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I. Luku.
Naupunsin jakelemisestil PalomestariKuntiin

ja NuotimestariKuntiin,niinmNös PiUo-ja Nuo-
timestarien welwoilisuuksistH.

s. t.
Kaupunki, joka wanhuudesta on jaettu kolmeen osaan, ni»

mittain: Kaupunki eli Wastninki pnnä Terwaniemen kans«sa, Pittarin Esikaupunki pnnä Vantsarlahden kanssa, ja
Wiipurin Esikaupunki cli Neitsptniemi, jaetaan mpös Mmoneen Palomestarikuntaan.

Kaupunki pnnä Terwaniemen kanssa, jotka tekewät ensint-maisen Palomestarikunnan, jaetaan kolmeen Ruotimestari-
kuutaan, joista ensimmäiseen luetaan kaikki ne talot ja kar-
tanot, jotka owat wasemmalla puolella kaupungin läpi
juoksemaa Katarinan katua, toiseen kaikki itäpuolella samaa



katua olewaiset talot ja kartanot, ja kolmanteen Ruotimes»
tarikuntaan Terwaniemen talot ja kartanot.

Pietarin Esikaupunki, joka tekee toisen Palomestarikun-
nan, jaetaan kahteen Ruotimestarikuntaan, joita yksi sisään»
sä sulkee kaikki, pohjapuolella Esikaupungin läwitse juoksemaa
suurta katua olewaiset, talot ja kartanot, ja toinen kaikki ta-
lot ja huoneet eteläpuolella samaa katua, Mä Pantsarlah-
den kanssa.

Wiipurin Esikaupunki, joka luetaan kolmanneksi Palo-
mestarikunnaksi, tekee ainoastaan yhden Ruotimestarikunnan.

§, 2.
Jokaiselle Palo- ja Ruotimestarikunnalle pannaan erinäi-

set Päällpsmiehet, kutsutut Palo» ja Ruotimestariksi,
joihin wirkoin Palo-Hallituksen (Palo-Komisionin) tulee mää-
rätä senkaltaisia ihmisiä kaupungin asujista, joita tiedetään
siihen halullisiksi ja joita muut toimitukset ei estäne wirey»
della walwomasta näitä nimitettyjä »virkoja, heiltä kolme
wuotta perätysten pidettäwiä.

§. 3.

Palomestarin welwollisuudet owat erinomattain:
a) pitää tarkka katsomus ja waari kaikista, Palo» Hallituk-

sen (Palo -Komisionin) hänelle annettua luku-kirjaa (för-
tekninkiä) myöten, hänen Palomestarikuntaansa kuulumista
phteisistä paloaskareista,ja huolellisesti walwoa sitä että mai-
nitut paloaskareet sinlytetään siksi määrätyissä paikoissa ja
aina owat siinä woimassa ja järjestyksessä, että niillä tar«



peen aikana woi, ilman wiiwytystä, saada työ toimeen;
tästä kuitenkin pois eroittain käsiruiskut ynnä niihin kuulu-
mien askaretten kanssa, joiden katsannosta jakerjusta 9:nessä
§. erittäin säätetään;

b) itst läsnäollen pitää 44:nessa §. käsketyt wuotiset palo-
katsannot (palo.sppnit) ja edespäin mielä walwoa sitä että ne
asetukset, jotka tulewat annetuksi Magisttaatilta, palo-katsan»nossa tehtyjen muistutusten johdosta, asianomaisesti seura-
taan ja täytetään;

c) laskea luku-kirjaan (förtekniMn) kaikki ne talonhanlitsiat Palomestarikunnassanja, joilla on hewoinen ja jotka
siis taitamat wedenwetämiseen tulipalossa edeltäkäsin jaettaa,
niin kuin myös ne jotka, hemoiseta ollen, owat welwolliset
tulemaan tulipalolle saamilla ja ämpärillä warustettuna, siellä
wcdenkantamisella auttaaksensa; ja pitää tämä luku-kirja
Palo-Hallitukselle tiettämäksi saatettaman;

d) ei ainoastaan itse tarkkaan walwoa sitä, kninka wal-
kiaa taloissa käytetään ja että nuohomiset määrätyinä aikoi»
na tulewat toimeen saatetuiksi, waan myös wakuuttaa Palo-mestarikunnassa olewia Ruotimestaria itsekutakin mallassansa
sitä samaa tekemään: ja tulee, jos jonkunlaista syytä sat»
tuisi ilmestymään muistutuksiin näissä asioissa, hänen ne pi-
kemmitcn ilmoittaa Poliisi-Pormestarille;

e) tulipalon ilmautuissa siitä huolta pitää, että Palomes-
tarin korjussa ja waarissa olewaiset paloaskareet kerkiäm-
mästi saatetaan tulipalopaikkaan ja siellä taitawasti ja, Pää-
miesten paikalle tultua, heidän käskyänsä myöten käytetään;
niin kuin myös tulipalossa pitää huolta siitä että mieswätt



welwoMsuutensa tekee ja että' paloaskareet, tulen tukahbettu.t,
ja Päämiesten siihen suostuttua, wiedään takaisin warjesus-
paikoillensa;

f) ennen palouskaretten warjelus-paikoillensa takaisin wie°
tyä katsoa, että paloseilit enstn kuiwataan ja ynnä muiden
askaretten kanssa tarkkaan katsellaan, tullen, jos jotakin on
rikkoutunut, wsihtunut eli hukkautunut, Palomestarin ilmoin
taa asia siinä palokatsannossa, joka §. 12 saattamista mpö'.
ten pidetään Guwernööriltä ja Palo-Hallitukselta (Valo»
Komisionilta) päiwana jälkeen tulipalon»

§. 4.
Ruotimestarit, jotka asetetaan Palomestarille awuksi

Virassansa, owat welwolliset kukin mallassansa walwomaan
walkian pitoa ja käyttämistä taloissa ja nuohomisen täyttä-
mistä, niin myös muutoin Ruodissansa waariin ottamaan
ja toimittamaan kaikki mitä Palomestarista on asetettu, sekä
mpös toimeen saattamaan Palomestarin käskyjä' ja asetuksia
näissä asioissa: Laimiin lyömiset, jotka Ruotimestari hmvait»
fee, tulee hänen ilmoittaa Palomestarille.

§. 5.

Jos Palo-eli Ruotimestari tahtoo matkustaa kaupungista,
niin pitää hänen sitä ennen ilmoittani an aikomuksensa Po-
liisi-Pormestarille ja nimittäköön yhdellä haawaa toisen s>
weliaan ihmisen, joka ottaa wirkaa wäliajalla toimittaaksensa,
ja antakoon myös tiedon Palomestari Ruotimcstarille ja
Ruotimestari Palomestarille omassa mallassansa.



11. L u ku.
Aiwen wirasta ja welwollisuuksista. joilla

tulipalossa on Käskemistä eli tekemista, niin
myös NuisKnmestarista ia heidän toimituksis-
tansa.

§. 6.

Tulipalossa on Läänin Gulyernoörillä ylimmäinen walta.
Jos ei Ouwernööri ole simpuilla, niin tulee kaupungin Po»
liisi-Pormestarin, taikka hänen poisollessansa Poliisi-MeS»
tarin, olla ylimmäisenä Päällpsmiehenä paloaskarMe ja nii-
hin kuululvalle hallitukselle ja mieswaelle.

Poliisi-Pormestarin ja Poliisi-Mestarin pitää nchös muu-
toin tulipalolle saapmlle tuleman wirkansa puolesta apua
Mmään»

8. 7.

Kaupungin Raatimiesten pitää tuleman tulipalolle, ollak»
sensa Päämiehille apuna, niin kuin myös Palo« Hallituksen
gästnten tulee juuri sen suhteen olla simpuilla.

§- 8<
Kaupungin Wiskaalin, niin.kuin mpvs kaikkein seka sial«

listcn että siattomain (extra) Poliisi- jaKaupungin Palweliain
pitää tulipalolle malttamattomasti simpuille tuleman, käsillä
illaksensa. Jos joku näitä jää pois, luin' wetäköön sakkoa
Kaupungin Wiskaali wiisi, mutta Poliisi' eli Kaupungin pal<
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welia kaksi Ruplaa hopiassa; jos joku heistä tulee myöhään,
olkoon sakko puolta mähempi. Ia tulee näiden erinomattain
katsoa sitä, että kerkeps ja järjestys wettä ruiskujen tarpeek-
si häkeissä waariinotetaan,paitsi jota yksi taikka usiampi Po«
liisi-eli Kaupungin palwclia jaeskellaan joka Ruotimcstari-
kuntaan tulipalon ajaksi, tarkkaan walmomaan sitä, ett'ei
kekäleet eli kipunat pääse sytyttämään lähellä olemia huoneita,
eikä asiaan kuulumattomat ihmiset, ikään kuin warjellakseu-
fa, saa puuttua kaluen korjaamiseen palo 'paikasta eli lM
olemista huoneista»-

§: 9.

Jokaiselle Kaupungin yhteiselle Ruiskulle panee Palo-
Hallitus Kaupungin asujamista yhden Ruiskumestarin, ja
hänelle amuksi phden Wara - Ruiskumestarin, jotka kolme
wuotta pitämät tätä Mirkaa, ja omat welwolliset pitämään
waaria heidän hattunsa annetuista Ruiskuista ja muista as«
kareista sekä myös niihin määrätystä miesmäestä: joista kai«
kista Palo-Hallituksen tulee saattaa Ruiskumestarille tarkka-
M täydellinen lukukirja (fortekninki.>

5 lt^
Kuin tulipalo on kuulumiksi saatettu, niin pitää Muis«

kumestarin ja Wära - Ruiskumestarin pikemmiten saavutta-
man itsensä Ruiskuhuoneelle ja siitä huolta pitämän,. että
Ruiskut Ynnä niihin kuulumien askaretten kanssa tulemat
tulipalo-paikalle saatetuksi. Askaretten kanssa sinne tultuan»
sa, pitää Ruiskumestarin samassa kuulustaman paikalla ote-
waisen ylhäisimmän Päämiehen käskyä mille paikoille ruis-
kut pitää asetettaman; mutta jos ei ketään Päämiehistä wie«



la olisi paikalle ehtinyt, tulee Ruiskumestarin, omaa hi-
maksi »katsomistansa mpöten, saattaa ruiskut työtänsä toimit-
tamaan; kuitenkin tarpeellisen pcräänkatsomuksen waariin-
ottamisella, askaretten pilauntumisen wälttämiseksi..

§. 11.
Ruiskun' työlle saatua, katselee Ruiskumestari, jos kaik-

kl siihen kuuluwa mieswäki on saapuilla M työnsä toinlittaa.
Jos miestä waihdos nähtäisiin tarpeelliseksi, tulemat Suolil-
la (Slangilla) olewaiset pantawaksi Pumpulla olleitten siaan,
taikka pitää Ruiskumestarin ilmoittaman plhäisimmälle Pää«
miehelle wujauden muun työlle kelpaaman mieswäen hakemi-
sesta.

Tulen tukahdutettua pitää Ruiskumestarin ynnä mieswa»
Ansa kanssa paikalla odottaman ylhäisimmän Päämiehen saat*
tämistä, jos saapi wiedä Ruiskua takaisin Ruiskuhuoneeseen
ell ei, ja jos tähän lupa annetaan, walwoa sitä että se ta»
pahtuu hywässä järjestyksessä, ett'ei ruisku tulisi waariinot'
tamattomuudesta »vioitetuksi, taikka joku askare hukkaan jou-
tuisi. Ennen kuin ruisku wiedaän ruiskuhuoneeseen, pitää
Ruiskumestarin tarkkaan tutkiman ja katseleman kaikki mitä
hänen hattunsa on annettu, ja ilmoittaman kaikki mikä wi-
sitettu, turmeltu, taikka hukkautunut on.

§. 12.,

Ensimmäisenä arki°päiwänä tulipalon tukahdutettua pidetään
kaikkein ruiskujen ja muiden paloaskaretten katselemus Gu-
wernööriltä pnnä Poliisi-Pormestarin, Palo »Hallituksen jä>
fenten ja kaikkein muiden kanssa, joilla mainittuin askaret-
sen kanssa on tekemistä.



Palo- ja Ruoti- niin kuin myös Rmskumestaritt pitää
silloin myös ilmoittaman, jos joku askare tulipalossa on hub
Faunttmut taikka »vioitetuksi tullut, että samassa huoli, woisi
pidettaä uuden askare.en hankkimisesta taikka wioitetun pa°
rantamiststa. Jos joku mieswäestä taikka tokkanansa on
tulipalosta pois jäänyt, ollut töissänsä huolimatoin taikka
Muutoin sopimattomasti itsensä käyttänyt, niin tulee Palo-
eli Ruiskumestarin senkin silloin ilmoittaa.

S. 15,

Wara-Ruiskumestarin pitää yhteisesti mpös kaikki waa»
riinottaMan ja täyttämän, mitä Ruiskninestarista sanottu on,
ja tämän pois ollessa hänen Mirkansa, käskyä siihen odotta«
mata, toimittaman; mutta silloin kuin Ruiskumestari tulipa-
lossa on saapuilla, pitää Wara» Ruiskumestari huolta siitä,
että wettä kylliksi ruiskulle haetaan, za että askareet huolimat-
tomuuden taikka pahoin« menettämisen kautta eiwät tulisi tur»
melluksi; hänen pitää mpös, jos joku työmiehistä tulipalosta
on pois jäänyt taikka työssänsä käyttänyt itsiänsä huolimat-
tomasti eli ollut epäkuuliainen, Ruiskumestarille sen ilmoit-
taman, niin kuin mpös askaretten lukuun-laskemisissa, koetus
sissa ja katselenncksissa saapuilla oleman.

tz 14.

Jos Ruiskumestari eli Wara-Ruiskumestari tahtoo Kau-
pungista matkustaa, ilmoittakoon sen Poliisi-Pormestarille ja
nimittäköön samassa siinä toisen, joka ottaa wirkaa wali-ajalla
toimittaaksensa; jos tämä nähdään soweliaaksi, niin ottakoon
Poliisi-Pormestari hänen siksi; kuitenkin pitää pois matkus-



Awaisen antaman tästä tiedon toMe Ruiskumestarille st«
malla ruiskulla.

§. 16.

Jokaiselle Ruiskulle »valitsee ja määrää Palo-Hallitus
Kaupungin tpöwäkikunnasta (gerningsmän) kaksi, eli ruiskun
suuruutta mpöten usiamman, wahwaa, pelkäämätöintä ja ul»
jasta miestä, siinä Snolenpitäjinä (Strälförare) apuna ole»
nman, ja walmistaa heille, warjelukseksi tulta ja wetta
wastaan, soweliaita päällpswaatteita ja Hattuja, jotka kappa-
leet tulewat merkittäwäksi rniskun numerolla )'a pitää ainaseuraaman ruiskun kanssa.

Ensimmäiselle merkille walkianwaarasta saaduttaa Suo»
lenpitäjä itsensä kohta ruiskuhuoneelle ja katsoo, ruiskun
paikalle saatua, että suoli (slang) tulee taitawasti lewitetpksi
eli oikaistuksi, jonka tehtyä' hänen pitää, niillä paikoilla jot-
ka Ruiskumestari hänelle osottaa, kaikella ahkeruudella, huo-
lenpidolla ja toimellisuudella johdattaman wesisuolta ja muu»
toin Päallysmiesten saattamisia kuulentan ja täyttämän.
Jos Suolenpitäjä psottaa huolimattomuutta toimitukses-sansa tulipalon päällepitäissä',, luwata suolelta etenee eli pois
Menee., taikka muutoin sopimattomasti itsensä käyttää, niin
langettakoon Palo- Hallitus hänen sakkoon Mesta' aina kol-
meen Ruplaan asti hopiassa taikka, asianhaaroja mpöten,
Vieroittakoon hänen wirasta. Sama edeswastaus olkoon,
jos Suolenpitäjä paitsi Ruiskumestarin luwata kaupungists

pHis nlätkttstaa.
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Samalla muotoa ottaa Palo- Hallitus jokaiselle Ruiskulle'
phden eli kaksi taitamaa miestä, tulipalossa parantelemaan
suolissa ilmauntuwia Mikoja ja rikkeitä. Näiden Suolenpa»
rantajien tulee, ruiskua Miehessä', sitä seurata, myötänsä ot»
tain jokaisella ruiskulla oleman erinomaisen säkin, joka ruis»
kuhuoneessa tallelletaan ja joka sifällänsä pitää Suolen ra-
kennukseksi tarpeellistt askareet; jonka jälkeen he ppspmätruis»
tulla < niin kauan kuin sitä tulipalossa tarwitaan. Wel»
wollisuutensa taimiin lpömisestä eli sopimattomasta käptökses-
ta wetaköön Suolenparantaja niin kuin Suolenpitäjästa
hellisessä § määrättp on^

§. 17.
Että tarpeelliset ja taitamat miehet ruiskuille, paloseilille

ja muille askareille aina olkoot saatawana, jakakoon Palo-
Hallitus jokaiselle paloaskareelle niin monta kuin tarpeen on
liki paloasttten warjelus-paikkaa asumia Sälliä ja täpssikäisiä
Oppipoikia hantwärkkärikunnista, niin kuin mpös Kaupungin
Salmojia (timntermän), Muuraria ja muita senkaltaisia; jos-
sa kuitenkin määriin otetaan että Sällit ja Oppipojat erin-
omattam asetetaan Ruiskuille, mutta muu tpöwäki Paloset'»
lille ja muille senkaltaisille askareille, huoneita purkamaan
taikka niitä kipunoilta ja kekäleiltä spttpmästä warjelemaan.

§. ls:
Salwojat, Muurarit 'ja muu tpöwäki, jota ei tar«

wita ruiskuille cli muille paloa Me, niin kuin mpös ne maa»

§. t6



»

kunnan miehet ja muut, jotka tpöta etsiessä kaupungissa oles-
kelewat, tulewat Palo-Hallitukselta jaettawaksi Ruotiloihin
eli Jakokuntiin, työtä tekemään tulipalossa kaupungin asuk«
kaista siihen wäärättpin Päällpsmiesten silmäin alla, osittain
irtinäistä omaisuuttq korjaamalla, osittain senkaltaisten huo»
«etten ja Metten eli puistetten (plank) purkamisella, joita
tulen lewenemisen estämiseksi nähtänee tarpeelliseksi purkaa
ja poiswiedä; jonka suhteen wiimeekss mainittuun tarpeeseen
määrättyin miesten pitää mpötänsä tuoman, Salwojain
kirweitä ja Muurarien haarukkeita (kofötter) ja rautakankia.

Näiden Jakokuntien PaNpsmiehet, jotka kutsutaan Ja-
kokunnan Päällpsmiehiksi, pitää, koska walkianwaara ilmoi-
tetaan, pikemnuten rientämän Vaarapaikalle, siellä kokoaman
kuhunkin jakokuntaan kuuluwan mieswäen ja edespäin kuule-
man ja toimittaman Mnmläisiltä Paämiehiltä annettuja
käskyjä. Tulen tukahdutettua ei saa mieswäki laskettaa kotia
menemään Päämiesten tietamätä ja heidän siihen suostuma»
tausa. Jos joku mieswaestä en pois tulipalosta taikka ivel-
wollisuuksissansa käyttää itsensä.huolimattomasti eli kowakor-
lvaisesti, niin antakoon Jakokunnan Päällysmies sen ilmiin,
samalla tawalla kuin Palo- ja Ruiskumestarista säätettp
on. - Mköön Jakokunnan Päällysmies kaupungista pois matz
kustako ennen kuin hän on täyttänyt mitä Palo» ja Ruis-
kumestarille tämän suhteen on säätettp.

l9.

Niin pian kuin ensimmäinen merkki on annettu walkian»
waaran ilmauntumisesta pitkiä kaiken Ruiskuille ja muille
palogseille jaetun ja määrätyn mieswäen tuleman niille pai-



koille, joilla nimitetyt aseet owat tallella, anttaaksensa niitä
palopaikalle saattaissa ja siellä työhön pannessa; sitä wasten
pitää edellisessä Z. mainitun Jakokunnan työwaen suoraan
ja kohdastansa rientämän paikalle, jossa tulipalo on ilma»
untunut, siellä ilmoittaman itsensä Jakokunnan Päallpsmie»
helle ja edespäin täyttämän sen mitä hän ett Päämiehet
mahtawat käskeä. Jos joku mieswäestä laimiinlpö eli teke»
mätä jättää mitä niin muotein on tullut käsketyksi, taikka
tulipalossa muutoin sopimattomasti itsensä käyttää, weta»
kson sakkoa Mesta aina kolmeen Ruplaan asti Hopiassa,
asianhaaroja myöten.

Saman sakon haastella älköön kukaan Wieswaestä luwata
palopaikasta, pois menkö, ennen kuin tuli on tullut tukah»
dutetuksi, askareet säilytyspaikkoihinsa owat takaisin saatetut
ja asiaanomaiset Päällpsmiehet owat mieswäelle antaneet lu»
Van kotia mennä, eikä myös kaupungista pois matkustako
ilman Paällpsmiehensä tietoa ja lupaa siihen.

5- 20.
Ne kaupungin muut asukkaat, etenkin työwäkeä, jotka ei

ole jaetuf jollekulle paloaskareelle eli jakokunnalle, owat wel»
wolliset auttamaan tulipalossa weden kantamisella, ja sen
täyttämällä mitä muutoin Päällysmichet hywäksi näkewät
tuten sammuttamiseksi eli tawaran korjaamiseksi säättää;
mutta naiswäkeä ei pidä paneman muuhun kuin wettä am»
mentamaan ja kannattamaan.

Jos joku, tulipalolle saapuille tullut, ei tahdo täyttää mi.
tä Päallysmiehet näin muotoin»täskewät, niin pitää häntäsen toimittamiseen siinq paikassa sowellasti wakuutettaman,



ja lvetäkoön paitsi sitä, jos hän Mtää estellä annettuin W'
kpjen täpttamistä, sakkoa Dhdestä kolmeen ruplaan hopiassa.

§. 21.
Että paloaskareihin kuutuwaiset Päällpsnlichet sekä mpös

taitaisi pikemmin tunnettaa, niin tulee heillä, ei ai»
noastaan tulipalossa, waan myös Ruisku-katsannoissa ja koe»
luksissa (mönstringissä) olla joku tiettp merkki, joka tarkem-
min osottaa kunkin wiran, ja jotka asiaanomaisille pitää Pa«
lo« Hallitukselta warustettaman.

ÄH. Luku.
Raupungin paloaskareiM,Miidm Korjusta M

warielemiftsta j. n. e.
§. 22.

Kaupungilla npMän sllmaiset ruiskut, jamtuut
, askareet annetaan Palo-Hallituksen haltuun, korjuun ja kat-
santoon. Palo-Hallituksen tulee Huolta pitää, että Kaupungit'
la aina on, suuruuttansa myöten, kylliksi paloruiskuja ja
muita paloaskareita siitä laiista, kuin asianhaarat waatiwat
eli huomaitut uudet keinot tilaa antawat. /Kulungit kaikkein
kaupungin phteisten ruiskujen ja muitten paloaskaretten osta-
miseksi ja woimassa-pitämiseksi juoksemat palo -,rahasäästöstä'
(polo-kassasta).

Kullekin ruiskulle pitää pantaman Wti pumpun tienoille
asetetuista. rauta'kopraimesta tippumaan.
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Että tulcnfammuttamistn askareet olisiwat sitä likempä»
nä saapullla, pitää ne jacttaman säilptettäwäksi sekä Kau»
pungissa että Pietarin esikaupungissa olewiin ruiskuhuoneisiin,
»iin kuin mpös Wiipurin esikaupunkiin eli Neitsptniemclle,
zossa soweliaat huoneet pitää taikka rakennettaman taikka wuok»
rattaymn (hpprättämän).

§. 24.
Ruiskuhuoneista, jotka, mpös palo-rahasäästön wnroista

woimassa pidetään, pitää, paitsi tarpeellista tilaa paloaska»
reille, oleman asulnabuoneet Palowartioille (Brandwah»
dille), jotka olvät wklssolliset wartioitsemaan ruiskuhuoneita
ja siis mpös huolta pitämään siitä, että ilmaa ruiskuhuoneis'
sa pidetään, kesäs«aikana puhtaana ja kmwana tuulettamalla
ja talwis'aikana lämmittämällä kohtuullisesti ja askareille
soweliaasti lämpimänä. Näihin Ruiskuhuoneisiin hankitaan
usiampi awain phtä lana, joita ei ainoastaan Poliisi»Pormes-
tari, waan myös Palo > ja»Ruotimestarit, niin kuin mpös
Ruiskuja Wara»Ruiskumcstari osakunnassansa saawat ku»
kin omansa; paitsi jota pksi äwain pitää aina oleman niäH»
Mplla paikalla martio- huoneessa faatamana.

§. 25.

Palo - Hallitus ottaa ruisku»suolten hangitsemiseen ja
parantamiseen tottuneen ja taitaman uiiehen, joka, Suollmes»
tariksi nimitettpnä, palkintoa wasten pitää huolen suolten
Voitelemisesta ja niissä ilmautuwim. wikain parantamisesta,
hänen tulee mpös ei ainoastsan pitää mauria itse ruiskuis»

§. 23.



ta, waan mpös aika ajasta katsoa ja tutkia jos pumput k<m«
pungin phteissssä kaiwoissa ja wedcnsaalis-paikoissa ewat tap»
dessä woimassa ja, jcs hawaitsee niiden lvialla olcwan, il-
moittaa asia Palo-Hallitukselle, joka niiden parantamisesta
huolta pitää, niin luin 49:ssa §. edespäin saatetaan.

Jos hawaitaan Suolimcstarin clewan huclimattoman
wirassansii, wetälöcn joka kerralla sakkoa kuukauden palkan
eli enemmän, asianhaaroja mvöten..

§. 26.

Julkisten wirka»huonetten ja oikeus-palkkain suurcnlmille
paloruiskuille, jotka tulen tukahduttamiseksi kaupungissa
saawat käptettäa, milloin ei heitä omilla paikoillansa tarwita,
katsoo ja määrää Palo- Hallitus tarpeellisia Päällrcmlehiä
ja nlieswäkeä, samalla tawclla kuin kaupungin ruiskuista
sanottu on: jos joku erinäinen, joka on hankkinut itsillensä
suoliruiskun, tahtoo itsellensä erinomaisia PäalllMnchiä ja
tpöwäkeä siihen, niin tulee Palo-Hallituksen, asiasta tiedon
saatua, sen warteen saattaa, ja tulee tcssä ojennuksena ole«
maan, mitä Kaupungin rnisluista on säätettp.

§. 27.

Paitsi §. t 2 ninlittttpja tilaisuuksia, pitää paloruiskut
ja muut yhteiset paloaskareet kahdesti wuodessa, nimittäin
Touko» ja Loka «kuussa, eli usiammasti jos Guwernööri ja
Palö> Hallitus sitä näkee tarpeelliseksi, katseltaman Guwernöö-
riltä pnnä Poliisi-Pormestarin ja Palo »Hallituksen jäsenten
kanssa, jota warten paloaskareet siihen määvätpltä ja jae-
tulta tpöwäeltä, Päällpsmiesten katsomuksen alla, wiedäan



koetellaan ja mieswäkea ynnä
Opetetaan ja taiwutetaan niitä soweliaasti käpttämään: ja
pitää, jos wikoja paloaskareissa silloin ilmautuu, nämät Pa-
lo-Hallituksen huolenpidosta pikemmiten parannettaman. Nais»
sä katselenwkfissa, joista tieto pitää annettaman myös kau»
pungin Paloapu - Ammatin (Komitetin) Päämiehelle, että,
hän, jos hänellä M sichen sMä, woisi mpös simpuille tulla,
pitää kaupungin yhteisille MlensamMuttannfen askareille jaet-
tuin Päällpsmicsten ja Möwayt, Hiin Mpös Moormannien
wedenwetämis«warustUksinensa, wälttänlättömästi ja sen edes-
lvastauksen haastella kuin tulipalosta poisolleesta ftätettp
on oleman läsnä, edellä mamitutwirkaansa toimittamaan ja
Woormannit wettä wetämään; ja tulee §., 48:nessä mainit»
tuin Jakokuntien Päällpsmiesten ja micswäen n,pös saapuilla
olla, katseltawana ja mpos welwMisuuksistansa tietoa saadak»
,ftnsa>

6. 23.
Jolla Zn kaupungissa huoneensia (tomtti) ja siellä ole»

wmset kartanorakennukset nousemat I6MO Ruplan arwoon
paperi-rahassa taikka siitä päälle, olkoon welwollincn omalla
warallansa hankkimaan ja kartanossa woimassa pitämään
seuraawaiset paloaskareet, nimittäin: portaat jokaisen karta»
nossa olewan, patoluukuilla warustctun, huoneen luhdille, ja
paitsi sitä kahdet suuremmat tikapuut, joiden aina pitää ole»
man huoneita wasten ppstpssä, kaksi nahka - pankia niin pit»
kissa nuorissa että' niillä woi nostaa wettä talon korkeimman
huoneen harjalle, kaksi palohakaa, kaksi swabbia, kaksi kirwes»
tä ja kaksi rautahaaruketta (kofötter), pksi suurempi tiinuja
pksi puusuolinen, kasiruisku sitä muotoa, kuin Palo-Halli»
tukselta kuwft osottaa, ja paitsi näitä tarpeelliset



kalut ja »varustukset iveden wttamiseen. Kartanoissa wahem»
mästä armosta xli 5000:nesta 15,000:teen pitää oleman,
paitsi portaita luhdilla patoluukuille, kahdet tikapuut kartanon
korkeutta mpoten, kaksi »vaskista eli lakkista täsiruiskua, pksi
korentaniekka »oesisaawi, pksi nahka- ja pksi puupanki nuo»

M palohaka, kaksi swabbia, kaksi kinvestä ja kaksi
Lautahaaruketta; mutta kartanossa, jonka hinta arwataan te»
kewan 1000 ja 5000 Malille »vaadittakoon ainoastaan kah-
det tikapuut, yksi korentaniekka saawi, kaksi puupankia nuori»
nensa, kaksi swabbia, pksi kirwes, M rautahaaruke ja tak»
si käsiruiskua, ja kartanossa vähemmästä arwosta kuin 1000
ruplaa, Yhdet pksi korentaniekka saawi, pksi puu»
panki nuorinensa, pksi swabbi, pksi kirwes ja pksi kasiruisku.
Wiinapoltto eli oluenkeitto-taikka maUat'huoneissa, nimmpös
Sepillä, Painajilla (Wärjärillä), Pakarilla ja muilla sen-
kaltaisilla, missä paljo puuta poltetaan ja uunia kowasti
»varistetaan, sekä mpos suurenlmissa Wierasten-holhous huo»
neissa eli Rahtööri-paikoissa (Wärdshus) pitää aina oleman
kasiruisku, joka talossa pidetpn ammatin taikka elatus-keinon
suuruutta ja Palo-Hallituksen hpwäksi-katsomista mpötenwa«
rustttaan taikka pumpulla, nahkasuolella eli ainoastaan puu»
suolella. Palowaaraa wasten »varustetun Kartanon isalttä
ojentakoon itssänsa mpös senkaltaisten kartanojeu paloaska»
reistä erinolnaisesti annettujen asetusten jälkeen; ja pitää
jokaijella talonisännällä nämät paloaskareet oleman merkitpt
kartanon numerolla.

§. 29.
Että ruiskut, wesitpnnprit ja tiinut, ja muu't paloaskareet

wpisiwat tulipalon iimautuissa sitä kiirecmnmsti paikalle
5



faatettaa, MM Palo - hallituksen hankkia neljä'
ta, joita kaksi asetctaan Ruiskuhuoneille kaupungissa ja
pksi Ruiskuhuoncisie kumpaseenkin esikaupunkiin, jotka, sitä
warten rakennetut sa tallissa, pitää joka hetkenä wuorokauttK
seisoman »valjaat päällä, niin että woiwat olla pikemmi»
ten waljaissa. Palo »Hallitus pitää huolla näiden hemsis»
ten hoidosta ja korjaamisesta.

IV. Luku.
Tulipalon Välttämiseksi waariitt otettawis-

ta j. n. e.
§. 3l>.

Talon ja kartanon iiannän tulee warmimmalla tawal»
la tulta, pidellä ja käpttää, ja mpös katsoa että se mpös

talowaeltänsii ja wuokra» (hppri-) michiltänsä waariin
Stetaam Jos tässä päallekatsannossa hawaitaan huolimatto»
Muutta,niin kuin esimerkiksi sanottu:Mpdä palamalla kpnt»
tilalla, olkoon se lphdissii taikka lphditä, senkaltaisissa suo»
Ma, joissa terwaa, talia, oljpä, wiinaa, pellawasta, liinaa
(hamppua) taikka muuta tulen-ottawaa ainetta säilptetägn:
lauaista ppsspä eli muuta ampwkalua, wiskata rakettia eli
fwärmaria taikka fprwerkkiä pihalla,, kadulla, tumilla
taikka aukinaisilla paikoilla: liikkua senkaltaisilla paikoilla,
niin kitin mpös puodissa eli aitoissa, ladoissa, ulkosuojissa,
halkokuurissa, luhdissa taikka kellarissa kfttewillä hiilillä, ke«
kaleilla, pärestituilla taikka kpnttilöillä paitsi polttaa
tupakkaa: edellä nimitetyillä paikoilla asettaa seinälle eli sei»
nään palawaa kpnttilää, puikkoja taikka parefoittuja: pitkal»
lifen tuimuuden eli kowan tuulen aikana tehdä suurta tulta



Mmm ell lieteen: pöta wasten, eli kello phheksatt tralilla
<oa ja kello kolmen aamua, millä' ajalla wuetta tahtonsa,
tehdä suurta tulta uuniin eli lieteen, taikka silloin, keittäs
olutta eli nnmta juomaa, polttaa wiinaa, paistaa leipää eli
tehdä muuta senkaltaista tjma joka tarwitsee wakcwcMpaä
eli pitkälliftmpää lanlmitpstä ja puunpolttoa, taikka mpös
jättää tulta tarpeelliseta perääukatsonlukseta, eli niin tulta
pidellä ja käpttää, että siitä helposti pei tulla waara ja
»uhinko, nnn wetäköön wiakas sakkoa, Wtä mpöten, wiides'
tä aina kpmmencen Ruplaan asti Hvpiassa, wailka wahin»
koakaan ei tapahtuisin

Kaupungin Pakarille olkoon kuitenkin lupa annettu entis-
tä tawallisuutta Mpötcn öillakin lämmittää niitä uunia, jot«
ka leiwän paistannseksi tulcwan päiwän tarpeiksi tarwitaan;
niillä ehdoilla että lammittäisfä tarkka waari ja katsomus
pidetään tulesta, edellä mainitun sakon haastella..

§. 3^

Palkollisen kanssa, joka edellä mainitulla ett muulla ta»
walla huolimattomasti pitelee ja käpttelee walkiaa, pitää,
jos siitä lienee wahinko tullut taikka ei, menctettäniän 9 §,
111 Lukua mpöten Palkollisen kaaressa, annetussa iZ p.
Toukokuuta wuonna IBW.

§. 52.

Mmessä §. mäarötpn sakon Haastella olkoon mpös kiel,
lettp: millä ajalla wuotta tahtonsa lewittää heiniä eli olkia
uunien eli liesien eteen taikka pitää huoneissa tawallista Iou«
lß'M<z: tappuroja eli muuta senkaltaista tulen» piiawaa



ainetta > jota joku malttamattomaksi talon tarpeiksi eli kasi.
työnsä tä!)dm täytyy pitää kotona luonnansa, katon-alaisilla
ja luhdilla hajallaan ja huolimattomasti pidellä ja säilyttää:
kartanoissa eli muilla paikoilla kaupungin osakunnissa pitää
tcrwaa, ruutia, §eweli»lastuja j. n. e. talleella (upplagd)
taikka myös muuta puukalua, paitsi sitä, joka moi olla tar-
peen käsitöihin (hantwerttiin) eli huonettm rakentamisiin: uu«
niin eli liesiin miskata heweli-lastua eli muuta senkaltaista
tulen-ottamaa annt?a: pitää heiniä eli olkia katoksilla eli

tukotut ja lukitut: kynttilän eli
muun walkian tienoilla, se on, muuna kuin päiwäs - aikcna
loukuttaa ell muulla tapalla puhdistaa pellawaita eli piinoja
(hamppuja) taikka tehdä muuta senkaltaista Mlontyötä, jos-
ta tulipalo pian wot saada alkunsa: muulla Malla kuin
Ntuuri - padoissa ja kattiloissa keittää .terwaa, öljyä, talia eli
saippuaa; niin kuin myös panna uunista otettua tuhkaa, en.
nen kuin se on kerinnyt kylliksi gäähtya, johonkuhun syrjään
tulen» ottamiin astioihin taikka katoksille ja luhdille, ulko-
suojiin cli muihin senkaltaisiin paiktoin, jossa ihmisiä harwW
Mypi ja oleskelee»

8.
Seppien eli Kruuku- ja Kakeluuni > mestarien, joilla MM

työhuoneensa ja uuninsa liki muita huoneita kaupungissa, ei
faa, myrskyn nilana, liikuttaa paljetta takomista warten,
taikka polttoa toimittaa. Jos joku tätä wasten rikkoo, we-
täköön sakkoa Mdestä aina Kymmeneen Ruplaan asti
Hopiassa.



Niissä kartanoisja, joissa kaiwoa ei ole, tulee isnnnankesäkuukauksilla pitää tiinu eli tynnyri karrilla wettä täynnä,
joka, turmeltumisen estänliftksi, pitää usiasti Nluutettaman
zaitta suoloilla sckoitettaman.

H. 55.

Käsiaskaroitsiain jotka puutöitä toimit-
tawat, pitää huolellisimmalla tawalla walkiaa menettämän ja
sarkkaan katsoman että puut, jotka heillä owat käsissä, ja eten«
M hewelilastut ja nmut stnkaltaistt, syttymisen estämiseksi,
.eiwät tule pidetyksi liki uunia, tiedusta taikka paljaalta palawas
kynttilää: ja olkoon myös nimitetyiltä kässaskaroitsioilta
(Hantwärttärilta) kielletty työhuoneissa eli muualla karta»
noen sisällä pitää suurempia kokoja ja säästöjä hcwelilastua,
joka heiltä pitää wHitellen ulkopuolelle kaupunkia saatetta-
man. Joka tätä wastaan rikkoo, wctaköon sakkoa Wiisi
Ruplaa Hopiasfa joka kerran kuin tulee toteen näytetyksi
Hänen sitä.tehneen.

H. 36.

Jos tulipalo ilmautuu walkian huolimattomasta käytta»
nnsesta, tulee se, joka sen on matkaan saattanut, paitsi täs»
sä Lu'ussa määrättyä sakkoa, langetettawaksi edcswastaukfeen
Lain ja asetusten jälkeen.

«

§.ATZ.



V. Luku.

Aushsmiskstil M Aushojml VirkKan-sttKmi-
seslcl M hänen welWollisuuksistHnjH.

s. 57.

Palo - Hallitus ottaa alinomaisen Ruohoja»!, jonka wel«
wMsuus on, tähän asetuskirjaan liitetyssä palkanlaskussa
(Stat) määrätystä palkasta pitää niin monta Sälliä ja
Opinpoikaa kuin tarpeellinen olla taitaa, ja nuohomisessa ja
tulenpito - paikkain puhdistamisessa palwella kaupungin asuk«
kaita, niin mpos huolenansa pitää korstciniew nuohomista
kaikissa julkisissa Ruunun eli kaupungin huoneissa ja
noissa«,

§. 38°

Uunil> liedet ja korsteinit senkaltaisissa ammatissa ja
paikoissa, jot(a tarwitscwat phä ja wäkewästi lämmitettää,
niin kuin wiinapvltot, oluen eli muun juoman keitot, mal>

pakarit j. w e. niin nn)ös köökit, leipätuwat, ja
pesuhuoneet julkisissa eli ruunun kartanoissa taikka rnhtööri»
paikoissa, kuin mpös julkisissa saunoissa, pitää kahdesti kuu»
kaudessa nuohottaman; mutta korsteinin nuohominen kunkin
omass.» köökissä eli leipätuwassa, tapahtuu kerran joka kuu-
kaudessa; uunit asumahuoneissa puhdistetaan niin usiasti kuin
tarpeellinen on, mutta jos «iissä keittoa toimitetaan, niin
niistä on waariin otettawa mitä wiimeeksi mainituista köö«
kistä ja leipätuwista sanottu on. Jos sitä pli ajan wiiwp»
tetään, wetäköön Ruohoja sakkoa §. nwöten, ell'ei hän
woi toteen näpttää, että talon isäntä cli wuokra-mies on



estänyt hanta oikialla ajalla nuohonustansa toimittamasta,
ja että hän on asiaanomaisille Palomestarille samassa il»
moittanut asian ojennettcwaksi.

§. 39.

Jos Ruohoja ahtaaksi, taikka
Muutoin njin wirheiststi rakennetuksi, että sen nuo»
hominen ei taida säädplliststi toimitettaa, taikka jos hän ha«
Waitsee siinä muita Mikoja eli muutoin' lieden eli
öatulsen olewan waarallista laatua, ilmoittakoon sen samassa
Palomestarille, jonka tulee siitä Maistraatille tieto antaa,
niin että pikenmmen huolö woi tulla pidetpkst wikojen pa«
antamisesta.

§.

Palo'-Hallitus saattaa' Nuohojan käteen läpi»wedelM
suku-kirjan (Längdin) kaikista kaupungissa olemista karta»
noista , johon Luku«kirjaaw talonisännän eli wuokramiehen
tulee kirjoittaa päiwän, jona nuohominm tapahtui, ja niitä
muutoin woisi olla Nuohojaa wasmaw muistuttamista. Jos
talonisäntä eli wuokranlies ei laske' nuohomista toimit-
tamaan koska sen tapahtuman pitää, wetäköön sakkoa Kolme
Ruplaa Hopiassa, mutta kaksinkertaisesti jos sitten noki siitä
sattuu tulelle spttpmään;- ja tulee tämä, asiaanomaisten
ojennukseksi, Palo»Hallitukselta mainittuun Luku»kirjaaw
Mntawaksi.

§. 41.

Jos Ruohoja sppstä eli toisesta tulisi nuohomasta este»
tpksi, niin tulee hänen panna asia Lukukirjaan sekä mpös



samassa ilmoittaa paikkakunnan Palomestarille; kuitenkin
on hän welwollinen, edeltäkäsin antamaan tietoa talossa ajas-
ta, jona hän aikoo tulla nuohomaan.

§, 42,
Joka kuukauden alusta pitää Palo - Hallituksen, Nuoho»

Dn läsnä ollessa, tutkiman rdellä mainittu Luku-kirja ja
silloin myös kuuleman niitä, joiden kutsumista ja manaamis»
ta Luku > kirjaan (Längdiin) tehdyt muistutukset mahtaisiwat
»vaatia. Jos tässä hawaitaan, Nuohojan asiat määrin kir«
jaan panneen, olleen huolimattoman ja Mirastansa waarin»
ottamattoman eli itftnsä siinä muutoin sopimattomasti käyt«
täneen, wetäköön sakkoa ensikerran Wiisi ja toisen kerran
Kpinmenen Ruplaa Hopiassa, mutta kolmannen kerran
teen ala tultua olkoon Mirastansa wieroitettu»

§.

Saman edeswastauksen paastolla pitaa Nuohojan myös,
yiin pian kuin merkki annetaan tulipalon ilmautumisesta,
pttna kaiken tppwäkensä kanssa sinne rientämän täyttääkscnsa
mitä' Päämiehilta taitaa käskettää; eikä saa hän sieltä
pois mennä ennen kuin tuli on saatu Mahtumaan eikä pM
si Päämiehilta saatua lupaa.

VI. Luku.
Valo-Katselemuksesta (sVSniStii) ja sm pitä-

misestä.
- Kahdesti wuodessa, nimittäin Touko» ja Syyskuun alus.
Ts, pitää joka Palomestari, phden Palo« Hallituksen jäsenen



lasna. ollessa, katselemuksen kaikille hänen Palomestariklm-nassansa olemille huoneille ja kartanoille, jossa tutkitaan
missä järjestyksessä uunit ja liedes, korsteini-piiput, ulkokatot
ja kartanossa olewaiset Faiwot owat, niin mpös kuinka Kau«
pungin Kartanorakennus-asetuksen (Bpggnads Ordning), ta»
man Palo-afttuksen ja, jos kartano on paloPhtepteen plös«
oteM,, Wteisen Pat.o'phttpden Reglementitt saatteet, tuli'
palon Välttämiseksi, owat tulleet Mariin otetuksi, niin
kuin myös joskartanossa loptvp tarpeellisia paloaskareita ja
missä järjestyksessä ne owat. Palomestarin, jolla .näissä
toimituksissa pitää oleman Ruotimestari, Ruohoja ja tar-
peet isiä., Magistraatilta siihen maarcktpja käsiaskaroitsioita
(hantwärkkäriä) jaKaupungin palwelioita osakunnasta apuna,
tulee tästä tehdä tilikirja, PaloHallitukfclta saatua.esikirjaa
(formulana) Nlpoten, ja siihen WpkäisppdFssä pannu kaikki,
Mitä katselemukscssa on löydetty wiallisekst taikka mitä siinä
muutoin on ollut sanomista, joka kirja wlimeistäkin kahdek»san päiwan sisällä sen jälkeen annetaan Magistraattiin, jo»
ka taas tulemaksi istunto-päiwäksi kutsuttaa talon isännän,
taikka, jos hän ei ole paikalla, sen joka kartanoa hallitsee,
ja Palomestarin ja kaupungin Wiskaalin läsnä ollessa pa»
nee hänelle soweliaan ajan ja sakon eteen parantaaksensa
wiallistt paikat ja hankkiaksinsa wajaallista paloaskaretta;
ja pitää Palomestarin ja Kaupungin Wiskaalin, pian M-
män ajan ohitse menipä, paikalla tutkiman, jos kasku on
Mut täytetyksi ja, jos se on laimiin' lyöty, ilmoittaman asia
Magistraatille, jonka tulee langettaa huolimatoin ansaittuun
sakkoon, ja ynnä mpös huolta pitää siitä, että mallinen tulee
parannetuksi ja wajaawa hankituksi; josta hinta sitten saa
/äimiin'lyöneeltä otettaa rpostämällä.

?



JosKatselemus-miehet tuumaawat jonkun tulenpito» pai«
kan oleman niin meneyneen, eli muutoin niin wiallisesti ra-
kennetun, että siinä waarata ei woi tulta p«ää eli lämmittää
niin pitää heidän se samassa siinä rikkoman; mMta jos lvi»
ka on ainoastaan pienempi, kiellettäköön talon isäntä sitä
lämmittämästä ennen kuin tulen paikka on tullut täpteen woi-
maan saatetuksi. Palokatselemusta pitäissä pitää edellinen
Katselemusckirja, (Syne.lnstrument), tarpeelliseksi johdatuk-
seksi, myös mukana oleman.

Jos ulkokatto on wanhuuttanss jo tyki menepnyt, taik-
ka jos kartanolla on wanhaa ja mahehtunutta huonetta, joka
ei woi paikoillansa seisoa ja pidettää paitsi waaraa walkial-
ta, niin welwoittakoon Magistraatti samalla tawalla isännän
ett hallitsian uudestansa sitä kattamaan taikka tykkänänsa
pois jaattamaan.

§. 45.
Että Guwernöörilla olkoon tilaisuus pitää waaria silta,

että kaikki tulee täytetyksi, mitä näihin asioihin koskewaa o«
tullut käsketyksi, niin olkoon kaupungin Wiskaati, jonkatulee
hakea itsellensä tieto Palokatselemus-kirjoista ja Magistraa-
tin niiden johdatusta myöten tehdyistä saattamisista, welwol»
linen neljätoistakpmmenen päiwän sisällä sen jälkeen, teke-
mään siitä kirjallinen tili Guwernöörille, ja niin kohta kuin
katselemnksessa hawaitut wiallisuudet owat tulleet paranne»
juksi, sen myös tlnuin antamaan.

§. 46.
Magistraatin, joka Palomestarin kanssa yksistä tuumi»

panee aikamäärän (terminan) palokatselenwksen pitämiseen,



pitää tasta aikamäärästä tieto antaman ei ainoastaan Pa»
to-Hallitukselle, kuin mpös kaupungin Palo - Komiteetille,
sen suhteen kuin Mtcisen Paloliiton Reglementti sisallä-pi«
tää, waan mpös asiaanomaisille talon isännille ja wuckra»
miehille, kuuluituksen kautta, joka julistetaan phtenä Sun»
nuntaina kaupungin kirkoissa ja pannaan kaupungin Auni»
siin, jossa kuuluituksessa mpös pitää muistutettaman siitä,
mitä tässä §. edespäin saatetaan. Talon isännän jawuokra»
miehen pitää katselemuksessa taikka itsensä saapuilla oleman
taikka panna asianajaja edestänsä ja laskea katselemusmiehet
wapaasti kaikkiin suojiin, joissa uunia on, niin mpös huonetten
luhdille. Jos ei niihin lasketa, niin awattakoon ne toimitus-
mieheltä paitsi mitään edeswastauksen waaraa. Jos talon i»
santa eli wuokramies, waikka aikamäärä on näin muotein
tullut julistetuksi, ei ole Katselemuksessa lvpdettäwänä, eikä
mpös päästä huoneeseen, pankoon Palomestari uuden aika»
määrän, jona katstlemus pitää wälttämättömästi toimeen faa«
tettaman, )a ajanwiiwpkkiin spppäa palkitseman toimitus»
miesten ajcmkulunM jälkimäisessä katselemuksessa, kolmella
Ruplalla Palomestarille eli Palo-Hallituksen jäsenelle, ja
Yhdellä Ruplalla paperi-rahassa jokaiselle heidän apulaiselle»»
sa. Koska Palokqtselemus on näin wiipäptpnpt, pitää Palo«
mestarin siitä Magistraatille ilmi antaman.

VII. Luku.
TNeVenotosta ja wedenhaennosta tulipalossa.

§. 47.
Asukasten omilla kartanoilla olewat kaiwot, joista Palo»Hallituksen tulee teM luku-kirja (förteckning), pitää talon



isännältä niin kuin sopii woimassa pidettamän, eikä saa, pait»
si Palo-Hallituksen siihen annettua lupaa, umpeen lyötää eli
Muutoin kelpaamattomaksi tehtää, Wiioen Mplan haastella,
Höpiassa paitsi sitä seurausta, että kaiwo, Palo» Hallituksen
huolenpidon kautta, talon isännän Maroilla, jälleen woimaan
saatetaan. Koska uusi kaiwo tulee kaiwttuksi, pitää se Pa«
lokatselemukfessa muistin waraksi pantaman paperille ja siitä
lukukirjaan (förteckmng) laskettaman.

§.

Jos joku tulipalon ilmestyttyä ei salli kaiwostansa ottaa
mettä tulen sammuttamiseksi, eli jos joku miclin-tahtoin este»
tee meden luontia eli wetoa siitä, oman kartanonsa maarata
ollessa, silloin walmistettakoon paitsi edeswastauksen, pelFoa
tilaa meden tuomiseen ja langetettakoon se, joka M kielsi
M esteli, Wiiden Hovia Rnplan sakkoon.

§. 49.
PaloHallitus on welwollinen, Palo'rahasäästö'n Maroilla,

ei ainoastaan woimassa pitämään kaikki kaupungissa jo ole-
maiset yhteiset kaiwot ja wcden ammennusaskareet, maan myös,
jos sitä tarpeelliseksi nähdään ja tilaisuutta on, teettämään,
uusia kaimoja ja pumppuja soweliain paikkoin, ja myös
huolta pitämään siitä, että wara-pumppuja, sowelioilla pai»
koilla säilytettyjä, olkoon smtamana pidettäwaksi, jos käsillä
olemat kalut joutumat epäjärjestykseen.

§. 60.
Jos tulipalo ilmautuu senkaltaisella kulmalla kaupunkia,

M on kaukempana yhteisestä kalmosta, niin pitää yhden



Koliisi Raatimiehen eli Poliisinnstarin siitä Huolta pitämän
että senkaltaiset ihmiset, joilla Paloaskareilla ei ole toimit»
tamista, mencwät lahininläistlle järwen- eli meren - rannalle
ja siellä apua tekewät wcdcntuomisessa ja sinne tulemien we«
siastiain tapttanlisessa, niin kuin antaman käskyn weden we-
läjille mennä niiltä paikoilta wettä hakemaan. Koska tuli»
palo ilmautuu liki rantaa eli suurempaa kaiwoa, asetetaan
yueswäkea kahteen juoneen, jotka yhdeltä puolin miehestä
mieheen pangissa saattawat wettä ruiskulle, ja toisella puo-
lella samalla muotoa rantaan eli kaiwolle takaisin saattawat
tyhjennettyjä pankia ja, astioita.

§. 51.
Kaupungin Wuormannissa ja ajajilla pitää, paitsi niitä

bewoisita, jotka Magistraatti kullekin heistä määrää pidettä-
wäksi, oleman kelwollinen wahimmäksikin wiidenkpmmenen
kannun wetoinen wesi-tynMi siksi soweliMe wahwoille rat-
taille asetettuna, min myös Wenwetoinen wesitiinu ynnä
soweliaan reen kanssa, samassa walkian waaran ilmi tultua,
wnoden aikaa myöten, yhdellä eli toisella ajokaleella waara»
paikalle wettä saattaaksensa, kolmen Ruplan sakon Hopiassa
haastolla sille, joka ei tarpeellisella kiiruudella tule saapuille
taikka luwata lakkaa wettä wetamästä.

Tarpeellisen tieto-tarkkuuden (controll) woittamiseksi teet«
tää Magistraatti kaupungin Wuormannista ja ajajista wuo«
tuissaan lukukirjan, johon myös, jollekulle numerolle laskettu-
na, se ajokalet pitää oleman pantu ylös, joka jokaisella heis»
tä, wedeN wetämisen suhteen tulipalossa, vitaa oleman wa«
Mna ja joita askareita wesitpnnprit ja tiinnt, petoksen M'

s



miseksi, pitää merkittämän heillä kirjassa olcwalla numerot»
la. Tämä lukukirja annetaan sitten, ei ainoastaan Palo-
Hallitukselle, waan myös Yhdelle Poliisi «Raatimichelle, joka
määrätään wuormannista ja ajajista yhteisesti tarkempaa
waaria ottamaan, ja tuli-paloissa ennomattain Mä huolta
pitämään, cttä he wedenwetoon tulewat ja tämän welwolli'
suutensa järjestyksellä ja halulla toimittawat.

Wuormannien ja ajajien kärryt ja wesitynnyrit pitäs
Msku-katselemuksissa, mainitun Raatimiehen läsnä ollessa,

waan talwi-ajokaleet jonakuna päiwänä talwen
altaissa nimitetyltä Raatimieheltä määrättäwässä paikassa
erittäin katseeseen otettaman.

§. 62.

Ne kaupungin asukkaita yhteisesti ja talon isännät erin»
omattain, joilla on hewoista, älkööt olkoo tulipalossa weden»
wedolla apua teettämätä; mutta ne, joilla ei ole hewoista,
lähettäkööt osan talowäkeänsä, pangilla warustettuna, tulipa-
lossa weden haentoa Menestyttämään ja mpös muutoin tulen
sammuttamisessa apua tekemään.

§. 55.

Jos tulipalo ilmestyy kowan pakkaisin aikana, wäristnt-
takoot läheellä asuwaisct talon isännät wettä, joka taiten
kiireemmästi pitää ruiskuille saatettaman, ett'ei wesi ruiskuis'sa Myisi ja puckppuaminen sen kautta hiljenisi. Talon i.
santa, joka käskyn saatua, tämän welwollisuutensa laimiin
lyö, wetäköön sakkoa Wiisi Ruplaa Hopiassa.



Kehoitukseksi niille, jotka tulen ilmestpmis»paikalle ensitt
wettä tuowat antakoon Palo»Hallitus Palo -rahasäästöstä
palkintoja, Wiisitoista Ruplaa ensimmäisestä, Kpmmenen
Ruplaa toisesta, Wiisi Ruplaa kolmannesta tpnnpristä cli
tiinusta, niin wpös Kolme Ruplan ensimmäisestä, Kaksi Rup»
laa toisesta ja Vhden Ruplan Paperi > rahassa kolmannesta
wesssaawista; joista palkinnoista sitten kuuluitukstn kautta
kaupungin kirkoissa ilmi annetaan.

VIII. Luku.
Tsriwartiasta ja hänen niin Kuin mAS Rel-

lonssittajien welwollifunksista.
§. 55.

Että' tieto ilmestyneestä tulipalosta pikemmiten saataisiin,
ottakoon Palo »Hallitus Neljä Toriwartiaa määrsttäwästä
palkasta, jotka tietyssä paikassa, kaupungin Torissa, alino-
maa pöt sekä päiwät wuoroin owat wartiolla.

Niin pian kuin tulen leimaus, eli senkaltainen: paksu ja
outonäkoinen sawu ilmautuu, joka uähtäwasti osoitaa tulen
slcwan Vallallansa, pitää se samassa siinä Toriwartialta
ilmiin annettaman torikellsn läppäämisellä (soittamisella),
jolla ei ainoastaan kaupungin osa, jossa tuli on ilmestpnpt,
pitää merkittämän phtä monella kolkkauksella kuin kaupungin
osalla olewaan numeroon sopii, waan mpös tulen lvoi»
mistuminen eli laimentuminen tihiämmän eli harwemman
läppäämisen (soittamisen) kautta. Toriwartian pitää
pnnä mpös hetki hetkeltä wäkewästi tprween puhaltaman ja

§. 64.



M kelloilla soittahan nim kman kuin tulipalo.! kestää'.
Jos tulipalo sillä wälillä muuallakin ilmautuu, pitää myös
sekin, Vuoroin, ilmiin annettaman.

§. 56.
WaMn torissa pitää mpös Mä wälin. wirchtensä ilmiilf

antaman torween puhumalla, niin muotein että han jokai-
sesta täpdestä tunnista (tiimasta) puhaltaa kolmesti, mutta
jokaisesta puolesta tunnista ainoastaan kahdesti torwellansa.
Jos Toriwartia hawaitaan HuolottomM -ja epäwalpaaksi
palweluksessansa, rangaistaan Masakolla Dhdestä aina.
Kymmeneen Ruplgan Hopiassa, palkan kadottamisella pitem-
mäksi eli lphemnläksi ajaksi, eli palweluksesta wierdittanlisel-
la, wirheen laatua m Palo -Hallituksen hpwaksi - näkemistä
mpöten.

K. 57.
Samalla muotoa pitää tulipalo jäppäämisellä

ta ilmily annettaman, jonka wuoksi Seurakuntien Kellon»
soittajien, ensimmäisen tiedon walkianwaarasta saatua, pitää
ehtimiseen lähtemän toriin kellonsoittoa warteen saattamaan»
Kellonsoittaja, joka phdellä eli toisella tawalla ladniin lpp
tämän welwollisuutensa, wetäköön sakkoa Kolmesta' Kymme-
neen Ruplaan asti Hopiassa.

sX. Luku.
Mlowartioista.

§. 58.
Palo»Hlillitus ottaa ja asettaa alinomaisen Palowartia,

kunnan, jpssa on kolme Korpraalia ja kaksitoista palowar?



tiaa, joiden luku-määrä kuitenkin wastedes saa sitä' nyöte»
kuin asiat waatiwat, lisättää.

Näitä kaksitoista Palowartioita tulee yhdeksän olla war«
tiolla yöllä Korpraalien katsannon alla, ja saettuna niin: etts
koline on patrullina Kaupungissa pksi Terwa»
niemellä, kolme Pietarin esikaupungissa, ja kaksi Neitsyt'
niemellä, wa an kolme jalellistä Palowartiaa jäawät wartiolle,
pksi Ruiskuhuoneelle, jossa Palokorpraalit ja Palowartiat,
niin kuin §24 mainittu on, pitawät alinomaista asuntoa.
Ia tulee tälle tästapuoleen palkka juokse»
maan Palo-kassasta.

5- 69.
Palokorpraalien welwollisuus joka ilta ennen kello

kymmenettä jakaa Palowartiat patrulli» käyntiin Palo-Halli»
tukselta määrättyin aluskuntiin min myös itse, ynnä asiaan
omaisilta siihen määrattäwien Warttaali- (Qwartali) eli
Poliisi - Päällysmiesten kanssa, joka yö, kukin Osakunnas»
sansa, tutkea, jeslvartioiksi lähetetyt owat liikkeellä määrätpis»
ft aluskunnissa ja kuinka He welwollisuutensa täyttäwät.

Palo« Korpraalia joka welwollisuutensa näissä asioissa
jollakulla tawalla laimiin lyö, pitää Palo-Hallituksen sakot«
taman rahassa Kolmesta kymmeneen Ruplaan Hopiassa,
palkan kadottamisella lyhemmäksi eli pitemnmksi ajaksi, taikka
myös wirasta Vieroittaman, sitä myöten kuin asiat antawat
ja wirhecn laatu on.

§. 60.
Palowartmin, joiden joka aika wuotta tule: kälvessä ympäri

tello kymmenestä iltaa kello Wiiteen asti tulewaa aant,u.!,pltD e.t
9



ainoastaan lakkaamata kulkeman ympäri, jokainen aluskun»
nassansa ja, joka kadulla käyden, ilmoittaman sitä, ennenkin
tawallisena olleella muodolla, jokaisessa kadun kolkassa huu»
tamalla nlitä kello wiimeeksi on lyönyt, waan myös tarkim»
nlasti silmällänsä pitämän kaikki, josta cli jonka kautta tuli
moi päästä mallallensa; ja jos jossakussa sawun nousemista
eli muuta wäkewän lämmityksen merkkeä taikka huolimatoin»
ta tulen käyttämistä yönaikana hawaitaan, makuuttaman
talon isäntää, wuokramiestä taikka heidän palwelioitansa
siitä lakkaamasta, ja, jos ei sitä toteltaisi, ilmoittaman asia
samassa siinä Palo -Korpraalille, wiran toimituksessa olemat»
le Warttaali- eli Poliisi» Päällysmichelle, taikka, jos ei hei»
tä tawattaisi, lähimmäiselle Palo»eli Ruotimestarille, jonka
joutuisasti tulee asiaa soweliaasti menettää.

8. 61.
Jos Palowartia jossakussa hawaitsee tulen »vallallensa

pääsneen, tulee hänen ci ainoastaan huudolla, rämisemällä ja
kolkuttamalla sekä portille että ikkunoille herättää talowäkea
ja lähcllisiä (naapuria), waan myös lähettämän tieto lähim»
pänä asumalle Palo- ja Ruotimestarille, ja »vähääkään wii»
pymätä ilmoittaman asia Palo-Korpraalille, wiran toimituk»
sessa olewalle Warttaali- eli Poliisi»Päällysmichelle taikka
myös Wartiohuoneessa asia ilnliin antaman, josta sitten pi-
kemmiten sana saatetaan lähimmäiselle Sotawartiollc, Gu»
wernöörille, Poliisi- Pormestarille ja Poliisi- Mestarille;
niin kuin myös toriwartiallc, ell'ei hän kellonsoitolla wielä
vlisi tulenwaaraa tiettäwäksi tehnyt, pitää kiirecmmiten siitä
käsky annettaman. Ratsastawien Sotawartiain pitää, min»
tään muun käskyn odottamata, tekemän apua näitä sanomia



kiireesti paikasta paikkaan saattamalla; niin pitää mpös Pa-
lowartian, jos hän sattuu kulkemaan Sotawartiosta ohitse,
taikka tietää sen läheellä olewan, wahinko siellä ilmiin an-
taman, niin mpös tiellä mennessänsä rampansa alinomaa
kiertämällä ja muullakin tawalla tulenwaaraa tiettäwäksi
saattaman, joka Palowartioilta muissa aluskunnissa, niin
kohta kuin heille wahingosta on tullut tieto, mpös kerro-
taan, siihen asti kuin walkianwaara on joutunut jokaiselle
tietpksi.

§. 62.

Wartiohuoneissa wara» wartioilla olewan Palowartian
pitää kohta tulen ilmestpttpä, sptpttämän Walkia lphtiin,
awaaman ruiskuhuonetten owet ja pitämän huolta hewoisten
waljastamisesta paloaskareille, niin että ne paitsi »vähintä»
kään wiiwMä woiwat wietää tarwispaikalle.

§. 63.
Palowartiat, jotka owat wartiolla kattzmngin torin tie-

noissa, olkoot welwolliset kawellesfansä huomiolla pitämään,
jos Toriwartia torwellansa ilmoittelee kaikki puolet eli koko
tunnit, ja jos niin on, että hän hawaitaan sen taimiin lpö-
necn, paikalla tutkimaan asian ja ilmoittamaan Palokyrp-
raalille, niin pian kuin hänen tapaa.

§. 64.
Jos Palowartia jossakussa paikoin huomaitsee tappelua

eli saapi tiedon Warkaudesta, olkoon welwollincn siitä sanaa
antamaan wiran toimituksissa olewalle Warttaali» eli Poliisi-
Päällpsmiehelle, ell'ei hän woi kohdastansa estää tappelua
eli warasta kiinni ottaa.



Aamulla wmtio'kahmisen päätettyä, tulewat Palowar.
jiat Wartiohuoneeseen, järjekspttä(järjestänsä) päastettäwaksi,

§. 66.

Palokorpraslien, soisia kaupungissa elewan tulee siitäkin
huoli pitää että Toriwartia tehtäwänsä welwollisesti toimittaa,
tulee joka aamu Palo-Hallituksen Päämiehelle ilmiin antaa
mitä pönaikana kunkin Mskunnassa «on Mnnut tapahMa ja
pnnä mpös antaa lukukirjan pönaikana wiran toimituksessa
olleista Warttaali» ja Poliisi - Päällpsmiehistä ja Palowar»
tioista niin kuin mpos lieHon kuinka he owat olleet jaet»
Mna.

§. 67.
Koska Palokorpraali ja Palowartiat owat wirall toimi«

tuksessa, pitää heidän oleman puetut, uniformi-sinetillä tpm»
perä«ruohonpäisestä werasta Heliä ° sinisellä kraagilla, ja
walowaskisellä kordomlla warustettu hattu päässä, paitsi jota
Korpraalilla pitää oleman Poliisi-merkki rinnassa. Näin
puettuna, pitää heillä wirassansi oleman se rauha, jonka
seuraama §. määrää.

§. 68.

Jos jollekulle Palowartiakunnasta wirkaansa toimituis-
sa tehdään rauhattomuutta eli hän itse sanoilla eli töillä
hairahtuu, eli jos Palowartia jättää wartiopaikkansa,tawataan
nukkuneena ppspmä«paikallansa taikka muutoin halvattaan
palveluksessansa epähuolclliseksi eli väihtpnecksi, niin pitää

§. 65.



Kuning. Oelitpstä Wöten, annettua 25 p. Maaliskuuta
1807, näihin rikoksiin sowttettaman, mitä Sota - asetuksetSotawartiain suhteen senkaltaisissa tapauksissa saattamat.

X. Luku.
MM tulipalossa ja sen tubantettua Vhteisestion waarun-mettawaa.

§. 69.
Paitsi sitä' että Mara ilmoitetaan kellonsoitolla ja Pon»aikana myös Palowartiain rampilla, pitää kaupungin rum«

munlpojän ja kaikkein muiden, jotka Palo «Hallitus siksi joka
kaupungin osaan katsoo ja siitä
tiedon antaman.

§. 70.
Koska Mli on päasnpt mallallensa pitää talonisännän eli,

hänen pois ollessansa, hänen talowäkensä eli wuokramiehen
ei ainoastaan, Kolmenkymmenen Ruplan haastella Hopias»

samassa huutaman lghellisiänsä (naapuriansa) awuksi
tulta pian tukauttamaan, maan mpps, Kpnnnenen Ruplan
haastella Hopiassa, kiireesti lähettämän sana lähimmäiseen
wartiohuoneeseen eli patrulliin, jota suinkin Doipi kohden sat»
tua, sekä siellä että kaikille tiellä lamatuille wahinkoa ilmoit»
taman, jos w.Ukianwaara ei jo muutoin olisi kellonsoitolla
kaikille tiettynä. Jos joku, tulenwaaran ilmautuissa, olisi
niin mieletön,, että han sulkeuttuisi porttinsa eli muulla ta.
walla pyytäisi estellä niitä, jotka tulen sammuttamiseen awuk-
si tulemat, niin saamat, paitsi syyn pelkäämistä, wäkirynnäk-
kpydella sinne pihalle ja kartanoon Män tungeita, ja talon,

iu



isäntä eli se, jonka käskystä portit oliwat tulleet suljetuksi eli
kartanoompääsemineu estetyM, wetaköon sakkoa WiisikPM'
menta Ruplaa Hopiassa.

§. 7t.

Jos tulipalo ilmestyy pinnalla ajalla »vuorokautta, niin
pitää, semminkin siinä Kaupungin osakunnassa, jossa waara
on, walkea sytytettämän katulyhtyin, niin myös palawia kynt»
tilöitä asctettaman ikkunoin palopaikkaan lähinnä olemilla ka»
duilla, johdatukseksi niille, joilla siellä on ajamista ett liik»
kumista; mutta kaikki huoneen lämmitys, joka ei ole walt-
tämättömästi tarpeellinen, lakatkoon sillä ajalla. Niinpitää
myös niissä kartanoissa, joilla waaraa on, ikkunaluukut, luh»
dinreiät ja ulkohuonetten owet tukottanian ett'ei kipunoita pää»
sisi niihin sisälle, ja ihmisiä asetettaman katolle, warjele«
maan huoneita mlen woimalta wiskotuista ja hajautuwlsta
käteistä ja kipunoista syttymästä-

5. 72.
Jos puisto (plank), liiteri, puuhuone eli muu rakennus

on liki syttynyttä huonetta eikä woi paloseililla eli muulla
tawalla warjeltaa, niin pitää se Päämiesten laitoksesta ja
asetuksesta pian purettaman ja seinämet ja muut tarpeet
pois wietamän, Kymmenen R:a H:a haastella isännälle, jos
hän tahtoo sitä estellä.

§. 75.
Wiiden Hopia Ruplan haastolla olkoon, tulipalon päälle»

pitäissä kaikki wiinain eli wäkewäin juomain jakcnlinen mies-
waclle, paitsi Päämiesten lupaa siihen, jokaiselta pois kielletty.



Gitten kuin tuli on saatu tukahtumaan, pitsa Päämies-
ten saattamista mpöten, sowelias lukumäärä (antal) tpöwa»
keä, aluskunnan Palo» ell RuotiMestarin katsannon alla,
jäämän paikalle, estämään tulta uudestaan Wkoamasta;
jota warten Mpös tarpeellisia ruikkuja ja wcsiastioita pnnä
niihin kuuluwilN PäällpsMiesten ja mikkwäen kanssa jäte»
tään paikalle, siksi kuin toisin saatetaan; Mutta muut Pääl»
lpsmiehet ja mieswäki lasketaan kotia Menemään.

Ne Kaupungin muita' asukkaita, jotka eiwät ole jaetut
millekään paloaskareelle, mutta cwat tulleet tulta tukaut»
taMaan, älkööt, laillisen edeMastauksen haastella, paitsi Pää»
miesten lupaa, menkö pois palopaikalta taikka heille määrä-
tpiltä töiltä, älkööt mpös lähettäkö webenweto» askareitansa
js hewoisiansa kotiin, enNen kuin kellonsoitto on lakannut.'

§. 7Z.
Kaupungin Wiskäali niin Mpös Kaupungin-eli Poliisi»

palwelia, jcka tulipalon päälle» pitäissä, Päämiesten luwata,
sieltä pois menee, wetäkeön sakkoa Kolmesta aina Kahteen-
kpmmeneen Ruplaan Hopiassa.

8. 76.
Jos talon isäntä koko perheinensä lähtee pitemmäksi ajaö

si kaupungista, olkoon welwollinen jättäniään kartanoon jon-
kun luotettawan ihmisen wartiaksi. Jos talon isäntä sen lai«
miin lpö, tulee Palomestarin tästä pian antaa tieto Palo«
Hallitukselle, joka talon isännän waroilla (kustannuksella) ottas

§. 74.



siksi sowckaan ihmisen, hänen pois ollessansa, taloa warti-
oitsemaan. Wuokramiehelle, jolla talo eli kartano on hal»
tussia olkoon sama laki.

8. ??.

Kohdastansa tulipalon woitettua pitää kaupungin Viskaa-
lin huolellisimmasti tiedustella Wta tulen mallalle päasenli»
seen; niin kuin myös Magistrgatch /onka tulee stiippmättö',-
masti panna aikamäärä (termiina) asian tutkimiseen M siitä
antaa tieto kaupungin PaloGU.Wmitectillef maan Pa-
loapu > Liittoon osallinen omaisuus siinä on palanut eli
tullut wahingoitetuksi eli turmelluksi, on welwollinen ei ai°
noastaan kahdella Jäseniänsä, ennen kuin tulipalosta jäljellä
olewmset ja pystyssä seisowaiset kosteinipiiput ja muurit omat
tulleet kumoon kaadetuksi, ja malttamattomasti ennen tuleman
päiwän päättymistä, asiaanomaisten kaupungin Nuoliojan ja
tarpeellisten kasiaskaroitsiain (hantwarkkärien) läsnä ollessa,
paikalla pidättää katselemus, maan myös neljässä päiwässa
sen jälkeen alkaa tutkintoa, jossa kaikki mitä katselenmksessa
on woitu saataa matoon, myöskin pitaa Rotökolliin ilmoitet-
taman. Jos tutkinnossa jotenkuten luultamatsi ilmestyisi,
että tulipalo on tapahtunut mielin tahtoin eli huolimatto»
muudesta eli talon isännän epmvireydesta huoneita ja tulen-
poltto-sioja woimassa pitäissii, niln kaupungin Miskaa»
lin, sitä myöten kuin asiat näyttämät, sitä asiaanomaisessa
oikeudessa laillisesti kanteeseen saattaa, ja käyköön asia
miten ikänänsä, sen menemisestä Palo - Hallitukselle kirjalli»
festi tieto antaa.



XI. Luku.
Valowartia-rahan maksamisen perustuksista,

sen otosta, Korjuusta ia tilinteosta.
§. 78.

Paloammatin woimassapitämiseen ja parantamisten tarpeel-
listen kulunkien suorittamiseksi, pitää kaikkein, jotka kaupun»
gissil asuwat ja henki, kirjoissa owat, niin myös talon isqn°
nät kaupungissa ja ne jotka siellä porwarillista elatuskeinoa
eli kauppaa pitämät taikka palwelusta toimittamat, »vuotuis-
saan maksaman osarahaa, joka nimitetään Palowartia-ra»
haksi.

,§. 79.

Wuokramies toimittakoon Palowartia - rahaa Vhden
ruplan sadasta sitä wuokraa, jonka hän wuotuissaan kirjal»
lista wälipuhetta mpöten maksaa, jos tämä wuokra»raha
tekee Wiisikpmmentä Ruplaa paperirahassa eli siitä päälle:
mutta joka ruokakunnasta, jonka wuokraraha ci tee sen
wertaa, maksetaan Palowartia-rahoja neljäkymmentä kopeik»
kaa mainittua rahaläjiä wuotuissaan.

Jos wuokraraha ei ole tingittp, tulee Palo-Hallituksen
siitä pitää erinäisen armion, niin mpos tutkea ja määrätä
kmnka suuri niatso niiltä Ammatti- ja Wirkamiehiltä pitää
juokseman, jotka asuw.it Ruunun kartanoissa, kaikki pksin
määrin sen »vuokrarahan suhteen, joka samankaltaisista
huoneista ja tiluksista yhteisesti kaupungissa maksetaan.
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Ruunun kartanoissa eli muissa heille määrätyissä kort»
tieri. paikoissa astma Sotawäki olkoon kuitenkin tästä m«k-
sosta wapauttttu.

§. 80.

Vuokramies olkoon welkapää yksinänsä ja ilman talon
isäntää sillä waiwaamata maksamaan toimitettawan Palo»
wartia-rahansa; mutta talon isännän pitää wuotuissssa henki»
kirjoituksissa uapttämän esiin kaikkien kartanossansa asumien
wuokramiestensä kanssa tehd.pt wuokrakirjat (hpprickontrahdit).

8. 81.

Mitä päälle wuokramiesten näin «luotoin määrätpstä
maksosta tarwitaan Paloraha säästön sinä wuonna toimitti»
tawiin maksoin, pitää, 20 §. mpoten Kuning. Resolutionissa
kaupunkien walitus-kirjalle, annetussa 6 p. Lokakuuta 1725,
Palo»Hallituksilta jaettaman puoleksi kaupungin Porwarien
päälle, makstttawaksi itsekultakin hänen porwarillisesta elatus-
keinostansa ja kaupastansa kaupungille suorittttawaa weroa
mpoten, ja toiseksi puoleksi pantaman kaikkien kaupungin
talon isäntien ja tilusten omistajien toimitettawaksi sitä nwö»
ten kuin kunkin kartano ja rakennus arwataan maksaman.

8. 82.

Se arwio, joka on pantu kullekin kartanolle, sitä M»
teiseen Suomen Paloapu» liittoon kirjoittaissa, olkoon mpös
Palowartia-rahaa toimiltaissa perustuksenapa ojennuksena ell'ei
Palo-Hallituksella eli talon isännättä ole sitä wastaan mi»



taan sanomista; muita muutoin, ja jos kartano ei ole etells
nimitettyyn liittocn kirjoitettu, pitää kartanon tzinta Palo»
Hallitukselta mwiolle laskettaman ja mäarättämän ja jos
rakennusten lisännys eli muu niuutos tapahtuu, tarwista
myöten uudistettaman. Jos ei talon isäntä suostu arwiossa
kartanolle pantuun hintaan, ilmoittakoon sen neljässä toista
kymmentä päiwässä, Päätöksen julistamisesta lukein, Palo»
hallitukselle, ja walitkoon sitten Palo «Hallitus ja exäsues-
tuwainen kumpikin kaksi kompromissia, jotka taas keskinäi-
sellä suostumuksella eli maali-huutojen kantta, ja jos huudot
kapwät tasaan, arpalaskun kantta walitscwat wiidennen. Kom«
premissi - oikeus kokoutukoon niin kohta kuin mahdollinen on,
ja määrätköön paikalla kartanon arwiehinnan, jolle sitten
muutosta ei saa enää etsiä.

8. 85.
Kaikki Palo-rahasäästön rahaotto pitää wuotuissaan

yhteisessä edeltäkäsin määrättalvässä Weromaksossa, ja ynnä
kaupungin muiden welwollisten maksojen kanssa toimitettaman
kaupungin Raha-wartialta(Kassööriltä), Palo-Hallitukselta
jo sitä ennen tutkittua ja Htväksi nahtpä Rahaotto-kirjaa
lUppbörds-Längd) mpöten, joka selittäwäna ja määräawanä
kuinka paljo kunkin kaupungin asukkaita tulee maksaa Palo-
wartia-rahaa, annetaan kaupungin Raha»wartielle niin ai»
kaisccn että lämä makso noipl otettaa, muista kaupungin
weroista ja maksoista kullekin annettawaan, kuitti-kirjaan.

§. 84.
Edellä niniitetpssa rahaotossa pitää M Palo - Hallituk-

sen jäseniä oleman läsnä, katsomassa, että welkominen käypi



yhteen Rahaotto-kirjan kanssa, niin myös erittäin laskea
kirjaan kuinka paljo rahaa on saatu kokoon, jotka joka päiwä
Rahaoton päätettyä pannaan Palo»Hallitukselta hankittuun
Ha wa.rnlsssa paikassa jossakussa Ruunun huoneessa »varjel-
tuun, kahdella tukulla säilytettyyn Raha-kirstuun, johon kau-
pungin Raha-MirtiMa on yksi ja äsken mainitulla Palo-
Hallituksen jäsenellä toinen nwain.

§. 85.
Kaupungin Raha-wartia on welwollmen yhdessä kuukau-

dessa Rahaoton päätettyä, teh.dä Palo-Hallitukselle ylipaineN
(sunimarisk) tili siitä, niin myös jättää Welkomus - kirja
(Rest-Längd) maksamata jääneestä, joka Palo-Hallituksen huo-
lenpidosta saatetaan Magistraatille, joka taas puolestansa me-
nettää asian niin, että nimitetyt welat kohta ryöstetään welwol-
lisilta ja saatetaan Palo-Hallituksen haltuun. Jos Kaupun-
gin Raha-wartia taimiin lyö jotakin näistä waariin - otetta»
loistansa wastatkoon itse siitä, mikä, olkoon mistä syystä
ikänään, ei woi muutoin saataa suoraksi.

§. 86.

Palo-Hallitukselta määrätyn Jäsenen läsnä ollessa toi-
mitetaan kaikki maksot Rahasäästöstä (kassasta) tiettynä päi-
wänä wiikossa. Ulköön olko lupaa yhteenkään maksoon ennen
kuin Palo-Hallitus on siihen suostunut ja kirjallisen käs-
kyn (anordning) antanut. Jos toisin tapahtuu ostoon kaik-
ki wahinko, joka siitä woi seurata Palo-Hallitukselle, Raha»
wartian wastattawana.



Kaupungin Raha-wartialla, joka on welwollinen pitämään
kirjallisesti lukua Palo-rahasäästön sekä tulekistä että ma»
netistä ja niistä tiliä tekemään, Palo - Hallitukselta hänelle
annettua muka-kirjaa (formulariä) myöten, pitää joka
wuosi ennen Helmikuun loppua menneen wuoden Lu'unlas-
ku- kirjat.ftätningit) oleman walmiina ja Palo -Hcillitukselle
annettuna, Ma.tarkkaan tutkittuansa, jättää ne ynnä Halli»
tuksen Rotokollien, Mqkko- - Längd) ja muiden kir-
jäin kanssa Loko Hmodelta läpi laskettuna ja sine»
tillä säilptettpnä katsottawaksi ja -tutkittawaksi -kahdelle, kau-
puugin Palowartia--rahaa Maksawilta .asukkailta Magis-
traatissa walituille Tutkioille (Rewisorille),

Jos Rewisorilla on Lu'unlasku »kirjoja eli Palo-Hal-
lituksen 'toimitusta,wasten .yhteisesti mitään muistuttamista,
pitää Palo-Hallituksen antaman Re«
wisorien taas tulee wastata, ja pitää sitten kaupungin Pa-
lowartia -rahaa maksawaifet asukkaat Palo «Hallituksen huo>
lenpidosta joksikuksi määra-päiwäksi kutsuttaman ikotoon wg»
litsemaan asia 'Miehiä, joille asian päättäminen Mätään.

Jos Palo - Hallituksen toimitukset ei woisi näiltä chpwaksi
luettaa eikä Palo-Hallituskaan puolestansa tahtoisi heidän
hywäksi »katsomiseensa mpontpä, walitkoon silloin .Palo-Hal'
litus puolestansa kaksi ja kaupungin asukkaat samaten mpos
kaksi Kompromissia, joiden sitten pnnä sen wiidennen Kom-
promissin kanssa, jonka he, §. 82 saattamista mpö-
ten, yhteisesti siihen nimittämät, tulee parhaan taidon M

HH

§. 87.



tunnon mukaan tuikea ja paatokseen saattaa edellä nimitetty
riita-asia, tullen, jos ei kaikki Kompromissit olisi pksista tuu-
min , enimmät huudot määräämään päätöksen lain, paitsi-
tilaisuutta muutoksen etsimiseen.

XII. Luku.
Valo-Mallituksen perustamisesta ja welwM

lifuukststa.
§. 88:

Palo-Hallitukseen luetaan Poliisi-Pormestari, Päänne"
henä, niin myös pksi Wara ° Päämies ja Wiisi Jäsentä,
jotka tulemat Palowartia» rahaa maksamilta kaupungin asuk«
lailta, Magistraatissa tapahtuman maalin kautta, näihin mir«
koin kutsuttamaksi ja walittawaksi. Mlra - Päämiehen ja>
Jäsenten tulee pitää Mirkaansa kolme wuotta, jossa kuitenkin
on waaxiin otettawa, että kaksi heitä ensimmäisen wuoden
lopulla ja taas kaksi seuraamana wuonna arpalaskun kautta
erkanemat toimituksistansa; josta siis seuraa että kaksi jäsen»
ta joka Muosi pitää Palo« Hallitukseen walittaman. Jos
joku uudestaan walitaan Jäseneksi Palo »Hallitukseen, olkoonHänen omassa tahdossansa ottaa sitä wirkaa wastaan sli ei.

§. 89.

Guwernöörillä olkoon sekä kaupungin paloammatti että
Mpös Palo «Hallitukset katsottawana ja määrissä pidettäwänä;
hänen tulee nwös olla Palo - Hallituksessa puheen alkajana
ja päätöksiin osallinen, koska yhteisempiä ja tärkeempiä asioi-
ta edessä en, waan erinomaisiin walituksiin ja asioihin, jotka.



koskemat erinomaista talon isäntää eli ihmistä kaupungissa,
ei tule Guwernöörin puuttua Palo-Hallituksessa. Palo-Hal-
lituksen istunto - ajasta ja aineista, jotka siinä tulewat esiin
otettawaksi, pitää tieto sitä ennen lähetettämän Guwernööril»
le PäämiciMä.

§. 90.

Palo-Hallituksen, joka luetaan tapsi-lukuiseksi kuin siinä,
Päämiehen kanssa yhteen, on wiisi Jäsentä, 'pitää: pitämän
Paloasetusta woimassa ja katsoman että se tulee tarkkaan
seuratuksi: ottaman tutkittawaksi ja saattaman päätökseen
kaikkia Palo-asetuksen sääntöjen rikkomisia, paitsi senkaltaisia
lain rikoksia, jotka owat asiaanomaisen Oikeuden tutkittawat:
pitämän huolta ruiskujen, rmskulmonetten, kaiwojen, pumppu»
zen ja muiden käskettpin taikka kaupungin Palo »ammatin
parantamiseksi m,uutoin tarpeellisten kaluen ja askaretten
hankkimisesta ja woimassa pitämisestä: wirkaan ottaman ja
virastansa wieroittaman Palo- Ruoti- ja Nuiskumestaria,
Jakokunnan Päallpsmiehiä, niin mpös muita tulcnsammutus»
askareihin tarpeellisia henkiä: ottaa ja heittää pois Nuoho»
jaa, niin mpös Palowartioita ja Niiden Päallpsmiehiä, kuin
»N)ös huolta pitää heidän ja muiden wirkämicsten palkitsenlises-
ta j. n. e.: ennen Joulukuun loppua joka wuosi määrätä st
mieswäki, jonka tulemana wuonna pitää oleman kunkin
Palo - eli Ruiskumeslarin taikka Jakokunnan, Päällpsmiehen
käskpläisenä-, ja näistä jakomääristä antaa heille täpdelliset
lukukirjat: pitää huolta käskettpen arwiopanojen
(warterinkien) warteen saamisesta: määrätä kaupungin talon
isänniltä, porwarikunnalta ja muilta asukkailta tolmiteMwien



maksojen suurmaa: ennen Helmikuun loppua joka wuosi
tehdä arwio - lasku (förslag) sen, wuoden maksoista ja pitää
rahaotto t.:rka'sa waarissa, niin ett'ei siitä mitään nienetttä
taikka Rahanottajan huolimattomuuden kautta saa hukkaan,
ja muuta senkaltaista hpwään järjestpkseen Fuuluwaa ja
Paloammatille kartutusta tuottamaa.

§. 91.

Palo» hallitus ottaa phden Sihtierin vuotisesta palkka-
rchasta istunnoissansa Rotokollia kirjoittamaan ja muualle
menewiä kirjoituksia toimittamaan, ja Mää waarin siitä
että, ei ainoastaan tämä wirkamies, maan myös kaupungin
Rahawartia siiwollisesti, toimellisesti ja Maan aikaan toi»
mittawat tehtäwänsä. Paitsi,sitä Moon Palo-Hallitukselle,
jonka istunnot mdetäätt Magistraatin .kartanossa, oikeus annet»
tu, palwelukseksi niissä ja tarpeellisiksi käskpjen ja asiain käl>
misiksi pitää M Faupungin Mlwelioita, jonka Magistraatti
sichen määrää.

8. 92.

Istuntonsa.aikamäärästä pitää Palo.Hallitukstn antanmtt
tieto kaupungin asukkaille sekä saarnatuolista luettaman kuu<
luituksen että Nlpös kaupungin awiisiin pantaman ilmoituksen
kautta, että jokaisella olkoon tilaa Palo«Hallitukselle ilmiin
tuottaa, jos hänellä sn mitä muistuttamista:ja sanomista, ja
muutoin mpös tieto saatakoon Hallituksen teoista ja toimi'
tuksista.



XIII. Luku.
yhteistä asetuksia.

5. 95.
Kaikki sakot, joihin tätä Palo-asetusta myöten langete»

«taan, ell'ei Laissa ja Asetuksissa ole toisin siatetty, mene»
wät MUiaan Kanteen-tekiän ja Palo-raha säästön (Brnnd-
kassan) Leskeen, ja suoritetaan, Meiscn 9ain Mtänlisiä
myöten, wankeudella, maan ei kuitenkaan medtllä ja leimal-
la. Ia tulee Palo-Hallituksen panna siellä satumaiset sa-
kot tumalliseen Sakkokirjaan (SMres-Längd), joka jokaisen
Wosi-nelMneksen (qwartal) kuluttua annetaan ryöstettäwäksi.

8. 9^.
PaloHallituksen päätöksiä eli toimituksia wastaan, joihin

Ouwernöori ei ole osallinen, saapi tehdä walitus hänelle yh«
dessä kuukaudessa eli kolmesftkynmlenessä päiwassä, siitä lu-
kein, Luin päätös on tullut julistetuksi taikka asiaanckoske.
walle ilmoitetuksi; mutta Palo - Hallituksen päätöksille, jotka
owat langenneet Guwernöörin istunnon paannehenä ollessa,
niin myös Guwernöörin päätöksille, jotka omat langetetut
Palo-Hallituksen asettamisia wastaan tehdyille walituksille, saa
muutosta etsittää Keisarillisen Majesteetin tykönä, alamaisen
walitus-kirjan kautta, joka, ynnä todistuksen kanssa siitä, että
sakot niin myös kulunkien ja muut palkinnot owat heitetyt
takawaraksi Läänin Rahawartio'paikkaan (Ränteriaan),wii-
mo°mäarin phdeksänkymmentenä päiwänä päätöksestä tiedon
saatua, ojennetaan Registraattori Konttooriin Keisarillisen
Suomen Senatin Huoneenhallitus'Departementissä.
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PaloHallituksen kirjallisista toimituksista, jotka erinäi-
sille asiamiehille annetaan, maksetaan samankaltainen lunas-
tus kuin niiden kaupunkien Raastuwassa, joissa Kämneri.oi»
keutta ei ole; kuitenkin tulee ainoastaan niissä asioissa, joissa
asiamies sitä waatii, Rotokolli eli Päätös hänelle tomitettn-
waksi.

§. 96.

Jokaiselle tiettawäksi ja ojennukseksi tullaksensa pitää
tämä Palo-asetus kerran Huhtikuussa joka wuosi Saarna-
tuolilta julkisesti luettaman.

Joka kaikille asiaanomaisille, itsekunkin nöyrimmästi sen
jälkeen käpttäakscnsa, asetetaan. Annettu Helsingin Kau-
pungissa 2t paitVana Tammikuuta tB4O.

Keisarillisen Majesteetin Aorkiassa Aimesft^
Hänen Suomeen asetettu Sen ati nfa:

G. hjärne. W. Klinkowström.
Lars Sackleen. Carl Fre.dr. Richter.
I. Walheim.

.

Lars I^igerhorn-
B. U. Vjörksten,

Berndt Federlep.

§. 96.



Palkfamiäri
Wiipurin Kaupungin Palo'Hallitukselle.

P« peri,ra
hassa

Rupi., kop.

Dksi Sihtieri, wuotista palkkaa , . °

„

Kaupungin Rahawartia, wuotista palkkarahaa
siitä erinäisestä waiwasta, joka hänelle tulee
Palo>rahasäästön lu'unlaskuckirjoista ja rck-
haotosta - - - ° ° - , - - -

Aksi Suolimestari ° - » . - - . >

Kolme Palowartla-Korpraalia, 260 Ruplaa
wuotista palkkaa kullekin . - - -

„

Kaksitoista Palowartiaa, 240 Ruplaa wuo-
tista palkkaa kullekin ->--.-„

Neljä Toriwartiaa, 240 Ruplaa wuotista
palkkaa kullekin . - - - - . -

„

Msi Ruohoja, wuotista palkkaa - . »
„

Uusien Ruiskuen ja muiden paloaskaretten
hankkimiseksi, wmmassa'pidoksi j. n. e. ar.
wl> määrin »--.--«,

Neljän hewoisen hoito ja ruokkiminen, arwio»

200

300
W0

900

2,880

960
2000

600

määrin 250 Ruplaa jokaisesta - - -

„
1000

Kirjoitus-neuwoiksi ~'«-««. 100

Vltäpääta' 9,140








