispäivänä tekemästä 10 000 mk:n suuruisesta lahjoitukses-
ta perustetusta stipendirahastosta oli v:n 1974 alussa jäljellä 56 mk. Rahastolla ei ollut menoja ker-
tomusvuonna, mutta korkotuloja oli 5 mk, joten rahaston varat vuoden lopussa olivat 61 mk. 

Varapalokunnat 

Sopimuksen mukaan kaupungin palotoimeen kuuluvina varapalokuntina toimi 16 vapaaehtoista 
palokuntaa ja Suomen Meripelastusseura, joiden yhteinen toimiva miesvahvuus oli 207 miestä ja 
kalustovahvuus seuraava: paloautoja kiintopumppuineen 19, moottoriruiskuja 19, vesisäiliöitä 16, 
joiden yhteinen tilavuus oli 32 000 litraa, 3" letkua 3 225 m, 11/2" letkua 5 390 m. 

mk 

varsinaiset sairaankuljetukset 
luontoisetu korvau kset 
vuokrat 
kaluston lainaus ja avunantotehtävät ym. 

491 826 
36 876 
96 368 

238 029 


