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I. Pää-kappale.
Kaupungin jaosta Palolaitoksen
niin myös Palo- ja Ruoti- mestariista.

§. i.
»Naupunki jaetaan Neljään Palomcstarikuntaan niin muotoin:
että itse Kaupunki eli Linna on Ensimmäinen, Alakaupunki Toi»
nen, Hietakylä ja Pitäjänsaari Kolmas, ja Sawiuiemi Nel»
jäs, jotka Palomestarikunnat sitten Maistraatilta jaetaan ku-
lin Kahteen Ruotimestarikuntaan.

§. 2.

Kaupunkiin otetaan yksi M.Palomestari, jolle Palo-Kas»
sasta juoksee »vuotinen makso Sata Seitsemänkymmentä Hovia
Ruplaa, jota paitsi Maistraatti kuhunkiin mainittuun Palomes»
tarikuntaan, niistä kaupunkin Porwarista ja Hantwärtkimiehis'
ta, jotka nähtään siihen soweljaiksi, Kahteksi wuoteksi määrää
yhten Palo» ja Kaksi Ruotimestaria, jossa otetaan waari, että
se Palo-ja Ruotimestcni, joka mainitulla ajalla on täyttänyt
welwollisnutensa, ei mahta wastoin tahtoansa uutestaan näihin
toimituksiin nimitettää, ennenkuin toiset Paikkakunnassa asuwai»
set Porwarit ja Hantwärkkimiehet, jos ne siihen owat lelwolli,
set, owat täyttänet wuoronsa samassa toimituksessa.
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M.Palomestari, joksi katsotaan senkaltainen mies, jota ei

muut työt estä täysin käyttämästä »vireyttänsä tähän toimltuk»
seen, on ylipäin welwolliuen: katsomaan perään ja pitämään
huolta Kaupunkin Paloaseista, niin että ne aina owat hywässä
ja kelwollisessa järjessä, ja hawaittuansa wirhen niissä, ilmoit»
tamaan sen Maistraattille, jota, haettuansa tietön tästä määrää
tarpeeksi katsotun rahasumman mainittuin wirheiu kiiruuksi pa-
rantamiseksi; katsomaan perään, että kullakin kartanonisännällä
ja hallitsialla myös owat ne tulensammutus-aseet, jotta tässä

Säännössä owat määrätyt, ja, jos huolimattomuus tässä
hawaitaan eli wirhejä aseissa nähtään ja, Ili-Palomcstariil
muistutuksesta ei kohta paranneta ja ojenneta, sen wiipymätä
Maistraattille ilmoittamaan; niinkuin Kaupunkin Palowartiain
ja Torniwartiain Päällikkö,-on hän welkapää walwomaan sen
ylitse, että uäinät täyttämät welwollisuutensa, niiten käskyin jäl<
teen, jotka tämän asian suhteen saattaa ulosannettaa; pitämään
määrätyt palokatselemukset. ja sen jälkeen katsomaan perään, et>
ta ne käskyt, jotka palokatselemuksissa tehtyin muistutusten joh»
tosta annetaan, tuleewat oikein seuratuksi ja täytetyksi; pitämään
huolta siitä, että Kaupunkin yhteiset taiwot aina owat tygöMs<
täwät ja kelwollitsessa järjessä, ja että tarpeelliset paloawennot
soweljaissa paikoissa talwisaikana pidetään awoina ja sopewasti
merkittynä; ei ainoastaan itse walwomaan sen ylitse että walki<
an kanssa karttawasti käytetään ja että korsteinit määrättyinä ai«
koina noesta puhdistetaan, maan myös pitämään Palo, ja Ruo-
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Mestarit siihen, että kukin paikkakunnassansa ottaawat siitä tar-
kan waarin; tulipalon tapahtuessa pitämään järjestystä alus-
mäestä, katsomaan perään,, että kukin heistä täyttää welwolli»
suutensa niin myös kaikessa muussa olemaan saapuilla päälliköt'
le palopaikalla; pitämään täytelliset Nimi-listat ruiskuihin ja
muihin paloaseihin jaelluin päällikköiu ja wäestön Ylitse; neu«
womaan wäkeä oikein käyttämään paloaseita, niin myös senkal»
laisessa tarkoituksessa wähimmittäin Kaksi kertaa wuotessa, ni«
mittain ja Syyskuussa, eli useimmin jos tarwis waatii,
Dli-Päällikön koettelemaan paloaseita, tuin myös
neuwomaan ja harjoittelemaan paloaseihin jaettua wäkeä.

Jos Iti- Palomestari näyttää huolimattomutta welwolli-
suttansa täyttämisessä, on Maistratilla walta tuomita häneltä
pois yhten eli usiamman kuukauten palkan, taikka myös kokonan»
sa panna häntä pois Miralta; jossa wiimeinmainitussa tapaukses»
sa toinen Ili Palomestari, niin piaan kuin mahtollinen on, ote»
jaan; Ia säättää Maistraatti silläwälillä jongunn Palomesta-
reista eli muun soweljaan miehen wiran aukiollessa wlrkaa toi<
mittamaan.

Z. 4.

Palomestari, joista kullekin on jaettu yksi Kaupungin yh»
teisistä palo ruiskuista, on ylipään welwollinen tulipalon tapah-
tuessa saattamaan toimeen, että se hänelle uskottu ruisku, niin
kerkiästi kuin mahtollinen on, saatetaan palopaikalle, kussa Pa»
lomestarilla sttten, Yli- Päällikön määräämisen jällen ja sen pe»
raänkatsannon alla, on likeisiin tekeminen ruiskun kanssa,
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sen olkia käyttäminen ja karttawa menettäminen: olemaan läsnä
niissä Yli- Palomestarilta pitettawissä Palokatselemuksissa;
Paikkakunnassansa suurimmalla tarkkautella walwomaan sen y'
litse, että walkian kanssa kartanoissa karttawasti käytään, niin
myös katsomaan perään, että walkiansiat pitetään oikiassa jär»
jessä ja korsteinit noesta puhtistetaan, paitsi muuta, ja ne niis-
sä tawatut wtrhet ojentamiseksi Mi< Palomestarille ilmoittamaan,
jolle muutoin Palo» ja Ruotimestarit pitää olemaan wiriäuä
apuna kaikissa niissä laillisissa hankkeissa ja säätämisissä, jot«
ka hän tapaturman ennättämiseksi saattaa nähtä hywäkst eteeuottaa.

Nuotimestarien tulee kaikissa näissä asianhaaroissa kuuli,

aisuutella olla Palomestarille apuna.
Jos Mi'Palomestari, Palo» eli Ruotimestari tahtoo läh.

teä ulos Kaupungista, asettakoon siksi ajaksi toisen miehen siaan»
sa ja ilmoittakoon sen Kaupungin Pormestarille, jolla on oikeus
tutkia, jos se eteenpantu Virantoimittaja on otollinen siihen,
taikka ei; antakoon myös tästä tietön, M.Palomestari, likim-
maiselle Alapäälliköllensä, ja Palo- ja Ruotimestari, ei ainoas<
taan Mi.Palomestarille, waan myös muille päälliköille siinä
Palomestarikunnassa, johonga he kuuluuwat.

§. 5.

Ilmaantuneessa tulipalossa on Kaupungin Pormestari Dli-
Päällikkönä eli kussa ei hän läsnä ole, wanhin Neuwos, eli se
Maistraatin Jäsenistä, joka Pormestarilta siksi on katsottu.
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11. Pää-Kappale.
Tulensammutus-Astista.

Kaupungin yhteiset paloaseet pitää oleman wähimmittäin
Neljä sunrempata lotkale.ruiskua, Kuusi Paloseiliä, Kaksilois-
takymmeutä Palohakaa, Kaksitoistakymmentä Touwiluutaa, Wii<
sikymmentä Kirwestä, Kahteksan haarapäistä Rautakankia, Kol<
mekymmentä Umpäriä maalatusta pultaauista nuoran kanssa,
Kahteksan Saawia eli Kaksi kullekin ruiskulle, Kymmenen Lyh<
tiä, Kaksikymmentäwiisi Lapiota, Kaksitoistakymmentä Kihweliä,
Neljät Karrit ja Neljä Rekiä, niihin kulumien wesi>tiiuuiu eli
tynnyrieu kanssa, niin myös paitsi näitä kahtet karrit ja kaksi
Nekiä paloseilien ja pienempäin paloasein »vetämiseksi; jotka pa»
loaseet tarwista myöten joka ruiskulle jaetaan.

§. 7.
Nämät paloaseet pitää säilytettämän Kaupungin Ruisku»

huoneessa, johonga pitää laitettaman walkiansia eli totto ja eri»
tyinen sisällemuurattu kattila, niin että lämmintä wettä kylmäl»
la wuodenajalla, sen jälkeen kuin tarwis »vaatii, kerkiästt woipi
saata; Ia pitää tähän Ruiskuhuonefeen oleman Seitsemän
«wainta, joista yksi on Pormestarilla, yksi Palomestarilla, yk«
si kullakin Palomestarilla eli Paikkakunnan Päälliköllä jollaaftm
kanssa on tekemistä, ja yksi Palowartio huoneessa.
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PM naita nyt nimitettyjä ja kätköön Kaupungin Nuis-

kuhuoneessa määrätyltä yhteisiä paloaseita pitää yksi Kannelta.
lva«lstkale ruisku hankittaman ja woimassa pitettämän kullekin
Kaupungin esikanpungiista ja niissä saweljaalla paikalla säilytet-
tämän Mi Palomestarin la sen Palomestarin perääukatsannon
alla, jonga Paikkakuntaan säilypaikka kuuluu.

Yhteisessä Paloapu.Yhteyskuunassa palon-amusta wakuu.
tetun kartanon isännällä pitää oleman ne paloaseet, jotka tä-
män yhteyskannan Asetuksissa ja erityisissä säännöissä määrä»
tään. Palon awusta »vakuuttamattomissa kartanoissa pitää ole»
man, suurimmissa, Kaksi Käsiruiskua, yksi Palohaka, Kaksi
Kirwestä ja yksi haarapäinen Rautakanki, Kahtet huonen kor«
kuuten jälkeen sowitetut Tikapuut, jotka aina pitää pitettämän
kattoa wasten pystyssä, Kaksi Tomviluutaa, yksi'Wesi.saawii
korentaneensa, yksi nahkainen ja yksi puinen Ämpäri warustetut
niin pitkällä nuoralla, että wesi niillä saataan wetää Ylös kor»
leimalle katolle kartanossa, niin myös, jos kartanon isäntä pi<
tää hewoista, kesäsaikana, yksi Wesi.tynnyri karrilla ja talwel-
la yksi Tiinu reessä; ja pienemmissä kartanoissa, yhtet Tika»
puut, yksi Kirwes,. yksi Wesi.saawi korentaneensa, Yksi puinen
Ämpäri ja yksi Touwiluuta.

Paitsi sitä pitää Polttohuoneissa, luomaintekohuoneissa,
Imellyshuoneissa, niin myös Seppien, Painajain, Leiwänpais-
tajain ja muitten tygönä, kussa kowaa lämmittämistä muutoin
pitetään, Kanneltaw» lotkale.ruisku aina oleman saapuilla, niin
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Niissä kartanoissa, jotka uhataan waaralta, pidettäköön
ikkunaluukut, kussa niitä löytyy, kuin myös ulkohuonein owet
tiinisuljettuna.

§. 20.
Jos wäliaita, liiteri eli muu puuhuone on likeellä palawata

huonetta ja katsotaan hywätsi, että ne, tulen lewenemisen en.
nättämisekfi, pitää toimitettaman pois, antakoon Päällikkö repiä

ne maahan ja puuaineet kohtasten wietä pois. Samaten teh»
täköön wäliaijan kanssa, joka muutoin on tiellä tulensammutta»
misessa eli tawarain korjaamisessa.

§. 2t

Ennenkuin suurempi waara on käsissä ei pitä, erinomattain
raskaimpia tawaroita, korjattaman muista huoneista, kuin kussa
tuli on päässyt mallolleen ja jotka likiin tulelta uhataan; mut»
ta jos waara tulee suuremmaksi, tapahtukoon tawarain korjaa»
miuen isännän kussakin kartanossa ja sen, joka on Mi-Päällik»
könä tulensammutuksessa, peräänkatsanon alla.

§. 22.

Kuin tawarain korjamista eteenotetaan, johon kartanoni-
sännän suostumuksesta, kuin hän on läsnä, aina pitää saata»
man tieto, pitää ne korjatut kappaleet koettaman likimmäiselle
torille eli awonaiselle paikalle, eli kussa senkaltaisia Kellaria

5
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löytyy, joihin ei tuli woi päästä, kaikkein ennen sinne wietämän,
mutta ei likeellä olewiin huoneisiin, joista ne kukaties pitää uu«
testaan muutettaman, ei myöskän kaukana olewaisille paikoille,
jonga kautta korjaaminen wiiwytetään.

§. 23.
Tawarain korjaamisessa otetaan waari, että raskaimmat

huoneen tawarat, niinkuin Ajokalut Piirongit, Vuoteet, Pöytät
ja muut senkaltaiset »viimeiseksi poiswietään, koska kappaleet wä»
hemmästä armosta woitaan panna niihin ja ynnä miten kanssa
yhtaikaa pois wietä; ja ei saa tässä muut tunkea huoneisiin eli
mingan puolin ruweta korjaamiseen, luin ne, jotka siihen pyy»
tetään.

§. 24.
Paljastaan huoneesta, joka jo on syttynyt palamaan ja

nähtäwästi ei moi pelastettaa tulelta, korjattakoo ikkunat ja
owet; mutta muusta huoneesta ei saa niitä särkeä ja ottaa mal-
lolleen, paitsi siinä tapauksessa, että se wallollisen tawaran kor-
jaamiseksi on tarpeellinen, jonga jälkeen owen ja Munan reijät
jälleen pitää tarkasti kiinisuljettaman ja peitettämän.

§. 25.

Korjailuin tawarain wartioitsemiseksi anotaan asianomaiset,
ta Päälliköltä Sota Wahtia, mutta ellei sitä woi saata, mää.
rättö» M.PMittö tulipalossa siihen tarpeellisen joukon hänen
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allansa olcwista ja wallollisen tawaran korjaamiseen katsotuista,
päälleluottawista miehistä, joiteuga myös pitää tulipalossa kaw
taman erityiset merkit.

§. 26,

Älköön Yksikän siihen laitoin, sanalla elikkä työllä, sekoitta-
ko itsiänsä Päälliköltä määrättyihin tuleusammutus-ja tawarain»
korjoos»toimituksiin. Joka tätä wastaan rikkoo ja waaroitukses»
ta ei ojeuna itsiänsä elliltä myös tekee sorinaa, wetäköön sakkoa
Kolme Hopia Ruplaa.

§, 27.

Jos jokuu on tulipalossa eli tawarain korjaamisessa ofot-
tanut erinomaista toimea, taitoa ja itsensä säästämättömyyttä,
on Maistraalilla oikeus, Päällikön ilmoituksesta, Palowartio
Kassasta antaa hänelle palkinnon. Jos siinä taas joku wahin»
goitetaan tenreyten eli jäsenein puolesta, eli heittää henkensä,
naulitkoon etellifessä tapauksessa itse ja jälkimmäisessä tapauk-
sessa hänen Leskensä ja lapsensa, jos niitä jää jälkeen, samas»
ta Kassasta apua, sowitettn miehen hywän käytöksen ja warain
mukaan, joka sitten kuuloiletaan Kaupungin Kirkossa.

§. 28.

Kohta jälkeen tulipalo» pitää Kaupungin Wiskalin tark-
kaan tietusteleman, kuinga tuli on päässyt wallollen M Mms-
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traatilta anoman tutkimusta siihen, jonga tutkimuksen aika, jos
joku Ihteisessä Palonapa Mteyskunnassa makuutettu omaisuus
on siinä palannut eli wahingoitettu, pitää ilmoitettaman Palon-
apu Ihtelmykselle Kaupungissa; olen Maistraatti welkapää kah-
ten sen läsenein kautta malttamattomasti toisena päiwänä ja
jotaennen palanneen huonneen palon jälkeen pystyynjäänneet
muurit ja korsteinit ei saa maahan otettaa eli repiminen tapcch»
tua/ pitämään katselemusta paikalla, asianomaisten ja tarpeel-
listen Hantmärkkimiesten läsnäollessa, ja Neljän päiwän sisäl»
la sen jälkeen eteensä ottamaan tutkimuksen, jossa, mitä katsele»
muksen kautta on woitu tietustaa, myös pitää Rotokolliin ilmoi.
tettaman. Jos tutkimuksessa kohtullinen johto ilmaantuisi, että
palo on aikomuksesta eli huolimattomuutesta tullut, on Kaupuu-
gin Viskaalilla oikeus, ilmiin tullein asianhaarain jälkeen, sitä
soweljaassa Oikeuutessa laillisesti päällekantaa.

V. Pää-Kappale.
Weten-'saaliista.

§. 29.

Kaupungin yhteiset kaiwot pitää oikein »voimassa pitettä.
Ulan ja pumppulaitoksilla warustettaman, niin myös uusia kai.
woja, kussa paikka löytyy, sopiwaisille paikoille Kaupungin sisäs-sa eli sen likeellä tehtämän.
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§. 30.
Kaikki erityisten personain kartanoilla olewat kaiwot, joiten

ylitse M-Palomestari Maistraatin antaa nimilistan, pitää kar»
tanoinisäuniltä oikein woimassa pilettamän ja ei saa ilman
Maistraatin suostumusta täytettää eli kelwottomiksi tehtää,
Wiiten Hopin Ruplan sakon haastella ja sen wahingon kärsimi-
sellä, että Maistraatti, kartanonisännän malssn päälle, antaa
tmwon jälleen laittaa.

Jos joku tulipalon tapahtuessa kieltää yhteiseksi tarpeeksi
ottamasta wettä kalmostansa, kuin ei oma kartano ole waa»
rassa, wetäköön sakkoa Wiisi Hopia Ruplaa, ja ei sellainen
kieltäminen kuitengau saa tässä tilassa estää wettä ottamasta
taiwosta.

§. 31.

Kullakin Kaupungin Wuormanuiista pitää oleman jotenkin
lMvä hewoiucu, tclwolliuen wähimmittäin Wiitenkymmenen kan-
nu!» '.uetäwä wesi> tynnyri eli tiinu siksi laitetuilla wahwoilla
Karrilla cli Nccllä, joilla a,okaluilla, niinkuin wuotenaika waa>
tii heitän pitää kohtasteen ensimmäisen palomerkin annettua,
palopaittalle wiemän wettä, Kolmen Hopia Ruplan sakon haas-
tolla sille, joka ci tarpeellisella kiiruhtamisella löylytä itsiänfä
siellä, eli luwatta lakkaa »vetämästä wettä; ollen ei ainoastaan
Wuormcmnin Wanhiin, yhtäläisen sakon haastella, waan myös

6



22

se Raatimies, jonga peräänkatsannon alla nämät Wuormannit
owat, welkapäät, tulemaan tulipaloon ja siellä tarkasti katsomaan
perään, jos kaikki Wuormannit owat läsnä weten wetoon tar-
peellisilla ajokaluilla, niin myös pitämään heitä siihen että he
toimellisesti ja siiwollisesti täyttämät welwöllisuutensa.

M-Palomästari on welkapää, Maistraatilta hänelle joka
wuosi annetun nimilistan jälkeen Wuormannien ylitse, katsomaan
perään, että kullakin heistä owat ne ajokalut, jotka tapahtuwais-
ta tulipaloa warten heillä pitää oleman, ja joista, petoksen es.
tämiseksi, wesi.tynnyri eli tiinu pitää merkittämän isännän ni<
mellä.

§. 32.

Kartauoinisäntäin, jotka pitääwät hewoista, pitää myös
wettä wetämässä oleman apuna; myös owat muutkin kartanon-
isännät siinä Kaupungin osassa, kussa tuli on päässyt wallol»
leen, welwolliset, itse eli palweljainsa kautta, saannilla ja äm«
päriillä hankkimaan wettä ja kaikessa muussa, kuin tulen sam-
muttamiseen kuuluu, olemaan awulliset, paitsi niitä, joitenga
kartanot owat liki paloa ja jotka niin muotoin itse uhataan
waaralta.

Knin tulipalo kowalla pakkaisella tapahtuu, pitää tulipalon
tienoilla olewain kartanoin isännät, ja kussa sisällemuuratuita
Patoja eli Kattiloita löytyy, Wiiten Hopia Ruplan sakon haas-
tella, kohtasteen ja lakkaamata antaman lämmittää wettä ruis-
kuin tarpeeksi, niin tanwan kuin tulipalo testaa.
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Weten kuruun tuomisen kehoitukseksi, niin! Myös ruiskuin
vikaisemmmaksi saattamiseksi tulipaloon, antakoon Maistraatti
Palowartio-Kassasta palkintoja Wtestä Kahteen Ruplaan as.
ti sille, joka ensimmäisellä wesi«tynnyrillä, tiinulla eli saamilla
tulee palopaikalle, kuin myös Neljä Ruplaa niille, jotka sinne
saattamat ensimmäisen, ja Kolme Ruplaa, kaikki Hopiassa, niil-
le jotta tuowat sen jälkeisen ruiskun, joka sitten kuuloitetacm
Kaupungin Kirkossa.

vi. Pää-Kappale.
Siitä kuin tulipalon ennättämistksi waarmotetta-

man pitää, Korsteinien puhtistamisesta
niin myös Palotatselemnksesta.

H. 33.

Tarkasti täyttäin, mitä Kaupungille wahwistetussa Raken»
nus«Säännössä huonein ja walkiansiaiu rakentamisesta säätää»,
on kukin kartanon» ja huoneen isäntä welkapää karttawasti käyt-
tämään walkiata, kuin myös katsomaan perään, että palweljat
ja muut kartanossa asuwaiset ottaawat siitä waariu. Jos joku
rikkoo tätä wastaan, sakotettakoon Kahtesta Ruplasta Wiitestä.
kymmenestä kopeekasta Kymmeneen Ruplaan asti Hopiassa, paitsi
sitä eteswastausta, kuin Laki ja Asetukset senkaltaisessa ta»
paukstssa säätääwät.
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§. 34.

Wiiden Hopia Ruplan sakon haastella, paitsi laillista sak<
koa, olkon myös erittäin kielletty: wiedä palamaista kyntteliä
lyhtittä, päresoittoa, sytytettyä tupakkapiippua eli sigarria yli ka»
tun eli kartanon, elikkä miten kanssa mennä pinnille, ulkohuo.neeseen ett senkaltaisiin paittoin, kussa pian syttywäisiä aineita
säilytetään: tehtä senkaltaisia töitä ja askareita walkian ääres<
sä, joista tulipalo pian woi tulla, niinkuin pellawain ja liinan
loukuitamisla ja muuta senkaltaista: keittää tenvaa, pikiä eli
öljyä Kaupungin sisässä; kuitengin saa Hantwärttimies, joka
elatuksensa tähten tarwitsee sitä tehtä, toimittaa senkaltaista teit'
tämistä sisällemuuratussa palassa eli kattilassa, ottaiu sen alla
tarkan waarin walkiasta: muutoin kuin sisällemuuratussa patas-
sa, kattilassa eli pannussa keittää talia, suoppaa eli muita tn»
len puolesta määrällisiä aineita: pitää olkia lattialla asuntohuo»
neissa: kartanossa säilyttää höylälastuja, terwaa ja Ruutia,
paitsi mitä otetulleKaupungin Ruutinmyöjalle on sallittu: Kau-
pungin sisässä laukaista pyssyä, laskea rakettia, eli, asianomais»
ten luwata, polttaa tulikoneita: winniille ulkohuoneisiin ja mui«
hin paikkoihin, kussa ei wäkiä asu, syttywäisissä astioissa pan»
na walkiansioilta otettua tuhkaa, ennenkuin se on täysin jäähty.
nyt, niin myös lomalla tuulella eli lämpymämmällä wuoten-
ajalla jonapitkällinen kniwuus ei Harmoin tapahtu, eli yönaika»
na, joka tässä tapauksessa luetaan Kello Yhdeksästä ehtolla
Kello Wiiteen aamulla, toimittaa muita tulen puolesta wt.aral«
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lisiä askareita, erinomattain juomainteko.huoneissa, polttohuo-
ueissa ja leipo-tuwissa, tuin mikä malttamattomasti tarpeellinen
on.

Yhtäläisen sakon haastella on myös puukattoisen huoneen
isäntä welkapäa, wähimmittäin joka Wiites wnosi eli useimmin,
jos se palokatselemuksessa tarpeelliseksi nähtään, antamaan nä-
mät katot punaisella eli muulla soweljaalla maalingilla pyyhkiä.

§. 35.

Niissä kartanoissa, jotka ei ole rannalla eli yhteisen kal-
mon luonna, ja kussa ei erityistä kaiwoakan ole, pitää kesäsai-
kana, suuremmissa kartanoissa Tiinu eli tynnyri, ja pienem-
missä kummingin saawi, täynää mettä, oleman saapuilla, johon-
ga meteen, terweytelle määrällisen hajun ennättämiseksi, ellei si'
tä useimmin muuteta, pannaan suoloja.

§. 36.
Maistraatti ottaa niin monta Nokimiestä, knin Kaupun.

gin tarpeeksi tarwitaan; määrää myöskin ja antaa, kaikille tiet-
täwäksi, kuuloiltaa Kaupungin Kirkossa sen Makson, jonga jäl-
teen korsteinien ja walkiansiain puhtistus noesta pitää toimitet-
taman. Toimituksillansa olkoon Nokimiehellä myötä tarpeelliset
työaseet ja, paitsi niitä, Maistraatilta hänelle annettu nimilis.
ta niiten kartanoin Ylitse, kussa hän on welkapäa mustaamaan
noenpuhtistuksen edestä, jonga nimilistan, johonga päiwä, tu-

7
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na puhtistus on toimitettu, kirjoitetaan kartanon isännältä eli
hallitsialta, Nokimies olkoon welwollincn, kunkin Neljännöksen
perästä wuotessa, näyttämään Dli Palomestarille, lietteeksi
tuinga Nokimies on täyttänyt welwollisuutensa.

.§.37^

Kaksi kertaa kuukautessa toimitetaan korsteinien jawalkian»
sinin pnhtistaminen Polttohuoneissa, luomaiu.tekohuoneissa,
Uhteisissä sannoissa, Leipohuoneissa eli muissa senkaltaisissa huo-
noissa, jotkawaatilwat kowaa lämmittämistä, niin myösniissä teit»
tohuoneissa ja leipotuwissa, jojta suurempi eli useimmat perhekun<
nat käyttämät tarpeeksensa ; mutta keittohuoneessa, juomain»teko«
huoneessa ja leipotuwassa pienemmille perhekunnille, toimitetaan

Korsteinin puhtistus noesta ainoastaankerran joka kuukautessa.
Walkiansiat asuntohuoneissa puhtistetaan niin usein kuin tarwis
»vaatii, ellei niissä yhtaikaa toimiteta keittoa, jossa tapauksessa nii-
hin sowltetaan mitäKeittohuoneista sanottu on. Jospuhtistamista
wiiwyytetään yli ajan ja Korsteininpalo senkautta ilmaantuu,
wetäköön Nokimies sakkoa Wiisi Hopia Ruplaa, ellei hän woi
näyttää, ettäkartanonisäntä eli korttierimies on kieltänyt oikialla
ajalla noenpuhtistusta toimittamasta ja että Nokimies on sen
asianomaiselle Palomestarille ojentamiseksi ilmoittanut. Sellai-
set! laittoman kiellon etestä wetäköön kartanonisäntä eli korttie-
nmies, waittei korsteininpaloakaan ole tapahtunut, sakkoa Kol<
me Hopia Ruplaa ja palkitkoon Nokimiehelle sen ajanhukan, kuin
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hänellä siitä on ollut; kuitengin on tämä welkapää, kuin noen-
puhtistamincn pitää cteenotettaman, päiwää ennen ilmoittamnntt
sen, niin että lämmittäminen, niin paljo kuin mahtollinen on,
mahtaa ennen sitä seisautettaa.

Jos Nokimies näkee korsteininreijän ahtaaksi eli muNtoin
niin pahasti rakctulsi, ettei sitä saa oikein puhdistaa, eli jos
hän löytää siinä mmm wirhen, eli että walkiausia ylipäan on
määrällisestä laatnsta, antakoon siitä Palomestarille kohtastcen
tiedon, niin eitä Maistraatti, ilmoituksen saatua tästä, mahtaa
saata kiiruusti toimittaa, että wirhet tulemat parannetuksi.

s. 38.

Nokimicstä, joka töissänsä tarrataan luwunpitämättomälsi
eli huolimattomaksi, eli maatii suurempaa maksoa työstän»
sä, kuin hänelle määrän jälkeen tulee, on Maistraatilla oikeus
sakoittaa Kahtesta Neljään Hopia Ruplaan asti, ja ellei siitä
parannusta tule, wirasta hänen eroittaa.

§. 39.

Kaksi kertaa wuotessa, eli Toulo> ja Syyskuun alussa, pi-
tää Ili-Palomestari, ynnä Palomestarin kanssa, kussakin Pait<
kakunnassa, Katselemusta; jossa tietustellaan: jos wirhejä wal»
kiansioilla ja korsteinin piipuissa, erinomattain wäli-ja uttokat«
toin rajoissa, kuin myös itse ulko-katolla löytyy- jos Kaupun»
gin Rakennus-Säännössä ja tässä Palo-Säännössä, niin myös,
kuin kartano on Moawusta
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ieyysknnnan Asetuksissa eli mainitun Mteyyskunnan Hallitus-
kunnalta annetut säännöt, tulipalon ennättämisetsi, owat tulleet
waarissa pidetyksi: jos paloaseet ja kaiwot, kussa niitä löytyy,
owat oikiassa järjessä, niin myös palokatut awoina, puhtiste»
tuina ja kuljettamina, jonga Yli.Palomestari, jolle näissä pa>
lokatselemuksissa owat apuna asianomaiset Nokimiehet niin myös
tarpeelliset Maistraatilta katsotut hantwärttimiehet ja kaupun-
ginpalweljat pistää Kirjaan, joka tehtaan sen näytteen jälkeen
kuin hänelle Maistraatilta annetaan. Kaikki katselemns-käwel.
lyksellä annetut muistutukset pitää Kirjaan kirjoiteltaman, ja tä-
mä kirja wiinunistäänkahteksan päiwän sisällä senjälkeen Mais-
traattiin annettaman, loka, soweljaan ajan ja uhkasakon Hans.
tolla, welwottaa kartanonisännän, eli, kussa ei häntä ole pai-
kalla, kartanon hallitsian parantamaan muistutetut wirhet: Ol<
len Yli.Palomestari welkapää, tämän ajan kuluttua, tietusta»
maan kuinga kaikki on tullut toimeen, niin myös, wastahakoisuu»
tm tapauksessa, sen ilmoittamaan Maistraattille, jonga tulee
antaa parannukset toisten kautta toimittaa ja makson huolimatto»
malta ottaa. Jos Katselemusmiehet näkeewät walkiansian ole-
wan niin hajallaa, ettei siinä ilman maarata woi pitää walkiata,
owat he welkapäät walkiausia kohtaöteen kaatamaan maahan eli
särkemään.

§.40.

Aika Palokatselemusten toimittamiseksi määrätään Mais.
traatilta ja kuuloitetaan Kaupungin Kirkossa, niin myös paitsi
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sitä erittäin annetaan siitä tieto PalonapuDhtelmykselle, fiinH
katsannossa kuin Mteisen Palonapu.Mteyyskunnan Asetukset
sisällänsä pitääwät. Tapahtuwaisten palokatselemusten ajan
näin muotoin tietää annettua, pitää kartanonisännän eli korttie-
rimiehcn, itse eli Asiamiehen kautta, siinä läsnä oleman ja las»
keman Katstlemusmiehet kaikkiin huoneisiin, kussa walkian sia
on. niin myös winniille, jotka, jos sitä kielletään, Katfelemus»
miehiltä awattakoon. Jos Kartanonisäntä eli kortierimies., eh»
tä Kuuloitus on tapahtunut, tuitengan ei ole katselemuksessa
läsnä, ja jos katfelemus heitän poisollessausa ei woi tapahtua,
määrätköön unten ajan, jona katselemus wält»
tämättömästi pitää toimitettaman, ja saakoon, senkaltaisessa ta»
pauksessa, Yli-Palomestari Yhten Ruplan ja kukin hänen apu-
miehistänsä Kolmekymmentä kopeekka Hopiassa palkaksi waiwas»
tansa, siltä joka oli syypää loisteeksi lykkäykseen. Ilmoittakoon
myös Mi-Palomestari Maistraatille koska katselemus, senkal»
laisesta syystä, toisteeksi lykätään.

VII. Pää-Kappale.
Perustuksesta Palowartio--rahan maksolle, niin

mpös sen wastaanotosta, hallituksesta
ja tilinteosta.

§. 41.
Palolaitoksen oikiaksi woimassa pitämiseksi ja iäytelliseen

järjestykseen panemiseksi pitää ei ainoastaan miten, joilla Kam
8
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pungissa owat kartanot eli siinä harjoittaawat Porwari keinoa,
waan myös kaikkein muiten, jotka Kaupungissa owat henti>kir«
joissa ja elääwät omassa ruokakunnassa, joka wuosi maksamc.n
niinkutsuttua Palowartio<rahaa.

§. 42.

Korttierimies maksakoon Palowartio<rahaa Ihten satalta
siitä wourasta, jonga hän wuotessa, woura kirjan jälkeen, mak-
saa, jos tämä woura nousee Wiiteentoistakymmeneen Hopia
Ruplaan eli sen ylitse; mutta kukin ruokakunta, jonga woura
ei nouse sanottuun määrään, maksaa Palowartio°rahaa Kym-

menen kopeekkaa Hopiassa wuotessa.
Ellei wourasumma ole määrätty, tulee Maistraatin erityi.

sellä arwiolla wahwistaa sen; niin myös tutkii Maistraatti,

minga ulosteon miten Ammatti' ja Virkamiesten, jotka asuuwat
Kansakunnan huoneissa, tulee maksaa, kaikki sen wourasumman
määrän jälkeen, kuin samallaisista huoneista ja tiluksista M-
teisesti Kaupungissa maksetaan.

Ruunun huoneisiin asetettu eli määrätyissäkorttierihuoneis»
sa asuwa Sotawäki olkoon kuitengin tästä maksosta wapa.

§. 43.

Korttierimies wastatkoon yksin, ja ilman kartanonisännän
rasitusta, sen Palowartio-rahan etestä, jonga hänen maksaa tu-
lee; kuitengin tulee kartanonisännän, sillä taivalla kuin erittäin
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säätty on, joka Vuotuisissa henkikirjoituksissa näyttää ne woma
kirjat, jotka hän kaikkein kartanossansa asuwain korttierimiesten
kanssa on tehnyt.

§. 44.

Se hinta, johongakukin kartano, Yhteisessä Palonapu.Pl)-
teyyskunnassa palonawun makuutuksen suhteen, on arwattu, tu«
lee myös Palowartio.rahan maksolle olemaan perustuksena, ellet
Maistraatilla eli kartanonisännällä mitään muistutettawaa sitä
wastaan ; mutta muussa tapauksessa jakussa ei palonawun wa<
tuutusta otettu ole, pitää kartanon hinta, Palowartio.rahan
määräämiseksi, Maistraatilta ylisummaan arwattaman ja wah.
wistettaman, ja kussa lisärakennus eli muu muutos kartanon
kanssa tapahtuu, tarpeen mukaan määrättämän. Ellei karta-
nonisäntä tyyty, mainitussa arwiossa kartanon päälle pantuun
hintaan, antakoon sen Neljäntoistaknmmenen päiwän sisällä,Pää<
töksen julistettua, Maistraatille tietää, ja walitkoot Maistraatti
fa joka tytymätöin on, kumpikin Kaksi Sowittajata, jotta,taas
sowussa, eli huuton kautta, ja jos huutot laukeewat yhtäläisesti,
arwan kautta, walitseewat wiitennen. Sowinto Oikeus astu-
koon kokoon niin pian kuin tapahtua taitaa, ja määrätköön pai-
kalla Kartanon hinnan, ilman ettei muutosta Sowinto Oiken»
ten päätöksessä saa tapahtua. Ia maksetaan kartanonisänniltä
Palolaitoksen woimassa pitämiseksi wuotuuessa kolme taksikym-

mentawiitettä osaa satalta, eli taksitoistatymmentä kopeekkaa jo-
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ka satalta Ruplalta, siitä hinnasta kuin kartanon päälle niin
muototn pantu on.

§. 45.

Mitä, yli Kartanonisäntäni ja korttierimiesten etellämai»
nitussa mitassa määrätyn apurahan, Palo>Kassan wuotuuessa
tapahtumain ulosmaksoin peittämiseksi, tarwitaan, pitää Kaupun-
gin Pörwarikunnan, itsekullekin heitän Porwari-keinonsa suhteen
määrätyn muun Kaupungin ulosteon jälkeen maksaman.

§. 46.

Kaikki rahan-wastaanotto Palo.Kassaan pitää joka wuosi
Määrätyssä Yhteisessä rahanmakso-kouksessa, samalla kertaa
Kaupungin muun rahan>wastaanoton kanssa, Kaupungin Ka°
syoriltä toimttettainan, Maistraatilta eteltäpäin läpituttitun ja
hywäkff katsotun Waslaanotto.Kirjan jälkeen, joka, erittäin näyt-
täen mitä tungin Kaupungin asukkaista palowartio«rahaa maksaa
tulee, annetaan Kaupungin Kasyörille niin hywään aikaan, että
tämä makso mahtaa itsekungin muiten maksoin kuittltirjaan woi
ylösotettaa.

§. 47.

Kaupungin Kasydri on welkaM, Vhten kuukauten sisällä
päätetyn rahan«wastaanoton jälkeen, Maistraatille ylisummaan
tekemään tilin siitä ja se» ylitse, kuin ei ole juosnut sisään,
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silloin yhtaikaa antamaan Rasti-Kirjan Maistraattiin, joka

saattaa toimeen, että rästit uppiniskaisilta kiiruusti ulosote»
taan.

§.48.

Kaupungin Kasyöriltä , jokaon welwollinen pitämään Kir-
jan Palo-Kassan sisälletuloin ja ulosmaksoin ylitse, ja niistä
tilin tekemään, sen näytteen jälkeen, kuin Maistraatti hänelle
antaa, pitää, ennen Helmikuun loppua joka wuosi oleman wiim»
meiseksikulunneen wuoten Luwunlaskut tehtynä ja sisäänannettu»
na Maistraattiin, joka ne wisusti läpituttu ja sitten antaa ne,
ynnä Sakkoraha Kirjan ja mutten Wuoten«Kirjain kanssa, läpi»
wetettynä ja sinetillä lukittuna, tutkimuksen wuoksi, Kahtelle Tut»
lialle, jotka Kaupungin Palowartio-rahaa maksavaisilta asukkail»
ta Maistraatissa walitaan.

Jos Tutkiat tekeewät joitakuita muistutuksia Luwunlaskuja
wastaan, tulee Maistraatin sen ylitse kuulla Tilintekiätä, ja
sitten Päätöksen asiassa langettaa.

viii. Pää-kappale.
Yhteiset Säännöt.

§. 49.
Kaikki sakot, jotka tämän Palo.Säännön jälkeen päälle pan-

naan, käykööt, ellei toisin Laissa ja Asetuksissa säätty ole,kah-
9
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teen osaan: yksi Päällekantajalle, toinen Palo>Kassalle; ja jo»
ka ei woi sakkoa maksaa, rangaistakoon, yhteisten Lakiperus»
tusten Meen, wangiutella, ei tuitengaan wetellä ja leiwällä.
Tullen Maistraatin sattoin ylitse pitää tawallisen Sattoraha»
Kirjan, joka tungin puolen-wuoten perästä toimeen pantawaksi
ulosannetaan.

§. 50.

Maistraatin tuomion eli päätöksen ylitse saataan walittaa
Maaherran tykönä Läänissä kolmenkymmenen päiwän sisällä siitä
kuin Päätös on julistettu eli asianomaiselle ilmoitettu, niin
myös Maaherran Päätöksessä, joka on langetettu walitusten
johtosta Maistraatin etellämainitussa tapauksessa annetun Pää»
töksen Ylitse, etsittäköön muutosta Keisarillisen Majes-
teetin tykönä alamaisten walitusten kautta, jotka ynnä totis.
tukseu kanssa, että tuomitut sakot ja kulunkirahat owat pantut
Läänin Maa-Ränttäriin, wiimmistään yhteksänkymmenentenä
päiwänä senjälkeen kuin asianomainen on saanut tietön Pää.
töksestä, sisäänannetaan Registratorin Konttoriin Suomen Se-
nätin Huoneenhallitus Oikeutessa.

§. 51.

Että kukin Kaupungin asukkaista mahtaa saata tietön ja
muistutettaa siitä mitä tämä Palo-Sääntö säätää, pitää tämä
Huhtikuussa joka wuosi Saarnastuolilta Kaupungin Kirkossa
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luettaman, ja Maistraatin murhe pitämän, että tarpeellinen
joukko kopioita tästä Ruotsin ja Suomen kielellä painetaan, ja

kaikille yhteisesti kaupan pitetään. Jota kaikki asianomaiset ala-
maisuutessa seuratkoot. Helsingissä, l 4 päiwä Lokakuuta 4845.

Keisarillisen Majesteetin Korkiassa Nimessä,

Sen Suomeen asetettu Senaatti -

mi:Bi.i:rr.
BH^«I^LW. O. 6NOWBSi:v?.
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