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Keskiviikkon~ 14. 6. 1950 klo 16.42 sai Helsingin 
pa<lokunta hälytyksen palokellosta Kaivokatu 12, 
jolloin 'pääpaloasemalta lähti päivystävän palomes
tarin auto sekä H-( = Hyökkäys-), R-( = Ruisku-) 
ja P-(= Pioneeri- ))'iksiköt. Välittömästi edellämai
nittuj en a1l'toj en lähdettyä tuli paloasemalle puhe
limitse useampia ilmoituksia palopaikalta ja palo
paikan ympäristöstä. Täten illmeni, että kysymyk
sessä on tavallista suurempi tulipalo. Noin 1 mi
nuutin :kuluttua yllämainittuj en autoj en lähdöstä 
lähti Rr-(= Raskas ruisku-)yksikkö pääpaloase
malta, ja <heti tämän jälkeen pyydettiin ko. yksik
köä palopaikalle. Siitä lähtien olivat pääpaloase
man ,päivystyspuhelimet jatkuvasti varattuna noin 
15 min. aj an, kun pa:lopaikalta nouseva sankka savu 
levisi kaupungin länsipuolelle ja aiheutti useita tie
dusteluja sekä ilmoituksia. Klo 17.47 suoritettiin 
iäyshälytys. 

Päivystävänä palomes1Jarina toimi ruiskumestari 
Winqvist. Palokunnan saavuttua Kaivokadulle to
dettiin SaNua tupruruvan rautatieasemarakennuksen 
Kaivokadun puolella olevasta ulla·kosta LI luokan ra
vintolan y.läpuolelta. 

<Pääpaloaseman H-yksi'!{lkö selvitti letkujoh
d'on ruiskunkautta II luokan ravintolan ylä
puolella olevaan ullakkoon asemarakennuksen 
tornin porta8Jn kautta portaan edustalla olevasta 

palopostista ja R-yksikkö Postitalon luona olevasta 
palopostista ratapihan puoleiselle sivulle. 

Pääpaloaseman H-yksikkö ryhtyi ensimmäisenä 
sammutustehtäviin. Pääsy ullakolle oli kuitenkin 
erittäin vaikeata 'kova.n kuumuuden tähden. Vasta 
sitten, kun katto oli revi'tty auki, pääs ivät sammut
tajat tunkeutumaan ullakolle ja saivat m elko lyhy
essä ajassa sen osan ulla'kkoa sammutetuksi. 

Sillä välin oli tuli levinnyt asemahal.lin katokseen', 
joten H-yksikön uutena tehtävänä oli sellvittää pää
johdot asemahalliin, yksi mies y,ksiköstä jäi suih
kuineen jälkisammutustehtäviin. Pääjohdosta haa
roitettiin myöhemmin toinen pienempiin suihkuihin. 

Pääpaloaseman R-yksikkö, joka oli s elvittä
nyt johdon ratapihan ;puoleiselle sivus talle, sel
vitti suihkut laiturilkatoksen päälle estämään t u
len levenemistä Postttaloon ja Rautatientorin suun
tiin. Ennenkuin kaUoa näistä kohdin oli ennätetty 
repiä auki, saivat yksikön miehet kuitenkin käskyn 
nopeasti poistua katolta, joka silIävälin oli syttynyt 
paJamaan ja oli romahtamaisillaan alas. Aivan 
viime hetkessä 'ennättivät miehet letkuineen pois 
katokselta, kun sen itäinen pää sortui. Ul'kokatosta 
yritettiin myös sammuttaa a1apuolelta, mutta puu
ra:kenteiden 'palaessa syntyi niin suuri kuumuus, että 
rautaiset ,kanna,ttajat meltoutuivat ja katos sortui. 
Tämän jälkeen y.ksikkö ryhtyi sammuttamaan ka
toksen ylös jäänyttä osaa alhaalta käsin. Jonkun 
ajan kuluttua haaroitettiin myös toinen pääjoh
doista. Letkut vedettiin länUsen siipirakennuksen 
katolle, jossa yksikön miehet ryhtyivät repimään 
kattoa ja rajoittamaan tulen levenemistä. 

Pääpaloaseman Rr-yksikkö, joka oli selvittä
nyt johtonsa Kaivokadun pääsisäänkäytävän 
oikeanpuoleisesta portaasta ullakolle, joutui ko
van kuumuuden ja savunmuodostumisen ta
kia perääntymään. K01me miestä sai savumyrky
tyksen ja joutuivat sairaalahoitoon. Tämän jälkeen 
yksikkö selvitti 3" suihkun asemahalliin ja myö
hemmin tehtävänsä suoritettuaan määrättiin heidät 
läntisen siilpirakennuksen katolle katon repimisteh
täviin. 

Tultpalon havaittuaan olivat useat lomalla olevat 
palomiehet ilmoittautuneet paloasemalle jo ennen, 
kuin lomamiehet oli kutsuttu palvelukseen. Loma
miehiä saapui ,kutsun johdosta noin 30. Lomalla 
oHut palomestari Virranne lähti heti saavuttuaan 
pa'lopaikalle. 

Noin klo 18.00 tuli ilmoituksia sivu- ja vartioase
milta VPK-osastojen saapumisista, koska heidän oli 
miehitettävä ne asemat, joista vakinainen sammu
tusmiehistö oli määrätty palopaikalle. 

Vasta sitten kun asemahallin ka:tos oli sortunut 
havaittiin, että tuli oli levinnyt myös II! luokan ra-
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vintolan ullakolle . Nyt otettiin toisetkin konetik
kaat palopaikalle ja näitten avulla rUlvettiin tun
keutuma-a'n III luokan ravintolan ullakolle katon 
räystäältä. Jo atkaisemmin oli pääpaloasema n ko
netil{'kaat otettu käyttöön II luokan ravintolan koh
dalla. 
Sammutusyks~köitä saa·pui toisen toisensa jäl

keen palopaikalle. Nämä yksi.köt saLvat sijoittua 
joka puolelle .palavaa rakennusta niin, että se oli 
aivan piiritetty ja jokaLsella yksiköllä oli oma toi
minta-alueensa. N. klo 19.00 oli tulen valta lopulli
sesti voitettu ja saatettiin ryhtyä jälkisammutuk
seen, j·ota j atkui aamuun sa:akka palomestari Lylyn 
ja ruiskumest'l-ri Winqvistin vU'Ol'ottaisella johdolla 
sekä sotilasosaston avustuksella. 

Kaikkiaan sai 7 palomiestä savumyrkytyksen täs
sä -tulipalossa, minkä lisäksi yksi näistä loukkasi 
lonkkaluunsa. 

Palokunnan tulipa.!oraportin mukaan olivat palo-
paikalla: 

3 päällystöautoa, 
5 h yökkäysautoa, 
4 ruiskuautoa, 
2 pioneeriautoa, 
,1 raskas ruiskuyksikkö, johon kuuluu 1 ruisku-

a uto ja 1 letkuauto, 
1 kuorma-auto, 
1 pakettiauto, 
Lauttasaaren VPK, 
Helsingin VPK 2 yks., 
Karjalan Tulen torjujat 

sekä 40 sotilasta Helsingin varuskunnasta . 
Mainittakoon, että jo tammikuussa 1939 palovi

ranomaiset huomauttivat tämän ullakon rakenteel
lisista epäkohdista ja viimeksi 17. 6. 1949 eli vuosi 
ennen tulipaloa. Jos nämä huomautukset olisi otet 
tu varteen, ei palosta olisi muodostunut suul'tulipa
loa. Nyt oli n. 4.200 m 2 Iattiapintaa yhtenä jaka
mattomana ullakkona. Kun lisäksi palomuurissa 
oleva ovi oli auki pääsi pistoliekkejä ovi-aukosta, 
sytyttämään tämän palomuurin j a seuraavan pel
'källä oviauk'olla varustetun paJ.omuurin 'Välisen ul
lakko-'os'an, jonka suuruus oli n. 600 m2 . Tämä osa 
saatiin kui tenkin sammumaan -ennenkuin palo en
nätti levitä siinä laajemmalle. 

Palopäällikkö Leo Pesosen lausunto: 

Syynä pa.Jon laajuuteen oli käsitykseni mukaan 
luvattoman uhkarohkea r a;kennustapa. 

Samassa riskissä olevan ullakkotilan laaj uus vas
tasi - lähes kymmentä tavallista ullakkoa. Siitä 
'oli noin 900 m 2 kaiken arvostelun alaJpuolella ole
vaa rautakannattimien varassa roilk·ku'Vaa aivan ke
vyttä lautarakennetta. Kellokaaren poikki lai-turin 
puolella kulkevassa täysin tarpeettomassa käytä
vässä ei ollut mitään katkaisua. Eläkekassan toi
mistoon johti tavallinen ·puuovi. Läntiseen pääsi
säänkäytävään ullakolle johtava palo-ovi oli, ku
ten sanottu auki. Sitä seuraavassa poikkiseinässä, 

joka ei ollut mikään palomuuri, ei oviaukossa ollut 
ovea lainkaan. Ja yksinpä posti talon vastapäätä 
olevan porrashuoneen kohdal1a olevan muka palo
muurinkin läpi meni vielä iso peltinen ilma.nvaihto
putki, joten edes sekään ei oHut täysin varma. 

Kun näissä olosuhteissa rak-ennus ~äi - vesi
kattoa lukuunottamatta - vahingoittumattomak
si, kun tuli ei ehtinyt päästä laiturikato.ksen pudot
tua yhdestäkään ikkunasta sisään, ja kun palon 
katkaisu onnistui jo pitkän matkaa ennen ensim
mäistä varsinaista palomuuria, olen omasta puo
lestani lopputulokseen tyytyväinen. 

Vielä tyytyväisempi olen siitä, että h yvin vaa
rallisissa olosuhteissa suorite ttu työ sujui useista 
uhkaa;vista tilanteista huolimatta vaikeammi,t t a ta
paturmitta. Ainoastaan yksi mi-es putOSi katon lä pi 
ullakolle, muttei va;hingoittunut vakavasti. 

Lopuksi mainittakoon, että rautatieviranomaisia 
on vaadittu jakamaan asemarakennuksen ullakko 
normaalikokoisiin osiin jo ennen sotia, ja että vii
meksi on sam asta asiasta annettu kirjalUnen mää
räys 17. 6. 1949. 

Toivottavasti nyt korjaustöiden yhteydessä ope
tukset otetaan varteen ja ullakko jaetaan kohtuul
lisen kokoisiin osiin. 

Ennen kaikkea 'olisi Jm itenkin nurinpäin käännet
tyj en laivoj en pohj ia muistuttava kupukatto, jota 
tulipalon vaatimalla jout uisuudella on ma;hdoton 
3Jvata, varustettava riittävän suurilla, helposti sä
rettävillä, ylhäällä olevilla k3Jttoikkunoilla. 

Ratkaiseva tekijä tulipalossa on ilmavirran kul· 
kusuunta. Jos savu ja syttyvät palokaasut mene
vät ulos, on sammutus helppoa. Jos ne leviävät 
"umpikuoressa" kaikkiin suuntiin, on jopa katkai
sukin mahdotonta, ennen kuin katto itse palaa 
"avonaiseksi". 

TOIMITUS on asiantuntevalta taholta saanut tie

tää, että Helsingin asemarakennuksen palon ai
heuttamat vahingot nousevat arviolta n . 30 miljoo

naan markkaan. Asemarakennuksen korjaustyöt 

ovat parhaillaan käynnissä. Niiden oli määrä val

mistua lokakuun 1. päivään mennessä, mutta alka

nut peltialan lakko Viivästyttää töiden valmistu

mista. Rakennuskorjauksissa huomioidaan palotur

vallisuuden vaatimukset, joten sattuneesta vahin

gosta on vii'sastuttu. Ilmeisesti ylläselostettu palo 

herätti "suuren yleisönkin" näkemään rakenteelli

sen ennakkopalontorjunnan merkityksen. 


